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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0673/2012, ko asociācijas Vivre à la Défense vārdā iesniedza 
Francijas valstspiederīgais Armelle de Coulihac-Mazerieux, par to, ka uzņēmums 
LOGIS TRANSPORTS neievēro Francijas tiesību aktu par sociālo mājokļu 
uzņēmumiem 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar noteikumiem, kas regulē sociālo mājokļu jomu Francijā un kas paredz noteiktas 
atkāpes no citām tiesiskām saistībām, sociālo mājokļu uzņēmumiem ir jānodrošina mājoklis 
par mērenām īres cenām iedzīvotājiem, kas atbilst noteiktiem kritērijiem. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka sociālo mājokļu uzņēmums LOGIS-TRANSPORTS no 2001. gada nav 
ievērojis savu uzņēmuma mērķi un ir iesaistījies komerciālos īpašuma darījumos spekulatīvos 
nolūkos, pat iesaistoties darījumos ar krievu partneri, kuram tajos bija savāda loma. Labticīgi 
sociālo mājokļu īrnieki tika izlikti no mājām komerciālu un spekulatīvu mērķu dēļ. Visbeidzot 
konkrētās ēkas tika nojauktas, lai dotu vietu jaunam projektam La Défense rajonā. Francijas 
iestādes pasludinājušas šo projektu par valstij svarīgu un nav sākušas tiesvedību pret šo 
sociālo mājokļu uzņēmumu. Tieši pretēji – iestādes visos līmeņos, tostarp tiesas, ir bijušas 
tam ļoti pretimnākošas.

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz atkāpēm no iepirkuma un valsts atbalsta noteikumiem, 
no kurām sociālo mājokļu uzņēmumi gūst labumu, lai izveidotu saikni ar Kopienas tiesībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 27. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī
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Lūgumraksta iesniedzējs, kas pārstāv kvartāla la Défense (Francija) iedzīvotāju asociāciju 
Vivre à la Défense, 2012. gada 20. aprīlī iesniedza Komisijai sūdzību par sabiedrības 
Logis-Transports veiktajiem iespējamiem Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem. Šis 
sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums, kas Francijas valdības vārdā nodrošina sociālos 
mājokļus par zemām cenām, saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja informāciju ir tiesīgs saņemt 
valsts dotācijas kompensāciju veidā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, atkāpjoties no 
valsts dotāciju aizlieguma principa.

Lūgumraksta iesniedzējs apstiprina, ka saistībā ar nekustamā īpašuma projekta īstenošanu 
Défense kvartālā šis uzņēmums ir iesaistīts spekulatīvās darbībās, kas nav savienojamas ar tā 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumiem un ir pretrunā tā sociālajam mērķim. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šajos apstākļos šis uzņēmums vairs nevar izmantot 
atkāpes, lai saņemtu valsts dotācijas, un ka jebkuras valsts dotācijas, kas saņemtas kā 
kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, ir jāpasludina par nesavietojamām ar 
iekšējā tirgus noteikumiem.

Komisijas piezīmes

Komisijas dienesti analizēja sūdzību un atbildēja lūgumraksta iesniedzējam divās —
2012. gada 27. jūnija un 2012. gada 17. oktobra — vēstulēs. 

Komisijas dienesti savās atbildēs norādīja lūgumraksta iesniedzējam, ka pārbaudīt to, vai 
uzņēmums Logis-Transports ievēro savu sociālo mērķi un plašāk — arī Francijas tiesību 
aktus, ir kompetentas valsts tiesas un ka Komisijas dienesti var vienīgi noteikt, vai ir ievēroti 
Eiropas Savienības noteikumi konkurences jomā. 

Tas, ka uzņēmums Logis-Transports ir iesaistījies spekulatīvās darbībās ārpus saviem 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumiem, pats par sevi nav Eiropas Savienības 
noteikumu pārkāpums attiecībā uz valsts dotācijām vispārējas ekonomiskas nozīmes 
pakalpojumu jomā. Faktiski no Savienības tiesību viedokļa uzņēmums, kam uzticēts 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākums, var veikt arī komerciālas darbības ārpus 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jomas, nezaudējot iespēju šim uzņēmumam saņemt 
dotācijas, lai veiktu savus sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumus. 

Lai pierādītu iespējamu noteikumu valsts dotāciju jomā pārkāpumu, būtu jāapliecina, ka 
uzņēmums Logis-Transports ir saņēmis nesamērīgas valsts dotācijas par sniegtajiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem salīdzinājumā ar šā pienākuma veikšanai radītajām neto 
izmaksām (ņemot vērā samērīgu peļņu) un ka uzņēmums Logis-Transports par veiktajām 
darbībām, kuras pēc lūgumraksta iesniedzēja domām ir pretrunā tā sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas uzdevumam, ir saņēmis Komisijas neatļautas valsts dotācijas. Neskatoties uz to, ka 
Komisijas dienesti lūgumraksta iesniedzējam sniedza iespēju papildināt sūdzību, viņš nav 
sniedzis nevienu papildu pierādījumu, kas ļautu konstatēt dotāciju saņemšanu par minētajām 
darbībām. 

Secinājums

Komisijas dienesti uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja paustie iebildumi saistībā ar 
uzņēmuma Logis-Transports iespējami veiktajiem pārkāpumiem attiecībā uz tā sociālo mērķi 
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ir valstu tiesu kompetencē un ka nav sniegti nekādi pierādījumi par valsts dotāciju  noteikumu 
pārkāpšanu, jo nav konstatēts, ka šis uzņēmums ir saņēmis valsts dotācijas par savu publisko 
pakalpojumu pienākuma veikšanu.

Šajos apstākļos Komisija neparedz veikt nekādus turpmākus pasākumus,  un par to ir 
informēts lūgumraksta iesniedzējs.


