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I. Toepassingsgebied
Wie?
1. Deze richtsnoeren zijn van toepassing op securitisatieregisters.

Wat?
2. Deze richtsnoeren verduidelijken de wijze waarop de naleving van de verplichtingen in de
artikelen 78, lid 9, onder c), en 79, lid 3, van de verordening Europese marktinfrastructuur
(European Market Infrastructures Regulation – EMIR), zoals toegepast bij artikel 10, lid 2,
van de securitisatieverordening, moet worden gewaarborgd. In het bijzonder verschaffen
deze richtsnoeren duidelijkheid over:
(a) de overdracht van securitisatie-informatie door een securitisatieregister waarvan de
registratie is ingetrokken, aan andere securitisatieregisters;
(b) de inhoud van beleid voor de ordelijke overdracht van gegevens dat een
securitisatieregister moet vaststellen voor de overdracht van securitisatie-informatie
aan andere securitisatieregisters op verzoek van een rapporterende entiteit of voor
zover anderszins noodzakelijk.
3. Deze richtsnoeren zijn niet van toepassing op situaties waarin de overdracht van informatie
niet vereist is, zoals wanneer rapporterende entiteiten hebben besloten aan twee of meer
securitisatieregisters tegelijk te rapporteren.

Wanneer?
4. Deze richtsnoeren worden in alle officiële talen van de EU vertaald en op de website van
ESMA gepubliceerd. Met het oog op haar toezicht zal ESMA deze richtsnoeren met ingang
van 1 januari 2021 in aanmerking nemen, uitgezonderd de richtsnoeren met betrekking tot
artikel 78, lid 9, onder c), van EMIR, die ESMA met het oog op haar toezicht vanaf 18 juni
2021 in aanmerking zal nemen.

II. Wettelijke verwijzingen, afkortingen en definities
Wetgeving waarnaar wordt verwezen

ESMA-verordening

Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de
Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en
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markten), tot wijziging van Besluit 716/2009/EG en tot intrekking van
Besluit 2009/77/EG van de Commissie1

Securitisatieverordeni
ng

EMIR

Gedelegeerde
verordening
betreffende
openbaarmakingsvere
isten voor
securitisaties
Uitvoeringsverordenin
g betreffende
openbaarmakingsvere
isten voor
securitisaties

Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de
Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen
kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor
eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en
tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en
2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU)
nr. 648/20122
Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de
Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale
tegenpartijen en transactieregisters3
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie van
16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van
het Europees Parlement en de Raad betreffende technische
reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, de
sponsor en de SSPE beschikbaar te stellen informatie over een
securitisatie 4
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1225 van de Commissie van 29
oktober 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met
betrekking tot het formaat en gestandaardiseerde templates voor het
beschikbaar stellen van de informatie en gegevens over een
securitisatie door de initiator, sponsor en SSPE 5

Gedelegeerde
verordening
betreffende
operationele normen
van
securitisatieregisters

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1229 van de Commissie van
29 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402
van het Europees Parlement en de Raad met technische
reguleringsnormen
betreffende operationele
normen
van
securitisatieregisters voor gegevensverzameling, -aggregatie, vergelijking, -toegang en -verificatie op het gebied van volledigheid
en consistentie 6

Uitvoeringsverordenin
g betreffende STSkennisgeving

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 van de Commissie van 12
november 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen
met betrekking tot templates voor de overeenkomstig de STSkennisgevingsvereisten te verstrekken informatie 7
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PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84.
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PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35.
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PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.
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PB L 289 van 3.9.2020, blz. 1.
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PB L 289 van 3.9.2020, blz. 217.
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PB L 289 van 3.9.2020, blz. 335.
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PB L 289 van 3.9.2020, blz. 315.
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Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie van
29 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402
van het Europees Parlement en de Raad met technische
reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de
registratieaanvraag van een securitisatieregister of in de
vereenvoudigde aanvraag tot uitbreiding van de registratie van een
transactieregister moeten worden opgenomen 8

