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PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2016)0143 

ES Dzelzceļa aģentūra ***II 

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju 

pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas 

Savienības Dzelzceļa aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 (10578/1/2015 – 

C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10578/1/2015 – C8-0415/2015), 

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes 

principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Lietuvas Republikas 

Seims, Rumānijas parlamenta Senāts un Zviedrijas Riksdāgs un kuros norādīts, ka 

leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. jūlija 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 8. oktobra atzinumu2, 

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā3 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0027), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 76. pantu, 

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8-

0073/2016), 

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā; 

2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai; 

                                                 
1  OV C 327, 12.11.2013., 122. lpp. 
2  OV C 356, 5.12.2013., 92. lpp. 
3  Pieņemtie teksti, 26.2.2014., P7_TA(2014)0151. 



 

 

3. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju; 

4. ierosina šo aktu saukt par "Zīles-Matīsa regulu par Eiropas Savienības Dzelzceļa 

aģentūru un Regulas (EK) Nr. 881/2004 atcelšanu"1; 

5. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu; 

6. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir 

pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru 

nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1  Roberts Zīle un Anrijs Matīss vadīja sarunas par tiesību aktu, attiecīgi, starp Parlamentu 

un Padomi. 



 

 

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

Komisijas paziņojums par EDzA Vadības padomi un izpilddirektora atlases un atlaišanas 

procedūru 

 

 

Komisija pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar Komisijas sākotnējo priekšlikumu jaunās 

EDzA regulas teksts, par ko ir panākta vienošanās, atšķiras no svarīgajiem noteikumiem, par 

kuriem Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2012. gadā vienojās saistībā ar kopīgo 

pieeju ES decentralizētajām aģentūrām. Tas attiecas uz Komisijas pārstāvju skaitu Vadības 

padomē un izpilddirektora atlases un atlaišanas procedūru. Komisija it īpaši uzsver, ka 

novērotāja iecelšanai no Vadības padomes locekļu vidus, kurš seko tam, kā Komisija īsteno 

atlases procedūru izpilddirektora iecelšanai amatā, nevajadzētu izraisīt pienākumu dublēšanos 

atlases un iecelšanas procedūrās (51. panta 1. punkts). 

 

 

Komisijas paziņojums par nepieciešamajiem budžeta līdzekļiem 

 

 

Ceturtajā dzelzceļa tiesību aktu paketē EDzA ir paredzētas jaunas kompetences, jo īpaši 

pilnvaras izdot dzelzceļa ritekļu atļaujas un drošības sertifikātus tieši nozares pārstāvjiem. 

Nevar izslēgt, ka pārejas periodā, kamēr ir jāpieņem darbā un jāapmāca darbinieki, EDzA vēl 

nebūs pieejamas nodevas un atlīdzība. Lai novērstu dzelzceļa tirgus traucējumus, Komisija 

centīsies rezervēt budžeta līdzekļus, kas nepieciešami attiecīgā personāla izmaksu segšanai. 

 

 


