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Tárgy: G. D., máltai állampolgár által benyújtott 0570/2009. számú petíció a Northern 
Rock Bank államosításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bírálja a Northern Rock Bank Egyesült Királyság kormánya általi 
államosítását, mivel szerinte ez megsértette a hozzá hasonló általános részvényesek jogait. A 
petíció benyújtója elismeri, hogy a bank nehéz időket élt meg, és hogy pénzügyi 
kormánytámogatás kedvezményezettje volt. Mindazonáltal úgy véli, hogy amikor az Egyesült 
Királyság hatóságai úgy döntöttek, hogy államosítják a Northern Rockot, helytelenül 
utasítottak el két, a privátszektorból érkezett ajánlatot. A petíció benyújtója szerint a Northern 
Rock részvényeseit diszkrimináció érte azon más bankokkal összehasonlítva, amelyek 
közpénzeket kaptak, mint például a Lloyds Bank, Hallifax Bank of Scotland vagy a Royal 
Bank of Scotland.  A petíció benyújtója fenntartja, hogy e bankokban az eszköztulajdonosok 
továbbra is élvezik a magántulajdonlással járó jogokat, mivel részvényeikkel továbbra is 
kereskednek, míg a Northern Rock esetében a kormány inkább egy független testülettel 
becsültette fel a részvényeket. A petíció benyújtója az ügy kivizsgálását kéri az Európai 
Parlamenttől.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Northern Rock eszközeinek értékbecslésével 
kapcsolatos jogi rendelkezések megsértették az őt uniós polgárként megillető, tisztességes 
kártérítéshez való jogot, a magáneszközök valamely szuverén állam által történő átvétele 
tekintetében.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban 

Meg kell jegyezni, hogy az Európai Bíróság a múltban azt a következtetést vonta le (pl. a C-
367/98. sz. Bizottság kontra Portugália ügyben, valamint a C-483/99. sz. Bizottság kontra 
Franciaország ügyben), hogy a vállalkozásokban részvények vásárlását akadályozó és a 
befektetőket más tagállamokban a tőkebefektetéstől visszatartó állami intézkedések 
meghiúsíthatják a tőke szabad mozgását, és ezáltal az EK-Szerződés 56. cikke értelmében a 
tőke szabad mozgásának korlátozását jelentik. A részvények kisajátítását így e cikk 
értelmében korlátozásnak lehetne tekinteni.

Ugyanakkor a Bizottság álláspontja a tőke mozgásával kapcsolatos jogsértéseket illetően 
következetesen az volt, hogy a magán- és az állami tulajdonlás közötti alapvető választás az 
EK-Szerződés 295. cikke értelmében a tagállamok hatáskörébe tartozik. Egy társaság 
államosítására vonatkozó döntés természeténél fogva eleve kizárja a magánbefektetést, akár 
hazai, akár külföldi befektetésről van szó. A Northern Rock esetében az állami tulajdonlásról 
végül alternatív javaslatok mérlegelését követően határoztak.  A 295. cikk szerint nem 
vonatkozik olyan követelmény a tagállamokra, miszerint igazolniuk kell, hogy más javaslatok 
nem lettek volna kivitelezhetők, vagy hogy a társaság már nem volt működőképes 
vállalkozás. 

A pénzügyi rendszer alapvető stabilitásának biztosításához egyértelmű általános érdek 
fűződik. A Northern Rock esetében 2007 szeptemberében megrohanták a bankot, amely a 
beszámolók szerint több mint egy évszázada az első ilyen eset volt az Egyesült Királyságban, 
és a betétesek 25 milliárd font állami garanciát kaptak. Ezen garancia hiányában a bankot 
gondnokság alá helyezték volna, és a részvényesek számára ez azzal a vitatható eredménnyel 
járt volna, hogy a társaság részvényei értéktelenné válnak. A fennálló helyzet nyilvánvaló 
kockázatot jelentett a pénzügyi stabilitásra és a fogyasztók védelmére nézve, és ennek 
megfelelően folyamatosan az általános érdekekre való hivatkozással volt indokolható.

A Bizottság ezenfelül megállapítja, hogy a petíció benyújtója nem utal a hazai és külföldi 
részvényesek bármiféle megkülönböztetésére.

A közösségi rendszer egyértelmű a petíció benyújtójának utolsó állítását illetően, miszerint 
tisztességes kártérítésre jogosult, és a Northern Rock részvényeinek értékbecslése ezt és az őt 
uniós polgárként megillető jogokat megsértette. Mivel az államosítás megengedett, a 
bárminemű ilyen – esetleg kisajátítással járó – intézkedéssel kapcsolatos kártérítés a nemzeti 
bíróságok hatáskörébe tartozik. A hazai keresetek kimerítését követő bármely további kereset 
alapját a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán az emberi jogok, nem pedig az EK joga 
képezné.
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Következtetés

A Northern Rock államosítása kapcsán a brit kormány nem sértette meg a közösségi jogot.


