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ABBREVJAZZJONIJIET  

ARN Awtorità ta’ Riżoluzzjoni Nazzjonali 

QtĠ Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 

Regolament dwar l-SRM Ir-Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Lulju 2014 li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-
riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-
qafas ta' Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-
Riżoluzzjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 225, 
30.7.2014, p. 1) 

SRB Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni  

SRF Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni  

SRM Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni  

 

  



 4 

 
CH4097881MT04-17PP-CH348-17APCFIN-RAS-SRB_Contingent_liabilities-TR.docx 12.12.2017 

INTRODUZZJONI 

1. Il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRM), stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 806/2014 

(ir-Regolament dwar l-SRM)1

2. L-SRB huwa l-awtorità ta' riżoluzzjoni għall-banek sinifikanti kollha

, huwa t-tieni pilastru tal-unjoni bankarja tal-UE. Meta banek 

ifallu, il-mekkaniżmu jimmira għal ġestjoni effettiva tar-riżoluzzjoni tagħhom permezz tal-

Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB), jekk meħtieġ bl-użu tal-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRF). L-

SRF huwa ffinanzjat kompletament mis-settur bankarju. 

2, kif ukoll għall-

gruppi bankarji transfruntieri kollha li huma inqas sinifikanti, u li huma stabbiliti fiż-żona tal-

euro3

3. Id-deċiżjoni biex entità titqiegħed taħt riżoluzzjoni tinvolvi l-Bank Ċentrali Ewropew, l-

SRB, il-Kummissjoni u, possibbilment, il-Kunsill

. Il-missjoni tiegħu hija li jiżgura li sseħħ riżoluzzjoni ordnata ta' banek li jkunu qed 

ifallu, b'impatt minimu fuq l-ekonomija reali u fuq il-finanzi pubbliċi. L-SRB sar aġenzija 

indipendenti mill-1 ta’ Jannar 2015 u ilu kompletament operazzjonali, b'sett sħiħ ta' setgħat 

ta' riżoluzzjoni, mill-1 ta’ Jannar 2016. 

4

4. Fl-Artikolu 92(4), ir-Regolament dwar l-SRM jipprovdi li l-Qorti għandha tħejji rapport, 

b'mod partikolari, dwar kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti (indipendentement minn jekk 

hux għall-SRB, il-Kunsill, il-Kummissjoni jew le) li tinħoloq b'riżultat tat-twettiq mill-SRB, il-

Kunsill u l-Kummissjoni tal-kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament. 

.  

                                                      

1  ĠU L 225, 30.7.2014, p. 1. 

2 It-terminu “bank” f’dan ir-rapport jirreferi għall-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 2 tar-
Regolament dwar l-SRM.  

3 Lista ta’ banek li għalihom l-SRB huwa l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tinstab hawnhekk 
https://srb.europa.eu/en/node/44 

4 L-Artikolu 18 tar-Regolament dwar l-SRM. 
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AMBITU U APPROĊĊ TAL-AWDITJAR 

Ambitu tal-awditjar 

5. L-awditu ttratta l-obbligazzjonijiet kontinġenti msemmija fl-Artikolu 92(4) tar-

Regolament dwar l-SRM u kopra s-sena finanzjarja 2016. 

Approċċ tal-awditjar 

6. L-obbligazzjonijiet kontinġenti għandhom jiġu ddivulgati fil-kontijiet annwali kif iddefinit 

fir-Regola tal-Kontabbiltà Nru 10 tal-UE - Provvedimenti, assi kontinġenti u obbligazzjonijiet 

kontinġenti (ara l-Kaxxa 1). 