Gedelegeerde
verordening
aanvraag
securitisatieregister

Afkortingen
ESMA

Europese Autoriteit voor effecten en markten

EU

Europese Unie

XML

Extensible Markup Language

Definities

oud
securitisatieregister

een securitisatieregister waaraan de rapportage van securitisaties
door een rapporterende entiteit overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de
securitisatieverordening is beëindigd, hetzij als gevolg van een besluit
van die entiteit, hetzij wegens intrekking van de registratie van het
securitisatieregister

nieuw
securitisatieregister

een securitisatieregister waaraan een rapporterende entiteit die de
aanmelding van securitisaties bij een oud securitisatieregister heeft
beëindigd, securitisaties rapporteert overeenkomstig artikel 7, lid 2,
van de securitisatieverordening of een voornemen daartoe schriftelijk
ter kennis heeft gegeven, ook wanneer deze entiteit nog geen
contractuele relatie is aangegaan

III. Doel
5. Deze richtsnoeren zijn gebaseerd op artikel 16, lid 1, van de ESMA-verordening. De
doelstellingen van deze richtsnoeren zijn het invoeren van consistente, efficiënte en
effectieve toezichtpraktijken binnen het Europees Systeem voor financieel toezicht en het
verzekeren van de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van de
securitisatieverordening. Met deze richtsnoeren worden deze doelstellingen bereikt door
een beschrĳving van beleid voor gegevensoverdracht in de zin van de artikelen 78, lid 9,
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PB L 289 van 3.9.2020, blz. 345.
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onder c), en 79, lid 3, van EMIR, zoals toegepast bij artikel 10, lid 2, van de
securitisatieverordening, met een drieledig doel:
(a) wegnemen van belemmeringen voor overdraagbaarheid in de concurrerende
omgeving van securitisatieregisters die ten grondslag ligt aan de
securitisatieverordening, en ervoor zorgen dat marktdeelnemers kunnen profiteren van
een omgeving met meerdere securitisatieregisters;
(b) waarborgen van de kwaliteit van de informatie die beschikbaar is voor beleggers,
potentiële beleggers en overheidsinstanties wanneer een rapporterende entiteit het
securitisatieregister waaraan zij rapporteert, wijzigt, ongeacht de reden voor een
dergelijke wijziging;
(c) waarborgen dat er een consistente en geharmoniseerde manier is om gegevens van
een securitisatieregister aan een ander securitisatieregister over te dragen, waarbij in
alle gevallen de continuïteit van de rapportage en reconciliatie wordt ondersteund, ook
in geval van de intrekking van de registratie van een securitisatieregister.
6. Het kan om verschillende redenen nodig zijn om informatie over te dragen aan een ander
securitisatieregister. De situaties waarin i) de overdracht op vrijwillige basis en onder
normale marktomstandigheden plaatsvindt, en ii) de overdracht plaatsvindt wegens de
intrekking van de registratie van het securitisatieregister, worden daarom in de
richtsnoeren apart behandeld. De stimulansen en beweegredenen van de betrokken
partijen zullen in beide gevallen verschillen, en beide situaties vragen daarom om een
eigen aanpak.

IV. Verplichtingen inzake naleving en rapportage
Status van de richtsnoeren
7. Volgens artikel 16, lid 3, van de ESMA-verordening moeten securitisatieregisters zich tot
het uiterste inspannen om aan deze richtsnoeren te voldoen.
8. ESMA zal de toepassing van deze richtsnoeren door securitisatieregisters beoordelen door
voortdurend rechtstreeks toezicht.
Rapportageverplichtingen
9. Securitisatieregisters zijn niet verplicht te melden of zij aan deze richtsnoeren voldoen.

