Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΔΑΤ
ζρεηηθά κε
ηελ θεθαιαηαθή απαίηεζε γηα ηνλ επηπξόζζεην
θίλδπλν αζέηεζεο θαη κεηαβνιήο ηεο
πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο (IRC)
EBA/GL/2012/3

Λνλδίλν, 16.05.2012

1

Ννκηθό θαζεζηώο ηωλ θαηεπζπληήξηωλ νδεγηώλ
1. Τν παξφλ έγγξαθν πεξηέρεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ εθδφζεθαλ επί ηε
βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010, ζρεηηθά κε ηε
ζχζηαζε Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο Αξρήο (Δπξσπατθή Αξρή Τξαπεδψλ), ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 716/2009/ΔΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
απφθαζεο 2009/78/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ζην εμήο, «θαλνληζκφο EΑΤ»). Σχκθσλα
κε ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ EAΤ, νη αξκφδηεο αξρέο θαη νη
ζπκκεηέρνληεο ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά πξέπεη λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο ελ ιφγσ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.
2. Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο παξνπζηάδνπλ ηελ άπνςε ηεο EAΤ ζρεηηθά κε ηηο
θαηάιιειεο επνπηηθέο πξαθηηθέο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο
Φξεκαηννηθνλνκηθήο Δπνπηείαο, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ
δηθαίνπ ηεο Δ.Δ. ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε EAΤ αλακέλεη φηη
φιεο νη αξκφδηεο αξρέο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά ζα
ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Οη αξκφδηεο αξρέο πξέπεη λα
ζπκκνξθσζνχλ ελζσκαηψλνληαο κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν ηηο
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηηο επνπηηθέο πξαθηηθέο ηνπο (π.ρ., ηξνπνπνηψληαο ην
λνκηθφ ηνπο πιαίζην ή ηνπο επνπηηθνχο θαλφλεο ή/θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο
ή ηηο επνπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο). Τν ίδην πξέπεη λα γίλεη ζε φζεο πεξηπηψζεηο
ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αθνξνχλ πξσηίζησο ρξεκαηννηθνλνκηθά
ηδξχκαηα.
Απαηηήζεηο γλωζηνπνίεζεο
3. Σχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ EAΤ, νη αξκφδηεο
αξρέο πξέπεη λα γλσζηνπνηήζνπλ ζηελ EAΤ εάλ ζπκκνξθψλνληαη ή πξνηίζεληαη
λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ή, εθφζνλ δελ
ζπκκνξθψλνληαη νχηε πξνηίζεληαη λα ζπκκνξθσζνχλ, λα εθζέζνπλ ηνπο ιφγνπο
ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηνπο έσο ηηο 16.07.2012. Δάλ ε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε
δελ απνζηαιεί έσο ηε ιήμε απηήο ηεο πξνζεζκίαο, ε ΔΑΤ ζα ζεσξήζεη φηη ε
νηθεία αξκφδηα αξρή δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Οη
γλσζηνπνηήζεηο πξέπεη λα απνζηέιινληαη, κε ηελ ππνβνιή ηνπ εληχπνπ πνπ
παξέρεηαη
ζηελ
Δλφηεηα
V,
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
compliance@eba.europa.eu κε ηελ επηζήκαλζε «EBA/GL/2012/3». Οη
γλσζηνπνηήζεηο
πξέπεη
λα
ππνβάιινληαη
απφ
πξφζσπα
δεφλησο
εμνπζηνδνηεκέλα λα ππνβάιινπλ εθζέζεηο ζπκκφξθσζεο εθ κέξνπο ησλ
αξκνδίσλ αξρψλ.
4. Η αλαθεξφκελε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν γλσζηνπνίεζε ησλ αξκνδίσλ
αξρψλ δεκνζηεχεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο EAΤ, φπσο δηαιακβάλεη ην άξζξν
16 ηνπ θαλνληζκνχ EAΤ.
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Τίηινο I - Αληηθείκελν, πεδίν εθαξκνγήο θαη νξηζκνί

1. Αληηθείκελν
Οη παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε θνηλήο αληίιεςεο ζηηο
αξκφδηεο αξρέο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ππνδεηγκάησλ IRC
ζπκβάιινληαο ζηελ εμαζθάιηζε ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα
V ηεο νδεγίαο 2006/49/ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2010/76/ΔΔ.
2. Θεζκηθό πεδίν εθαξκνγήο θαη επίπεδν εθαξκνγήο
1. Οη αξκφδηεο αξρέο πξέπεη λα απαηηνχλ απφ ηα ηδξχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 θαησηέξσ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ IRC.
2. Οη παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ηδξχκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ κέζνδν εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ (IMA – Internal Method Approach)
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηνλ εηδηθφ θίλδπλν επηηνθίνπ
ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ.
3. Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο εθαξκφδνληαη ζε ηδξχκαηα ζην επίπεδν (αηνκηθφ ή/θαη
ελνπνηεκέλν) ζην νπνίν ε ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο απφ ηελ νηθεία αξκφδηα αξρή είλαη
επηηξεπηή, εθηφο εάλ νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο νξίδνπλ δηαθνξεηηθά.
3. Οξηζκνί
Σηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
α. ν φξνο ιδρύμαηα αλαθέξεηαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο
επελδχζεσλ κε ηελ έλλνηα πνπ νη ελ ιφγσ φξνη έρνπλ ζηηο νδεγίεο 2006/48/ΔΚ
θαη 2006/49/ΔΚ·
β. ν φξνο μόνιμη μερική χρήζη, ζην ζεκείν 8 ζηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο, ζεκαίλεη φηη νξηζκέλεο ζέζεηο, νη νπνίεο εμαηξνχληαη απφ ηνλ εηδηθφ
θίλδπλν VaR (δπλεηηθήο δεκίαο) θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο IRC, βάζεη ηνπ
παξαξηήκαηνο V ζεκείν 6 ηεο νδεγίαο 2006/49/ΔΚ, ππφθεηληαη ζηελ
ηππνπνηεκέλε κέζνδν γηα εηδηθφ θίλδπλν επηηνθίνπ.
Τίηινο II – Απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ππνδεηγκάησλ IRC απφ ηα
ηδξχκαηα

Α. Πεδίν εθαξκνγήο
4. Θέζεηο ππνθείκελεο ζε ππνινγηζκό IRC
1. Ο ππνινγηζκφο ηεο IRC πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο
ζέζεηο νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε θεθαιαηαθή απαίηεζε πνπ δηακνξθψλεηαη βάζεη
ππνδείγκαηνο γηα εηδηθφ θίλδπλν επηηνθίνπ, κε εμαίξεζε ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 5 θαησηέξσ.
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2. Δηδηθφηεξα, ζηνλ ππνινγηζκφ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο ζέζεηο,
εθφζνλ εληάζζνληαη ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ:
i.

νκφινγα ηα νπνία εθδίδνληαη απφ θεληξηθέο θπβεξλήζεηο (ζην εμήο «θξαηηθά
νκνιφγα»), αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε εθαξκνγή ηεο
ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα θεθαιαηαθή απαίηεζε
θηλδχλνπ ζε πνζνζηφ 0% γηα εηδηθφ θίλδπλν επηηνθίνπ·

ii.

δνκεκέλα νκφινγα, νκφινγα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν
ππνθείκελνπ κέζνπ (credit linked notes) ή παξεκθεξείο ρξεσζηηθνί ηίηινη,
εάλ δελ ελζσκαηψλνπλ αλνίγκαηα ζε ηηηινπνηήζεηο ή πηζησηηθά παξάγσγα
ληνζηήο αζέηεζεο·

iii.

δάλεηα ρξεκαηαγνξάο.

