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Skont l-Awdituri, il-Bank Ċentrali Ewropew irid 
jippermetti li jsir skrutinju tal-attivitajiet kollha relatati 
mas-superviżjoni bankarja  
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri appellat lil-leġiżlaturi tal-Unjoni biex jintervjenu u jiżguraw li l-
Bank Ċentrali Ewropew jagħti aċċess sħiħ għad-dokumenti meħtieġa għal awditi relatati mas-
superviżjoni bankarja. F’ittra lill-Parlament Ewropew, l-awdituri jesprimu tħassib dwar il-fatt li 
l-pożizzjoni attwali tal-BĊE fir-rigward ta’ aċċess għal dokumenti u għal informazzjoni ma 
tippermettilhomx iwettqu x-xogħol tagħhom b’mod xieraq. Skont l-awdituri, is-superviżjoni 
bankarja tinvolvi riskji sinifikanti għall-fondi pubbliċi, iżda huma ma jkunux f’pożizzjoni li 
jwettqu awditu xieraq ta’ dawn l-attivitajiet dment li l-BĊE ma jaġġustax il-pożizzjoni tiegħu fir-
rigward tad-drittijiet ta’ aċċess.  

L-awdituri jgħidu li kien hemm nuqqas ta’ progress fid-diskussjonijiet li kellhom mal-BĊE. Huma 
jappellaw lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex jesprimu l-appoġġ sħiħ tagħhom għad-drittijiet 
tal-awdituri f’dak li jirrigwarda l-aċċess għal dokumenti relatati mas-superviżjoni bankarja u, jekk 
ikun meħtieġ, jemendaw ir-regolamenti attwali biex jikkjarifikaw li l-awdituri jkunu jistgħu 
jaċċessaw kull dokument li huma jqisu neċessarju. 

“Aħna mhux qed infittxu li nawditjaw il-politika monetarja,” qal is-Sur Klaus-Heiner Lehne, il-
President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. “Iżda huwa essenzjali li jkollna setgħat sħaħ biex 
nawditjaw l-attivitajiet superviżorji tal-BĊE. Dan huwa partikolarment importanti fid-dawl tar-
riskji kbar għall-fondi pubbliċi li jirriżultaw minn fallimenti bankarji u mill-kumplessità tal-
mekkaniżmi superviżorji l-ġodda.” 

Fir-risposta li bagħtu bil-miktub għal talba mill-Parlament, l-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għal tliet 
okkażjonijiet meta huma ma ngħatawx aċċess għal informazzjoni importanti. Fl-awditu tal-
Mekkaniżmu Superviżorju Uniku li wettqu fl-2016, huma ltaqgħu ma’ diffikultajiet serji biex jiksbu 
evidenza għall-awditjar. Huma u jaħdmu fuq ir-Rapport Speċjali 2017 dwar il-Bord Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni, il-Bord insista li titneħħa kull data li kienet toriġina mill-BĊE. Imbagħad, 
f’Jannar 2018, meta l-awdituri rrappurtaw dwar ir-rwol tal-BĊE fil-ġestjoni ta’ kriżijiet, relatat 
mas-superviżjoni bankarja, il-BĊE rrifjuta għal darb’oħra li jagħti aċċess għad-dokumenti 
meħtieġa biex jitwettaq ix-xogħol tal-awditjar kif kien ippjanat inizjalment. 
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L-ittra tal-Awdituri tal-UE ssegwi l-appell li sar f’Novembru 2018 mill-kapijiet tal-istituzzjonijiet 
supremi tal-awditjar (SAIs) tal-UE u mill-Istati Membri biex jiġu kkjarifikati u armonizzati l-mandati 
tal-awditjar tas-SAIs nazzjonali [iperlink]. Is-SAIs talbu lill-gvernijiet u lill-parlamenti nazzjonali 
biex jindirizzaw għadd ta’ nuqqasijiet f’dak li jirrigwarda l-obbligu ta’ rendikont u l-arranġamenti 
tal-awditjar għas-superviżjoni bankarja tal-UE fid-dawl tal-isforzi attwali biex tiġi kkompletata l-
Unjoni Bankarja.  

Noti lill-Edituri 

Mid-dħul fis-seħħ tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU), il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) sar 
esklussivament responsabbli għas-superviżjoni ta’ banek importanti fl-Istati Membri taż-żona tal-
euro. L-MSU għandu sistema komuni li tinvolvi kemm lill-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti 
(NCAs) kif ukoll lill-BĊE. B’kollox, hemm 130 bank ta’ dan it-tip, li jirrappreżentaw madwar 80 fil-
mija tal-assi bankarji fl-UE kollha. Is-superviżjoni ta’ banek żgħar u ta’ daqs medju ssir direttament 
mill-NCAs. Madankollu, il-BĊE għandu l-awtorità superviżorja finali u jiżgura li r-rekwiżiti 
superviżorji jkunu konsistenti (eż. il-metodoloġija, il-manwali, eċċ.). 

B’konsegwenza tal-MSU, ir-responsabbiltajiet tal-awditjar għas-superviżjoni bankarja nbidlu 
wkoll: 

- Ir-responsabbiltà tal-awditjar fir-rigward ta’ superviżjoni bankarja diretta mill-BĊE – 
jiġifieri tal-banek l-aktar importanti – ma għadhiex taqa’ taħt l-inkarigu tal-istituzzjonijiet 
nazzjonali tal-awditjar, iżda saret parti mill-mandat tal-awditjar tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. It-
telfa tal-mandat minn dawn l-istituzzjonijiet nazzjonali tal-awditjar ma ġietx ikkompensata b’mod 
adegwat, minħabba l-pożizzjoni attwali tal-BĊE fir-rigward tal-mandat tal-awditjar tal-QEA (eż. ir-
rifjut ta’ aċċess għal informazzjoni rilevanti). 

- Ir-responsabbiltà tal-awditjar fir-rigward tas-superviżuri nazzjonali ta’ banek żgħar u ta’ 
daqs medju għadha taqa’ taħt l-inkarigu tal-istituzzjonijiet nazzjonali tal-awditjar, għalkemm xi 
wħud minnhom għandhom biss mandat limit - jew l-ebda mandat - f’dan ir-rigward. Il-biċċa l-
kbira mill-istituzzjonijiet nazzjonali tal-awditjar fiż-żona tal-euro qed jiltaqgħu ma’ diffikultajiet fl-
eżerċitar ta’ dan id-dritt b’mod komprensiv. B’riżultat ta’ dan, is-superviżjoni ta’ banek żgħar u ta’ 
daqs medju f’dawn il-pajjiżi mhix suġġetta għalkollox għall-awditjar estern. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 29/2016 tal-QEA eżamina l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, li ġie stabbilit 
b’segwitu għall-kriżi bankarja biex jieħu f’idejh ħafna mix-xogħol ta’ superviżjoni li qabel kien isir 
mill-awtoritajiet nazzjonali. Il-Mekkaniżmu jaqa’ taħt l-awtorità tal-Bank Ċentrali Ewropew.  

Ir-Rapport Speċjali Nru 23/2017 analizza x-xogħol tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, li ġie stabbilit 
biex jimmaniġġja r-riżoluzzjoni tal-banek fl-UE li jkunu qed ifallu. Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2018 
ħares lejn l-effiċjenza operazzjonali tal-BĊE fir-rigward tal-proċeduri tiegħu għall-ġestjoni ta’ 
kriżijiet bankarji. 
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