V. Richtsnoeren inzake de overdraagbaarheid
informatie tussen securitisatieregisters

van

10. Uitsluitend het oude securitisatieregister en het nieuwe securitisatieregister voeren de
overdracht van securitisatie-informatie uit.
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11. De overdracht van securitisatie-informatie wordt door de securitisatieregisters uitgevoerd
overeenkomstig een onderling overeengekomen migratieplan. Het migratieplan is
gedetailleerd. Het bevat een tijdpad en een beschrijving van de aanwezige vereiste
controles om de tijdige, volledige en nauwkeurige overdracht van aangewezen
securitisatie-informatie te waarborgen. Indien de securitisatie-informatie wordt
overgedragen wegens intrekking van de registratie, bevat het afwikkelingsplan dat het
securitisatieregister bij ESMA indient, migratieplannen voor de overdracht van
securitisatie-informatie.
12. Alle betrokken securitisatieregisters gebruiken een onderling overeengekomen template
voor een migratieplan. Deze template bevat alle in punt 13 beschreven inhoud.
13. Het migratieplan bevat de volgende informatie:
(a) de reikwijdte van de overdracht van de securitisatie-informatie, met inbegrip van de
rapporterende entiteiten en hun betrokken securitisaties alsook de securitisaties
waarvan de informatie moet worden overgedragen;
(b) gedetailleerde gegevens over de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken
entiteiten;
(c) het tijdpad en de relevante mijlpalen van de overdracht;
(d) de vereiste controles om de vertrouwelijkheid van de overgedragen securitisatieinformatie te waarborgen, met inbegrip van het gebruikte type encryptie;
(e) de vereiste controles om de integriteit en juistheid van de overgedragen securitisatieinformatie te waarborgen, met inbegrip van de cryptografische controletotalen en hashalgoritmen;
(f) de vereiste controles om de continuïteit van de activiteiten en de inter-SRreconciliatiestatus van de over te dragen elementen te waarborgen;
(g) de sluitingstijd voor de over te dragen informatie;
(h) de daaropvolgende beschikbaarheid van de informatie voor de gebruikers opgesomd
in artikel 17, lid 1, van de securitisatieverordening;
(i) alle overige informatie die de soepele overdracht van de securitisatie-informatie zal
vergemakkelijken en garanderen.
14. Securitisatieregisters dragen informatie aan elkaar over door gebruik te maken van het
XML-formaat en de templates vastgesteld overeenkomstig de uitvoeringsverordening
betreffende openbaarmakingsvereisten voor securitisaties en de uitvoeringsverordening
betreffende STS-kennisgeving.
15. De securitisatieregisters maken gebruik van veilige machine-to-machine-protocollen,
waaronder het SSH File Transfer Protocol, om informatie onderling over te dragen.
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16. De securitisatieregisters maken gebruik van geavanceerde encryptieprotocollen en
wisselen de relevante openbare encryptiesleutels met elkaar uit. Om een naadloze werking
te verzekeren, testen de securitisatieregisters vooraf of ze elkaars securitisatie-informatie
kunnen versleutelen en ontsleutelen.
17. Het oude securitisatieregister stelt het aantal securitisaties vast waarvan de informatie
moet worden overgedragen, alsmede het aantal bijbehorende bestanden (aan de hand
van een unieke identificatiecode, documentcode en tijdstempel bij indiening) dat aan het
nieuwe securitisatieregister wordt overgedragen. Het oude securitisatieregister vraagt de
rapporterende entiteit om bevestiging van de bestanden die aan het nieuwe
securitisatieregister moeten worden overgedragen, en lost alle discrepanties zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen op.
18. Het oude securitisatieregister berekent voor elk gegenereerd en overgedragen bestand
een cryptografisch controletotaal overeenkomstig een onderling overeengekomen hashalgoritme en neemt dit totaal in de overdracht van de securitisatie-informatie op.
19. De overdracht van securitisatie-informatie wordt niet op een werkdag uitgevoerd. Het oude
en het nieuwe securitisatieregister kunnen bij wijze van uitzondering afspreken om de
overdracht op een werkdag uit te voeren, afhankelijk van het verwachte volume van de
overdracht.
20. Zodra het nieuwe securitisatieregister de overdracht heeft bevestigd van alle relevante
bestanden met betrekking tot een securitisatie waarvan de informatie moet worden
overgedragen, accepteert het oude securitisatieregister geen verdere gegevens meer over
die securitisatie van rapporterende entiteiten.
