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Temats: Lietuvas Republikas Seima pamatots atzinums par priekšlikumu attiecībā uz 
Padomes regulu par Eiropas nodibinājuma (FE) statūtiem
(COM(2012)0035 – 2012/0022(APP))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Lietuvas Republikas Seima pamatots atzinums par 
minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Lietuvas Republikas Seima Eiropas lietu komiteja

Nobeiguma ziņojums

par Eiropas Komisijas priekšlikuma attiecībā uz Padomes regulu par Eiropas nodibinājuma 
(FE) statūtiem atbilstību subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem

Dokuments Nr. COM (2012) 35

Piedāvājuma aktualitāte Lietuvai – nav īpaši aktuāls (nav iekļauts Seima prioritāšu sarakstā)

2012. gada 10. aprīlī, Nr. ES-12-43, Viļņā

Par iespējamo priekšlikuma par ES tiesību aktu pieņemšanu pretrunu ar subsidiaritātes 
principu:

Seima Eiropas lietu komiteja,

izskatījusi Ekonomikas ministrijas pieņemto nostāju (POZ-144);

izskatījusi Seima Revīzijas un Juridiskās komitejas secinājumus par priekšlikumu regulai par 
Eiropas nodibinājuma statūtiem (turpmāk tekstā — priekšlikums);

novērtējusi Seima kancelejas Juridiskā departamenta un Eiropas tiesību departamenta 
(Tieslietu ministrija) secinājumus attiecībā uz priekšlikumu, nolēma:

Eiropas Komisijas priekšlikums regulai par Eiropas nodibinājuma statūtiem, iespējams, ir 
pretrunā subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem sekojošu argumentu dēļ:

1. Nepieciešamība veidot jaunu juridisko formu, pamatojoties uz acīmredzamu priekšrocību 
kritērijiem, nav pietiekami pamatota, jo:

– pašreiz Eiropā noteiktās juridiskās formas (Eiropas uzņēmējsabiedrība, Eiropas ekonomisko 
interešu grupa, Eiropas kooperatīvā savienība) nav populāras,

– palīdzības sniegšana un ziedojumi citām dalībvalstīm, iespējams, samazinātu atbalstu 
apmēru, kas paredzēts valsts līmeņa saņēmējiem,

– fonda dibināšanas gadījumā juridiskajām konsultācijām paredzēto līdzekļu apmērs var ne 
tikai nesamazināties, bet gan palielināties. 

2. Ar pastāvošajiem uzraudzības un kontroles instrumentiem var nepietikt, tādēļ būtu 
nepieciešams veidot Eiropas fondu papildu uzraudzības institūcijas.

3. Piedāvājumā nav iekļauti pietiekami pamatoti argumenti tam, ka palīdzības un atbalsta 
sniegšanu labāk varētu panākt Eiropas līmenī.

4. Neraugoties uz to, ka Lietuvā bezpeļņas organizācijas darbojas, šeit nepastāv atbilstība 



CM\900760LV.doc 3/3 PE488.013v01-00

LV

Eiropas nodibinājumiem (nav paredzēta iespēja, ka juridiskajai personai nav dalībnieku, 
nepastāv institūcija, kura veiktu uzraudzības funkcijas utt.), tādēļ priekšlikuma stāšanās spēkā 
Lietuvas gadījumā nozīmētu tiešu vai netiešu pienākumu pieņemt vai grozīt valsts tiesību 
aktus, kuri būtu saistīti ar jaunu, Lietuvas tiesību sistēmai neraksturīgu materiālo tiesību 
noteikšanu.

Komitejas priekšsēdētājs Česlovas Vytautas 
Stankevičius


