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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, is-27 ta’ Novembru 2019 

L-obbligazzjoni potenzjali tal-UE f’dak li jirrigwarda l-istralċ tal-
banek f’diffikultà ġiet ivvalutata bħala “remota”, jgħidu l-
Awdituri 

Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), il-Bord Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni (SRB) u l-Kummissjoni Ewropea – f’konformità mar-regoli kontabilistiċi – ma 
ddivulgaw l-ebda obbligazzjoni kontinġenti li potenzjalment tirriżulta minn proċeduri ġudizzjarji 
li jinsabu għaddejjin fil-konfront tar-rwol tagħhom f’dak li jirrigwarda l-istralċ tal-banek fiż-żona 
tal-euro li jkunu f’diffikultà. Fl-istess ħin, l-SRB iddivulga EUR 90 miljun f’obbligazzjonijiet 
kontinġenti relatati ma’ proċeduri legali fil-qrati tal-UE u f’dawk nazzjonali, li fihom il-banek 
jikkontestaw il-kontribuzzjonijiet bil-quddiem (ex ante) li huma jagħtu lill-Fond Uniku ta’ 
Riżoluzzjoni (SRF). 

Meta bank fiż-żona tal-euro jfalli, il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRM) jimmira li 
jimmaniġġja l-proċess ta’ riżoluzzjoni b’mod li jkollu impatt negattiv minimu fuq l-ekonomija reali 
u fuq il-kontribwent. Taħt dan il-mekkaniżmu, l-SRB huwa l-parteċipant ċentrali (flimkien mal-
Kummissjoni u l-Kunsill), u jissorvelja l-SRF, li jista’ jappoġġa r-riżoluzzjonijiet tal-banek.  

Fi tmiem l-2018, kien hemm aktar minn 100 proċedura ġudizzjarja pendenti quddiem il-qrati tal-
UE fil-konfront tal-SRB u l-Kummissjoni f’dak li jirrigwarda l-kompiti tagħhom ta’ riżoluzzjoni tal-
banek, prinċipalment dawk relatati mal-istralċ tal-Banco Popular Español S.A. F’konformità mar-
regoli kontabilistiċi applikabbli, l-SRB u l-Kummissjoni jkunu meħtieġa li jirrikonoxxu l-
obbligazzjonijiet jew il-provvedimenti, jew li jiddivulgaw fil-kontijiet tagħhom l-obbligazzjonijiet 
kontinġenti relatati ma’ dawn il-proċeduri ġudizzjarji jekk huma jivvalutaw il-probabbiltà ta’ “ħruġ 
ta’ riżorsi ekonomiċi” bħala “ċerta, probabbli jew possibbli”. Madankollu, dan mhuwiex il-każ, u 
kemm l-SRB kif ukoll il-Kummissjoni vvalutaw il-probabbiltà ta’ tali avveniment bħala “remota”. L-
awdituri ma sabux evidenza li tikkontradixxi l-valutazzjonijiet tagħhom, iżda huma 
jirrakkomandaw li l-proċess tal-SRB jeħtieġ li jissaħħaħ aktar.  

Il-Kummissjoni ddikjarat li l-ebda rikorrent ma seta’ jġarrab telf, fid-dawl tal-fatt li l-azzjoni 
alternattiva kienet tkun l-insolvenza tal-bank. Hija enfasizzat ukoll li kwalunkwe azzjonist jew 
kreditur li jkun irċieva trattament aħjar taħt proċeduri nazzjonali ta’ insolvenza se jiġi kkumpensat 
mill-SRF. Attwalment, l-SRB qed jivverifika jekk kienx hemm xi każijiet bħal dawn. 
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“L-obbligazzjonijiet kontinġenti u l-provvedimenti jirriflettu r-riskji finanzjarji li għalihom l-SRB, il-
Kunsill u l-Kummissjoni huma esposti, ” qalet Ildikó Gáll-Pelcz, il-Membru tal-QEA responsabbli 
għar-rapport. “Iżda f’dan l-istadju, huwa diffiċli li jsiru xi previżjonijiet dwar l-eżitu tal-proċeduri 
ġudizzjarji għar-riżoluzzjoni tal-banek, prinċipalment minħabba s-sitwazzjoni kumplessa u 
mingħajr preċedent.” 

Rigward il-kontribuzzjonijiet ex ante tal-banek għall-SRF, l-awdituri jgħidu li l-SRB għamel sforz 
ġust biex jiddivulga l-każijiet mill-proċeduri legali relatati bħala obbligazzjonijiet kontinġenti. 
Minkejja dan, għad hemm xi nuqqasijiet, billi bosta awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni nazzjonali 
ddikjaraw li huma ma kinux f’pożizzjoni li jivvalutaw jekk kienx hemm obbligazzjonijiet 
kontinġenti jew le. 

Noti lill-Edituri 

Obbligazzjoni kontinġenti hija obbligu potenzjali li jiddependi fuq l-eżitu ta’ avveniment futur jew 
obbligu li x’aktarx ma jwassalx għal ħruġ ta’ riżorsi, jew li l-ammont tiegħu ma jistax jitkejjel 
b’mod affidabbli. Jeħtieġ li obbligazzjoni jew provvediment jiġu rikonoxxuti jekk ħruġ futur jiġi 
vvalutat bħala ċert jew probabbli, u jeħtieġ li obbligazzjoni kontinġenti tiġi ddivulgata jekk din tiġi 
vvalutata bħala possibbli, iżda mhux jekk tiġi vvalutata bħala remota.  

L-SRB u l-Kunsill iddefinew il-probabbiltà ta’ avveniment bħal dan li tkun taħt l-10% bħala 
“remota”, filwaqt li l-limitu massimu stabbilit mill-Kummissjoni huwa ta’ 20%. It-tliet korpi kollha 
ddefinew probabbiltà li tkun sa 50 % bħala “possibbli”. Il-Kunsill mhuwiex involut f’xi 
kontestazzjonijiet legali li jirrigwardaw il-kompiti tiegħu ta’ riżoluzzjoni tal-banek, u għalhekk ma 
kellu l-ebda raġuni biex jiddivulga xi obbligazzjonijiet kontinġenti. 

L-SRB u l-SRF huma kollha kemm huma ffinanzjati mis-settur bankarju. Sa issa, ma sarx użu mill-
SRF għar-riżoluzzjonijiet tal-banek. Billi fil-każijiet ta’ riżoluzzjoni għadha ma ngħatat l-ebda 
sentenza, għaldaqstant, ma hemmx ġurisprudenza fil-livell tal-UE. 

Ir-rapport tal-QEA dwar obbligazzjonijiet kontinġenti li jinħolqu b’riżultat tat-twettiq mill-SRB, il-
Kunsill u l-Kummissjoni tal-kompiti tagħhom skont ir-regolament li jirregola l-SRM għas-sena 
finanzjarja 2018 huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 
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