21. Totdat de overdracht van alle relevante bestanden van een vastgestelde securitisatie is
voltooid, accepteert het nieuwe securitisatieregister geen gegevens over die securitisatie
van rapporterende entiteiten.
22. Zodra de overdracht van de securitisatie-informatie is voltooid, behandelt het nieuwe
securitisatieregister de informatie op dezelfde wijze als andere informatie die rechtstreeks
van rapporterende entiteiten wordt ontvangen.
23. Na de overdracht van gegevens van een rapporterende entiteit van het oude naar het
nieuwe securitisatieregister brengt het oude securitisatieregister geen tarieven, kosten of
vergoedingen in rekening voor het bijhouden van die gegevens.
24. De reikwijdte van de over de dragen securitisatie-informatie omvat ten minste:
(a) wanneer een rapporterende entiteit besluit over te stappen naar een ander
securitisatieregister, alle informatie vermeld in artikel 7 van de securitisatieverordening,
zoals nader aangeven in de gedelegeerde verordening betreffende
openbaarmakingsvereisten voor securitisaties, die het oude securitisatieregister heeft
ontvangen over de door die rapporterende entiteit gerapporteerde securitisaties;
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(b) wanneer de overdracht verband houdt met de intrekking van de registratie van het oude
securitisatieregister, alle informatie vermeld in artikel 7 van de securitisatieverordening,
zoals nader aangeven in de gedelegeerde verordening betreffende
openbaarmakingsvereisten voor securitisaties, welke informatie het oude
securitisatieregister heeft ontvangen;
(c) het rapportagelogboek vermeld in artikel 8, lid 1, onder e), van de gedelegeerde
verordening betreffende operationele normen van securitisatieregisters met betrekking
tot elke securitisatie waarvan de informatie moet worden overgedragen.
25. De securitisatie-informatie wordt in één keer overgedragen.
26. Is het niet mogelijk om alle securitisatie-informatie in één keer over te dragen, dan dragen
de securitisatieregisters bij wijze van uitzondering eerst de informatie over van
securitisaties met vervaldatum ná de overdracht en vervolgens de informatie van de
securitisaties met vervaldatum vóór de overdracht.
27. Bij de overdracht van de informatie over deze securitisaties wordt de volgende volgorde
aangehouden:
(a) de laatste indiening van de informatie als vermeld in de bijlagen II tot en met XV van
de gedelegeerde verordening betreffende openbaarmakingsvereisten voor
securitisaties;
(b) de laatste indiening van beschikbare documenten als vermeld in tabel 3 van bijlage I
bij de gedelegeerde verordening betreffende openbaarmakingsvereisten voor
securitisaties, uitgezonderd de in diezelfde verordening vermelde templates;
(c) alle overige informatie die door het securitisatieregister is ontvangen;
(d) het rapportagelogboek vermeld in artikel 8, lid 1, onder e), van de gedelegeerde
verordening betreffende operationele normen van securitisatieregisters.
28. Het oude securitisatieregister verstrekt ESMA voldoende bewijzen dat alle in deze
richtsnoeren beschreven overdrachten succesvol zijn verlopen.
29. Bij een ophanden zijnde intrekking van de registratie van een securitisatieregister passen
het oude en het nieuwe securitisatieregister de in bijlage A uiteengezette procedure toe.
30. Bij de overdracht van securitisatie-informatie op verzoek van een rapporterende entiteit,
passen het oude en het nieuwe securitisatieregister de in bijlage B beschreven procedure
toe. Het oude securitisatieregister mag een verzoek om overdracht van securitisatieinformatie niet weigeren.
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VI. Bijlage
BIJLAGE A
Procedure voor overdracht van securitisatie-informatie bij intrekking van registratie
1. Bij vrijwillige intrekking van de registratie (het oude securitisatieregister ziet uitdrukkelijk af
van de registratie krachtens artikel 15, lid 1, onder a), van de securitisatieverordening),
stelt het oude securitisatieregister ESMA vooraf in kennis van de beoogde datum van
beëindiging van zijn activiteiten. Vervolgens informeert het onverwijld de betrokken
rapporterende entiteiten en geregistreerde gebruikers van de securitisatieregisters. Als het
gaat om een securitisatieregister met meer dan vijftig rapporterende entiteiten of honderd
geregistreerde gebruikers op het moment waarop het register besluit de activiteiten te
beëindigen, stelt het ESMA ten minste negen maanden vóór de beoogde
beëindigingsdatum op de hoogte. In andere gevallen brengt het register ESMA ten minste
zes maanden van tevoren op de hoogte.
