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Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0570/2009, внесена от G. D., с малтийско гражданство,
относно национализацията на банката Northern Rock

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува национализацията на банката Northern Rock от 
страна на правителството на Обединеното кралство, като счита, че това е нарушение на 
правата на обикновените акционери като него. Вносителят признава, че банката е 
преминавала през тежък период и се е възползвала от правителствена финансова 
помощ. Той счита обаче, че при вземането на решение за национализиране на банката 
Northern Rock британските органи са направили грешката да пренебрегнат две 
предложения от частния сектор. Според вносителя отношението към акционерите на 
Northern Rock е били дискриминационно в сравнение с отношението към акционери на
други банки, които са получили помощ от държавни фондове, като например банките 
Lloyds, Halifax Bank of Scotland или Royal Bank of Scotland. Вносителят твърди, че 
притежателите на активи в тези банки все още имат право на частна собственост, тъй 
като акциите им все още се продават, докато в случая на Northern Rock правителството 
е предпочело да възложи оценката на акциите на независим орган. Вносителят моли 
Европейския парламент да проучи този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника). 
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3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Вносителят на петицията твърди, че правните разпоредби, свързани с оценката на 
активите на Northern Rock, са нарушили правата му като гражданин на ЕС на
справедливо обезщетение за частните активи, върху които е поела контрол суверенна 
държава.

Коментари на Комисията относно петицията

Трябва да се отбележи, че Съдът на Европейските общности е постановявал в миналото 
(например по дело C-367/98, Комисията срещу Португалия, и дело C-483/99,
Комисията срещу Франция), че мерките, склонни да затрудняват придобиването на 
акции на предприятия и да разубеждават инвеститори в други държави–членки от 
извършването на капиталови инвестиции, могат да направят свободното движение на 
капитали илюзорно и по този начин да представляват ограничение на движението на 
капитали по смисъла на член 56 на Договора за ЕО. Експроприирането на акции 
следователно може да се счете за ограничение по смисъла на този член.

Във връзка с нарушенията в областта на движението на капитали, обаче, Комисията 
последователно е поддържала позицията, че основният избор между частна и публична 
собственост принадлежи на държавите–членки по силата на член 295 от Договора за 
ЕС. Едно решение за национализиране на компания по своя характер изключва 
частните инвестиции, както местни, така и чуждестранни. В случая с Northern Rock, 
решението за превръщане в публична собственост е било взето след като са били 
разгледани алтернативни предложения. Съгласно член 295 не съществува изискване 
държавата–членка да доказва, че други предложения не биха били осъществими или че 
компанията вече не е действащо предприятие.  

Налице е ясен общ интерес от гарантирането на фундаменталната стабилност на
финансовата система. В случая с Northern Rock, това е свързано с масово теглене на 
пари от банката през септември 2007 г., за което е съобщено, че е първото в 
Обединеното кралство за повече от век, и държавна гаранция за вложителите в размер 
на 25 милиарда лири стерлинги. Без отпускането на тази гаранция би се наложило
банката да бъде поставена под управлението на синдик и вероятно резултатът за 
акционерите би бил акциите на компанията да останат без стойност. Съществуващото 
положение е създавало ясни рискове за финансовата стабилност и защитата на 
потребителите и съответно би могло да се оправдае за продължителен период с 
наложителни причини от общ интерес.

Нещо повече, Комисията отбелязва, че вносителят на петицията не отправя твърдения 
за каквато и да било дискриминация между местните и чуждестранните акционери.

По отношение на последното твърдение на вносителя на петицията, че той има право 
на справедливо обезщетение и че оценката на акциите на  Northern Rock е нарушила 
това негово право и правата му на гражданин на ЕС, системата на Общността е ясна.  
Доколкото национализацията е разрешена, обезщетението за всяка подобна мярка, 
която може да е свързана с експроприация, е въпрос от компетентността на
националните съдилища. Всички следващи искове след изчерпването на исковете на 
национално равнище могат да се опрат на законодателството във връзка с правата на 
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човека в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, а не на законодателството 
на ЕО.

Заключение

Британското правителство не е нарушило законодателството на ЕО при 
национализирането на Northern Rock.


