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Odbor za pravne zadeve

14.5.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(0050/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje litovskega parlamenta o predlogu uredbe Sveta o statutu 
evropske fundacije (FE)
(COM(2012)0035 – 2012/0022(APP))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal litovski 
parlament.
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PRILOGA

Odbor litovskega parlamenta za evropske zadeve

Končno poročilo

o skladnosti predloga uredbe Sveta o statutu evropske fundacije (EF), ki ga je podala 
Evropska komisija, z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti

COM(2012)0035

Relevantnost predloga za Litvo: predlog ni najbolj relevanten (ni vključen v seznam 
prednostnih nalog parlamenta)

10. april 2012 št. ES-12-43 Vilna

O morebitnem navzkrižju predloga za sprejem pravnega akta EU z načelom subsidiarnosti:

je odbor parlamenta za evropske zadeve

po obravnavanju stališča, ki ga je sprejelo ministrstvo za gospodarstvo (POZ-144),

po pregledu sklepov parlamentarnih odborov za finančno revizijo, pravne zadeve in pravni red 
o predlogu uredbe o statutu evropske fundacije (v nadaljevanju: predlog),

po preučitvi sklepov pravne službe sekretariata parlamenta in oddelka za evropsko pravo 
ministrstva za pravosodje o predlogu, sklenil,

da utegne biti predlog uredbe o statutu evropske fundacije, ki ga je podala Evropska komisija, 
v nasprotju z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti zaradi naslednjih razlogov:

1. Na podlagi meril očitne prednosti ni dovolj utemeljeno, da je treba ustvariti novo pravno 
obliko, ker:

– so v evropskem okviru že obstoječe pravne oblike (evropska družba, evropsko gospodarsko 
interesno združenje, evropska zadruga) zaenkrat nepriljubljene,

– bi utegnile donacije in pomoč v drugih državah članicah zmanjšati podporo, ki jo prejmejo 
nacionalni prejemniki pomoči,

– se izdatki za pravno svetovanje ne bi zmanjšali, temveč bi se utegnili celo povečati. 

2. Sedanji instrumenti za nadzor in spremljanje morda ne bodo zadostovali, zaradi česar bi 
bilo treba ustanoviti dodatne nadzorne organe za evropsko fundacijo.

3. V predlogu ni dovolj utemeljeno, da je mogoče cilj učinkovitega izvajanja dejavnosti 
pomoči in podpore lažje doseči na evropski ravni .

4. Čeprav v Litvi delujejo družbe v javnem interesu, ni ustreznice evropski fundaciji (za 
pravne osebe ni predvidene možnosti, da nimajo članov, ni predvidene nadzorne institucije 
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itd.), zato bi uveljavitev predloga za Litvo pomenila neposredno ali posredno obveznost, da 
sprejme ali spremeni nacionalne pravne akte zaradi novih, za litovsko nacionalno pravo 
neobičajnih določb materialnega prava.

predsednik odbora Česlovas Vytautas Stankevičius


