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Amendement  135 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Deze verordening vormt een essentiële 

stap in de richting van de voltooiing van de 

kapitaalmarktenunie zoals beschreven in de 

mededeling "Actieplan voor de opbouw 

van een kapitaalmarktunie" die de 

Commissie op 30 september 2015 heeft 

gedaan aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio’s. Het 

doel van de kapitaalmarktenunie is 

ondernemingen meer gebruik te laten 

maken van een grotere diversiteit van 

kapitaalbronnen van overal in de 

Europese Unie (hierna "Unie"), de 

markten efficiënter te doen werken en 

beleggers en spaarders extra kansen te 

bieden om hun geld in te zetten, teneinde 

de groei te stimuleren en banen te 

scheppen. 

(1) Deze verordening vormt een stap in de 

richting van de voltooiing van de 

kapitaalmarktenunie zoals beschreven in de 

mededeling "Actieplan voor de opbouw 

van een kapitaalmarktunie" die de 

Commissie op 30 september 2015 heeft 

gedaan aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio’s. 

Or. en 

 

Amendement  136 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Het is uiterst belangrijk dat bij een (3) Het is uiterst belangrijk dat bij een 
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aanbieding van effecten aan het publiek of 

een toelating van effecten tot de handel op 

een gereglementeerde markt informatie 

wordt openbaargemaakt met het oog op de 

bescherming van de beleggers, doordat 

informatieasymmetrieën tussen hen en de 

uitgevende instellingen worden 

weggenomen. Door deze openbaarmaking 

te harmoniseren kan een mechanisme 

voor een grensoverschrijdend paspoort 

worden ingesteld dat de efficiënte werking 

van de interne markt bevordert voor een 

breed gamma van effecten. 

aanbieding van effecten aan het publiek of 

een toelating van effecten tot de handel op 

een gereglementeerde markt informatie 

wordt openbaargemaakt met het oog op de 

bescherming van de beleggers, doordat 

informatieasymmetrieën tussen hen en de 

uitgevende instellingen worden 

weggenomen. 

Or. en 

 

Amendement  137 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Het is uiterst belangrijk dat bij een 

aanbieding van effecten aan het publiek of 

een toelating van effecten tot de handel op 

een gereglementeerde markt informatie 

wordt openbaargemaakt met het oog op de 

bescherming van de beleggers, doordat 

informatieasymmetrieën tussen hen en de 

uitgevende instellingen worden 

weggenomen. Door deze openbaarmaking 

te harmoniseren kan een mechanisme voor 

een grensoverschrijdend paspoort worden 

ingesteld dat de efficiënte werking van de 

interne markt bevordert voor een breed 

gamma van effecten. 

(3) Het is uiterst belangrijk dat bij een 

aanbieding van effecten aan het publiek of 

een toelating van effecten tot de handel op 

een gereglementeerde markt informatie 

wordt openbaargemaakt met het oog op de 

bescherming van de beleggers, doordat 

informatieasymmetrieën tussen hen en de 

uitgevende instellingen worden 

weggenomen. Door deze openbaarmaking 

te harmoniseren kan een mechanisme voor 

een grensoverschrijdende accreditatie 

worden ingesteld dat de efficiënte werking 

van de interne markt bevordert voor een 

breed gamma van effecten. 

Or. es 

 

Amendement  138 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Uiteenlopende regelingen zouden 

leiden tot een versnippering van de 

interne markt aangezien uitgevende 

instellingen, aanbieders en personen die 

tot de handel wensen te worden 

toegelaten, in de verschillende lidstaten 

aan andere regels onderworpen zouden 

zijn en prospectussen die in een gegeven 

lidstaat zijn goedgekeurd, mogelijk niet 

bruikbaar zouden zijn in andere lidstaten. 

Bij gebrek aan een geharmoniseerd kader 

dat uniformiteit moet brengen in de 

openbaarmaking en de werking van het 

paspoort in de Unie, kunnen verschillen 

in de wetgeving van lidstaten dan ook 

belemmeringen opleveren voor de vlotte 

werking van de interne markt voor 

effecten. Voor de goede werking van de 

interne markt en om de omstandigheden 

te verbeteren waarin met name de 

kapitaalmarkten functioneren, alsmede 

om een hoog niveau van bescherming van 

de consument en de belegger te 

waarborgen, is het dan ook dienstig dat in 

een regelgevend kader voor prospectussen 

wordt voorzien op het niveau van de Unie. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  139 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Uiteenlopende regelingen zouden 

leiden tot een versnippering van de interne 

markt aangezien uitgevende instellingen, 

aanbieders en personen die tot de handel 

wensen te worden toegelaten, in de 

(4) Uiteenlopende regelingen zouden 

leiden tot een versnippering van de interne 

markt aangezien uitgevende instellingen, 

aanbieders en personen die tot de handel 

wensen te worden toegelaten, in de 
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verschillende lidstaten aan andere regels 

onderworpen zouden zijn en prospectussen 

die in een gegeven lidstaat zijn 

goedgekeurd, mogelijk niet bruikbaar 

zouden zijn in andere lidstaten. Bij gebrek 

aan een geharmoniseerd kader dat 

uniformiteit moet brengen in de 

openbaarmaking en de werking van het 

paspoort in de Unie, kunnen verschillen in 

de wetgeving van lidstaten dan ook 

belemmeringen opleveren voor de vlotte 

werking van de interne markt voor 

effecten. Voor de goede werking van de 

interne markt en om de omstandigheden te 

verbeteren waarin met name de 

kapitaalmarkten functioneren, alsmede om 

een hoog niveau van bescherming van de 

consument en de belegger te waarborgen, 

is het dan ook dienstig dat in een 

regelgevend kader voor prospectussen 

wordt voorzien op het niveau van de Unie. 

verschillende lidstaten aan andere regels 

onderworpen zouden zijn en prospectussen 

die in een gegeven lidstaat zijn 

goedgekeurd, mogelijk niet bruikbaar 

zouden zijn in andere lidstaten. Bij gebrek 

aan een geharmoniseerd kader dat 

uniformiteit moet brengen in de 

openbaarmaking en de werking van het 

certificaat in de Unie, kunnen verschillen 

in de wetgeving van lidstaten dan ook 

belemmeringen opleveren voor de vlotte 

werking van de interne markt voor 

effecten. Voor de goede werking van de 

interne markt en om de omstandigheden te 

verbeteren waarin met name de 

kapitaalmarkten functioneren, alsmede om 

een hoog niveau van bescherming van de 

consument en de belegger te waarborgen, 

is het dan ook dienstig dat in een 

regelgevend kader voor prospectussen 

wordt voorzien op het niveau van de Unie. 