3. Σηνλ ππνινγηζκφ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη ζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ εθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο κεζφδνπ εμέηαζεο (look-through) ζηα κεξίδηα
νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ (ΟΣΔ), ζε πεξίπησζε πνπ ηέηνηεο ζέζεηο ζα
πεξηιακβάλνληαλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο IRC ζχκθσλα κε ην ζεκείν 4.1 αλσηέξσ,
εάλ εληάζζνληαη άκεζα ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ. Δάλ ε εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ εμέηαζεο ζηα κεξίδηα ΟΣΔ δελ είλαη εθηθηή, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε
ηππνπνηεκέλε κέζνδνο.
4. Οη αθφινπζεο ζέζεηο δελ ζεσξνχληαη ηηηινπνηήζεηο θαη πξέπεη, επνκέλσο, λα
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο IRC, εάλ εληάζζνληαη ζην ραξηνθπιάθην
ζπλαιιαγψλ:
α. θαιπκκέλα νκφινγα (π.ρ. «Pfandbriefe»), θαζφζνλ ηα ελ ιφγσ νκφινγα
είλαη απιψο κε εμαζθαιίζεηο θαη φρη εμαζθαιηζκέλα κε ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ·
β. ηίηινη εμαζθαιηζκέλνη κε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ
ηεο «ζέζεο ηηηινπνίεζεο» ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ζη) ηεο
νδεγίαο 2006/49/ΔΚ, ην νπνίν παξαπέκπεη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 36 ηεο
νδεγίαο 2006/48/ΔΚ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ηελ
ππνθείκελε νκάδα θαηαλέκνληαη ζε θαηφρνπο ηίηισλ ζε αλαινγηθή βάζε
θαη, επνκέλσο, δελ έρνπλ θαηάηκεζε (π.ρ. ηίηινη κε εγγχεζε απαηηήζεσλ
ππνζήθεο δηαδνρηθψλ δηαζέζεσλ).
5. Οη ζέζεηο ζε αλεμφθιεην ρξένο ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην ραξηνθπιάθην
ζπλαιιαγψλ πξέπεη, φηαλ είλαη νπζηψδεηο, λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ
ηεο IRC. Σηελ πεξίπησζε απηή, κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ην ζηνηρείν κεηαβνιήο
ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο IRC εάλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην ππνδείγκαηνο ηνπ ηδξχκαηνο, νη αλεμφθιεηεο ζέζεηο δελ ελέρνπλ θίλδπλν
κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο (γηα παξάδεηγκα, εάλ ην ππφδεηγκα
ππνζέηεη ηελ αζέηεζε σο κε αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε (absorbing state)). Δάλ νη
ζέζεηο απηέο εμαηξνχληαη γηα ιφγνπο ζεκαληηθφηεηαο, έλα ίδξπκα πξέπεη λα
απνδείμεη φηη δελ είλαη νπζηψδεηο. Σε θάζε πεξίπησζε, θάζε νπζηψδεο θίλδπλνο
κεηαβνιήο ηεο ηηκήο αλεμφθιεηνπ ρξένπο, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο
απνηηκήζεηο αβέβαηεο αλάθηεζεο, πξέπεη λα θεθαιαηνπνηείηαη.
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6. Ο νξηζκφο ηεο αζέηεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 αλσηέξσ πξέπεη λα
είλαη ζπλεπήο κε ηνλ νξηζκφ ηεο αζέηεζεο ζηηο πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο αλάπηπμεο ππνδεηγκάησλ.
5. Θέζεηο κε ππνθείκελεο ζε ππνινγηζκό IRC
Τα αθφινπζα ζηνηρεία πξέπεη λα εμαηξνχληαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο IRC:
α. ηηηινπνηήζεηο·
β. πηζησηηθά παξάγσγα ληνζηήο αζέηεζεο· θαη
γ. ζέζεηο ππνθείκελεο ζηελ θεθαιαηαθή απαίηεζε εηδηθνχ θηλδχλνπ
επηηνθίνπ άιιεο απφ ηηο ηηηινπνηήζεηο ή ηα πηζησηηθά παξάγσγα ληνζηήο
αζέηεζεο, εάλ είλαη ζέζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δηαπξαγκάηεπζεο
ζπζρεηίζεσλ (CTP – Correlation Trading Portfolio).

6. Θέζεηο ζε κεηνρέο θαη παξάγωγα κεηνρώλ
1. Οη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ηελ έληαμε ζηελ IRC ζέζεσλ
εηζεγκέλσλ κεηνρψλ θαη ζέζεσλ παξαγψγσλ βαζηζκέλσλ ζε εηζεγκέλεο κεηνρέο ππφ
ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
i.

νη ζρεηηθέο ζέζεηο ζε κεηνρέο θαη πηζησηηθνχο ηίηινπο απνηεινχλ
αληηθείκελν απφ θνηλνχ δηαρείξηζεο απφ πξνζδηνξηδφκελν ηκήκα
δηαπξαγκάηεπζεο (π.ρ. αληηζηαζκηζηηθή θεξδνζθνπία (arbitrage) κεηαμχ
κεηαηξέςηκσλ νκνιφγσλ θαη κεηνρψλ)·

ii.

έρνπλ ζεζπηζζεί δηαδηθαζίεο γηα ηε κέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζε θνηλνχ
πηζησηηθνχ θαη κεηνρηθνχ θηλδχλνπ γηα ην νηθείν ηκήκα δηαπξαγκάηεπζεο·
θαη

iii.

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη κεηνρηθέο ζέζεηο ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο
δηαπξαγκάηεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε επηιεθηηθή δηαινγή
ζηνηρείσλ.

2. Δάλ κηα εηζεγκέλε κεηνρή ή έλα παξάγσγν βαζηζκέλν ζε εηζεγκέλε κεηνρή
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέηξεζεο ηεο IRC, ε αζέηεζε νπνηνπδήπνηε εθ
ησλ σο άλσ ηίηισλ ζεσξείηαη φηη επήιζε ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ηνπ ζπζρεηηδφκελνπ
ρξένπο.
3. Αλεμάξηεηα απφ ηελ έληαμε ζηελ IRC ζέζεσλ εηζεγκέλσλ κεηνρψλ ή παξαγψγσλ
βαζηζκέλσλ ζε εηζεγκέλεο κεηνρέο, ε θεθαιαηαθή απαίηεζε εηδηθνχ θηλδχλνπ γηα ηηο
ζέζεηο απηέο – ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θίλδπλν γεγνλφηνο ζε πεξίπησζε ρξήζεο
εζσηεξηθνχ ππνδείγκαηνο – πξέπεη λα ππνινγηζζεί.

7. Θέζεηο ζε ίδηνπο ρξεωζηηθνύο ηίηινπο
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1. Οη ζεηηθέο ζέζεηο ζηνπο ίδηνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο ηνπ ηδξχκαηνο, νη νπνίεο κπνξεί
λα πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ή εηδηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζε
ίδηα νκφινγα, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ππνδείγκαηνο
IRC, αιιά γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη
ππφςε κφλνλ ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο.
2. Οη αξλεηηθέο ζέζεηο ζηνπο ίδηνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο ηνπ ηδξχκαηνο, νη νπνίεο
κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ έληαμε ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ εθδφζεσλ
ηδίσλ ρξεσζηηθψλ ηίηισλ (π.ρ. δνκεκέλσλ νκνιφγσλ ή δηαπξαγκαηεχζηκσλ ηίηισλ
ρξεκαηαγνξάο) ή απφ ηελ αγνξά πξνζηαζίαο κε ππνθείκελν κέζν εθδφζεηο ηνπ ίδηνπ
ηνπ ηδξχκαηνο (π.ρ. κέζσ δείθηε), πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ ππνδείγκαηνο IRC, αιιά γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο απαίηεζεο πξέπεη
λα ιακβάλεηαη ππφςε κφλνλ ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Ο
θίλδπλνο αζέηεζεο αξλεηηθψλ ζέζεσλ ζε ίδηνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο δελ πξέπεη λα
ελζσκαηψλεηαη ζην ππφδεηγκα ηεο κεζφδνπ IRC.

8. Μόληκε κεξηθή ρξήζε
1. Όηαλ γίλεηαη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο γηα ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο
ζρεηηθά κε ηε κφληκε κεξηθή ρξήζε, ην ζρεηηθφ ζθεπηηθφ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη
λα αλαιχεηαη ελδειερψο ψζηε λα θαηαδεηθλχεηαη φηη δελ πξννξίδεηαη λα απνδψζεη κηα
θεθαιαηαθή απαίηεζε ιηγφηεξν ζπληεξεηηθή απφ εθείλε ε νπνία ζα ίζρπε εάλ φιεο νη
ζέζεηο πεξηιακβάλνληαλ ζηε δπλεηηθή δεκηά (VaR) εηδηθνχ θηλδχλνπ θαη ζην
ππφδεηγκα IRC.
2. Η κφληκε κεξηθή ρξήζε ηεο IRC δελ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε θξαηηθά νκφινγα θαη
παξάγσγα πνπ αλαθέξνπλ θξαηηθά νκφινγα, θαζψο –απφ ηελ άπνςε ηεο
δηακφξθσζεο ππνδείγκαηνο– ε έληαμε ηέηνησλ ζέζεσλ ζην ππφδεηγκα εηδηθνχ
θηλδχλνπ θαη, επνκέλσο, ζην πιαίζην IRC δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή.
Β. Γηακόξθωζε επηκέξνπο ππνδεηγκάηωλ

9. Πξόηππν αμηνπηζηίαο ζπγθξίζηκν κε ηελ IRB
Δθηφο εάλ νξίδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ ζηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, ην
πξφηππν αμηνπηζηίαο ζπγθξίζηκν θαη κε ηελ πξνζέγγηζε εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ
(IRB) ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηελ IRC είλαη: θεθαιαηαθφο νξίδνληαο ελφο έηνπο θαη
δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 99,9%.

