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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0570/2009, του G.D., μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με την 
εθνικοποίηση της τράπεζας Northern Rock

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει την εθνικοποίηση της τράπεζας Northern Rock από την κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς θεωρεί ότι αυτό παραβιάζει τα δικαιώματα των απλών μετόχων 
όπως είναι ο ίδιος. Ο αναφέρων παραδέχεται ότι η τράπεζα αντιμετώπιζε δυσκολίες και ότι 
έλαβε χρηματοδοτική στήριξη από την κυβέρνηση. Θεωρεί, ωστόσο, ότι, κατά τη λήψη της 
απόφασης για την εθνικοποίηση της Northern Rock, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
έσφαλαν όταν απέρριψαν δύο προτάσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, οι μέτοχοι της Northern Rock υπέστησαν διακριτική μεταχείριση σε σύγκριση 
με τους μετόχους άλλων τραπεζών που ωφελήθηκαν από δημόσιους πόρους, όπως των 
Lloyds Bank, Hallifax Bank of Scotland και Royal Bank of Scotland. Ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι οι κάτοχοι στοιχείων ενεργητικού των εν λόγω τραπεζών απολαύουν ακόμη 
των δικαιωμάτων ατομικής ιδιοκτησίας, καθώς οι μετοχές τους εξακολουθούν να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο, ενώ στην περίπτωση της Northern Rock η 
κυβέρνηση προτίμησε η αξιολόγηση των μετοχών να πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητο 
φορέα. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει την υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι νομικές διατάξεις που σχετίζονται με την αποτίμηση των 
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στοιχείων ενεργητικού της Northern Rock παραβίασαν τα δικαιώματά του ως πολίτη της ΕΕ 
για δίκαιη αποζημίωση αναφορικά με ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στην 
ιδιοκτησία κυρίαρχου κράτους.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταλήξει κατά το παρελθόν στο 
συμπέρασμα (π.χ. υπόθεση C-367/98 Επιτροπή κατά Πορτογαλίας και υπόθεση C-483/99 
Επιτροπή κατά Γαλλίας) ότι κρατικά μέτρα δυνάμενα να παρεμποδίσουν την κτήση μετοχών 
επιχειρήσεων και να αποτρέψουν τους επενδυτές άλλων κρατών μελών να επενδύσουν 
κεφάλαια ενδέχεται να καταστήσουν κενή περιεχομένου την ελεύθερη κυκλοφορία των 
κεφαλαίων και ως εκ τούτου συνιστούν περιορισμό επί των κινήσεων των κεφαλαίων κατά 
την έννοια του άρθρου 56 της Συνθήκης ΕΚ. Συνεπώς, η εξαγορά μετοχών μπορεί να 
θεωρηθεί περιορισμός κατά την έννοια του συγκεκριμένου άρθρου.

Ωστόσο, σταθερή θέση της Επιτροπής όσον αφορά παραβιάσεις περί κινήσεων κεφαλαίων 
είναι ότι η βασική επιλογή μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ιδιοκτησίας αποτελεί, δυνάμει του 
άρθρου 295 της Συνθήκης ΕΚ, ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η 
απόφαση εθνικοποίησης μιας εταιρείας αποκλείει, εκ φύσεως, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τόσο 
τις εγχώριες όσο και τις αλλοδαπές. Στην περίπτωση της Northern Rock, αποφασίσθηκε 
τελικά η αγορά της τράπεζας από το κράτος μετά από εξέταση εναλλακτικών προτάσεων. Το 
άρθρο 295 δεν υποχρεώνει ένα κράτος μέλος να αποδείξει ότι οι άλλες προτάσεις δεν θα ήταν 
βιώσιμες ή ότι η κατάσταση της εταιρείας δεν προξενούσε πλέον ανησυχία.

Υπάρχει σαφές γενικό συμφέρον να διασφαλιστεί η θεμελιώδης σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η περίπτωση της Northern Rock αφορούσε μαζικές 
αναλήψεις καταθέσεων τον Σεπτέμβριο του 2007, φαινόμενο που, σύμφωνα με τα στοιχεία, 
σημειώνεται πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και παραπάνω από εκατό χρόνια, και 
κρατική εγγύηση στους καταθέτες ύψους 25 δισεκατομμυρίων λιρών στερλινών. Εάν δεν είχε 
παρασχεθεί αυτή η εγγύηση, η τράπεζα θα είχε τεθεί υπό εκκαθάριση και, εύλογα, το 
αποτέλεσμα για τους μετόχους θα ήταν οι μετοχές στην εταιρεία να μην έχουν πλέον καμία 
αξία. Η συνεχιζόμενη κατάσταση έθετε σαφείς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και την προστασία των καταναλωτών και θα μπορούσε συνεπώς να 
δικαιολογηθεί επί συνεχούς βάσης από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος.

Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει ότι ο αναφέρων δεν ισχυρίζεται ότι έγινε διάκριση μεταξύ 
εγχώριων και αλλοδαπών μετόχων.

Σχετικά με τον τελευταίο ισχυρισμό του αναφέροντος, ότι δικαιούται δίκαιη αποζημίωση και 
ότι η αποτίμηση των μετοχών της Northern Rock παραβίασε το δικαίωμα αυτό και τα 
δικαιώματά του ως πολίτη της ΕΕ, το κοινοτικό σύστημα είναι σαφές. Παρότι επιτρέπεται η 
εθνικοποίηση, η αποζημίωση για οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο, που μπορεί να περιλαμβάνει την 
εξαγορά, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων. Τυχόν επακόλουθες αξιώσεις 
αφού εξαντληθούν τα εγχώρια ένδικα μέσα άπτονται της νομοθεσίας περί των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο 
Στρασβούργο, και όχι του κοινοτικού δικαίου.

Συμπέρασμα
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Η βρετανική κυβέρνηση δεν παραβίασε την κοινοτική νομοθεσία κατά την εθνικοποίηση της
Northern Rock.