Kaxxa 1

Obbligazzjoni kontinġenti hija obbligu possibbli li jirriżulta minn avvenimenti li seħħew fil-passat u li 

l-eżistenza tiegħu tkun ikkonfermata biss bl-okkorrenza jew bin-nuqqas ta’ okkorrenza ta’ 

avveniment wieħed jew aktar fil-futur li huma inċerti u li mhumiex taħt il-kontroll totali tal-Unjoni 

Ewropea; jew obbligu attwali li jirriżulta minn avvenimenti li seħħew fil-passat iżda li mhux rikonoxxut 

għax mhuwiex probabbli li ħruġ ta’ riżorsi li jinkorporaw benefiċċji ekonomiċi jew potenzjal tas-

servizz ikun meħtieġ biex isir saldu tal-obbligu; jew l-ammont tal-obbligu ma jistax jitkejjel b’mod 

affidabbli biżżejjed. 

 - Definizzjoni ta' obbligazzjoni kontinġenti 

7. Il-Qorti awditjat il-kontijiet annwali tal-Kummissjoni u tal-Kunsill għas-sena 

finanzjarja 2016 fil-kuntest tax-xogħol tagħha relatat mar-Rapport Annwali. Il-kontijiet 

annwali tal-SRB għas-sena finanzjarja 2016 ġew awditjati minn awditur indipendenti estern, 

u r-riżultat ta' dan ix-xogħol ittieħed inkunsiderazzjoni fl-opinjoni tal-Qorti dwar l-affidabbiltà 

tagħhom5

8. Evidenza ulterjuri għall-awditjar tikkonsisti f’informazzjoni miġbura minn laqgħat u 

intervisti mal-persunal , kif ukoll permezz tal-analiżi ta’ dokumentazzjoni interna jew ta’ data 

disponibbli għall-pubbliku.  

. 

                                                      

5 Aktar informazzjoni dwar l-approċċ tal-awditjar tal-Qorti hija ppreżentata fir-Rapport Annwali 
tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016 u fir-rapport tagħha dwar il-
kontijiet annwali tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni għas-sena finanzjarja 2016.  
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OSSERVAZZJONIJIET 

Obbligazzjonijiet kontinġenti tal-SRB  

9. F'ittra tar-rappreżentazzjonijiet li tkopri l-kontijiet annwali għas-sena finanzjarja 2016, l-

uffiċjal tal-kontabbiltà tal-SRB ikkonferma li l-obbligazzjonijiet kontinġenti kollha msemmija 

fl-Artikolu 92(4) tar-Regolament dwar l-SRM kienu ġew iddivulgati. 

10. Il-Qorti ħarġet opinjoni mhux kwalifikata dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali tal-SRB 

għas-sena finanzjarja 20166

11. Fir-rigward tal-obbligazzjonijiet kontinġenti, l-SRB jinsab fil-proċess li jiżviluppa gwida 

kontabilistika li għandha tiġi ffinalizzata sa tmiem l-2017. 

. 

12. Minbarra l-ispreadsheets tal-Excel imsemmijin fil-paragrafu 18, l-SRB ma għandux 

sistema tal-IT biex tassistih fil-kontabbiltà tal-obbligazzjonijiet kontinġenti u li tkun 

tippermettilu jimplimenta kemm rappurtar u dokumentazzjoni kontabilistika standardizzati 

kif ukoll valutazzjoni standardizzata. 

13. Il-proċedimenti legali li jmiss (ara l-paragrafi 17 u 21) kontra l-SRB u l-Awtoritajiet ta’ 

Riżoluzzjoni Nazzjonali (ARN) se jkollhom impatt negattiv fuq ir-riżorsi finanzjarji (eż. spejjeż 

għal parir legali) u r-riżorsi tal-HR (eż. persunal ġuridiku addizzjonali) tagħhom, li huma 

spejjeż li se jintrefgħu direttament minn dawn l-awtoritajiet u indirettament mill-banek 

kollha permezz tal-kontribuzzjonijiet tagħhom. 

