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Tárgy: Jean-Philippe Ducart, belga állampolgár által a Test Achats asbl nevében 
benyújtott, 1 további aláírással ellátott, 0589/2009. számú petíció a FORTIS 
Bank részvényesei magántulajdon védelméhez való jogának megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói azt állítják, hogy a belga kormány a FORTIS Holding eszközeinek 
megvásárlása és ezt követően részvényeinek a BNP Paribas számára való értékesítése során 
megsértette a magántulajdon védelméhez való jogot. Állításuk szerint a bank eszközeit 
mindkét esetben – az eszközök belga kormány általi megvásárlása, ugyanezen eszközök a 
BNP Paribas számára való értékesítése – alulértékelték, és a kormány erejének 
érvényesítésével, a részvényesek közgyűlésének megkérdezése vagy egyetértése nélkül járt el.  
A részvényesek 2008. április 28-i közgyűlése végül hozzájárult a FORTIS Bank 
értékesítéséhez.

A Test Achats asbl azzal érvel, hogy a FORTIS részvényeseinek magántulajdonhoz való jogát 
a belga kormány eljárása jóvátehetetlenül megsértette, amennyiben azon vállalat eszközeinek 
többsége, amelynek részvényeivel rendelkeztek, tényleges értékén alul került értékesítésre, 
ezáltal meggátolva a részvények értékének bármely utólagos megállapítását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 9. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.
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A petíció benyújtója határozottan tiltakozik a Fortis eszközeinek eladása és az ehhez vezető 
folyamat ellen, amely nemzeti ügy.

A Bizottság történetesen megvizsgálta a Fortis eszközeinek a belga és holland állam által 
történő felvásárlását, amelyre 2008. szeptember 28. és 2008. október 5. között került sor, 
mivel az ilyen vásárlásnak részét képezheti az eladó számára nyújtott állami támogatás, 
különösen, ha az állam olyan vételárat fizet, amely meghaladja azt az árat, amelyet egy 
szokásos befektető hasonló körülmények között az eszközökért fizetett volna. A vonatkozó 
jogszabály, nevezetesen az EK-Szerződés 87. és 88. cikke, valamint a 659/1999/EK tanácsi 
rendelet kötelezi a Bizottságot az ilyen támogatás kivizsgálására, függetlenül attól, hogy arról 
értesítik-e vagy sem. A szóban forgó intézkedéseket a belga és a holland hatóságok 
bejelentették. 

A Bizottság ezekről az állami intézkedésekről a 2008. december 3-i és 2009. május 12-i 
határozatában határozott1. A Bizottság különösen azt állapította meg a 2008. december 3-i 
határozatban, hogy a belga hatóságok által a Fortis Bank S.A. 49,9%-ának megvásárlásáért 
szeptember 28-án fizetett ár jelentősen meghaladta a potenciális vásárlók által ugyanezen 
időpontban ajánlott árat. Ebből az okból a belga hatóságok által nyújtott tőkeinjekció az EK-
Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett támogatásnak minősült. A Bizottság 
emellett azt a következtetést vonta le, hogy a Fortis Bank Nederland 2008. október 3-i, 
valamint a Fortis Bank S.A. tőkéje másik felének 2008. október 5-i megvásárlásának feltételei 
szintén az eladónak nyújtott állami támogatásnak minősülnek. A Bizottság azonban a fenti 
határozatban figyelembe vette, hogy a Fortis Bank a belga piac legnagyobb letétbankja. 
Következésképpen egy ilyen pénzügyi intézmény fizetésképtelensége súlyos zavart okozott 
volna a belga gazdaságban, különösen a pénzügyi világválság összefüggésében. A Bizottság 
emiatt arra a következtetésre jutott, hogy a belga és a holland hatóságok által nyújtott állami 
támogatások összeegyeztethetők voltak az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal.

A 2008. december 3-i határozat ellen nem nyújtottak be fellebbezést a közzétételétől számított 
két hónapon belül, amely az EK-Szerződés 230. cikkében megállapított határidő. 

Következtetések

A Bizottság véleménye ebben az ügyben – ami a közösségi jogot illeti – végleges és lezárult. 
A Bizottság nem osztja a petíció benyújtójának véleményét, miszerint a Fortis eszközeit áron 
alul értékesítették.

                                               
1 A határozatok közzétett formájukban az alábbi hivatkozásokon érhetők el:
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


