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Betreft: Gemotiveerd advies van het Litouwse parlement inzake het voorstel voor een  
verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese stichting (FE)
(COM(2012)0035 – 2012/0022(APP))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht weken 
vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de voorzitters van 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies toezenden waarin 
wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken bevoegd 
voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van het Litouwse parlement inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Commissie Europese aangelegenheden van het parlement van de Republiek Litouwen

Eindverslag

over de verenigbaarheid van het voorstel van de Europese Commissie voor een Verordening van 
de Raad betreffende het statuut van de Europese stichting (FE) met het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel

Document nr. COM(2012)0035

Actualiteit van het voorstel voor Litouwen: niet zeer actueel (niet opgenomen in de 
prioriteitenlijst van het parlement)

10 april 2012 nr. ES-12-43 Vilnius

Ten aanzien van de verenigbaarheid van het voorstel tot vaststelling van een rechtsinstrument 
van de EU met het subsidiariteitsbeginsel:

De parlementaire commissie voor Europese aangelegenheden heeft

na behandeling van het advies van het Ministerie van Economische Zaken (POZ-144);

na beoordeling van de conclusies van de begrotingscommissie en de commissie juridische en 
constitutionele zaken van het parlement over het voorstel voor een verordening betreffende het 
statuut van de Europese stichting (hierna: "het voorstel");

na beoordeling van de conclusies van de juridische dienst van het parlement en de afdeling 
Europees recht van het Ministerie van Justitie over het voorstel, het volgende besloten:

Het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende het statuut van de 
Europese stichting is op grond van onderstaande argumenten mogelijkerwijs in strijd met het 
subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel:

1. Onvoldoende wordt aangetoond dat het creëren van een nieuwe rechtsvorm een substantiële 
meerwaarde zal opleveren aangezien: 

- de thans op Europees niveau in het leven geroepen rechtsvormen (Europese vennootschap, 
Europees economisch samenwerkingsverband, Europese coöperatieve vennootschap) geen grote 
populariteit genieten,

- de beschikbaarstelling van donaties en steun in andere lidstaten zou kunnen leiden tot een 
afname van de steun aan begunstigden krachtens nationale steunregelingen,

- het mogelijk is dat voor juridische adviezen bij de oprichting van een stichting niet minder, 
maar juist meer middelen vereist zijn. 

2. De kans bestaat dat de huidige nationale toezicht- en controlesystemen ontoereikend zijn, en 
dat er daarom voor de Europese stichting aanvullende toezichthoudende autoriteiten aangesteld 



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

NL

moeten worden.

3. In het voorstel wordt onvoldoende beargumenteerd waarom het doel, het efficiënter laten 
verlopen van hulpverlenings- en ondersteunende activiteiten, beter op Europees niveau bereikt 
kan worden.

4. Litouwen kent weliswaar rechtspersonen van algemeen nut, maar kent geen met de Europese 
stichting vergelijkbare rechtsvorm (het is bijvoorbeeld voor een rechtspersoon onmogelijk om 
geen leden te hebben, en er is geen instantie die een toezichthoudende rol op zich zou kunnen 
nemen). Indien onderhavig voorstel zou worden aangenomen zou dat voor Litouwen een directe 
of indirecte verplichting inhouden om nationale wetgeving aan te nemen of de bestaande 
wetgeving te herzien. Daarmee zou dan worden afgeweken van het materiële recht van de 
nationale rechtsorde van Litouwen.

De voorzitter van de parlementaire commissie Česlovas Vytautas 
Stankevičius


