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Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0589/2009, внесена от Jean-Philippe Ducart, с белгийско 
гражданство, от името на Test Achats asbl, подкрепена от 1 подпис, 
относно нарушението на правото на защита на частната собственост на 
акционерите на банка FORTIS

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията излагат случая, при който белгийското правителство е 
нарушило правото на защита на частната собственост при закупуването на активите на 
холдинг FORTIS, а впоследствие и при продажбата на своите акции на BNP Paribas. Те 
твърдят, че и в двата случая – закупуването на активи от белгийското правителство и 
тяхната продажба на BNP Paribas, стойността на активите на банката е била по-ниска от 
действителната и че правителството е действало чрез сила, без консултация и без 
съгласието на общото събрание на акционерите.На своето общо събрание на 28 април 
2008 г. акционерите най-накрая дадоха съгласие за продажбата на банка FORTIS.

Test Achats asbl твърди, че чрез своите действия белгийското правителство е нарушило 
безвъзвратно правото на акционерите на FORTIS на частна собственост дотолкова, 
доколкото повечето акции на дружеството, чиито акционери са те, са били продадени 
на по-ниска от действителната им цена, с цел да се предотврати всяко последващо 
повишаване на стойността на акциите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.
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Вносителят открито протестира срещу продажбата на активи на Fortis и довелия до нея
процес, което е въпрос от национално значение.

Комисията извърши проверка на покупката на активи на Fortis от белгийската и 
нидерландската държава, която се състоя между 28 септември 2008 г. и 5 октомври
2008 г., тъй като подобна покупка може да съдържа елемент на държавна помощ за 
продавача, по-конкретно, ако държавата плаща изкупна цена, по-висока от тази, която 
би платил обикновен инвеститор за въпросните активи при подобни обстоятелства. 
Приложимото законодателство, по-специално членове 87 и 88 от Договора за ЕО и 
Регламент №° 659/1999 на Съвета, задължава Комисията да проверява подобна помощ, 
независимо дали е получила уведомление за нея или не. Белгийските и нидерландските 
органи бяха изпратили уведомление за въпросните мерки.

Комисията постанови решението си във връзка с тези държавни мерки с решение от 3 
декември 2008 г. и 12 май 2009 г.1. По-специално, в решението от 3 декември 2008 г. 
Комисията установи, че платената от белгийските органи цена за изкупуване на 49,9 % 
от Fortis Bank S.A. на 28 септември, е била значително по-висока от предложената от 
потенциални купувачи към същата дата. По тази причина капиталовата инжекция, 
предоставена от белгийските органи, представлява помощ съгласно член 87, параграф 1 
от Договора за ЕО. Комисията също така направи заключението, че условията на 
покупката на Fortis Bank Нидерландия на 3 октомври 2008 г. и на втората половина на 
капитала на Fortis Bank S.A на 5 октомври 2008 г., също представляват държавна 
помощ за продавача. Въпреки това, в горепосоченото решение, Комисията взе предвид, 
че Fortis Bank е най-голямата депозитна банка на белгийския пазар. Поради това 
напускането на пазара от подобна финансова институция би създало сериозен смут в 
белгийската икономика, особено в контекста на световна финансова криза. По тази 
причина Комисията стигна до заключението, че държавната помощ, предоставена от 
белгийските и нидерландските органи, отговаря на правилата за държавна помощ.

Решението от 3 декември 2008 г. не е обжалвано през двата месеца след публикуването 
му, които представляват срокът за обжалване, определен в член 230 от Договора за ЕО.

Заключения

Становището на Комисията по този случай, доколкото засяга законодателството на 
Общността, е категорично и окончателно. То не съвпада с мнението на вносителя на 
петицията, че активите на Fortis са продадени на по-ниска от действителната им цена.

                                               
1 Публикуваните решения могат да бъдат открити на следните адреси:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2009/n255-09.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/NN-42-2008-WLWL-fr-03.12.2008.pdf


