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Suġġett: Petizzjoni 0570/2009, imressqa minn G. D. (Malti), dwar in-
nazzjonalizzazzjoni tan-Northern Rock Bank

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika n-nazzjonalizzazzjoni tan-Northern Rock Bank mill-Gvern tar-Renju 
Unit, billi jqis li dan jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-partijiet interessati ordinarji, kif inhu 
hu. Il-petizzjonant jammetti li l-bank kien għaddej minn perjodu diffiċli u li kien ibbenefika 
minn appoġġ finanzjarju min-naħa tal-gvern. Madankollu, huwa jqis li meta kienu qed 
jiddeċiedu li jinnazzjonalizzaw in-Northern Rock, l-awtoritajiet tar-Renju Unit għamlu żball 
meta rrifjutaw żewġ proposti mis-settur privat. Skont il-petizzjonant, il-partijiet interessati 
tan-Northern Rock ġew ittrattati b’mod diskriminatorju, meta mqabbla ma’ dawk ta’ banek 
oħra li bbenefikaw minn fondi pubbliċi, bħal-Lloyds Bank, il-Halifax Bank of Scotland u r-
Royal Bank of Scotland. Il-petizzjonant isostni li l-partijiet interessati ta’ dawk il-banek 
għadhom igawdu minn drittijiet ta’ proprjetarji privati peress li l-ishma għadhom jiġu 
negozjati, filwaqt li fil-każ tan-Northern Rock, il-gvern ipprefera jkollu l-ishma vvalutati 
minn korp indipendenti. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jikkunsidra dan il-
każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
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informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Il-petizzjonant jargumenta li d-dispożizzjonijiet legali relatati mal-valutazzjoni tal-assi tan-
Northern Rock kissru d-drittijiet tiegħu bħala ċittadin tal-UE għal kumpens ġust fir-rigward 
ta’ assi privati li ttieħdu minn stat Sovran.

Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Jista’ jiġi nnutat li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-passat ikkonkludiet (eż. Kawża C-367/98, 
Il-Kummissjoni v Portugall u Kawża C-483/99 Il-Kummissjoni v Franza) li l-miżuri tal-istat,
li jistgħu jkunu ta’ xkiel għall-akkwist tal-ishma f’impriżi u li jistgħu jiddisswadu lill-
investituri fi Stati Membri oħra minn investimenti ta’ kapital, jistgħu jbiddlu l-moviment 
ħieles ta’ kapital f’wieħed illużorju u għalhekk joħolqu restrizzjoni fuq il-moviment tal-
kapital skont l-Artikolu 56 tat-Trattat KE. Esproprjazzjoni ta’ ishma għalhekk tista’ titqies 
bħala restrizzjoni skont dan l-Artikolu.

Madankollu, l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq ksur ta’ moviment tal-kapital minn dejjem kienet
li l-għażla bażika bejn dritt għall-sjieda privata u dak għall-sjieda pubblika hija, skont l-
Artikolu 295 KE, kwistjoni li taqa’ f’idejn l-Istati Membri. Deċiżjoni dwar in-
nazzjonalizzazzjoni ta’ kumpanija, min-natura tagħha, tipprekludi investiment privat, kemm 
dak domestiku u dak barrani.  Fil-każ ta’ Northern Rock, wara li tqiesu proposti alternattivi, 
eventwalment ittieħdet deċiżjoni dwar id-dritt għall-sjieda pubblika. Skont l-Artikolu 295 Stat 
Membru m’għandux għalfejn jipprova li proposti oħra setgħu ma kinux vijabbli jew li l-
kumpanija ma baqgħetx titqies bħala kwistjoni ta’ tħassib kontinwu.

Jidher b’mod ċar li hemm interess ġenerali biex tiġi żgurata l-istabilità fundamentali tas-
sistema finanzjarja. Fil-każ tan-Northern Rock, dan involva kraxx fuq bank f’Settembru 2007, 
u skont kif ġie rappurtat dan kien l-ewwel wieħed fir-Renju Unit f’aktar minn mitt sena, u 
garanzija mill-istat għal depożituri ta’ 25 biljun sterlina. Kieku din il-garanzija ma ngħatatx, 
kieku l-bank tpoġġa f’amministrazzjoni u diskutibilment għal azzjonisti, dan seta’ wassal 
għall-fatt li l-ishma fil-kumpanija jiġu bla valur. Is-sitwazzjoni kontinwa kkaġunat riskji ċari 
għal stabilità finanzjarja u protezzjoni tal-konsumatur u għaldaqstant setgħet ġiet ġustifikata 
fuq bażi kontinwa minħabba interess ġenerali importanti ħafna.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinnota li l-petizzjonant ma jallega l-ebda diskriminazzjoni 
bejn azzjonisti domestiċi u barranin.

Fir-rigward tal-aħħar allegazzjoni tal-petizzjonant li huwa intitolat għal kumpens ġust u li l-
valutazzjoni tal-ishma tan-Northern Rock kissru dan id-dritt u d-drittijiet tiegħu bħala ċittadin 
tal-UE, is-sistema tal-Komunità hija ċara.  Filwaqt li n-nazzjonalizzazzjoni hija permessa, il-
kumpens għal kull tali miżura, li jista’ jinvolvi esproprjazzjoni, huwa kwistjoni li taqa’ f’idejn 
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il-qrati nazzjonali. Kull talba oħra li ssir, wara li dawk domestiċi jkunu ġew eżawriti, 
tiddependi fuq il-liġi tad-drittijiet tal-bniedem fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi 
Strażburgu aktar milli fuq il-liġi tal-KE.

Konklużjoni

Il-Gvern Ingliż ma kisirx il-liġi tal-KE meta nnazzjonalizza n-Northern Rock.


