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naționalizarea băncii Northern Rock

1. Rezumatul petiției

Petiționarul critică naționalizarea băncii Northern Rock de către guvernul Regatului Unit, 
considerând că aceasta a încălcat drepturile acționarilor obișnuiți, cum este și el. Petiționarul 
admite că banca trecea printr-o perioadă dificilă și că a beneficiat de pe urma sprijinului 
financiar guvernamental. Totuși, el consideră că atunci când au decis să naționalizeze 
Northern Rock, autoritățile din Regatul Unit au greșit respingând două propuneri din sectorul 
privat. Potrivit petiționarului, acționarii Northern Rock au fost tratați într-un mod 
discriminator în comparație cu cei ai altor bănci care au beneficiat de fonduri publice, precum 
Lloyds Bank, Halifax Bank of Scotland sau Royal Bank of Scotland. Petiționarul afirmă că 
acționarii băncilor respective beneficiază încă de drepturi de proprietate privată, deoarece 
acțiunile lor sunt încă comercializate, în timp ce în cazul Northern Rock guvernul a preferat 
evaluarea acțiunilor de către un organism independent. Petiționarul solicită Parlamentului 
European să examineze chestiunea.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009
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Petiționarul susține că dispozițiile legale privind evaluarea activelor Northern Rock au 
reprezentat o încălcare a dreptului său, ca cetățean al UE, la o compensație echitabilă pentru 
active private preluate de un stat suveran.

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Trebuie menționat că, în trecut, Curtea Europeană de Justiție a stabilit (de exemplu în cauza 
C-367/98, Comisia/Portugalia și în cauza C-483/99 Comisia/Franța) că măsurile naționale 
care ar putea obstrucționa achiziționarea de acțiuni în cadrul societăților sau care îi disuadează 
pe operatorii din alte state membre să investească în capitalul acestor societăți pot transforma 
libera circulație a capitalurilor într-un principiu iluzoriu și astfel pot reprezenta restricții la 
circulația capitalurilor în sensul articolului 56 din Tratatul CE. Prin urmare, exproprierea 
acțiunilor poate fi considerată o restricție în sensul acestui articol.

Cu toate acestea, poziția Comisiei în ceea ce privește circulația capitalurilor a fost în mod 
consecvent aceea că decizia fundamentală în privința relației proprietate privată - proprietate
publică revine, în temeiul articolului 295 CE, în responsabilitatea statelor membre. Hotărârea 
de a naționaliza o societate va împiedica, prin natura sa, investiții private, atât interne, cât și 
externe. În cazul Northern Rock, proprietatea publică a fost aleasă în cele din urmă după 
luarea în considerare a propunerilor alternative. Nu există nicio cerință în temeiul 
articolului 295 ca un stat membru să dovedească faptul că celelalte propuneri nu au fost 
viabile sau că societatea nu mai reprezenta o preocupare.

Există un interes general clar privind asigurarea stabilității fundamentale a sistemului 
financiar. În cazul Northern Rock, acesta a implicat o preluare a băncii în septembrie 2007, 
pentru prima dată în Regatul Unit timp de peste un secol, și o garanție de stat către deponenți, 
de 25 de miliarde GBP. Dacă nu ar fi existat această garanție, banca ar fi fost pusă sub 
administrare și se poate susține că, pentru acționari, rezultatul ar fi fost acela că acțiunile 
societății ar fi rămas fără valoare. Situația de la vremea respectivă prezenta riscuri clare pentru 
stabilitatea financiară și protecția consumatorilor și decizia a putut fi justificată în mod 
corespunzător în toate etapele pe baza motivelor imperative de interes general.

În plus, Comisia ia notă de faptul că petiționarul nu aduce acuzații privind vreo discriminare 
între acționarii rezidenți și cei nerezidenți.

În ceea ce privește afirmațiile finale ale petiționarului, și anume că are dreptul la o 
compensație echitabilă și că evaluarea acțiunilor Northern Rock îi încalcă acest drept, precum 
și drepturile sale în calitate de cetățean al UE, sistemul comunitar este clar. Cu toate că 
naționalizarea este permisă, compensația pentru o astfel de măsură, care poate implica 
exproprierea, ține de competența instanțelor naționale. Orice revendicări înaintate după 
epuizarea căilor interne de atac s-ar baza pe legislația drepturilor omului aplicată de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, mai degrabă decât pe dreptul CE. 

Concluzie

Guvernul britanic nu a încălcat legislația CE în privința naționalizării Northern Rock.


