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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0673/2012, którą złożyła Armelle de Coulihac-Mazerieux 
(Francja) w imieniu „Vivre à la Défense”, w sprawie naruszania francuskiej 
ustawy dotyczącej przedsiębiorstw budownictwa socjalnego przez firmę 
LOGIS-TRANSPORTS

1. Streszczenie petycji

Zgodnie z przepisami regulującymi kwestię mieszkań socjalnych we Francji, na mocy których 
przyznaje się pewne odstępstwa od innych zobowiązań prawnych, przedsiębiorstwa 
budownictwa socjalnego zapewniają mieszkania za umiarkowaną opłatą obywatelom, którzy 
spełniają pewne kryteria. Składająca petycję twierdzi, że przedsiębiorstwo budownictwa 
socjalnego LOGIS-TRANSPORTS od 2001 r. omija swój cel działalności i do celów 
spekulacyjnych angażuje się w transakcje obejmujące nieruchomości komercyjne. 
Uczestniczył w nich nawet rosyjski partner biznesowy, który odgrywał niejasną rolę. Osoby, 
które w dobrej wierze zamieszkiwały mieszkania socjalne, eksmitowano, aby prowadzić 
działalność komercyjną i spekulacyjną. Wreszcie odnośne budynki zostały zburzone, tak aby 
zrobić miejsce dla nowego przedsięwzięcia w dzielnicy La Défense. Państwo francuskie 
uznało, że realizacja tego przedsięwzięcia leży w interesie narodowym, i nie wszczęło 
postępowania przeciwko przedsiębiorstwu budownictwa socjalnego. Z drugiej strony władze 
na wszystkich szczeblach, w tym sądy, okazały się skłonne do współpracy.

Aby określić związek z prawem wspólnotowym, składająca petycję odnosi się do odstępstw 
od przepisów w sprawie zamówień i pomocy państwa, z których korzystają przedsiębiorstwa 
budownictwa socjalnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Składająca petycję, reprezentująca stowarzyszenie „Vivre à la Défense” skupiające 
mieszkańców dzielnicy La Défense (Francja), skierowała w dniu 20 kwietnia 2012 r. do 
Komisji skargę dotyczącą domniemanego naruszenia prawa Unii Europejskiej przez 
przedsiębiorstwo Logis-Transports. Ta spółka akcyjna działająca w obszarze mieszkań o 
niskim czynszu świadczy, zdaniem składającej petycję, na zlecenie państwa francuskiego 
usługę publiczną w dziedzinie mieszkań socjalnych i z tego tytułu ma prawo otrzymywać – w 
drodze odstępstwa od zakazu przyznawania pomocy przez państwo – pomoc państwa w 
postaci rekompensaty za świadczenie usługi publicznej.

Składająca petycję twierdzi, że w ramach realizacji projektu budowlanego w dzielnicy La 
Défense przedsiębiorstwo to jakoby podjęło działalność spekulacyjną niezgodną z 
powierzonym jej zadaniem świadczenia usługi publicznej oraz z socjalnym przedmiotem jego 
działalności. Składająca petycję uważa, że w tych okolicznościach przedsiębiorstwo nie może 
już dłużej korzystać z odstępstwa od przepisów dotyczących pomocy państwa oraz że cała 
pomoc publiczna, którą przedsiębiorstwo miało było otrzymać w postaci rekompensaty za 
świadczenie usługi publicznej, musi być uznana za niezgodną z rynkiem wewnętrznym.

Uwagi Komisji

Skarga została przeanalizowana przez służby Komisji, które udzieliły składającej petycję 
odpowiedzi w dwóch pismach: z dnia 27 czerwca 2012 r. oraz z dnia 17 października 2012 r. 

W odpowiedziach tych służby Komisji wskazały składającej petycję, że sprawdzenie 
poszanowania przez przedsiębiorstwo Logis-Transports socjalnego charakteru jego 
działalności, a bardziej ogólnie prawa francuskiego, należy do sędziego krajowego, natomiast 
służby Komisji wypowiadają się jedynie na temat przestrzegania europejskich przepisów w 
dziedzinie konkurencji. 

Tak więc fakt, że przedsiębiorstwo Logis-Transports prowadzi działalność spekulacyjną obcą 
zadaniom związanym ze świadczeniem usług publicznych, sam w sobie nie stanowi 
naruszenia europejskich przepisów dotyczących pomocy państwa w dziedzinie usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. W istocie, z punktu widzenia prawa Unii 
przedsiębiorstwo odpowiedzialne za świadczenie usługi publicznej może również prowadzić 
działalność handlową poza obszarem usług publicznych i nie kwestionuje to możliwości 
otrzymywania przez nie pomocy na realizację zadań w obszarze usług publicznych. 

Ewentualne naruszenie przepisów dotyczących pomocy państwa miałoby miejsce wtedy, 
gdyby udowodniono przedsiębiorstwu Logis-Transports otrzymanie na świadczenie usługi 
publicznej pomocy nadmiernej w stosunku do kosztów netto poniesionych przy świadczeniu 
tej usługi (po uwzględnieniu rozsądnego zysku), lub gdyby ta działalność przedsiębiorstwa 
Logis-Transports, którą składająca petycję uważa za niezgodną ze świadczonymi przez nie 
usługami publicznymi, otrzymała pomoc publiczną niedopuszczalną przez Komisję. 
Tymczasem – pomimo że służby Komisji dały składającej petycję możliwość uzupełnienia jej 
skargi – składająca petycję nie dostarczyła żadnej informacji, która pozwoliłaby 
zidentyfikować jakąkolwiek pomoc jakoby przyznaną na kwestionowaną działalność. 
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Podsumowanie

Zdaniem służb Komisji zbadanie zarzutów składającej petycję dotyczących domniemanego 
naruszenia przez przedsiębiorstwo Logis-Transports socjalnego przedmiotu jego działalności 
należy do kompetencji sędziego krajowego, natomiast nie zostało dowiedzione żadne 
naruszenie przepisów europejskich w obszarze pomocy państwa, ponieważ nie dowiedziono, 
że odnośne przedsiębiorstwo otrzymało pomoc publiczną na działalność prowadzoną w 
dziedzinie usług publicznych.

W tych okolicznościach Komisja nie zamierza – o czym powiadomiono składającą petycję –
nadać biegu tej sprawie.


