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Rapport skont l-Artikolu 92(4) tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 dwar 

kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti (indipendentement minn jekk hux għall-

Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, il-Kunsill, il-Kummissjoni jew le) li tinħoloq b'riżultat 

tat-twettiq mill-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, il-Kunsill u l-Kummissjoni tal-

kompiti tagħhom skont ir-Regolament. 

flimkien mar-risposti tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni, tal-Kunsill u tal-

Kummissjoni 
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1. Il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRM), stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 806/2014 

(ir-Regolament dwar l-SRM)

INTRODUZZJONI 

1, huwa pilastru prinċipali tal-unjoni bankarja tal-UE li 

jikkomplementa d-Direttiva tagħha dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek fl-Istati Membri 

parteċipanti. Meta banek, li huma koperti mill-SRM2

2. L-SRB huwa l-awtorità ta' riżoluzzjoni għal entitajiet u gruppi sinifikanti, kif ukoll għal 

gruppi bankarji transfruntieri stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti. Il-missjoni tiegħu hija li 

jiżgura li sseħħ riżoluzzjoni ordnata ta' banek li jkunu qed ifallu b'impatt minimu fuq l-

ekonomija reali u fuq il-finanzi pubbliċi. L-SRB beda l-ħidma tiegħu biex jiżviluppa pjanijiet ta' 

riżoluzzjoni għall-istituzzjonijiet ta' kreditu minn Jannar 2015 u ilu kompletament 

operazzjonali, b'sett sħiħ ta' setgħat ta' riżoluzzjoni, mill-1 ta' Jannar 2016. 

, ifallu jew x'aktarx ikunu se jfallu, il-

mekkaniżmu jimmira għal ġestjoni effettiva tar-riżoluzzjoni tagħhom permezz ta' Bord Uniku 

ta' Riżoluzzjoni (SRB) u Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRF), iffinanzjati mis-settur bankarju. 

3. Id-deċiżjoni biex entità titqiegħed taħt riżoluzzjoni tinvolvi l-Bank Ċentrali Ewropew 

(BĊE), l-SRB, il-Kummissjoni u, possibbilment, il-Kunsill. Il-proċedura u ż-żmien disponibbli 

għall-istadji differenti tagħha huma deskritti fil-Kaxxa 1

Kaxxa 1 - Il-proċedura ta' riżoluzzjoni 

. 

(a) Il-BĊE jinnotifika lill-SRB jekk bank ikun qed ifalli jew x'aktarx ikun se jfalli. L-SRB jista' 

wkoll jagħmel valutazzjoni ta' dan it-tip, iżda biss jekk ikun informa lill-BĊE dwar l-

intenzjoni tiegħu u jekk il-BĊE ma jwettaqx il-valutazzjoni fi żmien tliet ijiem kalendarji. 

(b) Jekk il-kundizzjonijiet għar-riżoluzzjoni jiġu ssodisfati, l-SRB jadotta skema ta' riżoluzzjoni 

li tiddetermina l-għodod ta' riżoluzzjoni u l-użu tal-SRF. L-iskema tidħol fis-seħħ jekk il-

                                                      

1 Ir-Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2014 li 
jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u 
ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta' Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-
Riżoluzzjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 225, 30.7.2014, p. 1). 

2 Banek li jinsabu fl-Istati Membri taż-żona tal-euro u f'dawk il-pajjiżi tal-UE li għażlu li jissieħbu fl-
unjoni bankarja.  
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Kunsill jew il-Kummissjoni ma jkunu esprimew l-ebda oġġezzjoni fi żmien 24 siegħa mit-

trażmissjoni tal-iskema mill-SRB.  

(c) Matul dan iż-żmien, il-Kummissjoni tista' jew tapprova l-iskema jew toġġezzjona għall-

aspetti diskrezzjonali tal-iskema ta' riżoluzzjoni. Fi żmien 12-il siegħa mit-trażmissjoni 

tal-iskema mill-SRB, hija tista' wkoll tipproponi li l-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'maġġoranza 

sempliċi, joġġezzjona għall-iskema ta' riżoluzzjoni fuq il-bażi li l-kriterju tal-interess 

pubbliku ma jkunx issodisfat, jew inkella japprova jew joġġezzjona għal modifika 

materjali tal-ammont tal-SRF previst fl-iskema ta' riżoluzzjoni tal-SRB. 

(d) Il-Kunsill irid jieħu deċiżjoni dwar il-proposta tal-Kummissjoni fi żmien 24 siegħa mit-

trażmissjoni tal-iskema ta' riżoluzzjoni mill-SRB. Jekk il-Kunsill joġġezzjona għat-tqegħid 

ta' istituzzjoni taħt riżoluzzjoni fuq il-bażi li l-kriterju tal-interess pubbliku ma jkunx 

issodisfat, dik l-istituzzjoni għandha tiġi stralċata skont il-liġi nazzjonali applikabbli. 

