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Suġġett: Petizzjoni 0673/2012, imressqa minn Armelle de Coulihac-Mazerieux, ta’ 
ċittadinanza Franċiża, f’isem Vivre à la Défense, dwar il-ksur tal-liġi 
Franċiża dwar il-kumpaniji tad-djar tal-gvern minn LOGIS-TRANSPORTS

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont id-dispożizzjonijiet li jiggvernaw id-djar tal-gvern fi Franza, li jagħtu ċerti eżenzjonijiet 
minn obbligi legali oħrajn, il-kumpaniji tad-djar tal-gvern għandhom jipprovdu djar b’kera 
moderata liċ-ċittadini li jissodisfaw ċerti kriterji. Il-petizzjonanta tallega li l-kumpanija tad-
djar tal-gvern LOGIS-TRANSPORTS, mill-2001, daret mal-għan korporattiv tagħha u 
impenjat ruħha fi tranżazzjonijiet tad-djar kummerċjali għal raġunijiet spekulattivi, li 
saħansitra kienu jinvolvu sieħeb tan-negozju Russu li kellu rwol stramb. Kerrejja bona fide 
tad-djar tal-gvern tkeċċew biex jiġu segwiti għanijiet kummerċjali u spekulattivi. 
Eventwalment, il-binjiet ikkonċernati tkissru biex jagħmlu post għal proġett ġdid f’La 
Défense. L-awtoritajiet Franċiż ddikjaraw li dan il-proġett kien ta’ interess nazzjonali u ma 
ħaditx passi kontra l-kumpanija tad-djar tal-gvern. Kuntrarju għal dan, l-awtoritajiet fil-livelli 
kollha, inklużi l-qrati, kienu kooperattivi.

Il-petizzjonanta tirreferi għad-derogi fir-rigward tar-regoli ta’ akkwist u għajnuna mill-istat, li 
l-kumpaniji tad-djar soċjali jibbenefikaw minnhom sabiex jistabbilixxu rabta mal-liġi 
Komunitarja.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta' Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Jannar 2013
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Il-petizzjonanta, li tirrappreżenta lill-għaqda "Vivre à la Défense", għaqda ta' residenti taż-
żona ta' la Défense (Franza), fl-20 ta' April 2012 indirizzat ilment lill-Kummissjoni rigward l-
allegat ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea mill-kumpanija Logis-Transports. Din il-kumpanija 
anonima ta' djar b'kera moderata, skont il-petizzjonanta, ġiet inkarigata mill-Istat Franċiż 
sabiex tipprovdi servizz pubbliku ta' djar tal-gvern u għandha d-dritt għaldaqstant li tirċievi 
għajnuniet mill-Istat fil-forma ta' kumpens tas-servizz pubbliku b'deroga għall-projbizzjoni, 
bħala prinċipju, tal-għajnuniet mill-Istat.

 Il-petizzjonanta ssostni li, fil-qafas tat-twettiq ta' proġett tad-djar f'la Défense, din il-
kumpanija impenjat ruħha f'attivitajiet spekulattivi inkompatibbli mal-għan tagħha li tipprovdi 
servizz pubbliku u kuntrarji għall-għan soċjali tagħha. Il-petizzjonanta tqis li, f'dawn iċ-
ċirkostanzi, il-kumpanija ma tistax tibqa' tibbenefika minn regoli derogatorji rigward l-
għajnuna mill-Istat u li l-għajnuniet pubbliċi kollha li kienet irċeviet, fil-forma ta' kumpens ta' 
servizz pubbliku, għandhom jiġu ddikjarati inkompatibbli mas-suq intern.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-ilment ġie analizzat mis-servizzi tal-Kummissjoni li wieġbu lill-petizzjonanta permezz ta' 
żewġ ittri, fis-27 ta' Ġunju 2012 u fis-17 ta' Ottubru 2012. 

Fit-tweġibiet tagħhom, is-servizzi tal-Kummissjoni indikaw lill-petizzjonanta li l-verifika 
dwar jekk il-kumpanija Logis-Transports irrispettatx l-għan soċjali tagħha, u b'mod aktar 
ġenerali l-liġi Franċiża, taqa' taħt il-kompetenza tal-qorti nazzjonali u li s-servizzi tal-
Kummissjoni jistgħu jintervjenu biss fir-rigward tar-regoli Ewropej fil-qasam tal-
kompetizzjoni. 

Għaldaqstant, il-fatt li l-kumpanija Logis-Transports impenjat ruħha f'attivitajiet spekulattivi 
li m'għandhomx x'jaqsmu mal-għan tagħha ta’ servizz pubbliku ma jikkostitwix minnu nnifsu 
ksur tar-regoli Ewropej rigward l-għajnuna mill-Istat fil-qasam tas-servizzi ta’ interess 
ekonomiku ġenerali. Fil-fatt, f'dak li jikkonċerna l-liġi tal-Unjoni, kumpanija inkarigata mill-
provvediment ta' servizz pubbliku tista' teżerċita wkoll attivitajiet kummerċjali 'l barra mill-
qasam tal-provvediment ta' servizz pubbliku, mingħajr ma tixxekkel il-possibbiltà ta' din il-
kumpanija li tirċievi għajnuniet għat-twettiq tal-provvediment ta' servizz pubbliku. 

Sabiex ikun hemm ksur potenzjali tar-regoli fir-rigward tal-għajnuniet mill-Istat, ikun hemm 
bżonn provi li juru li l-kumpanija Logis-Transports irċeviet għajnuniet eċċessivi għall-
provvediment ta' servizz pubbliku meta mqabbla mal-ispejjeż netti ta' dan il-provvediment 
(waqt li jiġi kkunsidrat benefiċċju raġonevoli), jew li l-attivitajiet tal-kumpanija Logis-
Transports, li l-petizzjonanta tqis kontrarji għall-provvediment tagħha ta' servizz pubbliku, 
irċevew għajnuniet pubbliċi mhux awtorizzati mill-Kummissjoni. Għaldaqstant, minkejja li s-
servizzi tal-Kummissjoni taw il-possibbiltà lill-petizzjonanta li tiffinalizza l-ilment tagħha, din 
ma pprovdiet l-ebda element li jippermetti l-identifikazzjoni ta' kwalunkwe għajnuna li 
minnha setgħu ibbenefikaw l-attivitajiet inkwistjoni. 

Konklużjoni

Is-servizzi tal-Kummissjoni jqisu li l-ilmenti tal-petizzjonanta rigward l-allegat ksur mill-
kumpanija Logis-Transports tal-għan soċjali tagħha, jaqgħu taħt il-kompetenza tal-qorti 
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nazzjonali u, f’dan il-każ, ma jidher l-ebda ksur tal-liġi Ewropea rigward l-għajnuna mill-Istat, 
peress li ma hemmx provi li l-kumpanija inkwistjoni rċeviet għajnuniet pubbliċi għall-
attivitajiet tagħha rigward il-provvediment ta' servizz pubbliku.

F'dawn iċ-ċirkostanzi, kif indikat lill-petizzjonanta, il-Kummissjoni ma tipprevedix sewgitu 
għal din il-kwistjoni.


