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1. Sammendrag

Andrageren kritiserer Det Forenede Kongeriges regerings nationalisering af Northern Rock 
Bank med den begrundelse, at det krænkede almindelige aktionærers, herunder andragerens, 
rettigheder. Andrageren erkender, at banken var i vanskeligheder, og at den havde fordel af
den finansielle støtte fra regeringen. Han anfører dog, at det var forkert af myndighederne at 
forkaste to forslag fra den private sektor, da de besluttede at nationalisere Northern Rock.
Ifølge andrageren blev Northern Rocks aktionærer udsat for forskelsbehandling sammenlignet 
med aktionærer i andre banker, der fik offentlig støtte, såsom Lloyds Bank, Halifax Bank of 
Scotland og the Royal Bank of Scotland. Andrageren anfører, at aktionærerne i disse banker 
stadig nyder godt af den private ejendomsret, eftersom deres aktier stadig handles, mens 
regeringen i forbindelse med Northern Rock foretrak at få aktierne værdisat af et uafhængigt 
organ. Han beder Europa-Parlamentet undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juli 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Andrageren mener, at lovbestemmelserne i forbindelse med værdisætningen af Northern 
Rock-aktiver krænkede hans rettigheder som EU-borger til at få en rimelig kompensation for 
private aktiver, som overtages af en stat.
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Kommissionens bemærkninger

Det bør bemærkes, at Domstolen tidligere har fastslået (f.eks. sag C-367/98, Kommissionen 
mod Portugal, og sag C-483/99, Kommissionen mod Frankrig), at statslige foranstaltninger, 
der kan forhindre erhvervelse af aktier i virksomheder og få investorer i andre medlemsstater 
til at undlade investeringer, kan gøre kapitalens frie bevægelighed til en illusion og dermed 
udgøre en hindring for kapitalbevægelser i henhold til EF-traktatens artikel 56. En 
ekspropriation af aktier kunne derfor anses som en hindring i denne artikels forstand.

Kommissionen har imidlertid med hensyn til hindringer for kapitalens frie bevægelighed
konsekvent fastholdt, at det principielle valg mellem privat og offentligt ejerskab i henhold til 
EF-traktatens artikel 295 er et anliggende for medlemsstaterne. En beslutning om at 
nationalisere en virksomhed vil i sagens natur udelukke private investeringer, såvel 
indenlandske som udenlandske. I tilfældet Northern Rock valgte man offentligt ejerskab efter 
at have overvejet alternative forslag. Artikel 295 indeholder ikke noget krav om, at en 
medlemsstat skal bevise, at andre forslag ikke ville have været levedygtige, eller at 
virksomheden ikke længere var en aktiv virksomhed.

Der er en klar generel interesse i at sikre det finansielle systems grundlæggende stabilitet. I 
Northern Rocks tilfælde blev banken i september 2007 løbet over ende af sine kunder, 
angiveligt for første gang i Det Forenede Kongerige i over et århundrede, hvilket udløste en 
statsgaranti til indlånerne på 25 mia. engelske pund. Hvis denne garanti ikke var blevet stillet, 
ville banken være blevet sat under administration, og resultatet for aktionærerne ville 
sandsynligvis have været, at aktierne i virksomheden var blevet værdiløse. Situationen 
udgjorde en klar risiko for den finansielle stabilitet og forbrugerbeskyttelsen og kunne derfor 
begrundes med bydende samfundsmæssige interesser.

Kommissionen bemærker endvidere, at andrageren ikke påstår, at der er sket diskrimination 
mellem indenlandske og udenlandske aktionærer.

Hvad angår andragerens sidste påstand om, at han er berettiget til rimelig kompensation, og at 
værdisætningen af Northern Rock-aktier krænkede denne ret og hans rettigheder som EU-
borger, er Fællesskabets system entydigt. Nationalisering er tilladt, og kompensationen for 
sådanne foranstaltninger, som kan omfatte ekspropriation, er et spørgsmål for de nationale 
domstole. Eventuelle efterfølgende krav, efter at de indenlandske muligheder er blevet 
udtømt, ville snarere høre under lovgivningen om menneskerettigheder ved Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg end under EF-lovgivningen.

Konklusion

Den britiske regering overtrådte ikke EF-lovgivning, da den nationaliserede Northern Rock."


