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Ärende: Motiverat yttrande från det litauiska parlamentet över förslaget till 
rådets förordning om stadga för europeiska stiftelser (FE)
(KOM(2012)0035 – 2012/0022(APP))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från det litauiska parlamentet över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Republiken Litauens parlament, utskottet för Europafrågor

Slutrapport

om Europeiska kommissionens förslag till rådets förordning om stadga för europeiska 
stiftelser med avseende på frågan om förslagets förenlighet med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna

Dokument: COM(2012)0035

Förslagets aktualitet för Litauen: inte särskilt stor aktualitet (inte upptaget på parlamentets 
lista över prioriterade ärenden).

Den 10 april 2012, nr ES-12-43, Vilnius

Vad gäller en eventuell konflikt mellan förslaget om antagande av en EU-rättsakt och 
subsidiaritetsprincipen:

Parlamentets utskott för Europafrågor har,

efter behandling av ekonomiministeriets ståndpunkt (POZ-144),

efter en utvärdering av slutsatserna från parlamentets utskott för revisionsfrågor, rättsliga 
frågor och rättsordningsfrågor med avseende på förslaget till förordning om stadga för 
europeiska stiftelser (nedan kallat förslaget),

efter en bedömning av slutsatserna – med avseende på förslaget – från 
parlamentsförvaltningens juridiska avdelning och justitieministeriets avdelning för EU-rätt, 
enats om följande:

Europeiska kommissionens förslag till förordning om stadga för europeiska stiftelser strider 
på nedan nämnda grunder eventuellt mot subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

1. Behovet att inrätta en ny rättslig form har inte belagts i tillräcklig utsträckning när det gäller 
kriteriet om en uppenbar fördel, med tanke på att

– befintliga rättsliga former som inrättats på EU-nivå (Europabolag, europeiska ekonomiska 
intressegrupperingar och europeiska kooperativa föreningar) är impopulära,

– tillhandahållande av donationer och stöd i andra medlemsstater eventuellt kan leda till en 
minskning av det stöd som mottagarna av nationellt stöd får,

– de medel som anslås för juridisk rådgivning vid inrättandet av en stiftelse inte bara kan 
minska, utan även öka.
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2. De befintliga nationella tillsyns- och kontrollinstrumenten skulle inte räcka till, och därför 
skulle det vara nödvändigt att inrätta ytterligare tillsynsmyndigheter för de europeiska 
stiftelserna.

3. Det saknas tillräckligt välgrundade argument till stöd för att förslagets mål att effektivisera 
hjälp- och stödåtgärderna bättre skulle uppnås på unionsnivå.

4. Även om det finns verksamma allmännyttiga juridiska personer i Litauen finns det ingen 
motsvarighet till europeiska stiftelser (det finns ingen möjlighet för juridiska personer att inte 
ha några medlemmar, det finns ingen institution som kan utöva tillsynsfunktionen osv.), vilket 
innebär att förslaget, om det skulle träda i kraft, för Litauen skulle medföra en indirekt eller 
direkt skyldighet att anta eller ändra nationella rättsakter. Denna skyldighet skulle vara 
kopplad till fastställande av nya materiella bestämmelser som vanligtvis inte ingår i 
Litauens nationella lagstiftning.

Utskottets ordförande Česlovas Vytautas Stankevičius