10. Πνηνηηθά θξηηήξηα
Όιεο νη πηπρέο ηεο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπ IRC πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη δηεμνδηθά.
Η ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο αθνξά επίζεο θάζε αλάιπζε ε νπνία δηελεξγείηαη γηα ηελ
αηηηνιφγεζε παξαδνρψλ, ηερληθψλ εθηίκεζεο, πξνζεγγηζηηθψλ δεδνκέλσλ ή
απινπζηεχζεσλ. Κάζε ηέηνηα απφθαζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο
αξκφδηαο αξρήο.
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11. Πεγή πηζηνιεπηηθώλ αμηνινγήζεωλ
1. Οη κέζνδνη IRC πνπ εθαξκφδνπλ ηα ηδξχκαηα κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε εζσηεξηθέο
ή ζε εμσηεξηθέο πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο. Οη εζσηεξηθέο πηζηνιεπηηθέο
αμηνινγήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο IRC πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο κε ηνλ
ηξφπν πνπ εμάγνληαη βάζεη ηεο πξνζέγγηζεο IRB.
2. Τα ηδξχκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε πηζηνιεπηηθψλ
αμηνινγήζεσλ γηα ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ δηαηίζεηαη πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε. Δάλ
ππάξρνπλ πηζησηηθά πεξηζψξηα, ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε πηζηνιεπηηθήο
αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ζαθψο. Οκνίσο, ε ρξήζε κηαο πξνεπηιεγκέλεο
πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο (δειαδή, κηαο εθεδξηθήο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο γηα
ζέζεηο ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξαηεξεκέλα δεδνκέλα γηα ηελ
αλάπηπμε πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο) πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη. Κάζε εθαξκνδφκελν
ζχζηεκα δηαβάζκηζεο πξέπεη, ζηνλ βαζκφ ηνπ εθηθηνχ, λα πξαγκαηνπνηεί δηάθξηζε
κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ νκάδσλ ζέζεσλ.
3. Κάζε ίδξπκα πξέπεη λα δηαζέηεη ηεθκεξησκέλε ηεξάξρεζε ησλ πεγψλ
πηζηνιεπηηθψλ αμηνινγήζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο κηαο
επηκέξνπο ζέζεο. Δάλ έλα ίδξπκα ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο πεγέο πηζηνιεπηηθψλ
αμηνινγήζεσλ (π.ρ. εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο ή
εθηηκήζεηο δηαθνξεηηθψλ εμσηεξηθψλ νξγαληζκψλ πηζηνιεπηηθψλ αμηνινγήζεσλ),
νθείιεη λα θαηαγξάθεη κε ζπλέπεηα ηηο πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο ζε κηα θνηλή θχξηα
θιίκαθα.

12. Πεγή πηζαλνηήηωλ αζέηεζεο (PD) θαη πνζνζηηαίωλ δεκηώλ ζε πεξίπηωζε
αζέηεζεο (LGD)
1. Δάλ έλα ίδξπκα ελέθξηλε εθηηκήζεηο PD ή εθηηκήζεηο PD θαη LGD, ζην πιαίζην ηεο
πξνζέγγηζεο εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ (IRB) πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 84 ηεο
νδεγίαο 2006/48/ΔΚ, ηα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγή γηα
ηελ εμαζθάιηζε εθηηκήζεσλ PD θαη LGD θαη γηα ζθνπνχο IRC.
2. Δάλ, ζηηο ηειεπηαίεο απηέο πεξηπηψζεηο, έλα ίδξπκα δελ δηαζέηεη εγθξηκέλεο PD
ή/θαη LGD βάζεη IRB ή εάλ δελ ππάξρνπλ PD ή/θαη LGD βάζεη IRB γηα έλαλ εθδφηε ή
έλαλ ηίηιν ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ, απηέο πξέπεη λα ππνινγηζζνχλ
ρξεζηκνπνηψληαο κηα κέζνδν ζπλεπή κε ηε κέζνδν IRB, ε νπνία ζα απαηηεί
αθνινχζσο ρσξηζηή έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή γηα ρξήζε ζηελ IRC.
3. Οη νπδέηεξεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν PD δελ ζα πξέπεη λα είλαη απνδεθηέο σο
εθηηκήζεηο παξαηεξεκέλσλ (ηζηνξηθψλ) PD γηα ηελ αλάπηπμε ππνδεηγκάησλ ηεο
κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ή αζέηεζεο. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη
ηεθκαξηέο πηζαλφηεηεο αζέηεζεο (implied PDs) πνπ πξνθχπηνπλ απφ αγνξαίεο ηηκέο,
ην ίδξπκα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ
κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο απφ ηηο νπδέηεξεο σο πξνο ηνλ
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θίλδπλν πηζαλφηεηεο αζέηεζεο (PD), θαη πξέπεη αθφκα λα ζπγθξίλεη ην απνηέιεζκα
ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί κε ηηο ηζηνξηθέο παξαηεξήζεηο.
4. Δλαιιαθηηθά, ηα ηδξχκαηα κπνξνχλ επίζεο λα θάλνπλ ρξήζε PD θαη LGD απφ
εμσηεξηθέο πεγέο (π.ρ. νξγαληζκνχο πηζηνιεπηηθψλ αμηνινγήζεσλ), θαζψο
ζεσξνχληαη θαηαξρήλ θαηάιιειεο.
5. Τα ηδξχκαηα πξέπεη λα ζεζπίδνπλ ηεξαξρηθή θαηάηαμε ησλ πξνηηκψκελσλ πεγψλ
ηνπο γηα ηηο PD θαη ηηο LGD, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε επηιεθηηθή δηαινγή ησλ
θαιχηεξσλ παξακέηξσλ.
Γ. Αιιειεμάξηεζε
13. Σπζρεηίζεηο κεηαμύ γεγνλόηωλ αζέηεζεο θαη γεγνλόηωλ κεηαβνιήο ηεο
πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο
Τα ππνδείγκαηα IRC πνπ εθαξκφδνπλ ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο
ζπλέπεηεο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ γεγνλφησλ αζέηεζεο ή γεγνλφησλ κεηαβνιήο ηεο
δηαβάζκηζεο θαηά ηξφπν ζπλεπή πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπο, ν νπνίνο είλαη λα ιεθζνχλ
ππφςε νη ζπζρεηίζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εθδνηψλ. Δμάιινπ,
νη παξαδνρέο επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ε εθηίκεζή ηνπο πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο κε
ηηο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξνζνκνίσζε. Η κέζνδνο πξέπεη λα
ηεθκεξηψλεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη δεφλησο. Η κέζνδνο πξέπεη λα είλαη πξφζθνξε θαη
ζπληεξεηηθή ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη
ππφςε ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γεγνλφησλ πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ, φπσο αζεηήζεηο θαη κεηαβνιέο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Σην πιαίζην
απηφ πεξηιακβάλεηαη, γηα παξάδεηγκα, ε ππνρξέσζε ησλ ηδξπκάησλ ηα νπνία
επηιέγνπλ λα εθηηκνχλ ηηο παξακέηξνπο ζπζρέηηζεο βάζεη ησλ ηηκψλ ησλ
δηαπξαγκαηεχζηκσλ ηίηισλ λα επηθαηξνπνηνχλ ζπρλά ηηο εθηηκήζεηο.

14. Παξαδνρέο copula
Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πεξηγξαθήο ησλ παξαδνρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αιιειεμάξηεζε
κεηαμχ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, έλα ίδξπκα κπνξεί λα επηιέμεη δηαθνξεηηθά πηζαλά
copula αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα εμεγεί ζπξξνέο αζέηεζεο ή κεηαβνιήο ηεο
πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηζηνξηθά αθξαία γεγνλφηα. Η επηινγή ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ copula πξέπεη λα αηηηνινγείηαη θαη λα ηεθκεξηψλεηαη.

