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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2016)0143 

Agencija Evropske unije za železnice ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o stališču Sveta v 

prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji 

Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (10578/1/2015 – 

C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (10578/1/2015 – C8-0415/2015), 

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj litovskega parlamenta, romunskega senata in 

švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in 

sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z 

načelom subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 

20131, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. oktobra 20132, 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi3 o predlogu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu (COM(2013)0027), 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 76 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A8-

0073/2016) 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

                                                 
1  UL C 327, 12.11.2013, str. 122. 
2  UL C 356, 5.12.2013, str. 92. 
3  Sprejeta besedila z dne 26.2.2014, P7_TA(2014)0151. 



 

 

2. se seznanja z izjavama Komisije, priloženima tej resoluciji; 

3. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

4. predlaga, da se akt navaja kot "Uredba Zīle-Matīss o Agenciji Evropske unije za 

železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004"1; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi 

člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

6. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem 

Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije; 

7. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  Roberts Zīle in Anrijs Matīss sta v imenu Parlamenta oziroma Sveta vodila pogajanja o 

tem aktu. 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

Izjava Komisije o upravnem odboru Agencije Evropske unije za železnice ter postopku 

izbire in odpuščanja izvršnega direktorja 

 

 

Komisija obžaluje, da v primerjavi z izvirnim predlogom Komisije dogovorjeno besedilo 

nove uredbe o Agenciji Evropske unije za železnice (ERA) odstopa od glavnih določb, o 

katerih so se Evropski parlament, Svet in Komisija leta 2012 dogovorili v okviru skupnega 

pristopa za decentralizirane agencije EU. To zadeva število predstavnikov Komisije v 

upravnem odboru ter postopek izbire in odpuščanja izvršnega direktorja. Komisija poudarja 

predvsem, da se zaradi imenovanja opazovalca izmed članov upravnega odbora, ki spremlja 

postopek izbire, ki ga uporablja Komisija pri imenovanju izvršnega direktorja, ne bi smele 

podvajati vloge pri postopkih izbire in imenovanja (člen 51(1)). 

 

 

Izjava Komisije o potrebnih proračunskih sredstvih 

 

 

Četrti železniški sveženj daje agenciji ERA nove pristojnosti, predvsem neposredno izdajanje 

dovoljenj za vozila in varnostna spričevala v tem sektorju. Pristojbine in dajatve agenciji v 

prehodnem obdobju še ne bodo nujno na voljo, ko se bo zaposlovalo in usposabljalo osebje. 

Komisija bo poskušala rezervirati potreben proračun za kritje stroškov ustreznega osebja, da 

se tako preprečijo motnje železniškega trga. 

 

 


