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Tema: Peticija Nr. 0673/2012 dėl bendrovės LOGIS-TRANSPORTS padaryto 
Prancūzijos socialinio būsto bendrovių teisės pažeidimo, kurią pateikė 
Prancūzijos pilietė Armelle de Coulihac-Mazerieux asociacijos „Vivre à la 
Défense“ vardu

1. Peticijos santrauka

Pagal socialiniam būstui Prancūzijoje taikomas nuostatas, kuriomis suteikiama tam tikrų 
lengvatų dėl įvairių teisinių įpareigojimų, socialinio būsto bendrovės tam tikrus kriterijus 
atitinkantiems piliečiams būstą suteikia už vidutinę nuomos kainą. Peticijos pateikėja teigia, 
kad socialinio būsto bendrovė LOGIS-TRANSPORTS nuo 2001 m. nesilaikė savo socialinio 
tikslo ir užsiėmė komerciniais nekilnojamojo turto sandoriais spekuliaciniais tikslais, net su 
Rusijos verslo partneriu, kuris atliko keistą vaidmenį. Sąžiningi socialinio būsto nuomininkai 
iškeldinti siekiant komercinių ir spekuliacinių tikslų. Galiausiai minėti pastatai buvo nugriauti 
siekiant atlaisvinti vietą naujam projektui „La Défense“ rajone. Prancūzijos valdžios 
institucijos paskelbė šį projektą nacionalinės svarbos projektu ir nepareiškė ieškinio socialinio 
būsto bendrovei. Priešingai, visų lygių institucijos, įskaitant teismus, bendradarbiavo.

Peticijos pateikėja nurodo viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos taisyklių išimtis, naudingas 
būsto bendrovėms, siekdama nustatyti ryšį su Bendrijos teise.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.
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„Peticijos pateikėja, atstovaujanti „La Défense“ rajono (Prancūzija) gyventojų asociacijai 
„Vivre à la Défense“, 2012 m. balandžio 20 d. pateikė Komisijai skundą dėl bendrovės 
„Logis-Transports“ tariamai padaryto Europos Sąjungos teisės pažeidimo. Peticijos pateikėjos 
teigimu, šiai akcinei bendrovei, kurios veiklos sritis – už vidutinę nuomos kainą nuomojami 
būstai, Prancūzijos valstybė pavedė vykdyti su socialiniu būstu susijusios viešosios paslaugos 
uždavinį; šiuo pagrindu bendrovė turi teisę gauti valstybės pagalbą, teikiamą kaip 
kompensacijos už viešąją paslaugą, nukrypstant nuo valstybės pagalbos principo draudimo.

 Peticijos pateikėja nurodo, kad įgyvendindama nekilnojamojo turto projektą „La Défense“ 
rajone ši bendrovė vykdė spekuliacinius veiksmus, nesuderinamus su viešosios paslaugos 
uždaviniu ir prieštaraujančius bendrovės socialiniam tikslui. Peticijos pateikėja mano, kad 
šiomis aplinkybėmis bendrovei nebegali būti taikomos leidžiančios nukrypti taisyklės, 
susijusios su valstybės pagalba, ir kad visa valstybės pagalba, kurią bendrovė gavo kaip 
kompensacijas už viešąją paslaugą, turi būti paskelbta nesuderinama su vidaus rinka.

Komisijos pastabos

Skundą nagrinėjo Komisijos tarnybos, kurios peticijos pateikėjai atsakymą pateikė dviem 
2012 m. birželio 27 d. ir 2012 m. spalio 17 d. raštais. 

Savo atsakymuose Komisijos tarnybos peticijos pateikėjai nurodė, kad tikrinti, ar bendrovė 
„Logis-Transports“ laikosi savo socialinio tikslo ir apskritai Prancūzijos teisės, priklauso 
nacionalinio teismo kompetencijai ir kad Komisijos tarnybos sprendžia tik dėl to, ar laikomasi 
Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių. 

O tai, kad bendrovė „Logis-Transports“ vykdo spekuliacinius veiksmus, neatitinkančius jai 
pavesto viešosios paslaugos uždavinio, savaime nėra Europos Sąjungos taisyklių, susijusių su 
valstybės pagalba visuotinės ekonominės svarbos paslaugų srityje, pažeidimas. Iš tiesų pagal 
Sąjungos teisę bendrovė, kuriai pavedamas viešosios paslaugos uždavinys, taip pat gali 
vykdyti komercinę veiklą, nesusijusią su viešosios paslaugos uždaviniu, ir dėl to šios 
bendrovės galimybė gauti pagalbą, skirtą viešosios paslaugos uždaviniui vykdyti, yra 
neginčijama. 

Nagrinėjant tai, ar gali būti pažeistos valstybės pagalbos taisyklės, reikėtų įrodyti, kad 
bendrovė „Logis-Transports“ gavo per didelę pagalbą, skirtą viešosios paslaugos uždaviniui 
vykdyti, palyginti su grynosiomis šio uždavinio išlaidomis (atsižvelgiant į pagrįstą pelną), 
arba kad bendrovės „Logis-Transports“ veiklai, kuri, peticijos pateikėjos nuomone, 
prieštarauja jos viešosios paslaugos uždaviniui, buvo skirta valstybės pagalba, kuriai Komisija 
nedavė leidimo. Tačiau, nors Komisijos tarnybos suteikė galimybę peticijos pateikėjai 
papildyti savo skundą, ji nepateikė jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kad 
veiklai, dėl kurios pareikštos abejonės, suteikta kokia nors pagalba. 

Išvada

Komisijos tarnybos mano, kad peticijos pateikėjos skundai dėl bendrovės „Logis-Transports“ 
tariamai pažeisto savo socialinio tikslo, priklauso nacionalinio teismo kompetencijai ir kad 
šiuo metu neįrodytas joks Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių pažeidimas, nes 
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neįrodyta, kad aptariama bendrovė gavo valstybės pagalbą savo veiklai, susijusiai su jai 
pavestu viešosios paslaugos uždaviniu.

Šiomis aplinkybėmis Komisija nenumato tęsti šios bylos, kaip nurodyta peticijos pateikėjai.“