Or. es 

 

Amendement  140 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Uiteenlopende regelingen zouden 

leiden tot een versnippering van de interne 

markt aangezien uitgevende instellingen, 

aanbieders en personen die tot de handel 

wensen te worden toegelaten, in de 

verschillende lidstaten aan andere regels 

onderworpen zouden zijn en prospectussen 

die in een gegeven lidstaat zijn 

goedgekeurd, mogelijk niet bruikbaar 

zouden zijn in andere lidstaten. Bij gebrek 

aan een geharmoniseerd kader dat 

uniformiteit moet brengen in de 

openbaarmaking en de werking van het 

paspoort in de Unie, kunnen verschillen in 

(4) Uiteenlopende regelingen zouden 

leiden tot een versnippering van de interne 

markt aangezien uitgevende instellingen, 

aanbieders en personen die tot de handel 

wensen te worden toegelaten, in de 

verschillende lidstaten aan andere regels 

onderworpen zouden zijn en prospectussen 

die in een gegeven lidstaat zijn 

goedgekeurd, mogelijk niet bruikbaar 

zouden zijn in andere lidstaten. Bij gebrek 

aan een geharmoniseerd kader dat 

uniformiteit moet brengen in de 

openbaarmaking en de werking van het 

paspoort in de Unie, kunnen verschillen in 
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de wetgeving van lidstaten dan ook 

belemmeringen opleveren voor de vlotte 

werking van de interne markt voor 

effecten. Voor de goede werking van de 

interne markt en om de omstandigheden te 

verbeteren waarin met name de 

kapitaalmarkten functioneren, alsmede om 

een hoog niveau van bescherming van de 

consument en de belegger te waarborgen, 

is het dan ook dienstig dat in een 

regelgevend kader voor prospectussen 

wordt voorzien op het niveau van de Unie. 

de wetgeving van lidstaten dan ook 

belemmeringen opleveren voor de vlotte 

werking van de interne markt voor 

effecten. Voor de goede werking van de 

interne markt en om de omstandigheden te 

verbeteren waarin met name de 

kapitaalmarkten functioneren, alsmede om 

een hoog niveau van bescherming van de 

consument en de belegger te waarborgen, 

is het dan ook dienstig dat in een 

regelgevend kader voor prospectussen 

wordt voorzien op het niveau van de Unie, 

zonder bevoegdheden voor de lidstaten. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Uit de beoordeling van Richtlijn 

2010/73/EU is gebleken dat bepaalde 

veranderingen in die richtlijn niet hebben 

voldaan aan hun oorspronkelijke 

doelstellingen en dat verdere wijzigingen 

van de prospectusregeling in de Unie 

noodzakelijk zijn om de toepassing ervan 

te vereenvoudigen en te verbeteren, de 

doeltreffendheid ervan te verhogen en het 

internationale concurrentievermogen van 

de Unie te versterken, hetgeen aldus 

bijdraagt aan de verlichting van de 

administratieve lasten. 

(6) Uit de beoordeling van Richtlijn 

2010/73/EU is gebleken dat bepaalde 

veranderingen in die richtlijn niet hebben 

voldaan aan hun oorspronkelijke 

doelstellingen en dat verdere wijzigingen 

van de prospectusregeling in de Unie 

noodzakelijk zijn om de toepassing ervan 

te vereenvoudigen en te verbeteren, de 

doeltreffendheid ervan te verhogen en het 

internationale concurrentievermogen van 

de Unie te versterken, hetgeen aldus 

bijdraagt aan de verlichting van de 

administratieve lasten, maar zonder 

afbreuk te doen aan de belangen van de 

beleggers en spaarders. 

Or. es 

 

Amendement  142 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De onderhavige verordening heeft tot 

doel de bescherming van de belegger en de 

efficiëntie van de markt te verzekeren, 

alsook de eengemaakte markt voor 

kapitaal te versterken. Het verstrekken van 

informatie, die investeerders naargelang 

van de aard van de uitgevende instelling en 

de effecten nodig hebben om hun 

beleggingsbeslissing met kennis van zaken 

te kunnen nemen, zorgt ervoor, samen met 

gedragsregels voor ondernemingen, dat 

beleggers beschermd worden. Deze 

informatie vormt tevens een doeltreffend 

middel om het vertrouwen in effecten te 

versterken en draagt aldus bij tot de goede 

werking en de ontwikkeling van de 

effectenmarkten. De informatie dient te 

worden verstrekt door middel van de 

publicatie van een prospectus. 

(7) De onderhavige verordening heeft tot 

doel de bescherming van de belegger en de 

efficiëntie van de markt te verzekeren. Het 

verstrekken van informatie, die 

investeerders naargelang van de aard van 

de uitgevende instelling en de effecten 

nodig hebben om hun beleggingsbeslissing 

met kennis van zaken te kunnen nemen, 

zorgt ervoor, samen met gedragsregels 

voor ondernemingen, dat beleggers 

beschermd worden. Deze informatie vormt 

tevens een doeltreffend middel om het 

vertrouwen in effecten te versterken en 

draagt aldus bij tot de goede werking en de 

ontwikkeling van de effectenmarkten. De 

informatie dient te worden verstrekt door 

middel van de publicatie van een 

prospectus. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Effecten zonder aandelenkarakter, 

uitgegeven door een lidstaat of een van de 

regionale of plaatselijke overheden van 

een lidstaat, door een openbare 

internationale instelling waarbij één of 

meer lidstaten aangesloten zijn, door de 

Europese Centrale Bank of door de 

centrale banken van de lidstaten, vallen 

niet onder deze richtlijn en worden 

derhalve onverlet gelaten door deze 

richtlijn. 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  144 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Effecten zonder aandelenkarakter, 

uitgegeven door een lidstaat of een van de 

regionale of plaatselijke overheden van een 

lidstaat, door een openbare internationale 

instelling waarbij één of meer lidstaten 

aangesloten zijn, door de Europese 

Centrale Bank of door de centrale banken 

van de lidstaten, vallen niet onder deze 

richtlijn en worden derhalve onverlet 

gelaten door deze richtlijn. 

(9) Effecten zonder aandelenkarakter, 

uitgegeven door een lidstaat of een van de 

regionale of plaatselijke overheden van een 

lidstaat, door een openbare internationale 

instelling waarbij één of meer lidstaten 

aangesloten zijn, door de Europese 

Centrale Bank of door de centrale banken 

van de lidstaten, door de Europese 

Investeringsbank, het Europees 

stabiliteitsmechanisme, het Europees 

Fonds voor strategische investeringen, 

evenals door elke andere instelling of elk 

ander agentschap van de Europese Unie, 

vallen niet onder deze richtlijn en worden 

derhalve onverlet gelaten door deze 

richtlijn. 

Or. es 

 

Amendement  145 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Effecten zonder aandelenkarakter, 

uitgegeven door een lidstaat of een van de 

regionale of plaatselijke overheden van een 

lidstaat, door een openbare internationale 

instelling waarbij één of meer lidstaten 

aangesloten zijn, door de Europese 

Centrale Bank of door de centrale banken 

(9) Effecten zonder aandelenkarakter, 

uitgegeven en volledig, onvoorwaardelijk 

en onherroepelijk gegarandeerd door een 

lidstaat of een van de regionale of 

plaatselijke overheden van een lidstaat, 

door een openbare internationale instelling 

waarbij één of meer lidstaten aangesloten 
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van de lidstaten, vallen niet onder deze 

richtlijn en worden derhalve onverlet 

gelaten door deze richtlijn. 

zijn, door de Europese Centrale Bank of 

door de centrale banken van de lidstaten, 

vallen niet onder deze richtlijn en worden 

derhalve onverlet gelaten door deze 

richtlijn. 

Or. en 

 

Amendement  146 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om ervoor te zorgen dat het 

prospectus goedgekeurd wordt en een 

paspoort verkrijgt alsook om het toezicht 

op de naleving van de verordening te 

verzekeren, met name wat de 

reclameactiviteiten betreft, moet voor elk 

prospectus een bevoegde autoriteit worden 

aangewezen. Deze verordening moet dan 

ook duidelijk de lidstaat van herkomst 

bepalen die zich in de beste positie bevindt 

om het prospectus goed te keuren. 

(11) Om ervoor te zorgen dat het 

prospectus goedgekeurd wordt en een 

accreditatie verkrijgt alsook om het 

toezicht op de naleving van de verordening 

te verzekeren, met name wat de 

reclameactiviteiten betreft, moet voor elk 

prospectus een bevoegde autoriteit worden 

aangewezen. Deze verordening moet dan 

ook duidelijk de lidstaat van herkomst 

bepalen die zich in de beste positie bevindt 

om het prospectus goed te keuren. 

Or. es 

 

Amendement  147 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Voor aanbiedingen van effecten aan 

het publiek met een tegenwaarde van 

minder dan 500 000 EUR kan de kostprijs 

voor het vervaardigen van een prospectus 

overeenkomstig deze verordening 

mogelijk niet in verhouding staan tot de 

verwachte opbrengst van de aanbieding. 

