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P8_TA(2016)0143 

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége  ***II 

Az Európai Parlament 2016. április 28-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió 

Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított 

tanácsi álláspontról (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10578/1/2015 – C8-0415/2015), 

– tekintettel a litván parlament, a román szenátus és a svéd parlament által a 

szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. számú jegyzőkönyv 

alapján előterjesztett, indokolással ellátott véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási 

aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. október 8-i véleményére2, 

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával 

(COM(2013)0027) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára3, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére, 

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására 

(A8-0073/2016), 

1. egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával; 

                                                 
1 HL C 327., 2013.11.12., 122. o. 
2 HL C 356., 2013.12.5., 92. o. 
3 Elfogadott szövegek 2014.2.26., P7_TA(2014)0151. 



 

 

2. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait; 

3. megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták; 

4. javasolja, hogy a jogi aktusra „az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 

881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Zīle-Matīss rendeletként” 

hivatkozzanak1; 

5. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) 

bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust; 

6. utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást 

megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával 

egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1  A Parlament, illetve a Tanács részéről Roberts Zīle és Anrijs Matīss vezette a jogalkotási 

aktusról szóló tárgyalásokat. 



 

 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

 

A Bizottság nyilatkozata az ERA igazgatási tanácsáról, valamint az ügyvezető igazgató 

kiválasztására és elbocsátására vonatkozó eljárásról 

 

A Bizottság sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság által előterjesztett eredeti javaslathoz 

képest az új ERA-rendelet egyezményes szövege nem teljes mértékben tükrözi azon 

kulcsfontosságú rendelkezéseket, amelyekről az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 

az EU decentralizált ügynökségeire vonatkozó közös megközelítés keretében 2012-ben 

megállapodott. Mindez érinti a Bizottság igazgatási tanácsban való képviseletét ellátó 

személyek számát, valamint az ügyvezető igazgató kiválasztására és elbocsátására vonatkozó 

eljárást. A Bizottság külön kiemeli, hogy az az eljárás, miszerint az igazgatási tanács tagjai 

közül egy megfigyelőt jelölnek ki az ügyvezető igazgató kiválasztására vonatkozó bizottsági 

eljárás követésére, nem eredményezheti a kiválasztási és kinevezési eljárásokban betöltött 

feladatkörök megkettőzését (51. cikk, (1) bekezdés). 

 

A Bizottság nyilatkozata a szükséges költségvetési forrásokról 

 

A negyedik vasúti csomag új feladatköröket ruház az Európai Unió Vasúti Ügynökségére 

(ERA), melyek közül kiemelendő, hogy közvetlenül állíthat ki az ágazat számára 

járműengedélyeket és biztonsági tanúsítványokat. Nem zárható ki, hogy az ERA-hoz az 

átmeneti időszakban nem folynak be díjak és illetékek, miközben személyzeti állományt kell 

felvennie és azt képzésben kell részesítenie. A vasúti piac működésének zavarát elkerülendő a 

Bizottság igyekszik biztosítani a kapcsolódó személyzeti költségek fedezetét. 

 