4. Ir-Regolament dwar l-SRM, fl-Artikolu 92(4), jipprovdi li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri (il-

Qorti) għandha, fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet finali tal-SRB, b'mod partikolari, 

tirrapporta dwar kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti (indipendentement minn jekk hux 

għall-SRB, il-Kunsill, il-Kummissjoni jew le) li tinħoloq b'riżultat tat-twettiq mill-SRB, il-Kunsill 

u l-Kummissjoni tal-kompiti tagħhom skont ir-Regolament.  

5. Dan ir-rapport għandu l-għan li jagħti informazzjoni dwar kwalunkwe obbligazzjoni 

kontinġenti msemmija fl-Artikolu 92(4) tar-Regolament dwar l-SRM3. 

Ambitu tal-awditjar 

AMBITU U APPROĊĊ TAL-AWDITJAR 

6. L-awditu ttratta l-obbligazzjonijiet kontinġenti msemmija fl-Artikolu 92(4) tar-

Regolament dwar l-SRM u kopra s-sena finanzjarja 2015. 

                                                      

3 Ara wkoll il-paragrafu 13 tar-Rapport Annwali Speċifiku dwar il-kontijiet annwali tal-SRB għas-
sena finanzjarja 2015. Ir-Rapport jista' jinstab fuq is-sit web tal-Qorti: 
http://www.eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu/�


 4 

CH4386370MT04-16PP-CH303-16APCFIN-RAS-SRB_Contingent_liabilities-TR.docx 22.11.20 

Approċċ tal-awditjar 

7. L-obbligazzjonijiet kontinġenti għandhom jiġu ddivulgati fil-kontijiet annwali u ddefiniti 

fir-Regola tal-Kontabbiltà Nru 10 tal-KE - Provvedimenti, assi kontinġenti u obbligazzjonijiet 

kontinġenti (ara l-Kaxxa 2

Kaxxa 2 - Definizzjoni ta' obbligazzjoni kontinġenti 

). 

Obbligazzjoni kontinġenti hija obbligu possibbli li joriġina minn avvenimenti li seħħew fil-

passat u li l-eżistenza tiegħu tkun ikkonfermata biss bl-okkorrenza jew bin-nuqqas ta’ 

okkorrenza ta’ avveniment wieħed jew aktar fil-futur li huma inċerti u li mhumiex taħt il-

kontroll totali tal-Unjoni Ewropea; jew obbligu preżenti li joriġina minn avvenimenti li seħħew 

fil-passat iżda mhux rikonoxxut għax mhuwiex probabbli li ħruġ ta’ riżorsi li jinkorporaw 

benefiċċji ekonomiċi jew potenzjal tas-servizz ikun meħtieġ biex isir saldu tal-obbligu; jew l-

ammont tal-obbligu ma jistax jitkejjel b’mod affidabbli biżżejjed. 

8. Dawn li ġejjin huma xi eżempji ta' sitwazzjonijiet li jistgħu jwasslu għal obbligazzjoni 

kontinġenti fil-kuntest tal-SRM: 

(a) Obbligazzjonijiet kontinġenti relatati ma' riżoluzzjoni: 

Il-partijiet interessati jistgħu jinizjaw proċedimenti legali fejn jikkontestaw deċiżjoni, jew 

parti minnha, biex jirriżolvu (jew biex ma jirriżolvux) istituzzjoni ta' kreditu; 

(b) Obbligazzjonijiet kontinġenti mhux relatati ma' riżoluzzjoni: 

L-istituzzjonijiet finanzjarji jistgħu jikkontestaw il-kontribuzzjonijiet li jsiru lill-SRF. 

9. Il-Qorti awditjat il-kontijiet annwali tal-Kummissjoni u tal-Kunsill għas-sena 

finanzjarja 2015 fil-kuntest tax-xogħol tagħha relatat mar-Rapport Annwali. Il-kontijiet 

annwali tal-SRB għas-sena finanzjarja 2015 ġew awditjati minn awditur indipendenti estern, 
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u r-riżultat ta' dan ix-xogħol ittieħed inkunsiderazzjoni fl-opinjoni tal-Qorti dwar l-affidabbiltà 

tagħhom4. 

10. L-SRB sar kompletament operazzjonali mill l-1 ta' Jannar 2016 u, fil-perjodu tar-

rappurtar, ma ġiet inizjata l-ebda riżoluzzjoni bankarja taħt l-SRM. B'konsegwenza ta' dan, l-

ebda obbligazzjoni kontinġenti relatata ma' każ ta' riżoluzzjoni ma ġiet iddivulgata fil-

kontijiet tal-SRB, tal-Kummissjoni u tal-Kunsill għas-sena finanzjarja 2015.  

