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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.1.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Armelle de Coulihac-Mazerieux francia állampolgár által a Vivre à la 
Défense nevében benyújtott 0673/2012. számú petíció a szociális lakásépítő 
társaságokról rendelkező francia jogszabályoknak a LOGIS-TRANSPORTS 
vállalat általi megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A francia szociális lakásokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, amelyek bizonyos 
mentességeket biztosítanak más jogi kötelezettségek alól, a szociális lakásépítő társaságoknak 
mérsékelt lakbér fejében kell lakhatást biztosítaniuk olyan polgárok részére, akik megfelelnek 
bizonyos kritériumoknak. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a LOGIS-TRANSPORTS 
nevű szociális lakásépítő társaság 2001-ben eltért vállalati céljától, és spekulációs célból 
kereskedelmi ingatlanügyletek folytatására vállalkozott, amelyben egy orosz üzleti partner 
kétes szerepet töltött be. A kereskedelmi és spekulációs célok megvalósítása érdekében a 
szociális lakások jóhiszemű bérlőit kilakoltatták. A szóban forgó épületeket végül 
lerombolták, hogy a párizsi La Défense üzleti központban lehetővé tegyék egy új projekt 
megvalósítását. A francia állam a projekt kivitelezését nemzeti érdeknek nyilvánította, és nem 
indított eljárást a szociális lakásépítő társaság ellen. A hatóságok valamennyi szinten –
beleértve a bíróságokat – ezzel szemben együttműködésüket fejezték ki az ügyel
kapcsolatban.

A petíció benyújtója a beszerzési és állami támogatási szabályoktól való eltérésre hivatkozik 
− amely szabályokból a szociális lakásépítő társaságok hasznot húznak −, annak érdekében, 
hogy az ügyet kapcsolatba hozza a közösségi joggal.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A petíció benyújtója – a La Défense negyed (Franciaország) lakóit tömörítő – Vivre à la 
Défense egyesület képviseletében 2012. április 20-án panasszal fordult a Bizottsághoz az 
európai uniós jogszabályoknak a LOGIS-TRANSPORTS vállalat általi állítólagos megsértése 
tárgyában. A petíció benyújtója szerint a szociális lakások építésével foglalkozó LOGIS-
TRANSPORTS részvénytársaságot a francia állam a szociális lakhatás megoldására 
vonatkozó közfeladattal bízta meg, és ezen a címen – az állami támogatásokra vonatkozó elvi 
tilalom alóli kivételként – közszolgáltatási kompenzáció formájában állami támogatásokra 
jogosult.

A petíció benyújtójának állítása szerint a La Défense-ban megvalósuló ingatlanépítési projekt 
kivitelezése során az említett vállalat tevékenységi körével ellentétes spekulációs 
tevékenységbe bocsátkozott. A petíció benyújtójának véleménye szerint e körülmények miatt 
a vállalat a továbbiakban nem részesülhet az állami támogatásokkal kapcsolatos eltérésre 
vonatkozó szabályok előnyeiből, és az összes olyan állami támogatást, amelyhez 
közszolgáltatási kompenzáció címén jutott, a belső piaccal összeférhetetlennek kell 
nyilvánítani.

A Bizottság észrevételei

A panaszt a Bizottság szolgálatai megvizsgálták, majd két alkalommal – 2012. június 27-én és 
2012. október 17-én – levélben válaszoltak a petíció benyújtójának. 

A Bizottság szolgálatai válaszaikban a petíció benyújtóját tájékoztatták arról, hogy annak 
eldöntése, hogy a LOGIS-TRANSPORTS vállalat tartotta-e magát tevékenységi köréhez, 
illetve általánosabban betartotta-e a francia jogszabályokat, a nemzeti bíróságok hatáskörébe 
tartozik, a Bizottság szolgálatai pedig kizárólag az európai uniós versenyszabályok 
tiszteletben tartása kérdésében nyilatkozhatnak. 

Márpedig az, hogy a LOGIS-TRANSPORTS vállalat közszolgáltatási feladatától idegen 
spekulációs tevékenységbe bocsátkozik, önmagában nem jelenti az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatos állami támogatásokra vonatkozó európai uniós szabályok 
megsértését. Az uniós jog szempontjából ugyanis a közfeladattal megbízott vállalatok 
végezhetnek közszolgáltatási feladatuk területén kívül eső üzleti tevékenységet is, anélkül, 
hogy ez lehetetlenné tenné a vállalat számára a közfeladat elvégzéséhez kapható állami 
támogatások igénybevételét. 

Ahhoz, hogy fennálljon az állami támogatásokra vonatkozó szabályok megsértésének 
eshetősége, azt kellene bizonyítani, hogy a LOGIS-TRANSPORTS vállalat közfeladata 
elvégzéséhez a feladat nettó költséghez képest (figyelemmel az ésszerű mértékű haszonra is) 
aránytalanul nagy támogatásban részesült, vagy hogy a LOGIS-TRANSPORTS vállalat a 
petíció benyújtója szerint közszolgáltatási feladatával ellentétes tevékenységeihez a Bizottság 
által nem engedélyezett állami támogatásokat kapott. Ugyanakkor, noha a Bizottság 
szolgálatai  lehetővé tették a petíció benyújtója számára panasza kiegészítését, a petíció 
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benyújtója nem szolgált olyan tényelemekkel, amelyek lehetővé tették volna annak 
bizonyítását, hogy a kifogásolt tevékenységek esetében bármiféle támogatás folyósítására sor 
került. 

Következtetés

A Bizottság szolgálatai úgy vélik, hogy a petíció benyújtójának panasza – mely szerint a 
LOGIS-TRANSPORTS vállalat állítólagosan túllépte tevékenységi körét – a nemzeti bíróság 
hatáskörébe tartozik, és a felhozott esetben – mivel nem volt bizonyítható, hogy a szóban 
forgó vállalat a közszolgáltatási feladatának elvégzéséhez kapcsolódó tevékenységei után 
állami támogatásban részesült – az állami támogatásokra vonatkozó európai uniós 
jogszabályok semmilyen megsértése nem mutatható ki.

E körülmények folytán a Bizottság – amint azt a petíció benyújtójával is közölte – az ügyet le 
kívánja zárni.


