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Výbor pre právne veci

14.5.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(0050/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Litovského parlamentu k návrhu nariadenia Rady 
o štatúte európskej nadácie
(COM(2012)0035 – 2012/0022(APP))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Litovského parlamentu k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Výbor parlamentu Litovskej republiky pre európske záležitosti 

Záverečná správa

o súlade návrhu nariadenia Rady o štatúte európskej nadácie so zásadami subsidiarity 
a proporcionality, ktorý predložila Európska komisia

Dokument č. COM (2012) 35

Aktuálnosť návrhu pre Litvu: nie veľmi aktuálny (nebol zaradený do zoznamu priorít 
parlamentu)

10. apríla 2012 č. ES-12-43 Vilnius

K prípadnému konfliktu návrhu na prijatie právneho aktu EÚ so zásadou subsidiarity:

Výbor parlamentu pre európske záležitosti

po rozprave o pozícii prijatej ministerstvom hospodárstva (POZ-144),

po preskúmaní záverov výboru pre účtovný audit, právneho výboru a výboru pre právny 
poriadok parlamentu týkajúcich sa návrhu nariadenia o štatúte európskej nadácie (ďalej len 
„návrh“),

po posúdení záverov právneho oddelenia správy parlamentu a oddelenia pre európske právo 
ministerstva spravodlivosti týkajúcich sa návrhu rozhodol takto:

Návrh nariadenia o štatúte európskej nadácie, ktorý predložila Európska komisia, je zrejme 
v rozpore so zásadami subsidiarity a proporcionality na základe týchto argumentov:

1. Potreba vytvoriť novú právnu formu nie je dostatočne odôvodnená, pokiaľ ide o kritérium 
jednoznačnej výhody, pretože

– právne formy v súčasnosti vytvorené v európskom rámci (európska spoločnosť, európske 
zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo) sú neobľúbené,

– poskytovanie príspevkov a pomoci do iných členských štátov by mohlo znížiť podporu, 
ktorú dostávajú príjemcovia vnútroštátnej podpory,

– prostriedky určené na právne poradenstvo pri vytváraní nadácie by sa nielenže neznížili, ale 
mohli by sa zvýšiť. 

2. Existujúce vnútroštátne nástroje na monitorovanie a kontrolu by nemuseli postačovať, a 
preto by bolo v prípade európskej nadácie potrebné vytvoriť dodatočné orgány dohľadu.

3. V návrhu chýbajú dostatočne odôvodnené argumenty, ktoré by dokazovali, že cieľ 
účinnejšieho vykonávania aktivít v oblasti pomoci a podpory by sa lepšie dosiahol na 
európskej úrovni.
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4. Napriek tomu, že v Litve pôsobia verejnoprospešné združenia, neexistuje žiadna obdoba 
európskej nadácie (nie je žiadne ustanovenie, podľa ktorého by právnické osoby nemohli mať 
členov, žiadna inštitúcia určená pre funkciu dohľadu atď.), takže nadobudnutie účinnosti 
návrhu v prípade Litvy by znamenalo priamy alebo nepriamy záväzok k prijatiu alebo zmene 
a doplneniu vnútroštátnych právnych aktov, ktoré by boli spojené so stanovením nových, v 
litovskom vnútroštátnom právnom poriadku neobvyklých ustanovení hmotnoprávnych 
noriem. 

predseda výboru Česlovas Vytautas Stankevičius