(12) Om buitensporige kosten voor het 

vervaardigen van een prospectus te 

vermijden, maakt deze verordening een 

algemeen onderscheid tussen effecten die 

zijn toegelaten tot de handel op een 

gereglementeerde markt en effecten die 

zijn toegelaten tot de handel op een mkb-



 

AM\1092631NL.doc 11/145 PE582.054v01-00 

 NL 

Het is dan ook dienstig dat de verplichting 

om krachtens deze verordening een 

prospectus op te stellen niet wordt 

toegepast op aanbiedingen van een 

dergelijke onbeduidende omvang. De 

lidstaten moeten ervan afzien om op 

nationaal niveau 

openbaarmakingsvereisten op te leggen die 

zouden neerkomen op onevenredige of 

onnodige lasten in verhouding tot deze 

aanbiedingen en zodoende de 

versnippering van de interne markt zouden 

versterken. 

groeimarkt. De lidstaten moeten ervan 

afzien om op nationaal niveau 

openbaarmakingsvereisten op te leggen die 

zouden neerkomen op onevenredige of 

onnodige lasten in verhouding tot deze 

aanbiedingen en zodoende de 

versnippering van de interne markt zouden 

versterken. Als de aanbieding wordt 

gedaan op een mkb-groeimarkt, is de in 

artikel 15 vastgelegde vereenvoudigde 

procedure van toepassing. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Dariusz Rosati 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Voor aanbiedingen van effecten aan 

het publiek met een tegenwaarde van 

minder dan 500 000 EUR kan de kostprijs 

voor het vervaardigen van een prospectus 

overeenkomstig deze verordening mogelijk 

niet in verhouding staan tot de verwachte 

opbrengst van de aanbieding. Het is dan 

ook dienstig dat de verplichting om 

krachtens deze verordening een prospectus 

op te stellen niet wordt toegepast op 

aanbiedingen van een dergelijke 

onbeduidende omvang. De lidstaten 

moeten ervan afzien om op nationaal 

niveau openbaarmakingsvereisten op te 

leggen die zouden neerkomen op 

onevenredige of onnodige lasten in 

verhouding tot deze aanbiedingen en 

zodoende de versnippering van de interne 

markt zouden versterken. 

(12) Voor aanbiedingen van effecten aan 

het publiek met een tegenwaarde van 

minder dan 500 000 EUR kan de kostprijs 

voor het vervaardigen van een prospectus 

overeenkomstig deze verordening mogelijk 

niet in verhouding staan tot de verwachte 

opbrengst van de aanbieding. Het is dan 

ook dienstig dat de verplichting om 

krachtens deze verordening een prospectus 

op te stellen niet wordt toegepast op 

aanbiedingen van een dergelijke 

onbeduidende omvang. 

Or. en 
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Amendement  149 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Voor aanbiedingen van effecten aan 

het publiek met een tegenwaarde van 

minder dan 500 000 EUR kan de kostprijs 

voor het vervaardigen van een prospectus 

overeenkomstig deze verordening mogelijk 

niet in verhouding staan tot de verwachte 

opbrengst van de aanbieding. Het is dan 

ook dienstig dat de verplichting om 

krachtens deze verordening een prospectus 

op te stellen niet wordt toegepast op 

aanbiedingen van een dergelijke 

onbeduidende omvang. De lidstaten 

moeten ervan afzien om op nationaal 

niveau openbaarmakingsvereisten op te 

leggen die zouden neerkomen op 

onevenredige of onnodige lasten in 

verhouding tot deze aanbiedingen en 

zodoende de versnippering van de interne 

markt zouden versterken. 

(12) Voor aanbiedingen van effecten aan 

het publiek met een tegenwaarde van 

minder dan 10 000 000 EUR kan de 

kostprijs voor het vervaardigen van een 

prospectus overeenkomstig deze 

verordening mogelijk niet in verhouding 

staan tot de verwachte opbrengst van de 

aanbieding. Het is dan ook dienstig dat de 

verplichting om krachtens deze 

verordening een prospectus op te stellen 

niet wordt toegepast op aanbiedingen van 

een dergelijke onbeduidende omvang. De 

lidstaten moeten ervan afzien om op 

nationaal niveau 

openbaarmakingsvereisten op te leggen die 

zouden neerkomen op onevenredige of 

onnodige lasten in verhouding tot deze 

aanbiedingen en zodoende de 

versnippering van de interne markt zouden 

versterken. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Voor aanbiedingen van effecten aan 

het publiek met een tegenwaarde van 

minder dan 500 000 EUR kan de kostprijs 

voor het vervaardigen van een prospectus 

overeenkomstig deze verordening mogelijk 

niet in verhouding staan tot de verwachte 

opbrengst van de aanbieding. Het is dan 

ook dienstig dat de verplichting om 

(12) Voor aanbiedingen van effecten aan 

het publiek met een totale tegenwaarde in 

de Unie van minder dan 1 000 000 EUR 

kan de kostprijs voor het vervaardigen van 

een prospectus overeenkomstig deze 

verordening mogelijk niet in verhouding 

staan tot de verwachte opbrengst van de 

aanbieding. Het is dan ook dienstig dat de 
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krachtens deze verordening een prospectus 

op te stellen niet wordt toegepast op 

aanbiedingen van een dergelijke 

onbeduidende omvang. De lidstaten 

moeten ervan afzien om op nationaal 

niveau openbaarmakingsvereisten op te 

leggen die zouden neerkomen op 

onevenredige of onnodige lasten in 

verhouding tot deze aanbiedingen en 

zodoende de versnippering van de interne 

markt zouden versterken. 

verplichting om krachtens deze 

verordening een prospectus op te stellen 

niet wordt toegepast op aanbiedingen van 

een dergelijke onbeduidende omvang. De 

lidstaten kunnen van instellingen een 

document vragen, dat niet vooraf is 

goedgekeurd, waarin de aanbieding wordt 

beschreven en de algemene informatie 

met betrekking tot de instelling wordt 

uiteengezet. De lidstaten moeten er 

evenwel van afzien om op nationaal niveau 

openbaarmakingsvereisten op te leggen die 

zouden neerkomen op onevenredige of 

onnodige lasten in verhouding tot deze 

aanbiedingen en zodoende de 

versnippering van de interne markt zouden 

versterken. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Voor aanbiedingen van effecten aan 

het publiek met een tegenwaarde van 

minder dan 500 000 EUR kan de kostprijs 

voor het vervaardigen van een prospectus 

overeenkomstig deze verordening mogelijk 

niet in verhouding staan tot de verwachte 

opbrengst van de aanbieding. Het is dan 

ook dienstig dat de verplichting om 

krachtens deze verordening een prospectus 

op te stellen niet wordt toegepast op 

aanbiedingen van een dergelijke 

onbeduidende omvang. De lidstaten 

moeten ervan afzien om op nationaal 

niveau openbaarmakingsvereisten op te 

leggen die zouden neerkomen op 

onevenredige of onnodige lasten in 

verhouding tot deze aanbiedingen en 

zodoende de versnippering van de interne 

(12) Voor aanbiedingen van effecten aan 

het publiek met een tegenwaarde van 

minder dan 500 000 EUR kan de kostprijs 

voor het vervaardigen van een prospectus 

overeenkomstig deze verordening mogelijk 

niet in verhouding staan tot de verwachte 

opbrengst van de aanbieding. Het is dan 

ook dienstig dat de verplichting om 

krachtens deze verordening een prospectus 

op te stellen niet wordt toegepast op 

aanbiedingen van een dergelijke 

onbeduidende omvang. De lidstaten 

moeten ervan afzien om op nationaal 

niveau openbaarmakingsvereisten op te 

leggen die zouden neerkomen op 

onevenredige of onnodige lasten in 

verhouding tot deze aanbiedingen en 

zodoende de versnippering van de interne 

markt zouden versterken. Het voorgaande 
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markt zouden versterken. in aanmerking genomen, kan het 

vrijwillig opstellen van een prospectus 

gepaard gaan met een Europees of 

nationaal kwaliteitsmerk. 

