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Om: Andragende 0673/2012 af Armelle de Coulihac-Mazerieux, fransk statsborger, for 
Vivre à la Défense, om LOGIS-TRANSPORTS' krænkelse af den franske 
lovgivning om almennyttige boligselskaber

1. Sammendrag

Ifølge bestemmelserne om socialt boligbyggeri i Frankrig, der indrømmer visse undtagelser 
fra andre retlige forpligtelser, har de almennyttige boligselskaber til opgave at tilvejebringe 
boliger med moderat husleje til borgere, der opfylder visse kriterier. Andrageren hævder, at 
det almennyttige boligselskab LOGIS-TRANSPORTS siden 2001 har omgået selskabets 
sociale formål og indladt sig på kommercielle ejendomstransaktioner i spekulativt øjemed, 
som endog omfatter en russisk samarbejdspartner, der har spillet en mærkelig rolle. 
Retmæssige lejere i det sociale boligbyggeri er blevet smidt ud, så selskabet kunne forfølge 
kommercielle og spekulative mål. Til sidst blev de pågældende bygninger revet ned for at 
gøre plads til et nyt projekt i La Défense. De franske myndigheder har erklæret dette projekt 
som værende af national interesse og har ikke forfulgt det almennyttige boligselskab. 
Tværtimod har myndighederne på alle niveauer, herunder domstolene, vist sig 
samarbejdsvillige.

Andrageren henviser til de undtagelser fra indkøbs- og statsstøttereglerne, som de 
almennyttige boligselskaber nyder godt af, for at etablere en tilknytning til fællesskabsretten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013
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"Andrageren, der repræsenterer "Vivre à la Défense", en forening af beboere i kvarteret la 
Défense (Frankrig), indsendte den 20. april 2012 en klage til Kommissionen vedrørende en 
formodet krænkelse af EU-retten begået af selskabet Logis-Transports. Ifølge andrageren har 
dette aktieselskab for boliger med moderat husleje af den franske stat fået overdraget 
offentlige serviceopgaver vedrørende socialt boligbyggeri og har i kraft heraf ret til at 
modtage statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste, uanset det principielle 
forbud mod statsstøtte.

 Andrageren hævder, at selskabet i forbindelse med et ejendomsprojekt i la Défense har 
indladt sig på spekulationsforretninger, der ikke er i overensstemmelse med dets offentlige 
serviceopgaver og går imod dets formål. Andrageren mener, at selskabet under disse 
omstændigheder ikke længere kan drage nytte af undtagelsesreglerne for statsstøtte og at 
enhver offentlig støtte, det måtte have modtaget i form af kompensation for offentlig tjeneste, 
bør erklæres uforenelig med det indre marked.

Kommissionens bemærkninger

Klagen er blevet gennemgået af Kommissionen, der svarede andrageren i to breve af 
henholdsvis den 27. juni 2012 og den 17. oktober 2012. 

I deres svar henledte Kommissionens tjenestegrene andragerens opmærksomhed på, at kontrol 
af selskabet Logis-Transports' overholden af sit sociale formål, og mere overordnet af den 
franske lovgivning, henhører under den nationale domstols kompetence, og at 
Kommissionens tjenestegrene kun udtaler sig om overholdelsen af EU-bestemmelserne i 
konkurrence-spørgsmål. 

Imidlertid udgør det, at selskabet Logis-Transports indlader sig på spekulationsforretninger, 
som ikke har relation til dets offentlige serviceopgaver, ikke i sig selv et brud på EU-
bestemmelserne vedrørende statsstøtte inden for tjenesteydelser af almindelig økonomisk 
interesse.  Ifølge EU-retten kan et selskab, der udfører offentlige serviceopgaver, ligeledes 
drive kommercielle forretninger uden for rammerne af dets offentlige serviceopgaver, uden at 
dette påvirker selskabets mulighed for at modtage støtte til udførelsen af de offentlige 
serviceopgaver.  

For at der skulle foreligge et muligt brud på bestemmelserne vedrørende statsstøtte skulle det 
påvises, at selskabet Logis-Transports har modtaget støtte til dets offentlige serviceopgaver på 
et uforholdsmæssigt højt beløb i forhold til opgavernes nettoomkostninger (under 
hensyntagen til en rimelig fortjeneste), eller at selskabet Logis-Transports uden 
Kommissionens godkendelse har modtaget offentlig støtte til de aktiviteter, som ifølge 
andrageren går imod dets offentlige serviceopgaver. Selvom Kommissionens tjenestegrene 
har givet andrageren mulighed for at komme med supplerende oplysninger til sin klage, er 
denne imidlertid ikke fremkommet med noget, der har gjort det muligt at påpege nogen støtte 
af denne art, som selskabet skulle have draget nytte af i forbindelse med de nævnte aktiviteter.  

Konklusion

Kommissionens tjenestegrene mener, at andragerens klagepunkter i forbindelse med selskabet 
Logis-Transports' formodede overtrædelse af dets sociale formål henhører under den nationale 
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domstols kompetence, og at intet brud på EU-bestemmelserne for statsstøtte på nuværende 
tidspunkt er påvist, eftersom det ikke er påvist at det pågældende selskab har modtaget 
offentlig støtte til aktiviteter i forbindelse med dets offentlige serviceopgaver.

Som andrageren er blevet oplyst om, agter Kommissionen under disse omstændigheder ikke 
at forfølge sagen videre."


