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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

30.1.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0673/2012 adresată de Armelle de Coulihac-Mazerieux, de cetățenie 
franceză, în numele asociației Vivre à la Défense, cu privire la încălcarea 
legislației franceze privind asociațiile de locuințe sociale de către sucursala 
LOGIS-TRANSPORTS

1. Rezumatul petiției

Conform dispozițiilor care reglementează locuințele sociale în Franța, care acordă anumite 
derogări de la diverse obligații legale, asociațiile de locuințe sociale asigură închirierea 
locuințelor la prețuri rezonabile cetățenilor care îndeplinesc anumite criterii. Petiționara 
presupune că, începând cu anul 2001, asociația de locuințe sociale LOGIS-TRANSPORTS s-a 
sustras de la scopul său și s-a angajat în tranzacții comerciale imobiliare în scopuri 
speculative, implicând inclusiv un partener de afaceri rus, care a jucat un rol bizar. Chiriașii 
bona fide ai locuințelor sociale au fost evacuați pentru a se putea realiza anumite acțiuni 
comerciale și speculative. În cele din urmă, clădirile respective au fost demolate pentru a face 
loc unui nou proiect în cartierul La Défense. Statul francez a declarat acest proiect ca fiind de 
interes național și nu a întreprins nicio acțiune judiciară împotriva asociației de locuințe 
sociale. Dimpotrivă, autoritățile de la toate nivelurile, inclusiv instanțele de judecată, au fost 
cooperative.

Petiționara face referire la derogările de la normele privind achizițiile și ajutoarele de stat, de 
care beneficiază asociațiile de locuințe sociale, în vederea stabilirii unei legături cu legislația 
UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].



PE504.262v01-00 2/3 CM\925859RO.doc

RO

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Petiționara, reprezentantă a asociației Vivre à la Défense, care este o asociație a locuitorilor 
din cartierul La Défense (Franța), a adresat Comisiei, la 20 aprilie 2012, o petiție privind
presupusa încălcare a dreptului Uniunii Europene de către asociația Logis-Transports. Potrivit 
petiționarei, aceasta societate anonimă, care asigură închirierea locuințelor sociale la prețuri 
rezonabile, este învestită de către guvernul francez să desfășoare activități de serviciu public 
în domeniul locuințelor sociale și, în acest sens, prin derogare de la interdicția de bază a 
ajutoarelor de stat, are dreptul de a primi ajutoare de stat sub formă de compensații pentru 
obligația de serviciu public.

Petiționara susține că, în cadrul realizării unui proiect imobiliar în cartierul La Défense, 
această asociație s-ar fi implicat în activități speculative incompatibile cu misiunea sa de 
serviciu public și cu obiectul său de activitate. Petiționara consideră că, în aceste condiții, 
asociația nu mai poate beneficia de normele derogatorii privind ajutoarele de stat și că toate 
ajutoarele de stat acordate acesteia sub formă de compensații pentru obligația de serviciu 
public trebuie să fie declarate incompatibile cu piața internă.

Observațiile Comisiei

Petiția a fost analizată de către serviciile Comisiei, care i-au răspuns petiționarei prin două 
scrisori la 27 iunie 2012 și, respectiv, la 17 octombrie 2012. 

În răspunsurile lor, serviciile Comisiei au informat petiționara cu privire la faptul că
verificarea respectării de către societatea Logis-Transports a obiectului său de activitate și, în 
general, a dreptului francez, ține de competența instanțelor naționale și că serviciile Comisiei 
se pronunță numai în ceea ce privește respectarea normelor europene privind concurența. 

Însă, implicarea asociației Logis-Transports în activități speculative care nu au legătură cu
misiunea sa de serviciu public nu constituie, în sine, o încălcare a normelor europene privind
ajutoarele de stat în domeniul serviciilor de interes economic general. Astfel, din punct de 
vedere al legislației UE, o asociație care desfășoară activități de serviciu public poate
desfășura și activități comerciale în afara domeniului de aplicare a misiunii sale de serviciu 
public, fără ca acest lucru să pună sub semnul întrebării capacitatea acestei asociații de a primi
ajutor pentru realizarea misiunii sale de serviciu public. 

Pentru a se considera că normele privind ajutoarele de stat au fost încălcate, ar trebui să se 
demonstreze că asociația Logis-Transports a beneficiat de ajutoare excesive pentru misiunea 
sa de serviciu public în raport cu costurile nete ale misiunii (ținând seama de un profit
rezonabil) sau că asociația Logis-Transports a beneficiat de ajutoare de stat neautorizate de 
către Comisie pentru activitățile pe care petiționara le consideră a fi incompatibile cu
misiunea de serviciu public. Însă, deși serviciile Comisiei i-au dat petiționarei posibilitatea de 
a aduce completări la petiția sa, aceasta nu a furnizat nicio informație care să contribuie la 
identificarea ajutoarelor acordate pentru activitățile în cauză. 

Concluzii

Serviciile Comisiei consideră că obiecțiile petiționarei privind presupusa încălcare de către
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asociația Logis-Transports a obiectului său de activitate țin de competența instanțelor
naționale și că, în această situație, nu s-a demonstrat nicio încălcare a normelor europene 
privind ajutoarele de stat, deoarece nu există nicio dovadă că asociația în cauză a beneficiat de 
sprijin public pentru activitățile desfășurate în cadrul misiunii sale de serviciu public.

În aceste condiții, astfel cum a fost informată petiționara, Comisia nu intenționează să dea 
curs acestei chestiuni.