15. Παξάγνληεο ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ
1. Παξφηη ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ εθδνηψλ ελζσκαηψλεηαη ζπρλά ζε ππφδεηγκα κε
ηξφπν παξφκνην κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην IRB, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ζπλδπαζκφ
ηδνζπγθξαηηθψλ (δειαδή επηκέξνπο) ζπλζεθψλ θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ παξαγφλησλ
ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, νη παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο δελ ππαγνξεχνπλ θακία
κέζνδν αλάπηπμεο ππνδεηγκάησλ, εθφζνλ έλα ίδξπκα πιεξνί φιεο ηηο ζρεηηθέο
πνηνηηθέο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο επηθχξσζεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν πξνζήθσλ
ζπληεξεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο κεζφδνπ.
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2. Δάλ ην ππφδεηγκα ππνζέηεη επηκέξνπο νξίδνληεο ξεπζηφηεηαο, ε εμέιημε ησλ
παξαγφλησλ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ πξέπεη λα είλαη ζπλεπήο θαη ζπκβαηή κε φινπο
ηνπο επηκέξνπο νξίδνληεο ξεπζηφηεηαο.
3. Η εθηίκεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ παξάγνληα (-σλ) ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θαη
«δηαδηθαζίαο ηθαλφηεηαο πιεξσκήο» κεκνλσκέλνπ εθδφηε κπνξεί λα είλαη δχζθνιε,
επεηδή ηα δεδνκέλα δελ είλαη άκεζα παξαηεξήζηκα. Κάζε ηερληθή εθηίκεζεο
βαζηζκέλε άκεζα ή έκκεζα ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο (φπσο ζηελ
πεξίπησζε, εηζεγκέλσλ κεηνρψλ) πξέπεη λα αηηηνινγείηαη θαη λα ηεθκεξηψλεηαη
δεφλησο.
4. Δάλ έλα ίδξπκα επηιέγεη έλαλ παξακεηξηθφ ηχπν πνπ βαζίδεηαη ζε πνιιαπινχο
παξάγνληεο ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ηε
ζπγθέληξσζε ηνπ θιάδνπ ή ηελ πεξηθεξεηαθή ζπγθέληξσζε απφ ηελ ελδερφκελε
ζηήξημή ηνπ ζε έλαλ κνλαδηθφ παξάγνληα ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, ε επηινγή ηνπ
παξακεηξηθνχ ηχπνπ πξέπεη λα αλαιχεηαη θαη λα επηθπξψλεηαη, γηα παξάδεηγκα
ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηζρχνληνο ππνδείγκαηνο κε ην απνηέιεζκα κηαο
ηξνπνπνηεκέλεο έθδνζεο ηνπ ίδηνπ ππνδείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηχπν ηεο IRB,
ζηελ νπνία φινη νη παξάγνληεο ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζπζρεηίδνληαη απνιχησο.

16. Σπγθέληξωζε ραξηνθπιαθίνπ
1. Τα ππνδείγκαηα IRC πνπ εθαξκφδνπλ ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο
ζπγθεληξψζεηο εθδνηψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθχπηνπλ, γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ
έιιεηςε πεξηθεξεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο ή δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θιάδνπ ή απφ κεγάια
αλνίγκαηα ζε επηκέξνπο ή ζε ζπλδεδεκέλνπο εθδφηεο. Τα ηδξχκαηα πξέπεη λα
απνδεηθλχνπλ ηε ζπλνιηθή πξφζθνξε ζπλεθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζπγθέληξσζεο
εθδφηε ζηελ IRC. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα επηθπξψλνπλ θαη λα
ηεθκεξηψλνπλ ηδίσο, φρη φκσο απνθιεηζηηθψο, φηη ην απνηέιεζκα ηνπ ππνδείγκαηνο
IRC απμάλεηαη κε ην επίπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο.
2. Κάζε ίδξπκα πξέπεη λα απνδεηθλχεη ζπγθεθξηκέλα φηη ε κέζνδφο ηνπ ιακβάλεη
δεφλησο ππφςε ηηο ζπγθεληξψζεηο ραξηνθπιαθίνπ.

