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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0570/2009, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais G. D., par 
Northern Rock Bank nacionalizāciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Apvienotās Karalistes veikto Northern Rock Bank 
nacionalizāciju, uzskatot, ka tas pārkāpj parasto akciju turētāju, kurus pārstāv arī viņš, 
tiesības. Lūgumraksta iesniedzējs piekrīt, ka banka bija iedzīvojusies grūtībās un ka tā guva 
labumu no valsts finansiālā atbalsta. Tomēr viņš uzskata, ka, lemjot par Northern Rock 
nacionalizāciju, Apvienotās Karalistes iestādes rīkojās nepareizi, kad noraidīja divus privātā 
sektora iesniegtos priekšlikumus. Viņaprāt, attieksme pret Northern Rock privātajiem 
akcionāriem ir bijusi diskriminējoša, salīdzinot ar citu banku attieksmi pret privātajiem 
akcionāriem, kuras arī saņēma valsts atbalstu, piemēram, Lloyds Bank, Halifax Bank of 
Scotland vai the Royal Bank of Scotland. Lūgumraksta iesniedzējs uzstāj, ka aktīvu turētājiem 
minētajās bankās joprojām ir īpašumtiesības, jo viņu akcijas joprojām tiek tirgotas, taču 
Northern Rock gadījumā valdība izvēlējās privātu struktūru, kas novērtēja akciju vērtību. 
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tiesību normas par Northern Rock aktīvu novērtējumu 
pārkāpa viņa kā ES pilsoņa tiesības uz taisnīgu kompensāciju attiecībā uz privātajiem 
aktīviem, ko pārņēma suverēna valsts.
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Ir jāatzīmē, ka Eiropas Kopienu Tiesa agrāk ir lēmusi (piemēram, lietā C-367/98, 
Komisija/Portugāle un lietā C-483/99 Komisija/Francija), ka valsts pasākumi, kas, iespējams, 
kavē uzņēmumu akciju iegūšanu un attur citu dalībvalstu investorus no kapitāla 
ieguldījumiem, kapitāla brīvu apriti var padarīt iluzoru un tādējādi radīt ierobežojumus 
kapitāla apritei EK līguma 56. panta nozīmē. Tādējādi akciju atsavināšana var tikt uzskatīta 
par ierobežojumu šī panta nozīmē.

Tomēr Komisijas nostāja par kapitāla aprites pārkāpumiem vienmēr ir bijusi, ka pamata izvēle 
starp privātīpašumu un valsts īpašumu ir dalībvalstu kompetencē saskaņā ar EK līguma 
295. pantu. Lēmums nacionalizēt uzņēmumu pēc tā būtības izslēdz privātus ieguldījumus, gan 
vietējos, gan ārzemju. Northern Rock gadījumā par valsts īpašuma formu, iespējams, izlēma 
pēc tam, kad tika izskatīti alternatīvi priekšlikumi. 295. pants dalībvalstīm neprasa pierādīt, ka 
citi priekšlikumi nebūtu bijuši realizējami vai ka uzņēmums vairs nebija rentabls.

Tās ir skaidras vispārējas intereses, nodrošinot finanšu sistēmas pamatstabilitāti. Northern 
Rock gadījumā tas bija saistīts ar bankas klientu pieprasījumu izmaksāt ieguldījumus 
2007. gada septembrī, kas esot pirmais šāds pieprasījums Apvienotajā Karalistē gadsimta 
laikā, un ar £ 25 miljardu valsts garantiju noguldītājiem. Ja šāda garantija netiktu nodrošināta, 
bankai būtu bijis jānozīmē pārvaldnieku, un acīmredzot akciju turētājiem tā rezultātā 
uzņēmuma akcijas būtu bijušas bezvērtīgas. Situācijas attīstība radīja skaidru risku finanšu 
stabilitātei un patērētāju aizsardzībai, un attiecīgi to ilgtermiņā var attaisnot, pamatojoties uz 
svarīgām vispārējām interesēm.

Turklāt Komisija atzīmē, ka lūgumraksta iesniedzējs nenorāda uz jebkāda veida 
diskrimināciju starp vietējiem un ārzemju akciju turētājiem.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja pēdējo apgalvojumu, ka viņam ir tiesības uz taisnīgu 
kompensāciju un ka Northern Rock akciju novērtējums pārkāpa tās un viņa kā ES pilsoņa 
tiesības, Kopienas sistēma ir skaidra. Lai arī nacionalizācija ir atļauta, kompensācija par šādu 
pasākumu, kas var ietvert atsavināšanu, ir valstu tiesu kompetencē. Pēc tam, kad vietējie 
tiesību aizsardzības līdzekļi ir izsmelti, turpmākas pretenzijas var balstīt uz cilvēktiesībām 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā, nevis uz EK tiesību aktiem.

Secinājumi

Apvienotās Karalistes valdība nepārkāpa EK tiesību aktus, nacionalizējot Northern Rock.”