Or. es 

 

Amendement  152 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Indien een bedrijf beslist om zijn 

effecten niet aan het publiek aan te 

bieden, is het belangrijk dat de 

regelgeving op het niveau van de Unie 

ervoor zorgt dat het bedrijf over voldoende 

opties beschikt om kapitaal aan te 

trekken. Daartoe moet de Commissie, in 

de geest van de kapitaalmarktenunie en 

om investeringen te ontsluiten, een 

reguleringsinitiatief voorstellen om 

crowdfunding in de Unie te regelen en te 

harmoniseren. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Wanneer een aanbieding van 

effecten aan het publiek alleen gericht is 

tot binnenlandse beleggers in één lidstaat, 

en dus geen grensoverschrijdend effect 

heeft, en wanneer de totale tegenwaarde 

van deze aanbieding van niet meer dan 10 

000 000 EUR bedraagt, is het 

Schrappen 
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paspoortmechanisme op grond van deze 

verordening niet noodzakelijk en kan het 

opstellen van een prospectus onevenredig 

hoge kosten inhouden. Daarom moet de 

lidstaten beslissingsvrijheid worden 

gelaten om dergelijke aanbiedingen vrij te 

stellen van de in deze verordening vervatte 

prospectusplicht, rekening houdend met 

het niveau van binnenlandse bescherming 

van beleggers dat zij passend achten. In 

het bijzonder moeten de lidstaten de 

vrijheid krijgen om in hun nationale 

wetgeving de drempel voor toepassing van 

deze vrijstelling vast te stellen tussen 500 

000 EUR en 10 000 000 EUR, uitgedrukt 

als de totale tegenwaarde van de 

aanbieding over een periode van 12 

maanden. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Wanneer een aanbieding van 

effecten aan het publiek alleen gericht is 

tot binnenlandse beleggers in één lidstaat, 

en dus geen grensoverschrijdend effect 

heeft, en wanneer de totale tegenwaarde 

van deze aanbieding van niet meer dan 

10 000 000 EUR bedraagt, is het 

paspoortmechanisme op grond van deze 

verordening niet noodzakelijk en kan het 

opstellen van een prospectus onevenredig 

hoge kosten inhouden. Daarom moet de 

lidstaten beslissingsvrijheid worden 

gelaten om dergelijke aanbiedingen vrij te 

stellen van de in deze verordening vervatte 

prospectusplicht, rekening houdend met 

het niveau van binnenlandse bescherming 

van beleggers dat zij passend achten. In 

het bijzonder moeten de lidstaten de 

Schrappen 
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vrijheid krijgen om in hun nationale 

wetgeving de drempel voor toepassing van 

deze vrijstelling vast te stellen tussen 

500 000 EUR en 10 000 000 EUR, 

uitgedrukt als de totale tegenwaarde van 

de aanbieding over een periode van 12 

maanden. 

Or. es 

Motivering 

Dit is niet in overeenstemming met het Verdrag wat betreft discriminatie op grond van 

nationaliteit. 

 

Amendement  155 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Wanneer een aanbieding van 

effecten aan het publiek alleen gericht is 

tot binnenlandse beleggers in één lidstaat, 

en dus geen grensoverschrijdend effect 

heeft, en wanneer de totale tegenwaarde 

van deze aanbieding van niet meer dan 10 

000 000 EUR bedraagt, is het 

paspoortmechanisme op grond van deze 

verordening niet noodzakelijk en kan het 

opstellen van een prospectus onevenredig 

hoge kosten inhouden. Daarom moet de 

lidstaten beslissingsvrijheid worden 

gelaten om dergelijke aanbiedingen vrij te 

stellen van de in deze verordening vervatte 

prospectusplicht, rekening houdend met 

het niveau van binnenlandse bescherming 

van beleggers dat zij passend achten. In 

het bijzonder moeten de lidstaten de 

vrijheid krijgen om in hun nationale 

wetgeving de drempel voor toepassing van 

deze vrijstelling vast te stellen tussen 500 

000 EUR en 10 000 000 EUR, uitgedrukt 

als de totale tegenwaarde van de 

Schrappen 
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aanbieding over een periode van 12 

maanden. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Wanneer een aanbieding van effecten 

aan het publiek alleen gericht is tot 

binnenlandse beleggers in één lidstaat, en 

dus geen grensoverschrijdend effect heeft, 

en wanneer de totale tegenwaarde van 

deze aanbieding van niet meer dan 10 000 

000 EUR bedraagt, is het 

paspoortmechanisme op grond van deze 

verordening niet noodzakelijk en kan het 

opstellen van een prospectus onevenredig 

hoge kosten inhouden. Daarom moet de 

lidstaten beslissingsvrijheid worden 

gelaten om dergelijke aanbiedingen vrij te 

stellen van de in deze verordening vervatte 

prospectusplicht, rekening houdend met 

het niveau van binnenlandse bescherming 

van beleggers dat zij passend achten. In 

het bijzonder moeten de lidstaten de 

vrijheid krijgen om in hun nationale 

wetgeving de drempel voor toepassing van 

deze vrijstelling vast te stellen tussen 500 

000 EUR en 10 000 000 EUR, uitgedrukt 

als de totale tegenwaarde van de 

aanbieding over een periode van 12 

maanden. 

(13) Wanneer een aanbieding van effecten 

aan het publiek wordt aangeboden door 

kleine en middelgrote ondernemingen met 

minder dan 250 werknemers, met een 

balanstotaal van minder dan 43 000 000 

EUR en met een omzet van minder dan 50 

000 000 EUR, geldt een lichtere 

prospectusregeling voor aanbiedingen 
tussen 500 000 EUR en 10 000 000 EUR, 

berekend over een periode van 12 

maanden. 

Or. en 

 

Amendement  157 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Wanneer een aanbieding van effecten 

aan het publiek alleen gericht is tot 

binnenlandse beleggers in één lidstaat, en 

dus geen grensoverschrijdend effect heeft, 

en wanneer de totale tegenwaarde van deze 

aanbieding van niet meer dan 10 000 000 

EUR bedraagt, is het paspoortmechanisme 

op grond van deze verordening niet 

noodzakelijk en kan het opstellen van een 

prospectus onevenredig hoge kosten 

inhouden. Daarom moet de lidstaten 

beslissingsvrijheid worden gelaten om 

dergelijke aanbiedingen vrij te stellen van 

de in deze verordening vervatte 

prospectusplicht, rekening houdend met het 

niveau van binnenlandse bescherming van 

beleggers dat zij passend achten. In het 

bijzonder moeten de lidstaten de vrijheid 

krijgen om in hun nationale wetgeving de 

drempel voor toepassing van deze 

vrijstelling vast te stellen tussen 500 000 

EUR en 10 000 000 EUR, uitgedrukt als de 

totale tegenwaarde van de aanbieding over 

een periode van 12 maanden. 

