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Linji Gwida
dwar l-għoti ta' informazzjoni f'għamla fil-qosor jew kollettiva
għall-finijiet tal-Artikolu 84(3) tad-Direttiva 2014/59/UE
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1. Obbligi ta’ konformità u ta’ rapportar
Status ta’ dawn il-linji gwida
1. Dan id-dokument jinkludi linji gwida maħruġin skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru
1093/2010 . Skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-awtoritajiet
kompetenti u l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jagħmlu kull sforz possibbli biex
jikkonformaw mal-linji gwida.
2. Il-linji gwida jipprovdu l-fehma tal-EBA dwar prattiki superviżorji xierqa fis-Sistema Ewropea
ta' Superviżjoni Finanzjarja jew dwar kif il-liġi tal-Unjoni għandha tiġi applikata f'qasam
partikolari. L-awtoritajiet kompetenti kif iddefiniti fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru
1093/2010 li għalihom japplikaw il-linji gwida għandhom jikkonformaw billi jinkorporawhom
fil-prattiki superviżorji tagħhom kif xieraq (eż. billi jemendaw il-qafas legali tagħhom jew ilproċessi superviżorji tagħhom), inkluż fejn il-linji gwida huma diretti primarjament lejn listituzzjonijiet.

Rekwiżiti ta’ rapportar
3. B’konformità mal-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-awtoritajiet
kompetenti jridu jinnotifikaw lill-EBA dwar jekk jikkonformawx jew jekk hux beħsiebhom
jikkonformaw ma’ dawn il-linji gwida, jew inkella bir-raġunijiet għan-nuqqas ta’ konformità, sa
19.09.2016. Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe notifika sa din l-iskadenza, l-awtoritajiet kompetenti
jitqiesu mill-EBA li mhumiex konformi. In-notifiki għandhom jintbagħtu billi tiġi sottomessa lformola disponibbli fuq is-sit web tal-ABE lil compliance@eba.europa.eu bir-referenza
‘EBA/GL/2016/03’. In-notifiki għandhom jiġu sottomessi minn persuni b’awtorità xierqa li
jirrapportaw f’isem l-awtoritajiet kompetenti tagħhom. Kwalunkwe bidla fl-istat ta’
konformità għandha tiġi rrapportata wkoll lill-EBA.
4. In-notifiki ser jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-EBA, f’konformità mal-Artikolu 16(3).
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2. Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u
definizzjonijiet
Suġġett
5. Dawn il-linji gwida jispeċifikaw kif l-informazzjoni għandha tingħata f'għamla fil-qosor jew
kollettiva għall-finijiet tal-Artikolu 84(3) tad-Direttiva 2014/59/UE 1, skont il-mandat mogħti
lill-EBA fl-Artikolu 84(7) ta' dik id-Direttiva.

Kamp ta’ applikazzjoni
6. Dawn il-linji gwida japplikaw b'rabta mal-iżvelar ta' informazzjoni kunfidenzjali f'għamla filqosor jew kollettiva għall-finijiet tal-Artikolu 84(3) tad-Direttiva 2014/59/UE mill-persuni
msemmijin fl-Artikolu 84(1) ta' din id-Direttiva.

Destinatarji
7. Dawn il-linji gwida huma indirizzati lill-awtoritajiet kompetenti kif definiti fil-punt (i) u lillawtoritajiet ta' riżoluzzjoni kif definiti fil-punt (iv) tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru
1093/2010 u lill-istituzzjonijiet finanzjarji kif definiti fl-Artikolu 4(1) ta' dak ir-Regolament.

Definizzjonijiet
8. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it-termini użati u definiti fid-Direttiva 2014/59/UE
għandhom l-istess tifsira fil-linji gwida.

3. Implimentazzjoni
Data tal-applikazzjoni
9. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jimplimentaw dawn il-linji gwida sa [6 xhur mid-data talpubblikazzjoni tat-traduzzjoni tal-linji gwida fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE fuq is-sit web talEBA]

1

Id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u
r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (ĠU L 173 tat-12 ta’ Ġunju 2014, p. 190).
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4. Għoti ta' informazzjoni f'għamla filqosor jew kollettiva
10. Għall-finijiet tal-iżvelar ta' informazzjoni f'għamla fil-qosor jew kollettiva skont l-Artikolu 84(3)
tad-Direttiva 2014/59/UE, b'tali mod li l-istituzzjonijiet jew l-entitajiet individwali msemmijin
fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) ta' din id-Direttiva ma jkunux jistgħu jiġu identifikati, linformazzjoni għandha tingħata jew permezz ta' dikjarazzjoni qasira jew fuq bażi aggregata
f'forma anonimizzata.
11. Għall-finijiet tal-paragrafu 10 ta' dawn il-linji gwida għandhom jitqiesu l-fatturi kollha li ġejjin
sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni f'għamla fil-qosor jew kollettiva tiġi żvelata f'forma
anonimizzata:
11.1.

Numru ta' istituzzjonijiet: jekk l-informazzjoni kunfidenzjali tirrelata ma' inqas minn tliet
istituzzjonijiet jew entitajiet imsemmijin fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) tadDirettiva 2014/59/UE, l-iżvelar għandu jiġi evitat, sakemm il-mudelli speċifiċi, kif speċifikat
fil-punt 11.2 ta' dan il-paragrafu, u l-kuntest ta' żvelar, kif speċifikat fil-punt 11.3 ta' dan ilparagrafu, ma joħolqux riskju ta' identifikazzjoni ta' dawk l-istituzzjonijiet jew entitajiet
individwali.

11.2.

Mudelli speċifiċi: meta tiġi żvelata informazzjoni kunfidenzjali għandha tiġi evitata
kwalunkwe referenza għal karatteristiċi speċifiċi, karatteristiċi distintivi, ismijiet jew għal
data numerika, kwalitattiva jew distintiva oħra li tippermetti l-identifikazzjoni talistituzzjonijiet jew entitajiet individwali msemmijin fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1)
tad-Direttiva 2014/59/UE.

11.3.

Kuntest ta' żvelar: l-iżvelar ta' informazzjoni kunfidenzjali għandu jiġi evitat meta sett ta'
ċirkostanzi bħall-mezz tal-iżvelar, in-numru u l-karatteristiċi tad-destinatarji, iż-żmien taliżvelar u kwalunkwe ċirkostanza distintiva oħra joħloq riskju ta' identifikazzjoni talistituzzjonijiet jew entitajiet individwali msemmijin fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1)
tad-Direttiva 2014/59/UE.
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