17. Πίλαθεο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο
1. Οη πίλαθεο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηελ αλάπηπμε
ππνδεηγκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα
βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο κε ηε
ρξήζε εμσηεξηθψλ πεγψλ (δειαδή νξγαληζκψλ πηζηνιεπηηθψλ αμηνινγήζεσλ) ή
εζσηεξηθψλ πεγψλ. Οη πίλαθεο πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο πξέπεη λα
πξνηηκψληαη ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα εζσηεξηθά ηζηνξηθά δεδνκέλα είλαη
πεληρξά. Τα ηδξχκαηα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε πνζφηεηα ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ
επαξθεί γηα ηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ, νξζψλ θαη ζηαηηζηηθά ζπλεπψλ εθηηκήζεσλ. Τα
ηδξχκαηα πξέπεη λα επηθπξψλνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ πηλάθσλ κεηαβνιήο ηεο
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πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο, ηδίσο ζε ζρέζε κε θαηεγνξίεο πςειφηεξεο δηαβάζκηζεο,
φπνπ κεξηθέο ζνβαξέο ππνβαζκίζεηο ή αζεηήζεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά
ηε ζπρλφηεηα κεηαβνιήο ηεο δηαβάζκηζεο. Σχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηνπ
«ζπγθξίζηκνπ κε IRB πξνηχπνπ αμηνπηζηίαο», πνπ ζεζπίδεη ε νδεγία γηα ηηο
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, απαηηείηαη ειάρηζηε πεξίνδνο ηζηνξηθήο παξαηήξεζεο 5 εηψλ.
2. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ρσξηζηψλ πηλάθσλ κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο
γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εθδνηψλ θαη ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.
Αλάινγα κε i) ηε ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηδξπκάησλ, ii) ηε δηαζεζηκφηεηα
νξζψλ πηλάθσλ κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαη iii) ηηο ελδερφκελεο
δηαθνξέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο κεηαμχ
πξντφλησλ, εθδνηψλ ή/θαη γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη κηα
ηζνξξνπεκέλε απφθαζε ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ πηλάθσλ κεηαβνιήο ηεο
πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Η απφθαζε απηή πξέπεη λα
ιακβάλεη ππφςε: i) ηελ επηινγή ηεο (εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο) πεγήο ζε ζπλδπαζκφ
κε αλάιπζε ηεο αιιειεπηθάιπςεο ή/θαη ηεο ελδερφκελεο αλαληηζηνηρίαο ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηα νπνία βαζίδεηαη ν
πίλαθαο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ii) ηελ αηηηνιφγεζε θάζε
ζπζηήκαηνο ζηάζκηζεο (θαζψο θαη ηεο ρξήζεο ίζσλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο)· θαη iii)
ην εχξνο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Τα ηδξχκαηα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ
έλαλ πίλαθα κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο (ή πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο,
εάλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζρεηηθά ζηνηρεία) εηδηθά γηα ηνπο εθδφηεο θξαηηθψλ
νκνιφγσλ.
3. Όηαλ ε αζέηεζε εηζάγεηαη ζην ππφδεηγκα σο κε αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε
(absorbing state), νη πίλαθεο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα
πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ κε αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε δελ
βξίζθεηαη ζε αλαληηζηνηρία κε ηηο εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο PD. Οκνίσο, νη πίλαθεο
κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ζηνπο νπνίνπο ε ζηήιε «NR» («ρσξίο
δηαβάζκηζε») ή άιιε ζηήιε πνπ ππνδειψλεη κε αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε (absorbing
state) γηα πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο πνπ απνζχξζεθαλ ή αλνίγκαηα ρσξίο
πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη. Κάζε ηέηνηα
αλαπξνζαξκνγή πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη, νη δε ζπλέπεηεο ηεο πξνζδηνξηδφκελεο
αλαπξνζαξκνγήο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηεθκεξίσζε.
4. Οη πίλαθεο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαηαξηίδνληαη, θαηαξρήλ, κε
ρξνληθφ νξίδνληα ελφο έηνπο. Δάλ απαηηνχληαη πίλαθεο κε βξαρχηεξν νξίδνληα, φπσο
ζπκβαίλεη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νξίδνληεο ξεπζηφηεηαο βξαρχηεξνη ηνπ έηνπο, νη
αληίζηνηρνη πίλαθεο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο δελ κπνξνχλ πάληνηε
λα ππνινγηζζνχλ άκεζα θαη απαηηνχληαη πξνζεγγίζεηο. Τφζν νη πξνζεγγίζεηο φζν θαη ε
αηηηνινγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ελ ιφγσ
δηαδηθαζία πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη (π.ρ. φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γελλήηνξεο
πίλαθεο). Οη παξαδνρέο απηέο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη επίζεο πξνθεηκέλνπ λα
εμαθξηβψλεηαη φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σην πιαίζην
ηεο δηαδηθαζίαο επηθχξσζεο, έλαο πίλαθαο βαζηζκέλνο ζε γελλήηνξα κπνξεί λα
ππνινγηζζεί γηα νξίδνληα ηαπηφζεκν κε ηνλ νξίδνληα ηνπ αξρηθνχ πίλαθα,
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο
ηνπ γελλήηνξα πίλαθα.
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18. Παξαδνρή ζηαζεξνύ επηπέδνπ θηλδύλνπ θαηά ηνλ θεθαιαηαθό νξίδνληα
ελόο έηνπο
1. Όηαλ αλαπηχζζνπλ ππνδείγκαηα ζηαζεξνχ επηπέδνπ θηλδχλνπ θαηά ηνλ
θεθαιαηαθφ νξίδνληα ελφο έηνπο, ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα εμηζνξξνπνχλ ή λα
αλαλεψλνπλ ηηο ζέζεηο ζηε ιήμε θάζε νξίδνληα ξεπζηφηεηαο ζε λέεο ζέζεηο, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ην ίδην αξρηθφ επίπεδν θηλδχλνπ κε εθείλν πνπ ππήξρε ζηελ έλαξμε ηνπ
νξίδνληα ξεπζηφηεηαο.
2. Δάλ ππνζέηνπλ ζηαζεξή ζέζε δηάξθεηαο ελφο έηνπο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ
πηνζεηνχλ νξίδνληεο ξεπζηφηεηαο, ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ κε ζπλέπεηα ζε
φιεο ηηο ζέζεηο IRC κία ζηηγκηαία κεηαβνιή θαηά ηνλ θεθαιαηαθφ νξίδνληα ελφο έηνπο
(«παξαδνρή ζηαζεξήο ζέζεο ελφο έηνπο»).
3. Απφ ηελ άπνςε ηεο αλάπηπμεο ππνδεηγκάησλ, ην ζηαζεξφ επίπεδν θηλδχλνπ κπνξεί
λα αληηθαηνπηξίδεηαη σο αληηθαηάζηαζε ζέζεσλ, εάλ έιαβε ρψξα κεηαβνιή ηεο
πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ή αζέηεζε θαηά ηνλ νξίδνληα ξεπζηφηεηαο, κε ζέζεηο νη
νπνίεο εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ηζνδχλακα κε εθείλα ησλ αξρηθψλ
ζέζεσλ ζηελ έλαξμε ηνπ νξίδνληα ξεπζηφηεηαο.
4. Η ελζσκάησζε ηνπ ζηαζεξνχ επηπέδνπ θηλδχλνπ θαηά ηνλ θεθαιαηαθφ νξίδνληα
ελφο έηνπο ζε ππφδεηγκα κπνξεί λα επηηεπρζεί, γηα παξάδεηγκα, κε ηε κέζνδν πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Όζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ δεκηψλ θαηά ηνπο
θεθαιαηαθνχο νξίδνληεο, έλα ίδξπκα κπνξεί λα επηιέμεη ηελ παξαδνρή φηη
εθαξκφδνληαη ζηηγκηαίεο κεηαβνιέο ζε πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο (ή πεξηζψξηα).
Απηφ ζεκαίλεη φηη, ζηελ πεξίπησζε απηή, ην ίδξπκα δελ ρξεηάδεηαη λα ελζσκαηψζεη ηε
ζπλέπεηα ηνπ ρξφλνπ: νη ζέζεηο δηαηεξνχλ ηελ αξρηθή ελαπνκέλνπζα δηάξθεηά ηνπο
ζηε ιήμε θάζε νξίδνληα ξεπζηφηεηαο· κε άιια ιφγηα, δελ ππάξρεη γήξαλζε ησλ
ζέζεσλ. Δπηπιένλ, δελ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε δπλεηηθέο αιιαγέο ζηηο
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαηά ηελ επαλαηηκνιφγεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην πιαίζην ηεο
επαλεμηζνξξφπεζεο (εηδηθφηεξα, ηα πηζησηηθά πεξηζψξηα αλά δηαβάζκηζε κπνξνχλ λα
δηαηεξνχληαη ζηαζεξά). Ωο εθ ηνχηνπ, ε κέηξεζε ησλ δεκηψλ ζηελ IRC δελ ιακβάλεη
ππφςε ηνλ ρξφλν θάζε γεγνλφηνο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ή
αζέηεζεο, ηα δε θέξδε θαη νη δεκίεο ππνινγίδνληαη θαηά ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία.
5. Η ελζσκάησζε ηεο γήξαλζεο ησλ ζέζεσλ ζε ππφδεηγκα δελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη
ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ππνδεηγκάησλ IRC. Απηφ επηβάιινπλ νη αλακελφκελεο
ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο θαη νη παξαηεξνχκελεο δπζθνιίεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ
ελζσκάησζε ηεο γήξαλζεο ησλ ζέζεσλ ζε ππφδεηγκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεκαληηθή
αληηζηαζκηζηηθή θεξδνζθνπία πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη κηα ηέηνηα ελέξγεηα. Τν
ζθεπηηθφ απηφ δηθαηνινγεί, ζην παξφλ ζηάδην, ηελ πξνηίκεζε πξνο κηα ζπληεξεηηθή
πξνζέγγηζε.
19. Αληηζηάζκηζε θηλδύλωλ
1. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο IRC, ηα ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ζπκςεθίδνπλ ζεηηθέο θαη
αξλεηηθέο ζέζεηο κφλνλ φηαλ απηέο αλαθέξνληαη ζε απνιχησο ηαπηφζεκνπο
ρξεκαηνπηζησηηθνχο ηίηινπο.
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2. Οη ζπλέπεηεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζέζεηο
κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνληαη κφλνλ κε ηε ξεηή ελζσκάησζε ζε ππνδείγκαηα
αθαζάξηζησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζέζεσλ ζηνπο επηκέξνπο ηίηινπο. Σε θάζε
πεξίπησζε, ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα θαηαδεηθλχνπλ φηη νη ζπλέπεηεο ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ή ηεο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ δελ ππεξεθηηκψληαη. Δηδηθφηεξα, νη
αλαληηζηνηρίεο ζηε ιήμε πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα ππνδείγκαηα.
3. Η απνηίκεζε ζπλαθψλ ζέζεσλ (φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νκφινγα θαη
ζπκθσλίεο αληαιιαγήο θηλδχλσλ αζέηεζεο ηνπ ίδηνπ νθεηιέηε) γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
IRC πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεηαη θαηάιιεια ν θίλδπλνο
βάζεο, εάλ ν θίλδπλνο είλαη νπζηψδεο. Έηζη, νη θαζαξέο ζεηηθέο θαη νη θαζαξέο
αξλεηηθέο ζέζεηο νη νπνίεο αλαθέξνπλ παξεκθεξή –αιιά φρη ηαπηφζεκα– ππνθείκελα
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δελ πξέπεη λα ζπλεπάγνληαη κέηξεζε IRC ίζε κε κεδέλ. Δάλ ν
θίλδπλνο βάζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε, ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ φηη ν
θίλδπλνο δελ είλαη νπζηψδεο.
4. Τα ηδξχκαηα πξέπεη λα πξνβάιινπλ ηηο ζπλέπεηεο ζηνλ νξίδνληα ξεπζηφηεηαο ησλ
αλαληηζηνηρηψλ ιήμεο κεηαμχ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζέζεσλ (γηα παξάδεηγκα, εάλ κηα
ζπκθσλία αληαιιαγήο θηλδχλσλ αζέηεζεο ιήγεη πξηλ απφ ην ππνθείκελν νκφινγν θαη
ε αζέηεζε επέιζεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο θηλδχλσλ αζέηεζεο), εάλ
νη πξνθχπηνληεο θίλδπλνη είλαη νπζηψδεηο. Δπνκέλσο, ην ίδξπκα πξέπεη λα κπνξεί λα
ππνινγίζεη ηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλέπεηεο δπλεηηθψλ
αλαληηζηνηρηψλ ιήμεο κεηαμχ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζέζεσλ. Τν ίδξπκα πξέπεη λα
απνδείμεη ηνπιάρηζηνλ φηη ν πξναλαθεξζείο θίλδπλνο δελ είλαη νπζηψδεο, δηαθνξεηηθά
πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ζην ππφδεηγκα ηνλ αληίζηνηρν θίλδπλν.
Γ. Απνηίκεζε θεξδώλ θαη δεκηώλ

