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Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0673/2012, внесена от Armelle-Coulihac Mazerieux, с френско 
гражданство, от името на сдружението „Живот в отбрана“, относно 
нарушаване на френското законодателство за дружествата за жилищно 
настаняване  от дружеството LOGIS-TRANSPORTS

1. Резюме на петицията

Според разпоредбите, уреждащи социалното жилищно настаняване във Франция, които 
допускат някои изключения от другите правни задължения, дружествата за социално 
жилищно настаняване са задължени да осигуряват жилища на разумни наеми за 
граждани, които отговарят на определени критерии.  Вносителката на петицията 
твърди, че от 2001 г. дружеството за социално жилищно настаняване Logis-Transports 
не се придържа към своя предмет на дейност и се занимава със спекулативни търговски 
сделки с недвижими имоти, в които участва дори и руски бизнес партньор, който играе 
странна роля. Добросъвестните наематели на социални жилища били изгонени с оглед 
преследването на търговски и спекулативни цели. В крайна сметка въпросните сгради 
били разрушени, за да се открие място за нов проект в квартала „Ла Дефанс“.  
Френските органи обявили този обект за проект от национален интерес и не са дали под 
съд дружеството за социално жилищно настаняване. Точно обратното, органите на 
всички равнища, включително и съдилищата, са съдействали по този въпрос. 

Вносителката на петицията посочва дерогациите от правилата за възлагане на 
обществени поръчки и за отпускането на държавни помощи, от които дружествата за 
социално жилищно настаняване се възползват, за да се установи връзка с правото на 
Общността. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

На 20 април 2012 г. вносителката, която представлява сдружението „Живот в 
отбраната“, сдружение на жителите на квартал „Ла Дефанс“ (Франция), е изпратила 
жалба до Комисията относно твърдения за нарушение на правото на Европейския съюз 
от дружеството Logis-Transports. Според вносителката на петицията френското 
правителство е възложило на това акционерно дружество за жилищно настаняване на 
лица с ниски доходи задачата да предоставя обществената услуга „настаняване в 
социални жилища“ и в това си качество то има правото да получава държавни помощи 
под формата на компенсации за обществени услуги, по дерогация от принципната 
забрана за отпускане на държавни помощи.

 Вносителката твърди, че при реализацията на проект, свързан с недвижимо имущество, 
в квартала „Ла Дефанс“ дружеството е извършвало спекулативни дейности, които са 
несъвместими с неговата мисия за предоставяне на обществени услуги и противоречат 
на неговия предмет на дейност. Вносителката счита, че при тези обстоятелства 
дружеството вече не може да се възползва от дерогацията за получаването на държавни 
помощи, както и че всички държавни помощи, които то е получило под формата на 
компенсации за обществени услуги, трябва да бъдат обявени за несъвместими с 
вътрешния пазар.

Наблюдения на Комисията

Жалбата беше анализирана от службите на Комисията, които отговориха на 
вносителката с две писма – от 27 юни 2012 г. и от 17 октомври 2012 г. 

В своите отговори до вносителката службите на Комисията посочиха, че проверката за 
придържане на дружеството Logis-Transports към неговия предмет на дейност, и по-
общо за спазването на френското законодателство, е от компетенцията на националните 
съдилища, и службите на Комисията изразиха становище само относно съответствието 
с правилата на ЕС за конкуренцията. 

Следователно фактът, че дружеството Logis-Transports се занимава със спекулативни 
дейности, несвързани с неговата мисия за предоставяне на обществени услуги, сам по 
себе си не представлява нарушение на правилата на ЕС за държавните помощи в 
областта на услугите от общ икономически интерес. Всъщност, от гледна точка на 
правото на ЕС дружество, на което е възложено предоставянето на обществени услуги, 
може да извършва и търговска дейност извън своята мисия за предоставяне на 
обществени услуги, без това да пречи на дружеството да получава помощи за 
осъществяването на своята мисия за предоставяне на обществени услуги. 

За да има потенциално нарушаване на правилата за държавните помощи, трябва да се 
докаже, че дружеството Logis-Transports е получило за изпълнението на своята задача 
по предоставяне на обществени услуги повече помощи спрямо нетните разходи за 
реализацията на тази задача (като се взема предвид получаването на разумна печалба), 
или че за дейностите си дружеството Logis-Transports е получило неразрешени от 
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Комисията държавни помощи, за които вносителката счита, че противоречат на 
неговата мисия за предоставяне на обществени услуги. Въпреки че службите на 
Комисията дадоха на вносителката възможност да допълни своята жалба, тя не 
предостави никакви доказателства, които да позволяват откриването на сделки, за 
които са получени помощи. 

Заключение

Службите на Комисията считат, че оплакването на вносителката за предполагаемо 
нарушение на предмета на дейност на дружеството Logis-Transports попада  в 
правомощията на националните съдилища и че в този случай няма нарушение на 
правилата на ЕС за държавните помощи, тъй като няма доказателства, че въпросното 
дружество е получило държавни помощи за дейностите си по изпълнение на своята 
мисия за предоставяне на обществени услуги.

При тези обстоятелства, както вносителката беше информирана, Комисията не 
възнамерява да продължи разглеждането на този въпрос.