Obbligazzjonijiet kontinġenti relatati mal-kontribuzzjonijiet li jsiru mill-banek għall-Fond 

Uniku ta’ Riżoluzzjoni 

14. Il-banek fiż-żona tal-euro huma meħtieġa jikkontribwixxu għall-SRB. Il-kontribuzzjonijiet 

għas-sena 2015 ġew ikkalkulati u miġbura mill-ARN, u finalment ġew ittrasferiti lill-SRB 

f’Jannar 2016. Il-kontribuzzjonijiet għas-sena 2016 ġew ikkalkulati mill-SRB. Il-metodoloġija 

                                                      

6 Rapport dwar il-kontijiet annwali tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni għas-sena finanzjarja 2016. 
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għall-kalkolu hija waħda kumplessa7. Il-kontribuzzjonijiet għall-2016 inġabru mill-ARN, 

ibbażat fuq il-kalkoli tal-SRB, u ġew ittrasferiti lill-SRB f’Ġunju 20168

15. Il-livell annwali fil-mira huwa l-ammont totali ta’ kontribuzzjonijiet fissi li jridu jit ħallsu 

mill-banek kull sena.  

. 

16. B’kollox, l-ARN ġabru EUR 10,7 biljun f’ kontribuzzjonijiet għall-2015 u l-2016, u 

ttrasferewhom għall-SRF li huwa l-proprjetà tal-SRB. 

17. Fil-kontijiet annwali finali tiegħu għall-2016, l-SRB iddivulga obbligazzjonijiet kontinġenti 

li ammontaw għal EUR 841 826 146, relatati ma’ kontribuzzjonijiet ex ante. Minn dawn, 

ammont ta’ EUR 800 791 513 huwa relatat ma’ appelli kontra l-ARN u ma’ kawżi fil-qrati 

amministrattivi tal-Istati Membri, li ġew iddeterminati fuq il-bażi ta’ dikjarazzjonijiet tal-ARN. 

It-Tabelli 1 u 2 hawn taħt juru d-dettalji u l-iżvilupp ta’ dawn l-ammonti, kif ukoll l-għadd ta’ 

appelli u kawżi fil-qrati sat-30 ta’ Settembru 2017: 

Tabella 1 - Żvilupp tal-ammonti kkontestati ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti li rriżultaw 

mill-kontribuzzjonijiet ex ante li ġew ittrasferiti għall-SRF 

 

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-SRB. 

                                                      

7 https://srb.europa.eu/en/content/ex-ante-contributions-0 

8 Il-bażi legali hija l-Ftehim Intergovernattiv dwar it-trasferiment u l-mutwalizzazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet lill-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni (IGA) 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=MT&f=ST%208457%202014%20INIT 

Obbligazzjonijiet kontinġenti mill-ammonti li kienu s-suġġett ta’ tilwim, f’EUR 30/09/2017 31/12/16 31/12/15
- Appelli kontra l-ARN, u każijiet ippreżentati quddiem il-qrati amministrattivi 
tal-Istati Membri 1 240 045 681 800 791 513 437 125 144
Relatati mal-kontribuzzjonijiet ex ante  tal-2015 84 149 051 84 149 051 437 125 144
Relatati mal-kontribuzzjonijiet ex ante  tal-2016 596 809 613 716 642 462 0
Relatati mal-kontribuzzjonijiet ex ante  tal-2017 559 087 017 0 0
- Kawżi legali miġjuba quddiem il-Qorti Ġenerali tal-QtĠ 180 197 774 41 034 633 0
Relatati mal-kontribuzzjonijiet ex ante  tal-2016 115 676 910 41 034 633 0
Relatati mal-kontribuzzjonijiet ex ante  tal-2017 64 520 864 0 0
Total 1 420 243 455 841 826 146 437 125 144
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Tabella 2 - Żvilupp tal-appelli u l-għadd ta’ kawżi li rriżultaw mill-kontribuzzjonijiet ex ante 

ttrasferiti għall-SRF 

 

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-SRB. 

