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Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 447/2012  

frá 21. mars 2012 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki þar sem mælt er fyrir um 

tæknilega eftirlitsstaðla við mat á því hvort aðferð við lánshæfismat uppfylli skilyrði 

(Texti sem varðar EES) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 frá 16. september 2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (1), 

einkum d-lið 4. mgr. 21. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Lánshæfismatsfyrirtæki skal samkvæmt 3. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 við lánshæfismat styðjast við aðferðir, sem 

eru strangar, kerfisbundnar, samfelldar og háðar sannprófun sem byggist á fenginni reynslu, m.a. afturvirkum prófunum (e. back-

testing). 

2) Þessi reglugerð er nauðsynleg til að tryggja gagnsæi við mat sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (e. ESMA) 

framkvæmir, sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma 

á fót evrópsku eftirlitsyfirvaldi (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um 

niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (2) og samræmdar reglur varðandi kröfurnar sem settar eru fram í 

3. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009. 

3) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal meta reglufylgni lánshæfismatsfyrirtækja í samræmi við ákvæði 3. mgr. 8. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 við athugun umsókna um skráningu samkvæmt 15. gr. þeirrar reglugerðar. Að lokinni skráningu skal 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin meta, sem hluta af viðvarandi eftirliti, samfellda reglufylgni lánshæfismatsfyrirtækja í 

samræmi við ákvæði 3. mgr. 8. gr. hvenær sem hún telur slíkt mat nauðsynlegt. 

4) Ákvæði reglugerðar (EB) nr. 1060/2009, einkum 23. gr., heimila ekki Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin, 

framkvæmdastjórninni né öðrum opinberum yfirvöldum aðildarríkis að skipta sér af efnisinntaki lánshæfismats eða aðferðafræði. Til 

samræmis við það ætti með þessari reglugerð að mæla fyrir um reglurnar sem nota á til að meta þessa aðferðafræði, en ætti ekki að 

kveða á um hvernig yfirvöldin meta nákvæmni lánshæfismats sem hefur verið útbúið eftir þessari aðferðafræði. 

5) Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. skal, með hliðsjón af 9. lið A. þáttar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1060/2009, gera kröfu um að 

lánshæfismatsfyrirtæki komi á endurskoðunareiningu sem ber ábyrgð á reglubundinni endurskoðun á aðferðafræði þess, líkönum og 

lykilforsendum við mat, s.s. stærðfræði- og fylgniforsendum, og hvers konar mikilvægum breytingum eða lagfæringum á þeim sem og 

því hve vel viðkomandi aðferðir, líkön eða lykilforsendur eiga við þegar þær eru notaðar eða ætlaðar til notkunar við mat á nýjum 

fjármálagerningum. 

6) Þessi reglugerð er byggð á frumvörpum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin lagði 

fram til framkvæmdastjórnarinnar, til áritunar framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt tilhöguninni sem mælt er fyrir um í 10. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010. 

7) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunini hefur haft opið samráð við almenning um frumvörpin að tæknilegum eftirlitsstöðlum 

sem þessi reglugerð byggir á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti Hagsmunahóps á verðbréfamarkaði, 

sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010. Til viðbótar hóf Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin athugun í maí 2011 til að safna saman upplýsingum frá markaðsaðilum. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð eru settar reglur sem nota skal við mat á því hvort aðferð við lánshæfismat uppfylli skilyrðin sem sett eru fram í 

3. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009. 

2. gr. 

Sönnun þess að kröfurnar séu uppfylltar 

Lánshæfismatsfyrirtæki skal ætíð geta sýnt Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að það uppfylli skilyrðin sem sett eru fram í 

3. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 að því er varðar notkun lánshæfismatsaðferða. 

3. gr. 

Mat Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar á því hvort kröfur séu uppfylltar 

1. Til viðbótar við athugun á því hvort lánshæfismatsfyrirtæki fari að ákvæðum 3. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 í 

tengslum við umsókn um skráningu samkvæmt 15. gr. þeirrar reglugerðar, ber Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að 

athuga reglufylgni hvers lánshæfismatsfyrirtækis við 3. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 á áframhaldandi grundvelli líkt og 

Evrópska eftirlitsstofnunin á verðbréfamarkaði telur viðeigandi. 
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2. Við skoðun á því hvort lánshæfismatsfyrirtæki fari að ákvæðum 3. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 skal Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin nota viðeigandi upplýsingar til að meta ferli við þróun, samþykkt, notkun og endurskoðun 

lánshæfismatsaðferða. 