20. Σπλέπεηεο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο ζηηο ηηκέο ηεο
αγνξάο
1. Τα ηδξχκαηα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο δηαζέζηκεο κεζφδνπο γηα
ηε κεηαηξνπή ησλ πξνζνκνησκέλσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ζε
δηαθπκάλζεηο ηηκψλ, φπσο ηε ρξήζε απφιπησλ ή ζρεηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ κέζσλ
πεξηζσξίσλ αλά θαηεγνξία πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Η ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο
πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη λα ηεθκεξηψλεηαη κε ζπλέπεηα. Σε θάζε πεξίπησζε, ηα
ζρεηηθά δεδνκέλα πεξηζσξίνπ πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζέζεσλ. Η κέζνδνο πξέπεη λα
απνδεηθλχεη, θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο, φηη δηαθνξνπνηεί
επαξθψο ζέζεηο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηηκνιφγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα
ζπκθσλία αληαιιαγήο θηλδχλσλ αζέηεζεο (CDS) θαη ην ππνθείκελν νκφινγν πξέπεη
λα απνηηκεζνχλ ρσξηζηά.
2. Σε ζρέζε κε ην ζεκείν 18 ησλ παξνπζψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, έλα ίδξπκα
κπνξεί λα ππνζέηεη κε ζπλέπεηα ζηηγκηαία κεηαβνιή ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο,
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαηά ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν
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θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο κεηά ηε κεηαβνιή ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο, ιακβάλνληαο
ππφςε νπνηαδήπνηε ηδηνζπγθξαζηαθή επίπησζε απνηίκεζεο ε νπνία εχινγα
αλακέλεηαη φηαλ επέξρεηαη έλα γεγνλφο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο
(βιέπε ζεκείν 20.5 θαησηέξσ), αγλνψληαο φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ρξνληθνχ
παξάγνληα ζηελ ηηκή ελφο ηίηινπ ηνπ νπνίνπ ε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε
κεηαβιήζεθε.
3. Δάλ κηα πξνζνκνίσζε, π.ρ. ε δηαδηθαζία απνηίκεζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, δελ
είρε σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο, δελ πξέπεη λα
ππνηεζεί θακία αιιαγή ηεο αμίαο.
4. Σε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο, ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ
ηεο αγνξάο πξέπεη λα ππνινγηζζεί εθ λένπ. Πξέπεη λα απαηηείηαη πιήξεο
αλαπξνζαξκνγή, εθηφο εάλ έλα ίδξπκα κπνξεί λα απνδείμεη φηη ε κέζνδνο
ηηκνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεη αληηθαηνπηξίδεη επαξθψο αθφκε θαη ηηο αλακελφκελεο
ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηηκψλ πνπ πξνθαιεί κηα αιιαγή ηεο πηζηνιεπηηθήο
αμηνιφγεζεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη σο εθ ησλ πξνηέξσλ ππνινγηζκφο, ππφ ηελ έλλνηα
φηη έλα δηάλπζκα ηηκψλ γηα θάζε θαηάζηαζε δηαβάζκηζεο κπνξεί λα απνηειεί ζηνηρείν
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο IRC. Οη ζπλέπεηεο κηαο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο
αμηνιφγεζεο ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο πξέπεη λα εθηηκψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηξέρνληα
παξαηεξνχκελα δεδνκέλα ηεο αγνξάο (π.ρ. πεξηζψξηα) ή έλαλ κέζν φξν ηζηνξηθψλ
δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε κέγηζην δηάζηεκα ελφο έηνπο ή ζε
νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ δηάζηεκα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ησλ αξκφδησλ
αξρψλ. Οη ηζηνξηθέο PD δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο πξνεμφθιεζεο,
φηαλ δηελεξγείηαη πιήξεο αλαπξνζαξκνγή θαηφπηλ κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο
αμηνιφγεζεο, θαζψο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ επαξθψο ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο.
5. Θέζεηο νη νπνίεο κεηαβάιινληαη ζε αζέηεζε πξέπεη λα απνηηκψληαη βάζεη ηνπ
πνζνζηνχ αλάθηεζεο ή ηεο πνζνζηηαίαο δεκίαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο. Τν πνζνζηφ
αλάθηεζεο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο ζέζεο, εθηφο εάλ νη
εθηηκήζεηο εμάγνληαη ζε ζρέζε κε ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ ζέζεσλ. Πξέπεη λα
απνδεηθλχεηαη, θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο, φηη ε εθηίκεζε
δηαθνξνπνηείηαη θαηάιιεια γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο νθεηιεηψλ θαη ηίηισλ. Οη
ππνινγηζκνί κεηαμχ ηίηισλ πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο. Κάζε άιιε κέζνδνο πξέπεη λα
αηηηνινγείηαη θαη λα ηεθκεξηψλεηαη δεφλησο, ηδίσο εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθέο LGD
αγνξάο, ην δε ίδξπκα πξέπεη λα δηαζέηεη ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία ε νπνία λα νξίδεη ηα
θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνληαη νη LGD γηα ηηο επηκέξνπο
ζέζεηο.
6. Τν ππφδεηγκα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο απνθιίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
δηαθνξέο ζηνλ νξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ γεγνλφηνο, ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηελ
θεθαιαηαθή δνκή ή ηελ έθζεζε ζε δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο εληφο ηνπ ίδηνπ νκίινπ.
Απηφ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί, γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο ρξήζεο ζηνραζηηθψλ
πνζνζηψλ αλάθηεζεο. Τα αλεμφθιεηα νκφινγα πεξηιακβάλνληαη θαηαξρήλ ζην
ραξηνθπιάθην IRC, εάλ εληάζζνληαη ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ (πξβι.
παξάγξαθνο 4.5). Δπνκέλσο, ην ππφδεηγκα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ θίλδπλν
απφθιηζεο ησλ απνηηκήζεσλ ή εθπνηήζεσλ LGD κεηά ηελ αζέηεζε ζε ζρέζε κε ηηο
εθηηκήζεηο ηνπο πξν ηεο αζέηεζεο. Η αξρηθή LGD ή ην αξρηθφ πνζνζηφ αλάθηεζεο πνπ
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εθαξκφδνληαη ζε επηκέξνπο αζεηεκέλεο ζέζεηο πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη κε ηελ
ίδηα ζπρλφηεηα γηα ηελ IRC φπσο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, νη
δε LGD πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ.

21. Υπνινγηζκόο θεξδώλ θαη δεκηώλ
Οη παξάκεηξνη απνηίκεζεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο δηαβάζκηζεο πξέπεη λα εθηηκψληαη
κε κεζνδνινγηθά ζπλεπή ηξφπν. Γεδνκέλνπ φηη ε IRC είλαη κηα θεθαιαηαθή απαίηεζε
γηα θηλδχλνπο αγνξάο, ε απνηίκεζε ζέζεσλ ζην πιαίζην ηεο IRC πξέπεη λα βαζίδεηαη
ζε ηξέρνληα παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. Τα δεδνκέλα ηεο αγνξάο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη
θινληζκνί πνπ παξάγνληαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα
είλαη ηα πην πξφζθαηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο IRC.
Δ. Οξίδνληαο ξεπζηόηεηαο

22. Πεδίν νξηζκνύ νξηδόληωλ ξεπζηόηεηαο
1. Τα ηδξχκαηα πξέπεη λα νξίδνπλ ηνπο νξίδνληεο ξεπζηφηεηαο ζε επίπεδν πξντφληνο
αληί ζε επίπεδν εθδφηε. Γηα κηα επηκέξνπο ζέζε, ν ζρεηηθφο νξίδνληαο ξεπζηφηεηαο
κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πξντφληνο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πνιππινθφηεηάο ηνπ) θαη ηνλ εθδφηε.
2. Παξ’ φια απηά, δεδνκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ κηα
πιήξσο ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ηνπ νξίδνληα ξεπζηφηεηαο αλά πξντφλ θαζψο θαη ηνπ
ζεκαληηθνχ εχξνπο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαθξαηψληαη ζηα ραξηνθπιάθηα ζπλαιιαγψλ
επηηξέπνπλ φπσο νη νξίδνληεο ξεπζηφηεηαο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ αξρηθά ζε ζπλνιηθή
βάζε, γηα παξάδεηγκα ζε επίπεδν εθδφηε.
3. Ωζηφζν, ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ ην εχξνο ησλ
πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε θάζε εθδφηε θαη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ν νξίδνληαο
ξεπζηφηεηαο πνπ νξίζηεθε ζε ζπλνιηθή βάζε είλαη επαξθήο αθφκε θαη γηα ην πην
δχζθνια ξεπζηνπνηήζηκν ζηνηρείν.

23. Βαζηθά θξηηήξηα θαζνξηζκνύ ηνπ θαηάιιεινπ νξίδνληα ξεπζηόηεηαο
1. Τα ηδξχκαηα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνπλ ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ νξίδνληα ξεπζηφηεηαο γηα κηα ζέζε ή έλα ζχλνιν ζέζεσλ. Η
κέζνδνο κεηαηξνπήο ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ ζε έλαλ θαζνξηζκέλν νξίδνληα
ξεπζηφηεηαο πξέπεη επίζεο λα ηεθκεξηψλεηαη θαη λα εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα γηα φιεο
ηηο ζέζεηο.
2. Έλα επξχ θάζκα θξηηεξίσλ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη ηε ξεπζηφηεηα κηαο ζέζεο, βάζεη
ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο, ηεο δνκήο ηεο αγνξάο θαη ηεο πνηφηεηαο ή ηεο
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πνιππινθφηεηαο ηνπ πξντφληνο. Τα ηδξχκαηα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ έλα εχξνο
θξηηεξίσλ ηα νπνία πηζηεχνπλ φηη θαζνξίδνπλ νπζησδψο ηνλ νξίδνληα ξεπζηφηεηαο
ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο. Τα ελ ιφγσ θξηηήξηα πεξηιακβάλνπλ:
i.

ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο αγνξάο, φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζην πιήζνο θαη ζηνλ
φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ ζε έλα πξντφλ ή εθδφηε ή ζην κέγεζνο ησλ
ηζηνξηθψλ πεξηζσξίσλ κεηαμχ ηηκήο αγνξάο θαη ηηκήο πψιεζεο·

ii.

δνκή αγνξάο, φπσο ην πιήζνο θαη ε θαηαλνκή ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ ηεο
αγνξάο θαη ηηκψλ·

iii.

κέγεζνο ζέζεο (ζε ζρέζε κε ηνπο κέζνπο φγθνπο ζπλαιιαγψλ/ην ζπλνιηθφ
κέγεζνο ηεο αγνξάο)·

iv.

επελδπηηθή πνηφηεηα (π.ρ. πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε)·

v.

γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ εθδφηε·

vi.

δηάξθεηα.

3. Τνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
νξίδνληα ξεπζηφηεηαο πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπγθεληξσκέλε θχζε ησλ
ζέζεσλ (γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηνπ κεγέζνπο ηεο ζέζεο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο
αγνξάο ή ηνπο κέζνπο φγθνπο ζπλαιιαγψλ), δεδνκέλνπ φηη ν νξίδνληαο ξεπζηφηεηαο
αλακέλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξνο γηα ζπγθεληξσκέλεο ζέζεηο, αληηθαηνπηξίδνληαο ην
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ηέηνησλ ζέζεσλ.
4. Οη ζέζεηο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ζπζηεκαηηθά έλαληη ησλ επηιεγέλησλ θξηηεξίσλ
θαη λα θαηαλέκνληαη αλάινγα ζε νξίδνληεο ξεπζηφηεηαο (κε θαηψηαην φξην ίζν κε 3
κήλεο). Δάλ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα κηα ζέζε ή έλα ζχλνιν ζέζεσλ είλαη
πεξηνξηζκέλα, ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα ελεξγνχλ ζπληεξεηηθά θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
ζρεηηθνχ νξίδνληα ξεπζηφηεηαο.
5. Η κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε ζχλδεζε ελφο θξηηεξίνπ κε έλαλ κεγαιχηεξν ή
έλαλ βξαρχηεξν νξίδνληα ξεπζηφηεηαο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη
απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία, πεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ πείξα απφ
ηε ξεπζηνπνίεζε παξφκνησλ ζέζεσλ ζε πεξηφδνπο αθξαίσλ ζπλζεθψλ, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη φηη παξαδνρέο νη νπνίεο θαίλνληαη ζεσξεηηθά εχινγεο αιιά δελ είλαη
αιεζηλέο ζηελ πξάμε δελ ρξεζηκνπνηνχληαη εθ παξαδξνκήο ζηελ αλάιπζε – γηα
παξάδεηγκα, ελδέρεηαη λα κελ αιεζεχεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φηη κηα ρακειφηεξε
πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν νξίδνληα ξεπζηφηεηαο, εάλ
ππάξρεη ελεξγή αγνξά ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο ζέζεσλ κε ρακειέο πηζηνιεπηηθέο
αμηνινγήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ηζηνξηθψλ πεξηζσξίσλ
κεηαμχ ηηκήο αγνξάο θαη ηηκήο πψιεζεο, ηα ηδξχκαηα κπνξνχλ λα νξίζνπλ φξηα ηα
νπνία θαζνξίδνπλ ζε πνηνλ νξίδνληα ξεπζηφηεηαο θαηαλέκεηαη κηα ζέζε – ε επηινγή
ησλ ελ ιφγσ θαηψηαησλ νξίσλ πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε.

24. Παξαθνινύζεζε νξηδόληωλ ξεπζηόηεηαο – βαζηθέο ελδείμεηο πνπ
ζεκαηνδνηνύλ ηελ αλάγθε επαλεμέηαζεο
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1. Οη νξίδνληεο ξεπζηφηεηαο πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη ηαθηηθά ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη φηη παξακέλνπλ θαηάιιεινη, ηδίσο ζε ζρέζε κε γεγνλφηα ή ηπρφλ
ζεκαληηθέο ελδείμεηο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζε κηα αγνξά,
αληηθαηνπηξίδνληαο ην ελδερφκελν ηαρείαο κεηαβνιήο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ αγνξψλ,
θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά απνθηνχλ ή απνεπελδχνπλ θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ.
2. Τα ηδξχκαηα πξέπεη λα ζεσξνχλ ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνπο παξάγνληεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξίδνληα ξεπζηφηεηαο, σο ην ειάρηζην
ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ επαλεμέηαζε ηνπ ζρεηηθνχ νξίδνληα
ξεπζηφηεηαο. Οπνηαδήπνηε εκπεηξία απφ ηελ πψιεζε ζέζεο, ε νπνία ππνδεηθλχεη φηη
έλαο νξίδνληαο ξεπζηφηεηαο δελ είλαη επαξθψο ζπληεξεηηθφο πξέπεη λα ιακβάλεηαη
επίζεο ακέζσο ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξίδνληα ξεπζηφηεηαο γηα παξεκθεξή
πξντφληα, νη δε δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηζηνίρηζε ησλ ζέζεσλ κε παξάγνληεο
ξεπζηφηεηαο πξέπεη αθνινχζσο λα επηθαηξνπνηνχληαη αλάινγα.
3. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα
εληζρχνπλ ην εχξνο ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
νξηδφλησλ ξεπζηφηεηαο βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηνπο απφ ηελ αγνξά.
ΣΤ. Γεληθά ζέκαηα

25. Δπηθύξωζε
1. Τα ηδξχκαηα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο επηθχξσζεο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ
έιεγρν θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ππνδεηγκάησλ IRC. Η επηθχξσζε πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ελλνηνινγηθήο αξηηφηεηαο, ηε ζπλερή
παξαθνινχζεζε ε νπνία λα θαιχπηεη ηε δηαδηθαζία επηθχξσζεο θαη ηεο ζπγθξηηηθήο
αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ.
2. Η δηαδηθαζία επηθχξσζεο ησλ ππνδεηγκάησλ IRC πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’
ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο αξρέο:
i.

Οη νξίδνληεο ξεπζηφηεηαο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή
πξαθηηθή θαη εκπεηξία θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ ηφζν ζπζηεκηθψλ φζν θαη
ησλ ηδηνζπγθξαηηθψλ αθξαίσλ ζπλζεθψλ.

ii.

Τν ππφδεηγκα IRC γηα ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ αζέηεζεο θαη κεηαβνιήο ηεο
πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νξίδνληα ξεπζηφηεηαο
πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαηά ηνλ ζρεηηθφ
νξίδνληα θαη λα πεξηιακβάλεη κηα ζχγθξηζε ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ γηα
έλα ραξηνθπιάθην πνπ εμηζνξξνπείηαη κε ηηο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ ελφο
ραξηνθπιαθίνπ κε ζηαζεξέο ζέζεηο.

iii.

Οη παξαδνρέο γηα ηηο ζπζρεηίζεηο ζην ππφδεηγκα IRC, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
δνκήο ζηνραζηηθψλ εμαξηήζεσλ θαη ζπζρεηίζεσλ/copulas, θαζψο θαη ην
πιήζνο θαη ε ζηάζκηζε ησλ ζπζηεκαηηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, πξέπεη λα
ππνζηεξίδνληαη απφ αλάιπζε αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ εληφο ελφο
ελλνηνινγηθά άξηηνπ πιαηζίνπ. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα αλαιχνληαη νη
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ζπλέπεηεο δηαθνξεηηθψλ παξαδνρψλ copulas, γηα παξάδεηγκα κε ηνλ έιεγρν
ησλ ζπλεπεηψλ δηαθνξεηηθψλ παξαδνρψλ θαηαλνκήο. Η ζπκπεξηθνξά
αζέηεζεο θαη κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ πξνβιέπεη ην
ππφδεηγκα πξέπεη λα επηθπξψλεηαη ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία αζέηεζεο θαη κεηαβνιήο ηεο
πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ δηαπξαγκαηεχζηκσλ ραξηνθπιαθίσλ
ρξενγξάθσλ.
iv.

Η επηθχξσζε ελφο ππνδείγκαηνο IRC πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε δηάθνξεο
αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζε αλαιχζεηο
επαηζζεζίαο θαη ζελαξίσλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
αμηνπηζηίαο ηνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε κεηαρείξηζε ηεο ζπγθέληξσζεο απφ ην
ππφδεηγκα. Μηα ηέηνηα άζθεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν ηζηνξηθά φζν
θαη ππνζεηηθά γεγνλφηα.

v.

Η επηθχξσζε πξέπεη λα θαιχπηεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ
θηλδχλσλ ηεο βαζκνλφκεζεο ησλ PD θαη LGD.

vi.