18. Fir-rigward tal-proċess sottostanti għall-kontijiet annwali finali għall-2016, irid jiġi 

nnutat li l-ARN ippreżentaw id-dikjarazzjonijiet rispettivi tagħhom f’ammonti aggregati biss. 

Dan ifisser li ma saret l-ebda partizzjoni. F’Settembru 2017 sar titjib fil-proċess meta l-ARN 

bdew jagħtu dettalji individwali fi spreadsheets tal-Excel. Dan il-proċess il-ġdid żvela li l-

ammonti kkontestati f’appelli kontra l-ARN u f’kawżi fil-qrati amministrattivi tal-Istati 

Membri, u relatati mal-kontribuzzjonijiet tal-2016, kienu ġew iddikjarati żżejjed b'bejn 

wieħed u ieħor EUR 120 miljun. Minbarra dan, l-SRB ma kienx ippreveda l-ispejjeż legali 

relatati mal-appelli u mal-kawżi fil-qrati fil-kontijiet annwali finali tiegħu għall-2016 (eż. 

spejjeż għal parir legali). Madankollu, l-impatt li huwa diskuss f’dan il-paragrafu mhuwiex 

materjali għall-kontijiet annwali finali għall-2016. 

19. Fir-rapport tiegħu dwar il-Kontijiet Annwali Finali għall-2016, l-awditur indipendenti 

estern irrakkomanda li, għas-snin li ġejjin, jenħtieġ li l-SRB jirrevedi u jsaħħaħ il-proċeduri 

tiegħu għall-ġbir ta’ data finanzjarja dwar l-appelli amministrattivi kontra l-ARN u dwar il-

kawżi fil-qrati amministrattivi tal-Istati Membri rilevanti, biex jiġi żgurat li l-ARN jipprovdu 

informazzjoni suffiċjenti, kemm finanzjarja kif ukoll mhux finanzjarja. 

Obbligazzjonijiet kontinġenti relatati ma' riżoluzzjoni  

20. Fil-perjodu ta’ rappurtar sal-31 ta’ Diċembru 2016, ma nbdiet l-ebda riżoluzzjoni 

bankarja mill-SRB, u l-ebda obbligazzjoni kontinġenti ma kellha tiġi ddivulgata fir-rigward ta’ 

deċiżjonijiet ta’ riżoluzzjonijiet għas-sena finanzjarja 2016. L-ewwel deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni 

Għadd ta’ appelli, kawżi fil-qrati u kawżi legali 30/09/2017 31/12/16 31/12/15
- Appelli kontra l-ARN, u każijiet ippreżentati quddiem il-qrati amministrattivi 
tal-Istati Membri 394 261 67
Relatati mal-kontribuzzjonijiet ex ante  tal-2015 7 6 67
Relatati mal-kontribuzzjonijiet ex ante  tal-2016 256 255 0
Relatati mal-kontribuzzjonijiet ex ante  tal-2017 131 0 0
- Kawżi legali miġjuba quddiem il-Qorti Ġenerali tal-QtĠ 13 9 0
Relatati mal-kontribuzzjonijiet ex ante  tal-2016 10 9 0
Relatati mal-kontribuzzjonijiet ex ante  tal-2017 3 0 0
Total 407 270 67
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ttieħdet fis-7 ta’ Ġunju 20179. Ma kienx meħtieġ li l-obbligazzjonijiet kontinġenti li rriżultaw 

minnha jiġu ddivulgati fil-kontijiet finali tal-SRB għall-2016, billi dawn huma relatati ma’ 

avveniment li seħħ fis-sena finanzjarja 2017 u tfaċċaw biss wara li l-ħruġ tal-kontijiet kien ġie 

awtorizzat10. L-SRB iddeskriva t-teħid tad-deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni bħala avveniment li ma 

jirrikjedix aġġustament11 fil-kontijiet annwali finali tiegħu għall-201612

21. Irid jiġi nnutat li nfetħu għadd ta’ kawżi legali fir-rigward ta’ din l-ewwel deċiżjoni ta’ 

riżoluzzjoni. Minbarra dan, tressqu għadd sinifikanti ta’ appelli amministrattivi fir-rigward tal-

istess riżoluzzjoni. Fid-dettall hemm: 

. 

