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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 2007/36/EG
Artikel 3 decies – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
volmachtadviseurs adequate maatregelen 
vaststellen en uitvoeren om te waarborgen 
dat hun stemadviezen juist en 
betrouwbaar zijn en op een gedegen 
analyse van alle beschikbare informatie 
zijn gebaseerd.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
volmachtadviseurs een verwijzing naar 
een gedragscode die zij toepassen, 
openbaar maken en verslag uitbrengen 
van de toepassing van deze gedragscode. 
Indien zij afwijken van een van de 
aanbevelingen van deze gedragscode, 
maken zij hier melding van, zetten zij de 
redenen hiervoor uiteen en omschrijven 
zij de alternatieve vastgestelde 
maatregelen..
Indien volmachtadviseurs besluiten om 
een gedragscode niet toe te passen, zetten 
zij de redenen hiervoor uiteen.
Deze informatie wordt, samen met de 
verwijzing naar de gedragscode die zij 
toepassen, gepubliceerd op de website van 
de volmachtadviseurs.

2. Volmachtadviseurs maken jaarlijks de 
volgende informatie over de 
totstandkoming van hun stemadviezen 
openbaar:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
volmachtadviseurs jaarlijks de volgende 
informatie over de totstandkoming van hun 
stemadviezen openbaar maken:

(a) de hoofdkenmerken van de gebruikte 
methoden en modellen;

(a) de hoofdkenmerken van de gebruikte 
methoden en modellen;
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(b) de belangrijkste informatiebronnen;
(c) of en hoe met nationale 
marktomstandigheden en wet- en 
regelgeving rekening wordt gehouden;

(c) of en hoe met nationale 
marktomstandigheden en wet- en 
regelgeving rekening wordt gehouden;

(d) of een dialoog wordt gevoerd met de 
vennootschappen waarop de stemadviezen 
betrekking hebben, en zo ja, de omvang en 
aard van die dialoog;

(d) of een dialoog wordt gevoerd met de 
vennootschappen waarop de stemadviezen 
betrekking hebben, en zo ja, de omvang en 
aard van die dialoog;

(e) het totale aantal medewerkers dat bij 
de totstandkoming van de stemadviezen is 
betrokken;
(f) het totale aantal stemadviezen dat het 
afgelopen jaar is gegeven.
Deze informatie wordt op de website van 
de volmachtadviseurs gepubliceerd en 
blijft ten minste drie jaar beschikbaar, te 
rekenen vanaf de dag van publicatie.

Deze informatie wordt op de website van 
de volmachtadviseurs gepubliceerd en 
blijft ten minste drie jaar beschikbaar, te 
rekenen vanaf de dag van publicatie. De 
informatie behoeft niet openbaar te 
worden gemaakt overeenkomstig dit lid 
indien zij reeds openbaar is gemaakt 
overeenkomstig lid 1.

Or. en


