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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/72 

av 23. september 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske  

reguleringsstandarder som spesifiserer vilkårene for unntak fra datakravet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 180 nr. 3, artikkel 

181 nr. 3 og artikkel 182 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når en institusjon eller et morforetak og dets datterforetak begynner å anvende den interne kredittvurderingsmetoden 

(IRB-metoden), kan de søke vedkommende myndighet om tillatelse til å bruke data som omfatter en periode på to i 

stedet for fem år når det gjelder misligholdssannsynlighet («probability of default» – PD), egne estimater for tapsgrad 

ved mislighold («loss given default» – LGD) og egne estimater for konverteringsfaktorer for visse typer eksponeringer. 

Vilkårene som skal ligge til grunn for at vedkommende myndigheter skal kunne gi unntak fra datakravet , bør fastsettes. 

2) Vedkommende myndigheter bør kontrollere at institusjonene oppfyller kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013 

før de gir unntak fra datakravet. Denne forordningen innfører imidlertid ikke krav om at vedkommende myndigheter 

skal foreta en regelmessig kontroll av om institusjonene oppfyller kravene til unntak; institusjoner som ikke lenger 

oppfyller kravene i denne forordningen, omfattes følgelig av artikkel 146 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Jo kortere datahistorikken er, desto vanskeligere er det å estimere risikoparametrene. For å sikre at unntaket fra 

datakravet begrenser seg til en liten undergruppe av institusjonens eiendeler, bør det fastsettes en høyeste kvantitativ 

grense som unntak fra datakravet kan gis for, både når det gjelder eksponeringsverdi og når det gjelder risikovektet 

eksponeringsbeløp beregnet i henhold til IRB-metoden og standardmetoden. Av samme grunn bør porteføljer hvis 

sammensetning med hensyn til eksponeringstyper som klart er kjennetegnet av få eller ingen tilfeller av observert 

mislighold, uttrykkelig ikke omfattes av unntak fra datakravet. 

4) For å sikre forsvarlig beregning av kravene til ansvarlig kapital, bør vedkommende myndigheter også ta andre hensyn 

når de behandler søknader om unntak fra datakravet. Særlig bør institusjoner som søker om tillatelse til å bruke kortere 

dataserier, anvende en egnet forsiktighetsmargin. Videre bør institusjonene framlegge tilfredsstillende dokumentasjon 

for vedkommende myndigheter på at det ikke finnes nøyaktige, fullstendige eller hensiktsmessige lengre tidsserier av 

data. Ettersom uriktige opplysninger kan få større innvirkning på kravene til ansvarlig kapital, bør institusjonene også 

anvende ytterligere prosedyrer for validering av datakvalitet som tar hensyn til at utvalgsstørrelsen er mindre.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 10 av 14.1.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 2.7.2020,  

s. 71. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 
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5) Eksponeringstyper som ikke inngår i institusjonens portefølje når institusjonen for første gang anvender IRB-metoden, 

bør ikke kunne omfattes av unntak fra datakravet. Tvert imot bør det bare gis unntak fra datakravet for 

eksponeringstyper som inngår i institusjonens portefølje når institusjonen for første gang anvender IRB-metoden, 

uavhengig av om eksponeringene umiddelbart omfattes av IRB-metoden eller først senere, i samsvar med en trinnvis 

gjennomføringsplan. 

6) Formålet med unntaket fra datakravet er at det ikke skal være nødvendig å anvende historiske data for fem år for å 

estimere IRB-parametrer for eksponeringstyper som finnes i institusjonens portefølje, når den først begynner å anvende 

IRB-metoden. Når denne metoden har vært i bruk i fem år, bør institusjonene ha samlet inn tilstrekkelig med data til at 

den ikke lenger trenger et slikt unntak. Unntak fra datakravet bør derfor ikke gis etter en periode på fem år fra den 

datoen da institusjonen først begynte å anvende IRB-metoden. 

7) Det er nødvendig å sikre at vilkårene fastsatt i denne forordningen ikke får negativ innvirkning på de risikoklassifise-

ringssystemene institusjonene allerede bruker, men at de i stedet bidrar til en smidig overgang til den nye ordningen og 

styrker rettssikkerheten for institusjonene, samtidig som ytterligere kostnader unngås. I henhold til artikkel 180, 181 og 

182 i forordning (EU) nr. 575/2013 innebærer unntaket fra datakravet en tillatelse til å bruke data for to år i stedet for 

fem år; følgelig utløper unntaket naturlig tre år etter at det ble gitt. De tekniske reguleringsstandardene bør derfor ikke 

påvirke unntak fra datakravet som vedkommende myndigheter allerede har gitt på det tidspunktet denne forordningen 

trer i kraft, ettersom dette ville være urimelig og ville være til hinder for at IRB-metoden skulle benyttes. 

Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet med hverandre ettersom de alle omhandler vilkårene for unntak 

fra datakravet. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det 

lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at 

alle tekniske reguleringsstandarder som kreves i henhold til artikkel 180 nr. 3, artikkel 181 nr. 3 og artikkel 182 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, samles i én enkelt forordning. 

8) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

9) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes de ufravikelige vilkårene som gjelder for at vedkommende myndigheter kan gi institusjoner 

tillatelse til å bruke data som omfatter en periode på to i stedet for fem år når det gjelder misligholdssannsynlighet («PD»), egne 

estimater for tapsgrad ved mislighold («LGD») og egne estimater for konverteringsfaktorer som angitt i artikkel 180 nr. 1 

bokstav h), artikkel 180 nr. 2 bokstav e), artikkel 181 nr. 2 og artikkel 182 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013 («unntak fra 

datakravet»). 

Artikkel 2 

Eksponeringer som kan omfattes av unntaket 

1. Med mindre annet framgår av nr. 2 og 3 skal alle andre typer eksponeringer enn eksponeringer mot sentralmyndigheter, 

sentralbanker og institusjoner som angitt i artikkel 147 nr. 2 bokstav a) og b) i forordning (EU) nr. 575/2013, kunne omfattes av 

unntaket fra datakravet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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2. Eksponeringer mot foretak som angitt i artikkel 147 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 575/2013, skal kunne omfattes 

av unntaket fra datakravet dersom de ikke strukturelt er kjennetegnet av få eller ingen tilfeller av observert mislighold. 

3. De typene eksponeringer som ikke inngikk i institusjonens portefølje på det tidspunktet da institusjonen begynte å 

anvende den interne kredittvurderingsmetoden (IRB-metoden), skal ikke kunne omfattes av unntaket fra datakravet. 

Artikkel 3 

Kvalitative vilkår 

1. Vedkommende myndigheter kan bare gi unntak fra datakravet i tilfeller der en institusjon oppfyller følgende kvantitative 

vilkår: 

a) Samlet eksponeringsverdi for det omsøkte unntaket fra datakravet og alle unntak fra datakravet som er gitt og ikke 

tilbakekalt eller utløpt («gjeldende unntak fra datakravet»), overstiger ikke 5 % av institusjonens samlede eksponerings-

verdi. 

b) Samlet risikovektet eksponeringsbeløp for det omsøkte unntaket fra datakravet og alle gjeldende unntak fra datakravet, 

overstiger ikke 5 % av institusjonens samlede risikovektede eksponeringsbeløp. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav a) skal samlet eksponeringsverdi være den samlede eksponeringsverdien for alle typer 

eksponeringer etter at det er tatt hensyn til kreditt - og forringelsesrisiko, før reduksjon av enhver spesifikk kredittrisikojustering 

eller ytterligere verdijusteringer i samsvar med artikkel 34 og 110 i forordning (EU) nr. 575/2013 og annen reduksjon av 

ansvarlig kapital. 

3. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav b) skal samlet risikovektet eksponeringsbeløp være det samlede risikovektede 

eksponeringsbeløpet for alle typer eksponeringer, risikovektet for kreditt - og forringelsesrisiko i samsvar med den metoden 

institusjonen anvender. 

Artikkel 4 

Kvalitative vilkår 

Vedkommende myndigheter kan bare gi unntak fra datakravet til institusjoner som framlegger solid dokumentasjon på at 

samtlige av følgende vilkår er oppfylt for alle typer eksponering: 

a) Lengre tidsserier av data finnes ikke eller egner seg ikke fordi de ikke er nøyaktige, fullstendige eller hensiktsmessige. 

b) En egnet forsiktighetsmargin benyttes, i samsvar med artikkel 179 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, for å 

kompensere i tilstrekkelig grad for de ulike typene estimeringsfeil som kan forventes ved bruk av kortere historiske 

dataserier. 

c) Kontrollen av inndata nevnt i artikkel 174 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 er styrket for korte tidsserier. 

Artikkel 5 

Tidsrom 

Vedkommende myndigheter kan bare gi unntak for de første fem årene etter den datoen da en institusjon først fikk tillatelse til å 

beregne sine risikovektede eksponeringsbeløp ved hjelp av IRB-metoden i samsvar med artikkel 143 i forordning (EU)  

nr. 575/2013. 

Artikkel 6 

Overgangsbestemmelse 

Unntak fra datakravet som vedkommende myndigheter har gitt før denne forordningen trer i kraft, skal ikke være omfattet av 

denne forordningen. 
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Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