(13) Wanneer een aanbieding van effecten 

aan het publiek alleen gericht is tot 

binnenlandse beleggers in één lidstaat, en 

dus geen grensoverschrijdend effect heeft, 

en wanneer de totale tegenwaarde van deze 

aanbieding van niet meer dan 5 000 000 

EUR bedraagt, is het paspoortmechanisme 

op grond van deze verordening niet 

noodzakelijk en kan het opstellen van een 

prospectus onevenredig hoge kosten 

inhouden. Daarom moet de lidstaten 

beslissingsvrijheid worden gelaten om 

dergelijke aanbiedingen vrij te stellen van 

de in deze verordening vervatte 

prospectusplicht, rekening houdend met het 

niveau van binnenlandse bescherming van 

beleggers dat zij passend achten. In het 

bijzonder moeten de lidstaten de vrijheid 

krijgen om in hun nationale wetgeving de 

drempel voor toepassing van deze 

vrijstelling vast te stellen tussen 100 000 

EUR en 5 000 000 EUR, uitgedrukt als de 

totale tegenwaarde van de aanbieding over 

een periode van 12 maanden. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Wanneer een aanbieding van effecten 

aan het publiek alleen gericht is tot 

binnenlandse beleggers in één lidstaat, en 

dus geen grensoverschrijdend effect heeft, 

en wanneer de totale tegenwaarde van deze 

aanbieding van niet meer dan 10 000 000 

EUR bedraagt, is het paspoortmechanisme 

(13) Wanneer een aanbieding van effecten 

aan het publiek alleen gericht is tot 

binnenlandse beleggers in één lidstaat, en 

dus geen grensoverschrijdend effect heeft, 

en wanneer de totale tegenwaarde van deze 

aanbieding van niet meer dan 5 000 000 

EUR bedraagt, is het paspoortmechanisme 
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op grond van deze verordening niet 

noodzakelijk en kan het opstellen van een 

prospectus onevenredig hoge kosten 

inhouden. Daarom moet de lidstaten 

beslissingsvrijheid worden gelaten om 

dergelijke aanbiedingen vrij te stellen van 

de in deze verordening vervatte 

prospectusplicht, rekening houdend met het 

niveau van binnenlandse bescherming van 

beleggers dat zij passend achten. In het 

bijzonder moeten de lidstaten de vrijheid 

krijgen om in hun nationale wetgeving de 

drempel voor toepassing van deze 

vrijstelling vast te stellen tussen 500 000 

EUR en 10 000 000 EUR, uitgedrukt als de 

totale tegenwaarde van de aanbieding over 

een periode van 12 maanden. 

op grond van deze verordening niet 

noodzakelijk en kan het opstellen van een 

prospectus onevenredig hoge kosten 

inhouden. Daarom moet de lidstaten 

beslissingsvrijheid worden gelaten om 

dergelijke aanbiedingen vrij te stellen van 

de in deze verordening vervatte 

prospectusplicht, rekening houdend met het 

niveau van binnenlandse bescherming van 

beleggers dat zij passend achten. In het 

bijzonder moeten de lidstaten de vrijheid 

krijgen om in hun nationale wetgeving de 

drempel voor toepassing van deze 

vrijstelling vast te stellen tussen 500 000 

EUR en 5 000 000 EUR, uitgedrukt als de 

totale tegenwaarde van de aanbieding over 

een periode van 12 maanden. 

Or. en 

 

Amendement  159 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Wanneer een aanbieding van effecten 

aan het publiek alleen gericht is tot 

binnenlandse beleggers in één lidstaat, en 

dus geen grensoverschrijdend effect heeft, 

en wanneer de totale tegenwaarde van deze 

aanbieding van niet meer dan 10 000 000 

EUR bedraagt, is het paspoortmechanisme 

op grond van deze verordening niet 

noodzakelijk en kan het opstellen van een 

prospectus onevenredig hoge kosten 

inhouden. Daarom moet de lidstaten 

beslissingsvrijheid worden gelaten om 

dergelijke aanbiedingen vrij te stellen van 

de in deze verordening vervatte 

prospectusplicht, rekening houdend met het 

niveau van binnenlandse bescherming van 

beleggers dat zij passend achten. In het 

bijzonder moeten de lidstaten de vrijheid 

krijgen om in hun nationale wetgeving de 

(13) Wanneer een aanbieding van effecten 

aan het publiek alleen gericht is tot 

binnenlandse beleggers in één lidstaat, en 

dus geen grensoverschrijdend effect heeft, 

en wanneer de totale tegenwaarde van deze 

aanbieding van niet meer dan 10 000 000 

EUR bedraagt, is het paspoortmechanisme 

op grond van deze verordening niet 

noodzakelijk en kan het opstellen van een 

prospectus onevenredig hoge kosten 

inhouden. Daarom moet de lidstaten 

beslissingsvrijheid worden gelaten om 

dergelijke aanbiedingen vrij te stellen van 

de in deze verordening vervatte 

prospectusplicht, rekening houdend met het 

niveau van binnenlandse bescherming van 

beleggers dat zij passend achten. In het 

bijzonder moeten de lidstaten de vrijheid 

krijgen om in hun nationale wetgeving de 
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drempel voor toepassing van deze 

vrijstelling vast te stellen tussen 500 000 

EUR en 10 000 000 EUR, uitgedrukt als de 

totale tegenwaarde van de aanbieding over 

een periode van 12 maanden. 

drempel voor toepassing van deze 

vrijstelling vast te stellen tussen 1 000 000 

EUR en 10 000 000 EUR, uitgedrukt als de 

totale tegenwaarde van de aanbieding over 

een periode van 12 maanden. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Wanneer een aanbieding van effecten 

uitsluitend gericht is tot een beperkte groep 

van beleggers die geen gekwalificeerde 

beleggers zijn, vertegenwoordigt het 

opstellen van een prospectus een 

onevenredige last gelet op het geringe 

aantal personen die de aanbieding beoogt 

te bereiken, en hoeft dus geen prospectus te 

worden verlangd. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor een aanbieding die tot verwanten of 

kennissen van de bestuurders van een 

onderneming is gericht. 

(14) Wanneer een aanbieding van effecten 

uitsluitend gericht is tot een beperkte groep 

van beleggers die geen gekwalificeerde 

beleggers zijn of die gevorderde beleggers 

zijn in de zin van artikel 6 van 

Verordening (EU) nr. 345/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende Europese 

durfkapitaalfondsen, vertegenwoordigt het 

opstellen van een prospectus een 

onevenredige last gelet op het geringe 

aantal personen die de aanbieding beoogt 

te bereiken, en hoeft dus geen prospectus te 

worden verlangd. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor een aanbieding die tot verwanten of 

kennissen van de bestuurders van een 

onderneming is gericht. 

Or. en 

 

Amendement  161 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Wanneer een aanbieding van effecten 

uitsluitend gericht is tot een beperkte groep 

van beleggers die geen gekwalificeerde 

beleggers zijn, vertegenwoordigt het 

opstellen van een prospectus een 

onevenredige last gelet op het geringe 

aantal personen die de aanbieding beoogt 

te bereiken, en hoeft dus geen prospectus te 

worden verlangd. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor een aanbieding die tot verwanten of 

kennissen van de bestuurders van een 

onderneming is gericht. 

(14) Wanneer een aanbieding van effecten 

uitsluitend gericht is tot een beperkte groep 

van beleggers die geen gekwalificeerde 

beleggers zijn, vertegenwoordigt het 

opstellen van een prospectus een 

onevenredige last gelet op het geringe 

aantal personen die de aanbieding beoogt 

te bereiken (minder dan 200 personen), en 

hoeft dus geen prospectus te worden 

verlangd. Dit geldt bijvoorbeeld voor een 

aanbieding die tot verwanten of kennissen 

van de bestuurders van een onderneming is 

gericht. 

Or. en 

 

Amendement  162 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Wanneer een aanbieding van effecten 

uitsluitend gericht is tot een beperkte groep 

van beleggers die geen gekwalificeerde 

beleggers zijn, vertegenwoordigt het 

opstellen van een prospectus een 

onevenredige last gelet op het geringe 

aantal personen die de aanbieding beoogt 

te bereiken, en hoeft dus geen prospectus te 

worden verlangd. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor een aanbieding die tot verwanten of 

kennissen van de bestuurders van een 

onderneming is gericht. 

