
CM\925859EL.doc PE504.262v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.1.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0673/2012, της Armelle de Coulihac-Mazerieux, γαλλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ενώσεως "Vivre à la Défense", σχετικά με την 
παραβίαση του γαλλικού νόμου περί εταιρειών κοινωνικής στέγασης από την 
εταιρεία LOGIS-TRANSPORTS

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την κοινωνική στέγαση στη Γαλλία, οι οποίες 
παρέχουν ορισμένες απαλλαγές από διάφορες νομικές υποχρεώσεις, οι εταιρείες κοινωνικής 
στέγασης να παρέχουν στέγη με μέτριο ενοίκιο σε πολίτες οι οποίοι πληρούν ορισμένα 
κριτήρια. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η εταιρεία κοινωνικής στέγασης LOGIS-
TRANSPORTS από το 2001 έχει αποκλίνει αισθητά από τον εταιρικό σκοπό της και 
συμμετέχει σε εμπορικές συναλλαγές ακινήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ακόμη και με τη 
συμμετοχή ρώσου επιχειρηματικού εταίρου που διαδραμάτισε περίεργο ρόλο. Οι καλόπιστοι 
ενοικιαστές κοινωνικής στέγασης υπέστησαν εξώσεις στο πλαίσιο της επιδίωξης εμπορικών 
και κερδοσκοπικών σκοπών. Τελικά τα εν λόγω κτίρια κατεδαφίστηκαν για να 
κατασκευασθεί νέο έργο στη συνοικία "La Défense". Οι γαλλικές αρχές ανακήρυξαν το εν 
λόγω έργο εθνικού ενδιαφέροντος και δεν άσκησαν δίωξη κατά της εταιρείας κοινωνικής 
στέγασης. Αντιθέτως, οι αρχές σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, 
αποδείχθηκαν πολύ συνεργάσιμες.

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες περί συμβάσεων και 
κρατικών ενισχύσεων, από τις οποίες επωφελούνται οι εταιρείες κοινωνικής στέγασης, 
αποσκοπώντας στη δημιουργία ερείσματος επί συναφών διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ:

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013.

Η αναφέρουσα, που εκπροσωπεί την ένωση "Vivre à la Défense", μια ένωση των κατοίκων 
της παρισινής συνοικίας "La Défense" (Γαλλία), υπέβαλε στις 20 Απριλίου 2012 καταγγελία 
στην Επιτροπή σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από την εταιρεία κοινωνικής στέγασης LOGIS-TRANSPORTS. Στην εν λόγω 
εταιρεία κοινωνικής στέγασης, έχει ανατεθεί, σύμφωνα με την αναφέρουσα, η αποστολή της 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στέγασης και, στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει το δικαίωμα 
να λαμβάνει κρατικές επιχορηγήσεις υπό τη μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση της απαγόρευσης χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι, μέσω του έργου ανέγερσης οικοδομικού συγκροτήματος στη 
συνοικία "la Défense", η εταιρεία επιδίδεται σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες που δεν είναι 
συμβατές με την αποστολή της, ενώ παρέχει δημόσιες υπηρεσίες που αντιστρατεύονται τον 
κοινωνικό σκοπό της. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η εταιρεία δεν 
μπορεί πλέον να επωφελείται από την παρέκκλιση των κανόνων που διέπουν τις κρατικές 
ενισχύσεις και ότι οι κρατικές ενισχύσεις που έλαβε υπό μορφήν αντιστάθμισης για την 
παροχή δημοσίων υπηρεσιών είναι ασυμβίβαστες με τους νόμους της εσωτερικής αγοράς.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η καταγγελία εξετάσθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής οι οποίες απάντησαν στην 
αναφέρουσα με δύο επιστολές, στις 27 Ιουνίου και 17 Οκτωβρίου 2012. 

Στις απαντήσεις τους οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπέδειξαν στην αναφέρουσα ότι η 
εξακρίβωση του κατά πόσο η εταιρεία LOGIS-TRANSPORTS τηρεί τον κοινωνικό της 
σκοπό και κατ' επέκταση τη γαλλική νομοθεσία, εμπίπτει στη δικαιοδοσία του εθνικού 
δικαστηρίου και ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα αποφανθούν μόνο ως προς τα ζητήματα 
που αφορούν τη συμμόρφωση της εταιρείας με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ.

Το γεγονός ότι η εταιρεία LOGIS-TRANSPORTS επιδίδεται σε κερδοσκοπικές 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την αποστολή της να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες δεν 
συνιστά από μόνο του παραβίαση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Πράγματι, από την 
άποψη του δικαίου της ΕΕ, μια εταιρεία που έχει αναλάβει αποστολή παροχής δημοσίων 
υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες εκτός του πεδίου εφαρμογής 
της αποστολής της περί παροχής δημοσίων υπηρεσιών χωρίς αυτό να θέτει υπό αμφισβήτηση 
τη δυνατότητα να λαμβάνει η εταιρεία αυτή ενισχύσεις για την υλοποίηση της αποστολής της 
ππου είναι η παροχή δημοσίων υπηρεσιών. 

Για να διαπιστωθεί ότι όντως υπήρξε παραβίαση των κανόνων που διέπουν τις κρατικές 
ενισχύσεις, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η εταιρεία LOGIS-TRANSPORTS έχει λάβει 
υπερβολικά μεγάλες ενισχύσεις για την διεκπεραίωση της ως άνω αποστολής της σε σχέση με 
το καθαρό κόστος της αποστολής αυτής (συνυπολογίζοντας και ένα εύλογο κέρδος για την 
εταιρεία), ή ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας-LOGIS-TRANSPORTS, για τις οποίες η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι δεν συνάδουν με την ως άνω αποστολή της, έχουν λάβει δημόσιες 
ενισχύσεις που δεν έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή. Ωστόσο, παρόλο που οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής έχουν προσφέρει τη δυνατότητα στην αναφέρουσα να ολοκληρώσει την 
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καταγγελία της, η ίδια δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που θα βοηθούσε στον 
εντοπισμό οιασδήποτε βοήθειας από την οποία θα μπορούσαν να έχουν επωφεληθεί οι 
δραστηριότητες που επικαλείται η αναφέρουσα στην καταγγελία της. 

Συμπέρασμα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι οι αιτιάσεις της αναφέρουσας σχετικά με την 
εικαζόμενη παραβίαση του κοινωνικού σκοπού της εταιρείας LOGIS-TRANSPORTS 
αποτελούν ζήτημα για το οποίο μπορεί να αποφανθεί μόνο το εθνικό δικαστήριο και ότι, 
ούτως εχόντων των πραγμάτων, δεν έχει αποδειχθεί παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις αφού δεν έχει αποδειχθεί ότι η εν λόγω εταιρεία έλαβε δημόσιες 
ενισχύσεις για τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο της αποστολής της περί παροχής 
δημοσίων υπηρεσιών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως υποδεικνύεται και στην αναφέρουσα, η Επιτροπή δεν 
προτίθεται να δώσει συνέχεια στην υπόθεση αυτή.


