
Bistveni poudarki sodbe Sodišča EU o podrejencih 

1. Sporočilo o bančništvu ni zavezujoče za države članice. 

2. A če ni bail-in, najverjetneje ni dovoljenja komisije! Država članica pred dodelitvijo 

državne pomoči ni zavezana bankam v težavah naložiti, da podrejene instrumente pretvorijo 

v kapital ali jih odpišejo, niti da ti instrumenti v celoti prispevajo h kritju izgub. Vendar v 

takšnem primeru ni mogoče šteti, da je bila državna pomoč omejena na najmanjšo potrebno. 

Kdor ne naredi bail-ina, tvega, da mu evropska komisija ne dovoli državne pomoči. 

3. Izkrivljena konkurenca. Pri rešitvi brez bail-ina obstaja tveganje povzročitve izkrivljanja 

konkurence, saj bi banke, katerih delničarji in podrejeni upniki ne bi prispevali k 

zmanjšanju kapitalskega primanjkljaja, dobile višjo državno pomoč od tiste, ki bi zadoščala 

za odpravo preostalega kapitalskega primanjkljaja. V teh okoliščinah taka pomoč ne bi bila 

skladna s pravili EU. 

4. Moralni hazard - posamezniki so nagnjeni k sprejemanju tveganih odločitev. Kadar 

morebitne negativne posledice teh odločitev nosi skupnost, je treba preprečiti, da bi bile 

banke z možnostjo dodelitve državnih pomoči spodbujene k uporabi finančnih 

instrumentov, ki so bolj tvegani in lahko vodijo do velikih izgub, kar bi lahko povzročilo 

resno izkrivljanje konkurence. 

5. Delničarji in podrejeni upniki niso imeli nobenega jamstva evropske komisije glede 

tega, da bo odobrila državno pomoč za odpravo kapitalskega primanjkljaja bank. Vlagatelji 

tudi niso imeli zagotovila, da noben od ukrepov za odpravo primanjkljaja ne bo vplival na 

njihove naložbe. 

6. Javni interes je pred zasebnim interesom. Cilj zagotovitve stabilnosti finančnega sistema 

ob izogibanju čezmernemu javnemu trošenju in čim manjšemu izkrivljanju konkurence 

pomeni tak prevladujoč javni interes. 

7. Banke isto kot v stečaju! Izgube delničarjev bank v težavah bi bile v vsakem primeru 

enako velike ne glede na to, ali vzrok zanje temelji na odločbi o začetku stečaja, ker državna 

pomoč ni bila dodeljena, ali na postopku dodelitve take pomoči, pogojene s prehodno 

porazdelitvijo bremena. 

8. Noben upnik ne sme dobiti manj kot v stečaju! Treba je upoštevati načelo, da noben 

upnik ne utrpi večjih izgub, kot bi jih sicer, zato podrejeni upniki z ekonomskega vidika ne 

bi smeli prejeti manj, kot bi bil njihov instrument vreden, če državna pomoč ne bi bila 

dodeljena - torej, če bi šla banka v stečaj. 

9. Ukrepi porazdelitve bremena ne pomenijo posega v lastninsko pravico. Če upniki torej 

ne dobijo manj, kot bi v stečaju. 

10. Ukrepi ne smejo presegati tega, kar je nujno za odpravo kapitalskega primanjkljaja. 

11. V nasprotju s trditvami subordinirancev direktiva ne nasprotuje temu, da se v nekaterih 

posebnih okoliščinah, kot je nujna sanacija bank, ukrepi v zvezi z osnovnim kapitalom 

sprejmejo tudi brez potrditve skupščine delničarjev. 

12. Če je dovolj le del, se ne sme porezati celote! Banki se ne sme naložiti, da pred dodelitvijo 

državne pomoči pretvori ali odpiše vse podrejene instrumente, zlasti če bi pretvorba ali 

odpis dela zadostovala za odpravo primanjkljaja banke. 

 