(14) Wanneer een aanbieding van effecten 

uitsluitend gericht is tot een beperkte groep 

van beleggers die geen gekwalificeerde 

beleggers zijn, vertegenwoordigt het 

opstellen van een prospectus een 

onevenredige last gelet op het geringe 

aantal personen die de aanbieding beoogt 

te bereiken, en hoeft dus geen prospectus te 

worden verlangd. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor een aanbieding die tot verwanten of 

kennissen van de bestuurders van een 

onderneming is gericht. In dat geval komt 

het vrijwillig opstellen van een prospectus 

niet in aanmerking voor het 

kwaliteitsmerk. 

Or. es 
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Amendement  163 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Bestuurders en werknemers ertoe 

stimuleren effecten van hun eigen 

onderneming aan te houden kan een 

positief effect hebben op de governance 

van de onderneming en kan op lange 

termijn waardecreatie teweegbrengen 

doordat het gevoel van toewijding en van 

eigenaarschap van werknemers wordt 

bevorderd en de respectieve belangen van 

aandeelhouders en werknemers op elkaar 

worden afgestemd, hetgeen deze laatste 

groep ook mogelijkheden tot investeren 

oplevert. Werknemersparticipatie in het 

vermogen van de onderneming is vooral 

belangrijk voor kleine en middelgrote 

ondernemingen waarin individuele 

werknemers aanzienlijk kunnen bijdragen 

tot het succes van de onderneming. 

Daarom hoeft er geen verplichting tot het 

vervaardigen van een prospectus te 

bestaan voor aanbiedingen die 

plaatsvinden in het kader van een 

aandelenplan voor werknemers binnen de 

Unie, mits ter bescherming van de 

belegger een document beschikbaar wordt 

gesteld met informatie over het aantal en 

de aard van de effecten en toelichting over 

de motivatie en de inhoud van de 

aanbieding. Om ervoor te zorgen dat alle 

bestuurders en werknemers gelijke 

toegang tot aandelenplannen voor 

werknemers krijgen, ongeacht of hun 

werkgever binnen of buiten de Unie is 

gevestigd, hoeft geen besluit over de 

gelijkwaardigheid van markten van derde 

landen meer te worden verlangd, op 

voorwaarde dat het bovengenoemde 

document beschikbaar wordt gesteld. Alle 

deelnemers van aandelenplannen voor 

werknemers zullen bijgevolg recht hebben 

Schrappen 
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op gelijke behandeling en 

informatieverstrekking. 

Or. en 

 

Amendement  164 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Bestuurders en werknemers ertoe 

stimuleren effecten van hun eigen 

onderneming aan te houden kan een 

positief effect hebben op de governance 

van de onderneming en kan op lange 

termijn waardecreatie teweegbrengen 

doordat het gevoel van toewijding en van 

eigenaarschap van werknemers wordt 

bevorderd en de respectieve belangen van 

aandeelhouders en werknemers op elkaar 

worden afgestemd, hetgeen deze laatste 

groep ook mogelijkheden tot investeren 

oplevert. Werknemersparticipatie in het 

vermogen van de onderneming is vooral 

belangrijk voor kleine en middelgrote 

ondernemingen waarin individuele 

werknemers aanzienlijk kunnen bijdragen 

tot het succes van de onderneming. 

Daarom hoeft er geen verplichting tot het 

vervaardigen van een prospectus te bestaan 

voor aanbiedingen die plaatsvinden in het 

kader van een aandelenplan voor 

werknemers binnen de Unie, mits ter 

bescherming van de belegger een 

document beschikbaar wordt gesteld met 

informatie over het aantal en de aard van 

de effecten en toelichting over de motivatie 

en de inhoud van de aanbieding. Om 

ervoor te zorgen dat alle bestuurders en 

werknemers gelijke toegang tot 

aandelenplannen voor werknemers krijgen, 

ongeacht of hun werkgever binnen of 

buiten de Unie is gevestigd, hoeft geen 

besluit over de gelijkwaardigheid van 

(15) Bestuurders en werknemers ertoe 

stimuleren effecten van hun eigen 

onderneming aan te houden kan een 

positief effect hebben op de governance 

van de onderneming en kan op lange 

termijn waardecreatie teweegbrengen 

doordat het gevoel van toewijding en van 

eigenaarschap van werknemers wordt 

bevorderd en de respectieve belangen van 

aandeelhouders en werknemers op elkaar 

worden afgestemd, hetgeen deze laatste 

groep ook mogelijkheden tot investeren 

oplevert. Werknemersparticipatie in het 

vermogen van de onderneming is vooral 

belangrijk voor kleine en middelgrote 

ondernemingen waarin individuele 

werknemers aanzienlijk kunnen bijdragen 

tot het succes van de onderneming. 

Daarom hoeft er geen verplichting tot het 

vervaardigen van een prospectus te bestaan 

voor aanbiedingen die plaatsvinden in het 

kader van een aandelenplan voor 

werknemers binnen de Unie, mits ter 

bescherming van de belegger een 

document beschikbaar wordt gesteld met 

informatie over het aantal en de aard van 

de effecten en toelichting over de motivatie 

en de inhoud van de aanbieding. Om 

ervoor te zorgen dat alle bestuurders en 

werknemers gelijke toegang tot 

aandelenplannen voor werknemers krijgen, 

ongeacht of hun werkgever binnen of 

buiten de Unie is gevestigd, hoeft geen 

besluit over de gelijkwaardigheid van 
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markten van derde landen meer te worden 

verlangd, op voorwaarde dat het 

bovengenoemde document beschikbaar 

wordt gesteld. Alle deelnemers van 

aandelenplannen voor werknemers zullen 

bijgevolg recht hebben op gelijke 

behandeling en informatieverstrekking. 

markten van derde landen meer te worden 

verlangd, op voorwaarde dat het 

bovengenoemde document beschikbaar 

wordt gesteld. Alle deelnemers van 

aandelenplannen voor werknemers zullen 

bijgevolg recht hebben op gelijke 

behandeling en informatieverstrekking. 

Elke vrijwillige vervaardiging van een 

prospectus kan gepaard gaan met een 

Europees en nationaal kwaliteitsmerk. 

Or. es 

 

Amendement  165 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Uitgevende instellingen, aanbieders of 

aanvragers van een toelating tot de handel 

op een gereglementeerde markt van 

effecten die niet onderworpen zijn aan de 

verplichting om een prospectus te 

publiceren, komen in aanmerking voor het 

gemeenschappelijk paspoort wanneer zij 

ervoor kiezen om vrijwillig aan deze 

richtlijn te voldoen. 

(18) Uitgevende instellingen, aanbieders of 

aanvragers van een toelating tot de handel 

op een gereglementeerde markt van 

effecten die niet onderworpen zijn aan de 

verplichting om een prospectus te 

publiceren, komen in aanmerking voor de 

gemeenschappelijke accreditatie wanneer 

zij ervoor kiezen om vrijwillig aan deze 

richtlijn te voldoen, waardoor zij, indien 

van toepassing, in aanmerking komen 

voor het Europees of nationaal 

kwaliteitsmerk. 

Or. es 

 

Amendement  166 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) Om het risico van 
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regelgevingsarbitrage, wat nadelige 

gevolgen kan hebben voor de 

bescherming van beleggers, te 

voorkomen, moet de lidstaat van herkomst 

voor elke in de Unie gevestigde uitgevende 

instelling, ongeacht het soort effecten dat 

wordt uitgegeven, de lidstaat zijn waar de 

uitgevende instelling haar statutaire zetel 

heeft. 

Or. en 

 

Amendement  167 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Een geldig prospectus, dat door de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon is opgesteld en 

dat op het tijdstip van de definitieve 

plaatsing van effecten via financiële 

intermediairs of bij een doorverkoop van 

effecten beschikbaar is voor het publiek, 

bevat voldoende informatie opdat 

beleggers met kennis van zaken 

beleggingsbeslissingen kunnen nemen. 