(a) 90 kawża legali kontra l-SRB quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea (QtĠ) li kienu ġew ippreżentati sat-12 ta’ Ottubru 2017. 

(b) 46 appell li kienu tressqu quddiem il-bord tal-appell tal-SRB sas-26 ta’ Ottubru 201713

22. L-obbligazzjonijiet kontinġenti relatati se jkunu suġġetti għar-rapport tagħna tas-sena 

finanzjarja 2017. 

. 

Obbligazzjonijiet kontinġenti tal-Kummissjoni  

23. Il-Kummissjoni kkonfermat li fil-31 ta’ Diċembru 2016 ma kienx hemm obbligazzjonijiet 

kontinġenti li rriżultaw minħabba l-Artikolu 92 (4) tar-Regolament dwar l-SRM.  

                                                      

9 Id-Deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni rigward il-Banco Popular Español, S. A. 
https://srb.europa.eu/en/content/banco-popular  

10 L-ewwel applikazzjoni li kkontestat id-deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni fir-rigward tal-Banco Popular 
quddiem il-QtĠ ġiet ippreżentata lill-SRB fit-8 ta’ Awwissu 2017. 

11 Nri 7 u 13 tar-Regola tal-Kontabbiltà Nru 19. Avveniment li ma jirrikjedix aġġustament ma 
għandux ikollu impatt fuq l-ammonti reġistrati jew iddivulgati għas-sena finanzjarja attwali. Jekk 
l-avveniment li ma jirrikjedix aġġustament ikun materjali, ikun irid jiġi deskritt jekk in-nuqqas ta’ 
divulgazzjoni jista’ jinfluwenza d-deċiżjonijiet ekonomiċi tal-utenti tal-kontijiet annwali. 

12 Il-paġna 38 tal-kontijiet annwali finali għall-2016 tal-SRB. 

13 Kien hemm 101 kawża legali oħra quddiem l-Audiencia Nacional (il-qorti amministrattiva 
nazzjonali Spanjola) u 108 appelli amministrattivi tressqu quddiem il-Fondo de Restructuración 
Ordenada Bancaria (ARN Spanjola) sas-6 ta’ Ottubru 2017. F’dawn il-każijiet, l-awtoritajiet 
Spanjoli huma l-konvenut. 
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24. Il-Qorti ħarġet opinjoni mhux kwalifikata dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali tal-

Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 201614

25. Irid jiġi nnutat li, fir-rigward tal-approvazzjoni tal-ewwel deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni

. 

15

26. L-obbligazzjonijiet kontinġenti se jkunu suġġetti għar-rapport tagħna tas-sena 

finanzjarja 2017. 

, fis-

7 ta’ Ġunju 2017 il-Kummissjoni ġiet innotifikata li tressqu 26 kawża legali kontriha quddiem 

il-Qorti Ġenerali tal-QtĠ. Ma kienx meħtieġ li l-obbligazzjonijiet kontinġenti li rriżultaw 

minnha jiġu ddivulgati fil-kontijiet finali tal-Kummissjoni għall-2016, billi dawn huma relatati 

ma’ avveniment li seħħ fis-sena finanzjarja 2017 u tfaċċaw biss wara li l-ħruġ tal-kontijiet 

kien ġie awtorizzat.  

Obbligazzjonijiet kontinġenti tal-Kunsill  

27. F'ittra tar-rappreżentazzjonijiet datata t-30 ta’ Mejju 2017, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-

Kunsill iddikjara li fil-31 ta’ Diċembru 2016 ma kienx hemm obbligazzjonijiet kontinġenti li 

rriżultataw minħabba l-Artikolu 92 (4) tar-Regolament dwar l-SRM.  