Τν ίδξπκα πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ εζσηεξηθψλ δεηθηψλ
αλαθνξάο (benchmarks) ψζηε λα αμηνινγεί ηε ζπλνιηθή νξζφηεηα ησλ
ππνδεηγκάησλ IRC πνπ εθαξκφδεη.

vii.

Η επηθχξσζε πξέπεη λα αμηνινγεί ηε δηαθάλεηα θαη ηελ επάξθεηα ηεο
ηεθκεξίσζεο ηεο κεζφδνπ αλάπηπμεο ππνδεηγκάησλ IRC.

26. Έιεγρνο ηνπ βαζκνύ ρξεζηκνπνίεζεο (Use Test)
1. Τν ίδξπκα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη ηνλ ηξφπν εζσηεξηθήο αλαθνξάο ηεο δηαδηθαζίαο
IRC, ηηο αμηνινγήζεηο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ
θηλδχλνπ, θαη ηνλ ξφιν ησλ ελ ιφγσ αμηνινγήζεσλ ζηε δηαρείξηζε (θηλδχλσλ) ηνπ
ηδξχκαηνο.
2. Οη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ IRC, νδεγνχλ ζε δπλεηηθά θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα πξέπεη λα έρνπλ
ζεζπηζζεί θαη λα είλαη θαιά ελζσκαησκέλεο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ.
3. Η ζχγθξηζε ησλ ηξφπσλ απεηθφληζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εζσηεξηθψλ
ππνδεηγκάησλ θηλδχλνπ αγνξάο, αμηνιφγεζεο, ειέγρνπ θαη εζσηεξηθήο ρξήζεο ηνπο
απφ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ ηδξχκαηνο, θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ηελ απνζαθήληζε
ηνπ ειέγρνπ ηνπ βαζκνχ ρξεζηκνπνίεζεο (use test).
27. Έγγξαθε ηεθκεξίωζε
1. Τν ίδξπκα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ απνηχπσζε
ησλ επηπξφζζεησλ θηλδχλσλ αζέηεζεο θαη κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο,
ψζηε νη παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπζρεηίζεηο ή άιιεο παξακέηξνπο ηνπ
ππνδείγκαηνο λα είλαη δηαθαλείο γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο.
2. Δπνκέλσο, ν ππνινγηζκφο ησλ παξακέηξσλ θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην
ππφδεηγκα θαη νη ζρεηηθέο ξνέο δεδνκέλσλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη ηφζν
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ιεπηνκεξψο ψζηε θάπνηνο ηξίηνο λα κπνξεί λα αλαπαξαγάγεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο
κεηξήζεηο θηλδχλνπ. Δπηπιένλ, ην ίδξπκα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ
αξρηθή θαη ηε ζπλερή επηθχξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο IRC ηφζν ιεπηνκεξψο ψζηε
θάπνηνο ηξίηνο λα κπνξεί λα αλαπαξαγάγεη ηελ αλάιπζε. Η ελ ιφγσ ηεθκεξίσζε
πξέπεη λα πεξηέρεη επίζεο ηελ πεξηγξαθή ησλ ηξερνπζψλ δηαδηθαζηψλ δηαηήξεζεο ηνπ
ππνδείγκαηνο, φπσο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αξρηθή απφδνζε, θαζψο θαη ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ππφδεηγκα.

28. Μέζνδνη IRC βαζηζκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο
1. Τν ίδξπκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα κέζνδν απνηχπσζεο ησλ επηπξφζζεησλ
θηλδχλσλ αζέηεζεο θαη κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ε νπνία δελ
ζπκκνξθψλεηαη πξνο φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο II παξάγξαθνο 3 ηεο
νδεγίαο 2010/76/ΔΔ (ζην εμήο, «κε πιήξσο ζπκκνξθνχκελε κέζνδνο IRC»):
i.

εάλ ε ελ ιφγσ κε πιήξσο ζπκκνξθνχκελε κέζνδνο IRC είλαη ζπλεπήο κε ηηο
εζσηεξηθέο κεζφδνπο ηνπ ηδξχκαηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε κέηξεζε θαη ηε
δηαρείξηζε θηλδχλσλ· θαη

ii.

εάλ ην ίδξπκα κπνξεί λα απνδείμεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπλεπάγεηαη
θεθαιαηαθή απαίηεζε ε νπνία είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε εθείλε πνπ ζα
πξνέθππηε κε ηε ρξήζε πιήξσο ζπκκνξθνχκελεο κεζφδνπ πξνο φιεο ηηο
απαηηήζεηο IRC.

2. Τν ίδξπκα πξέπεη λα παξέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηα
ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ IRC πνπ εθαξκφδεη ηα νπνία ζεσξνχληαη κε πιήξσο
ζπκκνξθνχκελα, είηε απφ ην ίδην ην ίδξπκα είηε απφ ηελ επνπηηθή αξρή ηνπ.
3. Βάζεη ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ, ε αξκφδηα εζληθή επνπηηθή αξρή πξέπεη λα
απνθαζίζεη θαηά πφζνλ ε ρξεζηκνπνηνχκελε απφ ην ίδξπκα κέζνδνο IRC – ή ε
κέζνδνο IRC πνπ ζρεδηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί – πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κε
ζπκκνξθνχκελε κέζνδνο IRC ή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κε πιήξσο ζπκκνξθνχκελε
κέζνδνο IRC ζχκθσλα κε ην ζεκείν 28.4 θαησηέξσ. Δηδηθφηεξα, εάλ ε κέζνδνο IRC
αλαγλσξίδεηαη σο κε ζπκκνξθνχκελε κέζνδνο IRC, απηφ ζπλεπάγεηαη θαηαξρήλ ηελ
εθαξκνγή ηεο ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπ γηα ηνλ εηδηθφ θίλδπλν ζηηο ζέζεηο πνπ
θαιχπηνληαη απφ ηε κε ζπκκνξθνχκελε κέζνδν IRC.
4. Γηα λα αλαγλσξηζζεί ε κέζνδνο πνπ εθαξκφδεη σο κε πιήξσο ζπκκνξθνχκελε
κέζνδνο IRC, ην ίδξπκα πξέπεη λα απνδείμεη, θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ
επνπηηθή αξρή ηνπ, φηη ε κέζνδνο IRC ηνπ ηδξχκαηνο ζπλεπάγεηαη θεθαιαηαθή
απαίηεζε ηνπιάρηζηνλ ίζε κε εθείλε πνπ ζα πξνέθππηε απφ κηα πιήξσο
ζπκκνξθνχκελε κέζνδν IRC.
5. Η απφθαζε αλαγλψξηζεο ηεο κεζφδνπ πνπ εθαξκφδεη έλα ίδξπκα σο κε πιήξσο
ζπκκνξθνχκελεο κεζφδνπ ιακβάλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.

29. Σπρλόηεηα ππνινγηζκνύ
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1. Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRC πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ζε εβδνκαδηαία βάζε.
Ωζηφζν, ηα ηδξχκαηα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ λα ππνινγίδνπλ ηε κέηξεζε ζπρλφηεξα.
Δάλ, γηα παξάδεηγκα, έλα ίδξπκα απνθαζίζεη λα ππνινγίδεη ην IRC ζε εβδνκαδηαία
βάζε, γηα ηνλ εκεξήζην ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ βάζεη εζσηεξηθψλ
ππνδεηγκάησλ πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
i.

ν ίδηνο αξηζκφο IRC πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πέληε δηαδνρηθέο
εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο IRC·

ii.

ζε ζρέζε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ IRC γηα ηηο πξνεγνχκελεο
12 εβδνκάδεο, ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πξνεγνχκελνπο
δψδεθα εβδνκαδηαίνπο ππνινγηζκνχο ηνπ IRC, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ φξνπ.

2. Τν ίδξπκα πξέπεη λα κπνξεί λα απνδείμεη φηη, ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο πνπ
επηιέγεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο IRC, ην ραξηνθπιάθηφ ηνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ
ζε ζρέζε κε ην ραξηνθπιάθην πνπ θαηέρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο θαη φηη ην
επηιεγέλ ραξηνθπιάθην δελ νδεγεί ζε ζπζηεκαηηθή ππνεθηίκεζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπ
IRC φηαλ ππνινγίδνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε.
Τίηινο III – Τειηθέο δηαηάμεηο θαη εθαξκνγή

30. Ηκεξνκελία εθαξκνγήο
Οη αξκφδηεο αξρέο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηηο παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο
ελζσκαηψλνληάο ηεο ζηηο επνπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο εληφο έμη κελψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ησλ ηειηθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. Σηε ζπλέρεηα, νη αξκφδηεο αξρέο
πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε ησλ ηδξπκάησλ πξνο ηηο
παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.
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