3. Við ákvörðun á viðeigandi matsstigi skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin meta hvort lánshæfismatsaðferð hafi 

sýnilega sögu um samræmi og nákvæmni til að segja fyrir um lánstraust og getur stofnunin haft hliðsjón af staðfestingaraðferðum líkt 

og athugunum varðandi vanskil eða breytingar sem eru hannaðar til að prófa þessa tilteknu aðferðafræði. 

4. gr. 

Mat á því hvort aðferðafræði sé nákvæm 

1. Lánshæfismatsfyrirtæki ber að nota aðferðir við lánshæfismat sem: 

a) fela í sér skýrar og traustar stýringar og ferli fyrir þróun þeirra og samþykki sem heimila viðeigandi viðfangsefni, 

b) taka með alla mikilvæga þætti sem taldir eru viðeigandi við ákvörðun á lánstrausti metinnar einingar eða fjármálagernings og skal 

stutt með tölfræðilegri eða fenginni reynslu eða vísbendingum, 

c) ganga út frá því að líkanatengsl á milli metinna eininga eða fjármálagerninga hafi sama áhættuþátt eða áhættuþætti sem 

lánshæfismatsaðferðirnar eru næmar fyrir, 

d) taka með áreiðanleg, viðeigandi og gæðatengd greiningarlíkön, lykilforsendur lánshæfismats og viðmiðun þar sem slíkt er fyrir 

hendi. 

2. Lánshæfismatsfyrirtæki ber að skrá og veita sundurliðaða útskýringu á eftirfarandi liðum að því er varðar lánshæfismatsaðferðir 

sem notaðar eru varðandi: 

a) sérhvern eigindlegan þátt, þ.m.t. gildissvið eigindlegs mats fyrir þann þátt, 

b) sérhvern megindlegan þátt, þ.m.t. lykilbreytur, gagnalindir, lykilforsendur, líkanagerð og megindlegar aðferðir. 

3. Sundurliðuð útskýring, sem um getur í 2. mgr., skal ná til eftirfarandi: 

a) yfirlýsing um mikilvægi sérhvers eigindlegs eða megindlegs þáttar sem er notaður í lánshæfismatsaðferð, þ.m.t. þar sem við á 

lýsing á og rökstuðningur fyrir tengt vægi sem rekja má til þessara þátta og áhrif þeirra á lánshæfismat, 

b) mat á tengslum á milli lykilforsendna sem eru notaðar í lánshæfismatsaðferð og alvarlegir áhættuþættir sem eiga rætur að rekja til 

þjóðhagslegra gagna eða fjármálagagna og  

c)  mat á tengslum á milli lykilforsendna sem eru notaðar í lánshæfismatsaðferð og flökts á lánshæfismati sem fæst með þeirri aðferð 

með tímanum. 

4. Lánshæfismatsfyrirtæki ber að nota lánshæfismatsaðferðir og greiningarlíkön, lykilforsendur lánshæfismats og viðmiðanir tengdar 

þeim, sem setja tafarlaust inn niðurstöður úr innri endurskoðun eða endurskoðun sem er framkvæmd af einum eða fleiri af eftirfarandi: 

a) óháðum stjórnarmanni í yfirstjórn eða eftirlitsstjórn lánshæfismatsfyrirtækisins, 

b) endurskoðunareiningu lánshæfismatsfyrirtækis, 

c) öðrum viðkomandi aðila eða nefnd sem tekur þátt í vöktun og endurskoðun lánshæfismatsaðferða. 

5. gr. 

Mat á því hvort aðferðafræði sé kerfisbundin 

1. Lánshæfismatsfyrirtæki skal nota lánshæfismatsaðferðafræði og tengd greiningarlíkön, lykilforsendur lánshæfismats og viðmiðanir 

sem er beitt kerfisbundið við samsetning alls lánshæfismats í tilteknum eignaflokki eða á afmörkuðu markaðssviði, nema hlutlæg 

ástæða sé fyrir hendi til að víkja frá því. 