28. Il-Qorti ħarġet opinjoni mhux kwalifikata dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet konsolidati tal-

Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 201616

29. Il-Kunsill ma kienx involut fid-deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni msemmija fil-paragrafi 20 u 25, 

iżda sas-26 ta’ Ottubru 2017 huwa kien suġġett għal kawża legali waħda li rriżultat minn din 

id-deċiżjoni u li tressqet quddiem il-Qorti Ġenerali tal-QtĠ . Ma kienx meħtieġ li l-

obbligazzjoni kontinġenti tiġi ddivulgata fil-kontijiet finali tal-Kunsill għall-2016, billi din hija 

relatata ma’ avveniment li seħħ fis-sena finanzjarja 2017 u tfaċċat biss wara li l-ħruġ tal-

kontijiet kien ġie awtorizzat. 

. 

                                                      

14 Ir-Rapport Annwali tal-Qorti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016.   

15 Approvazzjoni tad-deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni rigward il-Banco Popular Español, S. A 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1556_en.htm 

16 Ir-Rapport Annwali tal-Qorti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016.  
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30. L-obbligazzjoni kontinġenti relatata se tkun suġġetta għar-rapport tagħna tas-sena 

finanzjarja 2017. 

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET 

31. L-obbligazzjonijiet kontinġenti fil-livell tal-SRB għas-sena finanzjarja 2016 żdiedu 

sinifikattivament meta mqabbla mas-sena finanzjarja 2015. Din iż-żieda hija attribwita għal 

appelli bankarji u kawżi fil-qrati relatati ma’ kontribuzzjonijiet ex ante. F’dan l-istadju tas-

sena, diġà jista’ jitbassar li ż-żieda se tkompli fis-sena finanzjarja 2017 minħabba l-appelli 

kontra d-deċiżjoni ta’ riżoluzzjoni meħuda kif ukoll minħabba l-appelli mill-banek u l-kawżi fil-

qrati li saru fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet ex ante (ara l-paragrafi 17, 21, 25 u 29). 

32. L-SRB għadu ma stabbiliex gwida kontabilistika dettaljata (ara l-paragrafu 11). Fil-

kontijiet annwali finali tiegħu għall-2016 l-SRB ma għamilx proviżjoni għall-ispejjeż legali (ara 

l-paragrafu 18). 

Rakkomandazzjoni 1 

Minħabba ż-żieda fl-għadd ta’ kawżi relatati ma’ obbligazzjonijiet kontinġenti u l-kumplessità 

tagħhom, jenħtieġ li l-SRB jistabbilixxi gwida kontabilistika dettaljata. Jenħtieġ li l-gwida kontabilistika 

tittratta wkoll il-proviżjonijiet għall-ispejjeż legali. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: tmiem l-2017 

33. Id-dgħufija fil-proċess fir-rigward tal-obbligazzjonijiet kontinġenti wasslet għal 

dikjarazzjoni eċċessiva, li ma kinitx materjali għall-kontijiet annwali finali tal-SRB għall-2016. 

Il-proċess tal-SRB wera titjib matul l-2017 (ara l-paragrafu 18). Madankollu, l-SRB ma 

għandux sistema tal-IT stabbilita għal rappurtar, dokumentazzjoni kontabilistika u 

valutazzjoni standardizzati (ara l-paragrafu 12). 
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Rakkomandazzjoni 2 

Jenħtieġ li l-SRB jintroduċi proċess adatt li jkun jinkludi sistema tal-IT li tiżgura li kull tip ta’ 

obbligazzjonijiet kontinġenti jiġu kontabilizzati u rrappurtati b’mod xieraq. Jenħtieġ li l-ARN ikollhom 

aċċess għal din is-sistema tal-IT biex jirreġistraw l-obbligazzjonijiet kontinġenti kif meħtieġ. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: tmiem l-2019 

 

 

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 

Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tat-12 ta’ Diċembru 2017. 

Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

President 



Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB) 
 

SRB replies_EN 

 
 

IL-BORD UNIKU TA’ RIŻOLUZZJONI JWIEĠEB 
 

Rakkomandazzjoni nru 1 
Aċċettata: l-SRB jaqbel mar-rimarka tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) u diġà fl-2017 se 
tittieħed azzjoni f’dan ir-rigward billi tiġi żviluppata gwida tal-kontabilità għall-provvediment 
tal-kostijiet legali u r-rikonoxximent ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti (mistennija tiġi 
implimentata sal-ewwel trimestru tal-2018). 
 
Rakkomandazzjoni nru 2 
Parzjalment aċċettata:  l-SRB diġà ftiehem mal-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (ARN) 
dwar proċedura mtejba li tinvolvi rapportar regolari li jippermetti li maż-żmien l-SRB 
jissorvelja l-evoluzzjoni tal-appelli. L-SRB ma għandu l-ebda bażi legali biex jinforza lill-ARN 
jużaw għodda speċifika tal-IT. Madankollu, l-SRB se jagħmel ħiltu, safejn ikun possibbli 
b’kooperazzjoni mal-ARN, biex itejjeb il-proċedura ta’ rapportar eżistenti sabiex jipprevedi 
għal aktar trasparenza f’dak li jirrigwarda l-indikazzjoni fuq l-għadd ta’ każijiet ġenerali, l-
ammonti involuti, inkluż żborż possibbli ta’ rimedji li jirriżultaw mill-proċedimenti nazzjonali. 
Ta’ min wieħed jinnota li l-każijiet tal-appell huma ġestiti mill-ARN fuq bażi kontinwa u 
għaldaqstant, l-ammont tal-obbligazzjonijiet kontinġenti jinbidel maż-żmien. Għalhekk, l-SRB 
jiddependi mill-input tal-ARN peress li ma għandux aċċess dirett għal din l-informazzjoni.  
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 DG A4  LIMITE MT 

 

Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea 
  

 

  Brussell, 11 ta' Diċembru 2017 
(OR. en) 

    

  

SN 5785/17 
 
 
LIMITE 
 

  
 

 
DOKUMENT TA’ ĦIDMA 
Suġġett: Tweġiba lill-QEA (l-Artikolu 92(4) tar-Regolament (EU) Nru 806/2014 dwar l-

SRM u l-SRF) 
 
 

Billi ma ġiet irreġistrata l-ebda obbligazzjoni kontinġenti skont l-Artikolu 92(4) tar-Regolament 

dwar l-SRM fil-kontijiet relatati mal-Kunsill matul is-sena finanzjarja tar-rapportar 2016, ma hemm 

l-ebda kumment min-naħa ta’ din l-istituzzjoni. 

 

 



 

MT   MT 

 

 

 
IL-KUMMISSJONI 
EWROPEA  

Brussell, 24.11.2017 

COM(2017) 732 final 

LIMITED 

Ir-risposta tal-Kummissjoni 

lir-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri skont l-Artikolu 92 (4) tar-Regolament (UE) 

Nru 806/2014 dwar kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti (indipendentement minn jekk 

hux għall-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, il-Kunsill, il-Kummissjoni jew le) li tinħoloq 

b’riżultat tat-twettiq mill-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, il-Kunsill u l-Kummissjoni tal-

kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament għas-sena finanzjarja 2016 

 

 



 

 

Ir-risposta tal-Kummissjoni 

lir-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri skont l-Artikolu 92 (4) tar-Regolament (UE) 

Nru 806/2014 dwar kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti (indipendentement minn jekk 

hux għall-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, il-Kunsill, il-Kummissjoni jew le) li tinħoloq 

b’riżultat tat-twettiq mill-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, il-Kunsill u l-Kummissjoni tal-

kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament għas-sena finanzjarja 2016 

 

 

“Il-Kummissjoni ħadet nota tar-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri.” 
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