Daarom moeten financiële intermediairs 

die effecten plaatsen of verder 

doorverkopen, kunnen vertrouwen op het 

oorspronkelijke prospectus dat door de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon is gepubliceerd, 

zolang dit geldig is en naar behoren wordt 

aangevuld en de uitgevende instelling of de 

voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon toestemt in het 

gebruik ervan. De uitgevende instelling of 

de voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon moet aan zijn 

toestemming voorwaarden kunnen 

verbinden. De toestemming om het 

(20) Een geldig prospectus, dat door de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon is opgesteld en 

dat op het tijdstip van de definitieve 

plaatsing van effecten via financiële 

intermediairs of bij een doorverkoop van 

effecten beschikbaar is voor het publiek, 

bevat voldoende informatie opdat 

beleggers met kennis van zaken 

beleggingsbeslissingen kunnen nemen. Dat 

wil zeggen dat het minstens de volgende 

informatie bevat: 
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prospectus te gebruiken moet, met alle 

bijbehorende voorwaarden, worden 

verleend door middel van een schriftelijke 

overeenkomst aan de hand waarvan de 

partijen in kwestie kunnen beoordelen of 

de doorverkoop of definitieve plaatsing in 

overeenstemming is met de overeenkomst. 

Ingeval toestemming voor gebruik van het 

prospectus is verleend, moet de uitgevende 

instelling of de voor het opstellen van het 

prospectus verantwoordelijke persoon 

aansprakelijk zijn voor de gegevens die het 

bevat en, wanneer het om een 

basisprospectus gaat, voor het verstrekken 

en deponeren van de uiteindelijke 

voorwaarden, en mag er geen ander 

prospectus worden geëist. Ingeval de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon echter niet 

toestemt in het gebruik ervan, dient de 

financiële intermediair ertoe verplicht te 

worden een nieuw prospectus te 

publiceren. In dat geval moet de financiële 

intermediair aansprakelijk zijn voor de 

gegevens in het prospectus, met inbegrip 

van alle informatie die door middel van 

verwijzingen is opgenomen, en wanneer 

het om een basisprospectus gaat, de 

uiteindelijke voorwaarden. 

 a) het vermogen, de netto-omzet, het 

resultaat vóór belasting en de 

belastingschulden van de uitgevende 

instelling, en de geaccumuleerde winsten, 

de financiële positie en de vooruitzichten 

van de uitgevende instelling en de 

eventuele garant; 

 b) de aan de effecten verbonden rechten 

met het oog op het beleggen in die 

effecten; 

 c) de kosten van de financiële middelen, 

opgesplitst tussen de verschillende 

elementen zoals overnemings- of 

plaatsingsprovisies, financiële 

advieskosten, kosten voor rapportage door 

de accountant en juridische kosten. 

 Daarom moeten financiële intermediairs 
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die effecten plaatsen of verder 

doorverkopen, kunnen vertrouwen op het 

oorspronkelijke prospectus dat door de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon is gepubliceerd, 

zolang dit geldig is en naar behoren wordt 

aangevuld en de uitgevende instelling of de 

voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon toestemt in het 

gebruik ervan. De uitgevende instelling of 

de voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon moet aan zijn 

toestemming voorwaarden kunnen 

verbinden. De toestemming om het 

prospectus te gebruiken moet, met alle 

bijbehorende voorwaarden, worden 

verleend door middel van een schriftelijke 

overeenkomst aan de hand waarvan de 

partijen in kwestie kunnen beoordelen of 

de doorverkoop of definitieve plaatsing in 

overeenstemming is met de overeenkomst. 

Ingeval toestemming voor gebruik van het 

prospectus is verleend, moet de uitgevende 

instelling of de voor het opstellen van het 

prospectus verantwoordelijke persoon 

aansprakelijk zijn voor de gegevens die het 

bevat en, wanneer het om een 

basisprospectus gaat, voor het verstrekken 

en deponeren van de uiteindelijke 

voorwaarden, en mag er geen ander 

prospectus worden geëist. Ingeval de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon echter niet 

toestemt in het gebruik ervan, dient de 

financiële intermediair ertoe verplicht te 

worden een nieuw prospectus te 

publiceren. In dat geval moet de financiële 

intermediair aansprakelijk zijn voor de 

gegevens in het prospectus, met inbegrip 

van alle informatie die door middel van 

verwijzingen is opgenomen, en wanneer 

het om een basisprospectus gaat, de 

uiteindelijke voorwaarden. 

Or. en 
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Amendement  168 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Een geldig prospectus, dat door de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon is opgesteld en 

dat op het tijdstip van de definitieve 

plaatsing van effecten via financiële 

intermediairs of bij een doorverkoop van 

effecten beschikbaar is voor het publiek, 

bevat voldoende informatie opdat 

beleggers met kennis van zaken 

beleggingsbeslissingen kunnen nemen. 

Daarom moeten financiële intermediairs 

die effecten plaatsen of verder 

doorverkopen, kunnen vertrouwen op het 

oorspronkelijke prospectus dat door de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon is gepubliceerd, 

zolang dit geldig is en naar behoren wordt 

aangevuld en de uitgevende instelling of de 

voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon toestemt in het 

gebruik ervan. De uitgevende instelling of 

de voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon moet aan zijn 

toestemming voorwaarden kunnen 

verbinden. De toestemming om het 

prospectus te gebruiken moet, met alle 

bijbehorende voorwaarden, worden 

verleend door middel van een schriftelijke 

overeenkomst aan de hand waarvan de 

partijen in kwestie kunnen beoordelen of 

de doorverkoop of definitieve plaatsing in 

overeenstemming is met de overeenkomst. 

Ingeval toestemming voor gebruik van het 

prospectus is verleend, moet de uitgevende 

instelling of de voor het opstellen van het 

prospectus verantwoordelijke persoon 

aansprakelijk zijn voor de gegevens die het 

bevat en, wanneer het om een 

basisprospectus gaat, voor het verstrekken 

(20) Een geldig prospectus, dat door de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon is opgesteld en 

dat op het tijdstip van de definitieve 

plaatsing van effecten via financiële 

intermediairs of bij een doorverkoop van 

effecten beschikbaar is voor het publiek, 

bevat voldoende informatie opdat 

beleggers met kennis van zaken kunnen 

oordelen over het vermogen, het resultaat, 

de financiële positie en de vooruitzichten 

van de uitgevende instelling en de 

eventuele garant, en de aan de effecten 

verbonden rechten met het oog op het 

nemen van beleggingsbeslissingen. 

Daarom moeten financiële intermediairs 

die effecten plaatsen of verder 

doorverkopen, kunnen vertrouwen op het 

oorspronkelijke prospectus dat door de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon is gepubliceerd, 

zolang dit geldig is en naar behoren wordt 

aangevuld en de uitgevende instelling of de 

voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon toestemt in het 

gebruik ervan. De uitgevende instelling of 

de voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon moet aan zijn 

toestemming voorwaarden kunnen 

verbinden. De toestemming om het 

prospectus te gebruiken moet, met alle 

bijbehorende voorwaarden, worden 

verleend door middel van een schriftelijke 

overeenkomst aan de hand waarvan de 

partijen in kwestie kunnen beoordelen of 

de doorverkoop of definitieve plaatsing in 

overeenstemming is met de overeenkomst. 