2. Bij niet-vrijwillige intrekking van de registratie (alle overige gevallen zoals aangegeven in
artikel 15, lid 1, van de securitisatieverordening) stelt ESMA de andere geregistreerde
securitisatieregisters ervan in kennis dat zij er rekening mee moeten houden informatie te
ontvangen die oorspronkelijk aan het oude securitisatieregister werd gerapporteerd.
3. Het oude securitisatieregister stelt het migratieplan op en dient het in bij ESMA en het
nieuwe securitisatieregister. Het oude en nieuwe securitisatieregister uiten eventuele
bezwaren of zorgen, en nadat deze bezwaren en zorgen zijn weggenomen, beschouwen
zij het migratieplan als overeengekomen.
4. Voor elke securitisatie verstrekt het oude securitisatieregister ESMA en de andere nieuwe
securitisatieregisters de volgende informatie over de elementen die voorwerp zijn van
overdracht aan elk nieuw securitisatieregister:
(a) het totale aantal securitisaties waarvan de informatie moet worden overgedragen;
(b) het totale aantal documenten (waarbij de codes worden gebruikt als vermeld in tabel 3
van bijlage I bij de gedelegeerde verordening betreffende openbaarmakingsvereisten
voor securitisaties, en de bijbehorende tijdstempels bij indiening).
5. Zodra ESMA in kennis is gesteld van het aantal securitisaties waarvan de informatie moet
worden overgedragen en van het aantal documenten, bereidt het oude
securitisatieregister, nadat het bevestiging van ESMA heeft ontvangen, de relevante
overdrachtsbestanden voor overeenkomstig deze richtsnoeren.
Het oude
securitisatieregister en de nieuwe securitisatieregisters voeren het migratieplan uit. Het
oude securitisatieregister draagt de gegenereerde bestanden over aan het nieuwe
securitisatieregister, dat de bestandsoverdracht bevestigt. De in deze richtsnoeren
uiteengezette prioriteitsvolgorde wordt aangehouden en de over te dragen securitisaties
worden per rapporterende entiteit opgesplitst.
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6. De securitisatieregisters dragen de bestanden in een vooraf vastgesteld weekend over of,
indien het volume aan bestanden gelijktijdige overdracht niet toelaat in het vooraf
vastgestelde weekend, zo snel mogelijk in de daaropvolgende kalenderweek.
7. De eventueel geïdentificeerde problemen en de gemaakte vorderingen worden op
regelmatige basis en tijdig aan ESMA gerapporteerd.
8. De nieuwe securitisatieregisters bepalen de volgende cijfers en informatie voor de
ontvangen gegevens en controleren de volledigheid van de overdracht:
(a) het totale aantal securitisaties waarvan de informatie is overgedragen;
(b) het totale aantal documenten (waarbij de codes worden gebruikt als vermeld in tabel 3
van bijlage I bij de gedelegeerde verordening betreffende openbaarmakingsvereisten
voor securitisaties, en de bijbehorende tijdstempels bij indiening).
9. De nieuwe securitisatieregisters stellen ESMA en het oude securitisatieregister in kennis
van de uitkomst van de verificatie. Ingeval de verificatie is mislukt, onderzoeken beide
partijen (oude en nieuwe securitisatieregisters) de diepere oorzaak en wordt de
overdrachtsprocedure herhaald tot de overdracht van de securitisatie-informatie is
geslaagd.
10. Na voltooiing van de overdracht zenden de nieuwe securitisatieregisters per e-mail een
bericht aan de relevante rapporterende entiteiten en de geregistreerde gebruikers dat de
overdracht is geslaagd.
11. Het oude securitisatieregister isoleert de overgedragen securitisatie-informatie en bewaart
deze veilig door op de overgedragen informatie hetzelfde beleid en dezelfde procedures
en waarborgen voor het bijhouden van gegevens toe te passen als op de securitisatieinformatie gerapporteerd aan en beschikbaar gesteld door het securitisatieregister tot de
datum waarop zijn activiteiten als securitisatieregister worden beëindigd, en garandeert dat
informatie binnen zeven kalenderdagen kan worden teruggehaald.
12. Op de datum van werkelijke beëindiging van de activiteiten vernietigt het oude
securitisatieregister de overgedragen securitisatie-informatie op veilige wijze, conform de
heersende praktijken en de meest betrouwbare technieken die beschikbaar zijn, om te
waarborgen dat de informatie na die datum niet meer kan worden teruggehaald.
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BIJLAGE B
Procedure voor overdracht van securitisatie-informatie op verzoek van een
rapporterende entiteit
1. Het oude securitisatieregister bepaalt de volgende geaggregeerde informatie betreffende
de securitisaties van de rapporterende entiteit die voorwerp zijn van overdracht, en bereikt