2. Lánshæfismatsfyrirtæki skal nota lánshæfismatsaðferð sem setur tafarlaust inn niðurstöður úr endurskoðun um að hún sé 

viðeigandi. 

6. gr. 

Mat á því hvort aðferðafræði sé samfelld 

Lánshæfismatsfyrirtæki skal nota lánshæfismatsaðferðir sem eru hannaðar og framkvæmdar á þann hátt sem gerir þeim kleift að: 

a) vera notaðar áfram, nema hlutlæg ástæða sé fyrir breytingu eða aflagningu lánshæfismatsaðferðar, 

b) vera færar um að setja tafarlaust inn niðurstöðu úr yfirstandandi vöktun eða endurskoðun, einkum þar sem breytingar á 

samsetningu þjóðhagslegra eða fjárhagslegra markaðsskilyrða gætu haft áhrif á lánshæfismat sem fengið er með þeirri aðferð, 

c) bera saman lánshæfismat þvert á mismunandi eignaflokka. 

7. gr. 

Mat á því hvort lánshæfismatsaðferð sé sannprófuð miðað við fengna reynslu að meðtöldum afturvirkum prófunum 

1. Lánshæfismatsfyrirtæki skal nota lánshæfismatsaðferðir sem njóta stuðnings megindlegra vísbendinga aðgreinandi eðlis 

lánshæfismatsaðferðarinnar. 
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2. Lánshæfismatsfyrirtæki skal nota lánshæfismatsaðferðir sem lýsa eftirfarandi: 

a) fengnum traustleika og forspárgetu útgefins lánshæfismats með því að nota viðeigandi aðferðafræði yfir hæfileg tímabil og þvert á 

mismunandi eignaflokka, 

b) að hvaða marki forsendurnar sem notaðar eru í matslíkaninu víkja frá raunverulegum vanskila- og tapshlutföllum. 

3. Staðfestingu lánshæfismatsaðferðar er ætlað að: 

a) athuga næmi lánshæfismatsaðferðar á breytingum einhverra undirliggjandi forsendna, þ.m.t. eigindlegra eða megindlegra þátta, 

b) framkvæma nægilegt og viðeigandi mat á sögulegu lánshæfismati sem er fengið með þessari lánshæfismatsaðferð, 

c) nota áreiðanlegar tillögur, þ.m.t. viðeigandi stærð gagnaúrtaka, 

d) taka viðeigandi hliðsjón af aðallandsvæðum metinna eininga eða fjármálagerninga fyrir sérhvern lánshæfismatsflokkanna sem eru 

metnir, s.s. uppbyggingu fjármögnunar, landa, fyrirtækja, fjármálastofnana, trygginga, opinberrar fjármögnunar. 

4. Lánshæfismatsfyrirtæki skal hafa yfir ferlum að ráða til að tryggja að borin séu kennsl á kerfistengd afbrigði lánshæfismats með 

afturvirkum prófunum og að tekist sé á við þau. 

5. Við endurskoðun á lánshæfismatsaðferðum skal lánshæfismatsfyrirtæki taka til eftirfarandi: 

a) reglulegrar endurskoðunar lánshæfismats og frammistöðu metinna eininga og fjármálagerninga, 

b) prófunar innan og utan úrtaks, 

c) fenginna upplýsinga um staðfestingu eða afturvirka prófun. 

8. gr. 

Undanþága 

Í tilvikum þar sem takmarkaðar megindlegar vísbendingar eru fyrir hendi til að styðja við forspárgetu lánshæfismatsaðferðar, skal 

undanþiggja lánshæfismatsfyrirtæki frá því að fara að 7. gr. þessarar reglugerðar ef það: 

a) tryggir að lánshæfismatsaðferðir hafi gott forspárgildi um lánstraust, 

b) beitir innri ferlum á samræmdan hátt frá upphafi og þvert á mismunandi afmörkuð markaðssvið, 

c) hefur yfir ferlum að ráða til að tryggja að borin séu kennsl á kerfistengd afbrigði lánshæfismats með afturvirkum prófunum og að 

tekist sé á við þau á viðeigandi hátt. 

9. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 21. mars 2012. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

forseti. 

José Manuel Barroso 

(1) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84. 
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