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L-Awdituri jippubblikaw rapport dwar l-obbligazzjonijiet 
kontinġenti tal-SRB, tal-Kummissjoni u tal-Kunsill 

Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB) u l-
Kummissjoni Ewropea jridu jivvalutaw kontinwament ir-riskji finanzjarji li jirriżultaw mill-
obbligazzjonijiet kontinġenti relatati ma’ kawżi dwar ir-riżoluzzjoni bankarja kif ukoll il-kontabilizzar 
tagħhom fil-kontijiet li joħorġu mill-2018 'il quddiem. L-awdituri eżaminaw l-obbligi tal-SRB, tal-
Kummissjoni u tal-Kunsill li jistgħu jirriżultaw minn każijiet pendenti ta’ tilwim kontra l-azzjonijiet 
tagħhom relatati mar-riżoluzzjoni ta’ banek li jkunu qed ifallu jew probabbilment ikunu se jfallu, fiż-
żona tal-euro. Huma jappellaw biex ikun hemm titjib fil-ġestjoni tar-riskji finanzjarji li jirriżultaw 
minn dawn il-każijiet ta’ tilwim, peress li l-għadd ta’ kawżi fil-qrati jista’ jkompli jiżdied. 

Meta bank fiż-żona tal-euro jfalli, il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRM) jimmira li jimmaniġġja r-
riżoluzzjoni tal-bank mingħajr ma jikkawża impatt negattiv fuq l-ekonomija jew fuq il-kontribwent. 
Taħt dan il-mekkaniżmu, l-SRB huwa l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għall-banek il-kbar kollha fiż-żona tal-
euro, kif ukoll għall-gruppi bankarji transkonfinali li huma inqas importanti.  

F’Ġunju 2017, l-SRB ħa l-ewwel deċiżjoni tiegħu, fir-rigward tar-riżoluzzjoni tal-Banco Popular. Sa 
Mejju 2018, 103 kawżi legali kienu tressqu quddiem il-Qorti Ġenerali tal-UE kontra din id-deċiżjoni, 
filwaqt li tressqu wkoll 30 kawża kontra l-Kummissjoni u kawża waħda kontra l-Kunsill. F’termini ta’ 
kontabbiltà, kull pagament futur possibbli li jista’ jkun dovut minħabba dawn il-kawżi legali, irid jiġi 
ddivulgat bħala “obbligazzjoni kontinġenti”, dment li l-probabbiltà li dan il-pagament isir ma titqiesx 
remota. 

L-awdituri jirrikonoxxu l-fatt li l-SRB iddivulga b’mod korrett l-informazzjoni dwar in-natura u l-iskeda 
ta’ żmien tal-każijiet ta’ tilwim li kienu pendenti. Madankollu, josservaw li l-SRB ma kienx f’pożizzjoni li 
jipprevedi l-konsegwenzi possibbli tagħhom, billi kien diffiċli li l-eżitu ta’ dawn il-kawżi jiġi previst f’dan 
l-istadju, minħabba n-natura kumplessa, speċifika u mingħajr preċedent tas-sistema legali li nħolqot 
mill-qafas legali l-ġdid għar-riżoluzzjoni. Huma jwissu wkoll li jista’ jkun hemm aktar każijiet ta’ tilwim 
matul is-snin li ġejjin. 

http://www.eca.europa.eu/


MT  
 

 

2 

“Għarfien adegwat tar-riskji finanzjarji li għalihom huwa espost l-SRB huwa essenzjali biex jiġu żgurati 
l-ġestjoni tar-riskju u l-obbligu ta’ rendikont”, qalet Ildikó Gáll-Pelcz, il-Membru tal-QEA responsabbli 
għar-rapport. 

Barra minn hekk, l-awdituri eżaminaw l-obbligazzjonijiet kontinġenti relatati mal-kontribuzzjonijiet 
ex ante mill-banek fiż-żona tal-euro għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni. Huma josservaw li għadd kbir ta’ 
appelli u ta’ kawżi relatati mal-kontribuzzjonijiet ex ante ġew ippreżentati quddiem il-qrati nazzjonali. 
Fil-kontijiet tiegħu għall-2017, l-SRB iddivulga li l-obbligazzjonijiet kontinġenti kienu jammontaw għal 
EUR 1.4 biljun fil-każ tal-kontribuzzjonijiet ex ante, u dan l-ammont jista’ jiżdied b’EUR 558 miljun oħra 
minħabba pretensjonijiet ġodda għalll-2018. L-awdituri jwissu li, f’xi każijiet, fuq il-bażi tal-
leġiżlazzjoni, l-SRB jista’ jkollu jikkumpensa lill-awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni (ANR) għall-
każijiet ta’ tilwim mitlufa fil-livell nazzjonali. 

Il-Kummissjoni ddeċidiet li ma tiddivulgax l-obbligazzjonijiet kontinġenti billi hija qieset li l-
pretensjonijiet kollha għad-danni kienu prematuri, u vvalutat li l-possibbiltà ta’ pagament futur 
potenzjali kienet remota, filwaqt li l-kawża kontra l-Kunsill kienet iddikjarata inammissibbli. 

L-awdituri jirrakkomandaw li: 

- l-SRB jiffinalizza u japprova l-abbozz ta’ gwida kontabilistika tiegħu, kif ukoll li japplikaha 
integralment għall-kontijiet tiegħu għall-2018, inkluż il-proviżjonament jew id-divulgazzjoni 
tal-ispejjeż legali; 

-  l-SRB u l-Kummissjoni jivvalutaw mill-ġdid u bir-reqqa s-sitwazzjoni tal-kontijiet tagħhom 
għall-2018 fuq il-bażi tad-data disponibbli, bħall-pretensjonijiet kwantifikabbli, id-deċiżjonijiet 
tal-qrati u d-data storika, f’konformità mar-regoli kontabilistiċi rilevanti;  

- l-SRB jistabbilixxi proċeduri u kontrolli adegwati biex jiżgura l-preċiżjoni, il-kompletazza u l-
puntwalità tal-informazzjoni li l-ANR jirċievu, kif ukoll jiżgura li jkun hemm rendikont adegwat 
tal-entrati. 

Noti lill-Edituri 

L-SRB u l-SRF huma ffinanzjati kompletament mis-settur bankarju.  

Il-proċess li jwassal għad-deċiżjoni biex entità tiġi suġġetta għal riżoluzzjoni tinvolvi l-BĊE, l-SRB, il-
Kummissjoni u, possibbilment, il-Kunsill. 

L-awdituri eżaminaw l-obbligazzjonijiet kontinġenti tal-SRB, tal-Kummissjoni u tal-Kunsill li jirriżultaw 
mit-twettiq tal-kompiti tagħhom, skont ir-regolament li jirregola l-SRM (ir-
Regolament (UE) Nru 806/2014), għas-sena finanzjarja 2017. Ir-rapport huwa disponibbli fuq is-sit 
web tal-QEA, eca.europa.eu, bi 23 lingwa tal-UE. 

 

 


