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Il-Lussemburgu, it-30 ta’ Novembru 2021

Ir-riżoluzzjonijiet tal-banek fl-UE: L-awdituri tal-UE jagħtu ħarsa
ġenerali lejn id-divulgazzjonijiet tar-riskju li twettqu fl-2020, u
jipprovdu valutazzjoni tagħhom
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha l-obbligu li tirrapporta kull sena dwar kwalunkwe riskju
finanzjarju li jirriżulta minn proċedimenti legali relatati mal-Mekkaniżmu 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 2020, il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB) ma rrapporta
l-ebda obbligazzjoni kontinġenti fir-rigward ta’ deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni, iżda pjuttost rigward
litigazzjonijiet dwar kontribuzzjonijiet li jsiru mill-banek għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRF).
L-awdituri jqisu li d-divulgazzjonijiet huma xierqa, iżda jiġbdu l-attenzjoni għal ġurisprudenza
ġdida, li tirriżulta f’riskji finanzjarji aktar baxxi. Għaldaqstant, għas-sena d-dieħla huma
jirrakkomandaw li l-SRB jivvaluta mill-ġdid ir-riskji tiegħu abbażi ta’ metodu ġdid.
L-SRM, li daħal fis-seħħ fl-2014, huwa magħmul mill-SRB, il-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill u lawtoritajiet ta’ riżoluzzjoni nazzjonali. L-SRB jaqdi rwol ċentrali u jamministra l-Fond Uniku ta’
Riżoluzzjoni, li huwa ffinanzjat minn banek permezz ta’ kontribuzzjonijiet ex ante u jista’ jintuża
biex jappoġġa r-riżoluzzjonijiet bankarji. Sa issa, għad ma sarx użu mill-SRF, iżda hemm għadd
konsiderevoli ta’ proċedimenti legali għaddejjin.
“Huwa diffiċli li jiġi previst l-eżitu tal-proċedimenti legali rigward ir-riżoluzzjonijiet bankarji u l-effett
tagħhom”, qal Rimantas Šadžius, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għarrapport. “Madankollu, għall-partijiet interessati huwa importanti li tkun magħrufa l-aħjar stima
tal-esponiment finanzjarju li possibbilment ikun hemm. Dan huwa għalfejn jenħtieġ li l-SRB isib mod
kif jivvaluta mill-ġdid l-impatt tat-tilwim li hemm għaddej rigward il-kontribuzzjonijiet li jsiru millbanek għall-Fond, speċjalment fid-dawl tal-ġurisprudenza l-ġdida.”
Fil-livell tal-UE hemm 100 kawża miftuħa relatati mar-riżoluzzjoni ta’ Banco Popular Español fl2017, u fil-livell nazzjonali hemm 1 451 proċediment amministrattiv u kawża tal-qorti. Ir-rikorrenti
qed jitolbu l-annullament tal-iskema ta’ riżoluzzjoni tal-SRB u tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni talKummissjoni. Xi rikorrenti ressqu wkoll eċċezzjonijiet ta’ illeġittimità kontra l-qafas legali
sottostanti, u talbiet kontra l-UE għal danni. Quddiem il-qrati tal-UE, hemm ukoll tliet rikorsi li qed
jitolbu l-annullament tad-deċiżjonijiet ta’ nuqqas ta’ riżoluzzjoni tal-SRB għal żewġ banek tal-ABLV
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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u l-PNB Banka. L-SRB u l-Kummissjoni qiesu li l-probabbiltà ta’ eżitu ġudizzjarju negattiv kienet
waħda “remota”. B’konsegwenza ta’ dan, huma ma kienu qed jistennew l-ebda ħruġ ta’ riżorsi, u
ma rrappurtaw l-ebda obbligazzjoni kontinġenti għas-sena finanzjarja 2020. L-awdituri ma sabux
evidenza li tkun tikkontradixxi din il-valutazzjoni. Il-Kunsill ma huwa involut fl-ebda kontestazzjoni
legali relatata mal-kompiti ta’ riżoluzzjoni tiegħu, u għalhekk ma ddivulga l-ebda obbligazzjoni
kontinġenti.
Rigward litigazzjonijiet dwar il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet li jsiru mill-banek għall-SRF, għall-2020,
l-SRB iddivulga obbligazzjonijiet kontinġenti ta’ EUR 5 561 miljun relatati ma’ 41 proċediment legali
fil-livell tal-UE. Għall-kuntrarju ta’ dak li seħħ fis-snin preċedenti, l-SRB ma ddivulgax
obbligazzjonijiet kontinġenti relatati ma’ proċedimenti nazzjonali kontra deċiżjonijiet dwar
kontribuzzjonijiet ex ante, f’konformità ma’ sentenza reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja li ġibdet lattenzjoni għall-fatt li l-qrati nazzjonali ma għandhomx il-kompetenza li jannullaw dawn iddeċiżjonijiet. Mill-banda l-oħra, l-awdituri josservaw li l-SRB segwa approċċ prudenti meta lammont sħiħ ta’ kontribuzzjonijiet ex ante kkontestati ddivulgah bħala obbligazzjonijiet
kontinġenti fil-livell tal-UE, fid-dawl tas-sentenza li l-Qorti ħarġet is-sena l-oħra u li xeħtet dubju
fuq il-legalità tal-metodoloġija ta’ bażi. Madankollu, huma josservaw ukoll li mhuwiex probabbli li
l-SRB ikollu jagħti kumpens għall-ammont sħiħ tal-kontribuzzjonijiet. B’konsegwenza ta’ dan, u
minħabba s-sentenza l-ġdida tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonferma l-validità tal-metodoloġija, lawdituri jirrakkomandaw li d-divulgazzjonijiet għall-2021 jiġu vvalutati mill-ġdid. B’mod partikolari,
jenħtieġ li jiġi żviluppat metodu għall-kalkolu tad-differenza stmata fil-kontribuzzjonijiet bejn iddeċiżjonijiet oriġinali u dawk li potenzjalment ġew riveduti għad-divulgazzjoni ta’ stimi tar-riskji li
jkunu ġusti. Huma jirrakkomandaw ukoll li jinżamm il-monitoraġġ tar-riskju ta’ kawżi nazzjonali
sakemm il-maġġoranza tal-kawżi jkunu ġew riżolti.
Informazzjoni ġenerali
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 2020. Huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA bi
23 lingwa tal-UE.
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