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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0570/2009 dėl banko Northern Rock Bank nacionalizavimo, kurią 
pateikė Maltos pilietis G. D.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kritikuoja tai, kad Jungtinės Karalystės vyriausybė nacionalizavo banką 
Northern Rock Bank; jis mano, kad taip pažeistos paprastų akcininkų, tokių kaip jis, teisės. 
Peticijos pateikėjas pripažįsta, kad bankas buvo sunkioje padėtyje ir kad jam buvo teikiama 
finansinė vyriausybės parama. Vis dėlto jis mano, kad nuspręsdamos nacionalizuoti Northern 
Rock, Jungtinės Karalystės institucijos klydo atmesdamos du privataus sektoriaus pasiūlymus. 
Anot peticijos pateikėjo, su Northern Rock akcininkais buvo pasielgta diskriminuojamai, 
palyginti su kitų valstybės lėšų gavusių bankų, pvz., Lloyds Bank, Halifax Bank of Scotland ar 
the Royal Bank of Scotland, akcininkais. Peticijos pateikėjas teigia, kad šių bankų turto 
savininkai vis dar turi privačios nuosavybės teises, nes jų akcijomis vis dar prekiaujama, o 
Northern Rock atveju vyriausybė nusprendė geriau užsakyti jų akcijų vertinimą privačioje 
organizacijoje. Jis prašo Europos Parlamento svarstyti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad su Northern Rock vertinimu susijusiomis teisinėmis 
nuostatomis pažeistos jo, kaip ES piliečio, teisės į sąžiningą kompensavimą už suverenios 
valstybės perimtą privatų turtą.



PE430.516v01-00 2/2 CM\794577LT.doc

LT

Komisijos pastabos dėl peticijos

Galima pažymėti, kad praeityje Europos Teisingumo Teismas padarė išvadą (pvz., byloje C-
367/98 Komisija prieš Portugaliją ir byloje C-483/99 Komisija prieš Prancūziją), kad dėl 
valstybės priemonių, kliudančių įsigyti įmonių akcijų ir atgrasančių kitų valstybių narių 
investuotojus nuo kapitalo investicijų, laisvas kapitalo judėjimas gali tapti iliuzija ir todėl tai 
laikytina kapitalo judėjimo apribojimu pagal EB sutarties 56 straipsnį. Todėl pagal šį straipsnį 
akcijų nusavinimas gali būti laikomas apribojimu.

Vis dėlto Komisijos pozicija dėl kapitalo judėjimo pažeidimų visada buvo ta, kad privačios ar 
valstybinės nuosavybės pasirinkimas, kaip numatyta EB sutarties 295 straipsnyje, priklauso 
valstybių narių kompetencijai. Priėmus sprendimą nacionalizuoti bendrovę jau savaime 
nelieka galimybių privačioms (ir vidaus, ir užsienio subjektų) investicijoms. Northern Rock 
atveju dėl valstybinės nuosavybės buvo nuspręsta apsvarsčius alternatyvius pasiūlymus. 
295 straipsnyje nėra reikalavimo, kuriuo valstybė narė būtų įpareigojama įrodyti, kad kiti 
pasiūlymai būtų buvę neperspektyvūs arba kad bendrovė daugiau rūpesčių nekelia.  

Užtikrinti būtinąjį finansinės sistemos stabilumą – aiškus bendras interesas. Northern Rock
atveju 2007 m. rugsėjo mėn. iš banko pradėta masiškai atsiimti indėlius – kaip pranešama, 
Jungtinėje Karalystėje tai įvyko pirmą kartą per daugiau kaip šimtą metų, taip pat 
indėlininkams buvo suteikta 25 mlrd. GBP valstybės garantija. Jeigu ši garantija nebūtų 
buvusi suteikta, bankui būtų iškelta bankroto byla ir todėl rezultatas akcininkams tikriausiai 
būtų buvęs toks: bendrovės akcijos būtų bevertės. Tokia besitęsianti padėtis kėlė aiškią 
grėsmę finansiniam stabilumui ir vartotojų apsaugai, todėl atliktus veiksmus buvo galima 
nuolat pateisinti svarbesniu bendru interesu.

Be to, Komisija pažymi, kad peticijos pateikėjas neteigia, kad užsienio akcininkai buvo 
diskriminuojami šalies vidaus akcininkų atžvilgiu.

Dėl peticijos pateikėjo galutinio teiginio, kad jis turi teisę į sąžiningą kompensavimą ir kad 
Northern Rock akcijų įvertinimu pažeista ši teisė ir jo, kaip ES piliečio, teisės, Bendrijos 
sistema aiški. Nacionalizavimas leidžiamas, o kompensavimas už šias priemones, tarp kurių 
gali būti ir nusavinimas, priklauso nacionalinių teismų kompetencijai. Išnaudojus šalies 
vidaus ieškinių galimybes, tolesni ieškiniai turėtų būti grindžiami ne EB teise, o žmogaus 
teisių teise ir pateikiami Europos žmogaus teisių teismui Strasbūre.

Išvada

Nacionalizuodama banką Northern Rock Jungtinės Karalystės vyriausybė EB teisės 
nepažeidė.“