OSSERVAZZJONIJIET 

11. Fl-2015, l-Awtoritajiet ta' Riżoluzzjoni Nazzjonali (NRAs) ġabru EUR 4,33 biljun 

f'kontribuzzjonijiet lill-SRF minn istituzzjonijiet finanzjarji fl-Istati Membri parteċipanti. L-SRB 

ddivulga obbligazzjoni kontinġenti li ammontat għal EUR 437 125 144, ammont li kien 

jikkorrispondi għall-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet li kienu s-suġġett ta' tilwim li tqajjem 

minn 67 istituzzjoni finanzjarja. It-tilwim jikkonċerna prinċipalment il-kalkolu tal-

kontribuzzjonijiet u l-applikazzjoni tal-Artikolu 5 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 

(UE) 2015/63 li jiddefinixxi l-obbligazzjonijiet li għandhom jiġu esklużi mill-kalkolu tal-

kontribuzzjonijiet5

12. F'Ittra tar-Rappreżentazzjonijiet, il-kontabilist tal-Kunsill iddikjara li fil-

31 ta' Diċembru 2015 il-Kunsill ma kellu l-ebda obbligazzjoni kontinġenti li rriżultat minħabba 

r-Regolament dwar l-SRM (l-Artikolu 92). F'Ittra tar-Rappreżentazzjonijiet li tkopri l-kontijiet 

annwali għas-sena finanzjarja 2015, il-kontabilisti tal-SRB u tal-Kummissjoni kkonfermaw li l-

obbligazzjonijiet kontinġenti kollha msemmija fl-Artikolu 92(4) tar-Regolament dwar l-SRM 

ġew irreġistrati jew iddivulgati

.  

6

                                                      

4 Aktar informazzjoni dwar l-approċċ tal-awditjar tal-Qorti hija ppreżentata fir-Rapport Annwali 
tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2015 u fir-Rapport Annwali 
Speċifiku tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-SRB għas-sena finanzjarja 2015. Dawn ir-Rapporti 
jistgħu jinstabu fuq is-sit web tal-Qorti: 

.  

http://www.eca.europa.eu 

5 Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/63 tal-21 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta 
d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet 
ex ante għall-arranġamenti ta' finanzjament ta' riżoluzzjoni (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 44). 

6 Ara l-paragrafi 10 u 11 għal aktar informazzjoni dwar l-obbligazzjonijiet kontinġenti li ġew 
irreġistrati jew iddivulgati. 

http://www.eca.europa.eu/�
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13. Il-Qorti ħarġet opinjoni mhux kwalifikata dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali tal-SRB, 

tal-Kummissjoni u tal-Kunsill għas-sena finanzjarja 20157

 

.  

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 

Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tat-22 ta' Novembru 2016. 

Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

President 

 

                                                      

7 Ara r-Rapport Annwali tal-Qorti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2015 u r-
Rapport Annwali Speċifiku dwar il-kontijiet annwali tal-SRB għas-sena finanzjarja 2015.  
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Billi ma ġiet irreġistrata l-ebda obbligazzjoni kontinġenti skont l-Artikolu 92(4) tar-Regolament 

dwar l-SRM fil-kontijiet relatati mal-Kunsill matul is-sena ta’ rapportar, ma hemm l-ebda kumment 

min-naħa ta’ din l-istituzzjoni. 
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TWEĠIBA TAL-KUMMISSJONI 

GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI SKONT L-

ARTIKOLU 92(4) TAR-REGOLAMENT (UE) NRU 806/2014 DWAR KWALUNKWE 

OBBLIGAZZJONI KONTINĠENTI (INDIPENDENTEMENT MINN JEKK HUX 

GĦALL-BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI, IL-KUNSILL, IL-KUMMISSJONI 

JEW LE) LI TINĦOLOQ B’RIŻULTAT TAT-TWETTIQ MILL-BORD UNIKU TA’ 

RIŻOLUZZJONI, IL-KUNSILL U L-KUMMISSJONI TAL-KOMPITI TAGĦHOM 

SKONT DAN IR-REGOLAMENT 
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Tweġiba tal-Kummissjoni 

għar-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri skont l-Artikolu 92(4) tar-Regolament 

(UE) Nru 806/2014 dwar kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti (indipendentement minn 

jekk hux għall-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, il-Kunsill, il-Kummissjoni jew le) li 

tinħoloq b’riżultat tat-twettiq mill-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, il-Kunsill u l-

Kummissjoni tal-kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament 

 

 

"Il-Kummissjoni ħadet nota tar-rapport tal-Qorti." 
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