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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0570/2009, którą złożył G. D. (Malta) w sprawie nacjonalizacji 
banku Northern Rock

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje proces nacjonalizacji banku Northern Rock przez rząd Wielkiej 
Brytanii, twierdząc, że naruszyło to prawa zwykłych akcjonariuszy, do których należy. 
Składający petycję przyznaje, że bank przechodzi trudny okres i był wspierany finansowo 
przez rząd. Twierdzi on jednak, że podczas podejmowania decyzji o nacjonalizacji banku 
Northern Rock władze Wielkiej Brytanii niesłusznie odrzuciły dwie oferty pochodzące
z sektora prywatnego. Według składającego petycję akcjonariusze banku byli traktowani
w sposób dyskryminacyjny w porównaniu z akcjonariuszami innych banków wspieranych ze 
środków publicznych, takich jak: Lloyds Bank, Halifax Bank of Scotland lub Royal Bank of 
Scotland. Składający petycję utrzymuje, że posiadacze aktywów w wymienionych bankach 
nadal korzystają z prawa prywatnej własności, ponieważ ich akcje w dalszym ciągu są 
przedmiotem obrotu, natomiast w przypadku banku Northern Rock rząd preferował 
wycenianie akcji przez organ niezależny; składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.
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Składający petycję przekonuje, że przepisy prawne dotyczące wyceny aktywów Northern 
Rock naruszyły jego prawa obywatela UE do sprawiedliwego odszkodowania za prywatne 
aktywa przejęte przez suwerenne państwo.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Należy zauważyć, że w przeszłości Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził 
(np. sprawa C-367/98 Komisja przeciwko Portugalii i sprawa C-483/99 Komisja przeciwko
Francji), że środki krajowe potencjalnie ograniczające nabywanie udziałów
w przedsiębiorstwach i odstręczające inwestorów z innych państw członkowskich od 
inwestycji kapitałowych mogą sprawiać, że swoboda przepływu kapitału stanie się 
iluzoryczna, a tym samym stanowią ograniczenie dla przepływów kapitału w rozumieniu
art. 56 traktatu WE. Wywłaszczenie udziałów można zatem uznać za ograniczenie
w rozumieniu tego artykułu.

Jednak w kwestii naruszeń dotyczących przepływu kapitału Komisja konsekwentnie stoi na 
stanowisku, że na mocy art. 295 traktatu WE zasadniczy wybór między własnością prywatną
i państwową leży w gestii państw członkowskich. Decyzja o nacjonalizacji przedsiębiorstwa 
wyklucza ze swej natury inwestycje prywatne zarówno krajowe, jak i zagraniczne.
W przypadku Northern Rock po rozważeniu alternatywnych propozycji podjęto w końcu 
decyzję o przyjęciu formy własności państwowej. Na mocy art. 295 wobec państwa 
członkowskiego nie istnieje wymóg dowiedzenia, że inne propozycje nie były możliwe do 
przyjęcia, a dane przedsiębiorstwo nie stanowi już problemu.

Istnieje wyraźny interes ogólny w zapewnieniu podstawowej stabilności systemu
finansowego. W przypadku Northern Rock chodziło o masowe wycofywanie depozytów
z banku we wrześniu 2007 r., według doniesień pierwsze od ponad stu lat w Wielkiej 
Brytanii, oraz o gwarancję państwa dla depozytariuszy w wysokości 25 miliardów funtów.
Gdyby gwarancji tej nie udzielono, bank zostałby oddany w zarząd, a prawdopodobnym 
skutkiem dla udziałowców byłaby całkowita utrata wartości ich udziałów
w przedsiębiorstwie. Taka przeciągająca się sytuacja stanowiła wyraźne zagrożenie dla 
stabilności finansowej oraz ochrony konsumenta i dlatego można było znaleźć uzasadnienie
w oparciu o niezmienną podstawę nadrzędnego interesu ogólnego.

Komisja odnotowuje ponadto, że składający petycję nie przedstawia zarzutu żadnej 
dyskryminacji między podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Odnośnie do ostatniego zarzutu składającego petycję dotyczącego jego uprawnień do 
sprawiedliwego odszkodowania oraz tego, że wycena udziałów Northern Rock naruszyła te 
uprawnienia, a także jego prawa jako obywatela UE, system wspólnotowy jest jasny. Choć 
nacjonalizacja jest dozwolona, odszkodowanie za takie środki, które mogą wiązać się
z wywłaszczeniem, jest sprawą dla sądów krajowych. Po wyczerpaniu wszystkich krajowych 
dróg dochodzenia roszczeń wszelkie kolejne wnioski należałoby składać na podstawie prawa 
dotyczącego praw człowieka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, nie 
zaś na podstawie prawa WE.

Wniosek

Przy nacjonalizacji Northern Rock rząd brytyjski nie naruszył prawa WE.


