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Przedmiot: Uzasadniona opinia parlamentu Republiki Litewskiej w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej (FE)
(COM(2012)0035 – 2012/0022(APP))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią parlamentu Litwy w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Komisja Spraw Europejskich Parlamentu Republiki Litewskiej

Sprawozdanie końcowe

w sprawie zgodności wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rozporządzenia Rady w 
sprawie statutu fundacji europejskiej (FE) z zasadami pomocniczości i proporcjonalności

Dokument nr COM(2012)0035

Znaczenie wniosku dla Litwy: nie bardzo znaczący (nie znajduje się na liście priorytetów 
Parlamentu)

Dn. 10 kwietnia 2012 r., nr ES-12-43 Wilno

Odnośnie do ewentualnego konfliktu wniosku dotyczącego przyjęcia aktu ustawodawczego 
UE z zasadą pomocniczości:

Komisja Spraw Europejskich Parlamentu,

po rozpatrzeniu stanowiska przyjętego przez Ministerstwo Gospodarki (POZ-144),

po przeanalizowaniu konkluzji Komisji Audytowej, Komisji Prawnej oraz Komisji Porządku 
Prawnego Parlamentu odnoszących się do wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
statutu fundacji europejskiej (dalej nazywanego „wnioskiem”),

po ocenie dotyczących wniosku konkluzji Działu Prawnego administracji Parlamentu i Działu 
Prawa Europejskiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, stwierdziła, że:

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie statutu fundacji 
europejskiej prawdopodobnie nie jest zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności z 
następujących powodów:

1. Odnośnie do kryterium oczywistej korzyści konieczność stworzenia nowej formy prawnej 
nie jest wystarczająco uzasadniona, ponieważ:

– formy prawne istniejące obecnie w ramach europejskich (spółka europejska, europejskie 
ugrupowanie interesów gospodarczych, spółdzielnia europejska) są niepopularne,

– przekazywanie darowizn i pomocy do innych państw członkowskich może zmniejszyć 
wsparcie, które otrzymują beneficjenci krajowych środków,

– środki przewidziane na doradztwo prawne przy tworzeniu fundacji nie tylko się nie 
zmniejszą, lecz wręcz mogą wzrosnąć. 

2. Istniejące krajowe instrumenty nadzoru i kontroli mogłyby się okazać niewystarczające, 
dlatego należałoby stworzyć dodatkowe organy nadzoru nad fundacją europejską.

3. Wniosek nie zawiera dostatecznie uzasadnionych argumentów przemawiających za tym, że 
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cel dotyczący zwiększenia skuteczności działań związanych z pomocą i wsparciem może 
zostać osiągnięty lepiej na szczeblu europejskim.

4. Pomimo że na Litwie działają podmioty pożytku publicznego, nie istnieje tu odpowiednik 
fundacji europejskiej (nie przewidziano dla osób prawnych możliwości nieposiadania 
członków ani instytucji pełniącej funkcję nadzorczą itd.). W związku z tym w przypadku 
Litwy wejście w życie omawianego wniosku oznaczałoby bezpośredni lub pośredni 
obowiązek przyjęcia bądź zmiany krajowych aktów prawnych, które wiązałyby się z 
określeniem nowych, nietypowych dla litewskiego systemu prawnego przepisów prawa 
materialnego.

Przewodniczący Komisji Česlovas Vytautas Stankevičius


