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Il-Lussemburgu, it-30 ta’ Novembru 2020

Ir-riżoluzzjonijiet tal-banek fl-UE: id-divulgazzjonijiet tar-riskji fl2019 huma xierqa, iżda l-awdituri tal-UE jenfasizzaw riskji futuri
potenzjali
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) għandha l-obbligu li tirrapporta kull sena dwar kwalunkwe
riskju finanzjarju li jirriżulta, b’mod partikolari minn proċedimenti legali relatati malMekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRM) li huwa s-sistema tal-UE għall-ġestjoni tal-istralċ
ordnat ta’ banek li jkunu qed ifallu fi ħdan l-Unjoni Bankarja. Għas-sena finanzjarja 2019, il-Bord
Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB) irrapporta obbligazzjonijiet kontinġenti relatati ma’
kontestazzjonijiet legali li kienu għadhom għaddejjin. Madankollu, l-awdituri jiġbdu l-attenzjoni
għall-implikazzjonijiet finanzjarji possibbli ta’ ċerti sentenzi legali sussegwenti, kif ukoll għal
uħud li rriżultaw minn kontestazzjonijiet legali ġodda.
L-SRM jimmira li jimmaniġġja l-istralċ ta’ bank li qed ifalli b’mod li jkollu impatt negattiv minimu
fuq l-ekonomija reali u fuq il-kontribwenti. L-SRB għandu rwol ċentrali f’dan il-mekkaniżmu,
flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill u l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni nazzjonali. Il-qafas
legali li jirregola r-riżoluzzjoni huwa relattivament ġdid, u ħoloq xenarju legali kumpless, speċifiku
u mingħajr preċedent. Attwalment hemm għadd ta’ tilwimiet legali pendenti quddiem il-qrati
nazzjonali u tal-UE b’rabta mar-Regolament dwar l-SRM.
L-obbligazzjonijiet kontinġenti u l-provvedimenti jirriflettu r-riskju finanzjarju li għalih tkun esposta
l-entità. Għall-2019, l-SRB iddivulga obbligazzjonijiet kontinġenti li ammontaw għal
EUR 2 047 miljun, filwaqt li l-Kummissjoni u l-Kunsill ma ddivulgaw l-ebda obbligazzjoni
kontinġenti. L-obbligazzjonijiet kontinġenti rrappurtati mill-SRB huma relatati ma’ tilwim legali
kontra l-kontribuzzjonijiet li l-banek iħallsu bil-quddiem (ex ante) biex jiffinanzjaw lill-Fond Uniku
ta’ Riżoluzzjoni (SRF). Madankollu, ma ġie identifikat l-ebda ħruġ possibbli ta’ riżorsi b’rabta maddeċiżjonijiet ta’ riżoluzzjoni reali, minħabba li l-SRB u l-Kummissjoni qiesu lil din l-eventwalità bħala
waħda remota. L-awdituri ma sabux evidenza li tkun tikkontradixxi lil dik il-valutazzjoni.
“Fl-2019 id-divulgazzjoni, min-naħa tal-SRB, tar-riskju finanzjarju kienet xierqa,” qal Rimantas
Šadžius, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Iżda għadd ta’
sentenzi reċenti u kawżi legali ġodda jistgħu joħolqu riskji finanzjarji addizzjonali. L-antiċipazzjoni
ta’ tali riskji hija prinċipju tal-amministrazzjoni tajba u prudenti tal-fondi pubbliċi. Din hija r-raġuni
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport annwali dwar l-obbligazzjonijiet kontinġenti
tal-SRM maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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għalfejn aħna nirrakkomandaw li jenħtieġ li l-SRB jwettaq rivalutazzjoni bir-reqqa tar-riskji tiegħu
għall-kontijiet tal-2020”.
Fid-dawl ta’ għadd ta’ sentenzi reċenti li ngħataw mill-qrati tal-UE, l-awdituri osservaw li l-SRB se
jkollu jirrivaluta l-kawżi pendenti u l-proċedimenti ġudizzjarji l-ġodda kollha marbuta mal-kalkolu
tal-kontribuzzjonijiet ex ante lill-SRF. B’mod partikolari, il-Qorti Ġenerali sabet li l-qafas legali għallmetodu użat biex isir il-kalkolu kien parzjalment illegali. L-awdituri jgħidu li, billi xi kawżi ġew
innotifikati biss reċentement lill-SRB, jenħtieġ li dawk jitqiesu wkoll għall-kontijiet tal-2020.
Il-biċċa l-kbira tal-kawżi legali marbuta mar-riżoluzzjoni tal-banek fil-livell tal-UE u fil-livell
nazzjonali huma relatati mar-riżoluzzjoni tal-Banco Popular Español fl-2017. Ir-rikorrenti qed jitolbu
l-annullament tal-iskema ta’ riżoluzzjoni tal-SRB u tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-Kummissjoni.
Barra minn hekk, quddiem il-qrati tal-UE hemm tliet azzjonijiet li qed jitolbu l-annullament taddeċiżjonijiet ta’ nuqqas ta’ riżoluzzjoni tal-SRB għal żewġ banek tal-ABLV u l-PNB Banka (kollha
kemm huma bbażati fil-Latvja). Xi rikorrenti ressqu eċċezzjonijiet ta' illeġittimità kontra l-qafas
legali sottostanti, u talbiet kontra l-UE għal danni. F’dan il-kuntest, l-awdituri jirrakkomandaw li lSRB u l-Kummissjoni jieħdu inkunsiderazzjoni l-kawżi ta’ litigazzjoni kollha għall-kontijiet finali
tagħhom, kif ukoll kwalunkwe informazzjoni li tista’ twassal għal ħruġ ta’ riżorsi.
Informazzjoni ġenerali
Fil-15 ta’ Ġunju 2020, kien hemm 107 kawżi pendenti quddiem il-qrati tal-UE relatati ma'
deċiżjonijiet ta' riżoluzzjoni u ta' nuqqas ta' riżoluzzjoni, 7 kawżi relatati mal-prinċipju li l-ebda
kreditur ma jmur agħar (jiġifieri t-trattament tal-kredituri u tal-azzjonisti taħt proċedimenti ta’
insolvenza) u 23 kawża kontra kontribuzzjonijiet ex ante għall-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni. Barra
minn hekk, 2 112-il kawża fil-livell nazzjonali ġew irrappurtati lill-SRB.
Dan ir-rapport tal-awditjar jittratta esklussivament l-obbligazzjonijiet kontinġenti li jinħolqu
b’riżultat tat-twettiq mill-SRB, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-kompiti tagħhom skont irRegolament dwar l-SRM għas-sena finanzjarja 2019. Huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA
(eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.
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