hierover overeenstemming met de rapporterende entiteit:
(a) het totale aantal securitisaties;
(b) het totale aantal documenten (waarbij de codes worden gebruikt als vermeld in tabel 3
van bijlage I bij de gedelegeerde verordening betreffende openbaarmakingsvereisten
voor securitisaties, en de bijbehorende tijdstempels bij indiening).
2. Na ondertekening van de toepasselijke contractuele overeenkomst met de rapporterende
entiteit, legt het nieuwe securitisatieregister het migratieplan voor aan het oude
securitisatieregister en bereikt het overeenstemming met het oude securitisatieregister
over dit plan.
3. De securitisatieregisters komen zo snel mogelijk het migratieplan voor de
informatieoverdracht overeen, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na de ontvangst
van het verzoek van het nieuwe securitisatieregister door het oude securitisatieregister.
4. Het oude securitisatieregister bereidt, nadat het aantal securitisaties en gegevens door de
rapporterende entiteit zijn bevestigd, het/de toepasselijke overdrachtsbestand(en) voor
overeenkomstig deze richtsnoeren. Het oude en nieuwe securitisatieregister voeren het
migratieplan uit. Het oude securitisatieregister draagt de gegenereerde bestanden over
aan het nieuwe securitisatieregister en volgt daarbij de volgende beginselen:
(a) indien het volume aan bestanden handelbaar is, draagt het oude securitisatieregister
alle bestanden gelijktijdig over;
(b) indien het volume aan bestanden gelijktijdige overdracht niet toelaat, wordt de in deze
richtsnoeren uiteengezette volgorde aangehouden.
(c) De bestanden worden overgedragen in een vooraf vastgesteld weekend of, indien het
volume aan bestanden gelijktijdige overdracht niet toelaat in het vooraf vastgestelde
weekend, zo snel mogelijk in de daaropvolgende kalenderweek.
5. Het nieuwe securitisatieregister stelt ESMA per e-mail in kennis van de overdracht.
6. Zodra de elementen voor de securitisaties van de rapporterende entiteit aan het nieuwe
securitisatieregister zijn overgedragen, zendt het nieuwe securitisatieregister een
bevestiging van deze overdracht, inclusief de datum van voltooiing van de overdracht, aan
de betrokken rapporterende entiteit, het oude securitisatieregister en de bij het nieuwe
securitisatieregister geregistreerde gebruikers. Het oude securitisatieregister zendt een
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bevestiging van de overdracht, inclusief de datum van voltooiing van de overdracht, aan
de gebruikers die bij het oude securitisatieregister zijn geregistreerd.
7. Het nieuwe securitisatieregister bepaalt de volgende cijfers en informatie voor de
ontvangen gegevens:
(a) het totale aantal securitisaties;
(b) het totale aantal documenten (waarbij de codes worden gebruikt als vermeld in tabel 3
van bijlage I bij de gedelegeerde verordening betreffende openbaarmakingsvereisten
voor securitisaties, en de bijbehorende tijdstempels bij indiening).
8. Het nieuwe securitisatieregister vraagt de rapporterende entiteit de hierboven genoemde
informatie te vergelijken met de eigen vastleggingen van de rapporterende entiteit en de
juistheid ervan te bevestigen. In geval van een verschil proberen de twee
securitisatieregisters gezamenlijk de relevante cijfers met de rapporterende entiteit af te
stemmen totdat overeenstemming is bereikt – het oude securitisatieregister start en
coördineert dit proces.
9. Het nieuwe securitisatieregister informeert zijn geregistreerde gebruikers (per e-mail) dat
de rapporterende eenheid naar hem is overgestapt.
10. Het oude securitisatieregister verwijdert de gemigreerde securitisaties uit alle
gegevensaggregaties of andere rapporten zoals uiteengezet in de gedelegeerde
verordening betreffende operationele normen van securitisatieregisters9.
11. Het oude securitisatieregister isoleert de overgedragen informatie en bewaart deze veilig,
door op de overgedragen informatie hetzelfde beleid en dezelfde procedures en
waarborgen voor het bijhouden van gegevens toe te passen als op de overige securitisatieinformatie gerapporteerd aan en beschikbaar gesteld door dat securitisatieregister, zolang
als voorgeschreven overeenkomstig artikel 8 in de gedelegeerde verordening betreffende
operationele normen van securitisatieregisters, en garandeert dat informatie binnen zeven
kalenderdagen kan worden teruggehaald.

9

In het bijzonder artikel 2 en artikel 4, lid 9, van de gedelegeerde verordening betreffende operationele normen van
securitisatieregisters.
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