Ingeval toestemming voor gebruik van het 

prospectus is verleend, moet de uitgevende 
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en deponeren van de uiteindelijke 

voorwaarden, en mag er geen ander 

prospectus worden geëist. Ingeval de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon echter niet 

toestemt in het gebruik ervan, dient de 

financiële intermediair ertoe verplicht te 

worden een nieuw prospectus te 

publiceren. In dat geval moet de financiële 

intermediair aansprakelijk zijn voor de 

gegevens in het prospectus, met inbegrip 

van alle informatie die door middel van 

verwijzingen is opgenomen, en wanneer 

het om een basisprospectus gaat, de 

uiteindelijke voorwaarden. 

instelling of de voor het opstellen van het 

prospectus verantwoordelijke persoon 

aansprakelijk zijn voor de gegevens die het 

bevat en, wanneer het om een 

basisprospectus gaat, voor het verstrekken 

en deponeren van de uiteindelijke 

voorwaarden, en mag er geen ander 

prospectus worden geëist. Ingeval de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon echter niet 

toestemt in het gebruik ervan, dient de 

financiële intermediair ertoe verplicht te 

worden een nieuw prospectus te 

publiceren. In dat geval moet de financiële 

intermediair aansprakelijk zijn voor de 

gegevens in het prospectus, met inbegrip 

van alle informatie die door middel van 

verwijzingen is opgenomen, en wanneer 

het om een basisprospectus gaat, de 

uiteindelijke voorwaarden. 

Or. en 

 

Amendement  169 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Een geldig prospectus, dat door de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon is opgesteld en 

dat op het tijdstip van de definitieve 

plaatsing van effecten via financiële 

intermediairs of bij een doorverkoop van 

effecten beschikbaar is voor het publiek, 

bevat voldoende informatie opdat 

beleggers met kennis van zaken 

beleggingsbeslissingen kunnen nemen. 

Daarom moeten financiële intermediairs 

die effecten plaatsen of verder 

doorverkopen, kunnen vertrouwen op het 

oorspronkelijke prospectus dat door de 

(20) Een geldig prospectus, dat door de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon is opgesteld en 

dat op het tijdstip van de definitieve 

plaatsing van effecten via financiële 

intermediairs of bij een doorverkoop van 

effecten beschikbaar is voor het publiek, 

bevat voldoende informatie opdat 

beleggers met kennis van zaken kunnen 

oordelen over het vermogen, het resultaat, 

de financiële positie en de vooruitzichten 

van de uitgevende instelling en de 

eventuele garant, en de aan de effecten 

verbonden rechten met het oog op het 
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uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon is gepubliceerd, 

zolang dit geldig is en naar behoren wordt 

aangevuld en de uitgevende instelling of de 

voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon toestemt in het 

gebruik ervan. De uitgevende instelling of 

de voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon moet aan zijn 

toestemming voorwaarden kunnen 

verbinden. De toestemming om het 

prospectus te gebruiken moet, met alle 

bijbehorende voorwaarden, worden 

verleend door middel van een schriftelijke 

overeenkomst aan de hand waarvan de 

partijen in kwestie kunnen beoordelen of 

de doorverkoop of definitieve plaatsing in 

overeenstemming is met de overeenkomst. 

Ingeval toestemming voor gebruik van het 

prospectus is verleend, moet de uitgevende 

instelling of de voor het opstellen van het 

prospectus verantwoordelijke persoon 

aansprakelijk zijn voor de gegevens die het 

bevat en, wanneer het om een 

basisprospectus gaat, voor het verstrekken 

en deponeren van de uiteindelijke 

voorwaarden, en mag er geen ander 

prospectus worden geëist. Ingeval de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon echter niet 

toestemt in het gebruik ervan, dient de 

financiële intermediair ertoe verplicht te 

worden een nieuw prospectus te 

publiceren. In dat geval moet de financiële 

intermediair aansprakelijk zijn voor de 

gegevens in het prospectus, met inbegrip 

van alle informatie die door middel van 

verwijzingen is opgenomen, en wanneer 

het om een basisprospectus gaat, de 

uiteindelijke voorwaarden. 

nemen van beleggingsbeslissingen. 

Daarom moeten financiële intermediairs 

die effecten plaatsen of verder 

doorverkopen, kunnen vertrouwen op het 

oorspronkelijke prospectus dat door de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon is gepubliceerd, 

zolang dit geldig is en naar behoren wordt 

aangevuld en de uitgevende instelling of de 

voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon toestemt in het 

gebruik ervan. De uitgevende instelling of 

de voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon moet aan zijn 

toestemming voorwaarden kunnen 

verbinden. De toestemming om het 

prospectus te gebruiken moet, met alle 

bijbehorende voorwaarden, worden 

verleend door middel van een schriftelijke 

overeenkomst aan de hand waarvan de 

partijen in kwestie kunnen beoordelen of 

de doorverkoop of definitieve plaatsing in 

overeenstemming is met de overeenkomst. 

Ingeval toestemming voor gebruik van het 

prospectus is verleend, moet de uitgevende 

instelling of de voor het opstellen van het 

prospectus verantwoordelijke persoon 

aansprakelijk zijn voor de gegevens die het 

bevat en, wanneer het om een 

basisprospectus gaat, voor het verstrekken 

en deponeren van de uiteindelijke 

voorwaarden, en mag er geen ander 

prospectus worden geëist. Ingeval de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon echter niet 

toestemt in het gebruik ervan, dient de 

financiële intermediair ertoe verplicht te 

worden een nieuw prospectus te 

publiceren. In dat geval moet de financiële 

intermediair aansprakelijk zijn voor de 

gegevens in het prospectus, met inbegrip 

van alle informatie die door middel van 

verwijzingen is opgenomen, en wanneer 

het om een basisprospectus gaat, de 

uiteindelijke voorwaarden. 

Or. en 
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Amendement  170 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De harmonisatie van de in het 

prospectus te vermelden informatie moet 

resulteren in een bescherming van 

beleggers die overal in de Unie 

gelijkwaardig is. Om investeerders in staat 

te stellen een beleggingsbeslissing met 

kennis van zaken te nemen, moet er 

toereikende en objectieve informatie zijn 

met betrekking tot de financiële positie van 

de uitgevende instelling en de rechten die 

aan de effecten verbonden zijn, en moet 

deze in een beknopte, gemakkelijk te 

analyseren en begrijpelijke vorm worden 

medegedeeld. Deze voorschriften dienen 

van toepassing te zijn op alle soorten 

prospectussen die in overeenstemming met 

deze verordening worden opgesteld, 

inclusief de prospectussen die de minimale 

informatievereisten voor secundaire 

emissies en voor het mkb volgen. Een 

prospectus mag geen gegevens bevatten die 

niet van belang zijn of niet eigen zijn aan 

de uitgevende instelling en de betrokken 

effecten, aangezien dit de voor de 

beleggingsbeslissing relevante informatie 

zou kunnen verdoezelen en dus afbreuk 

zou doen aan de bescherming van de 

belegger. 

(21) De harmonisatie van de in het 

prospectus te vermelden informatie moet 

resulteren in een bescherming van 

beleggers die overal in de Unie 

gelijkwaardig is. Om investeerders in staat 

te stellen een beleggingsbeslissing met 

kennis van zaken te nemen, moet er 

toereikende informatie zijn met betrekking 

tot de financiële positie van de uitgevende 

instelling en de rechten die aan de effecten 

verbonden zijn, en moet deze in een 

gemakkelijk te analyseren en begrijpelijke 

vorm worden medegedeeld. Deze 

voorschriften dienen van toepassing te zijn 

op alle soorten prospectussen die in 

overeenstemming met deze verordening 

worden opgesteld, inclusief de 

prospectussen die de minimale 

informatievereisten voor secundaire 

emissies en voor het mkb volgen. Een 

prospectus mag geen gegevens bevatten die 

niet van belang zijn of niet eigen zijn aan 

de uitgevende instelling en de betrokken 

effecten, aangezien dit de voor de 

beleggers relevante informatie zou kunnen 

verdoezelen en dus afbreuk zou doen aan 

de bescherming van de belegger. Daarom 

moet de informatie in een prospectus 

worden aangepast zodat die weergeeft wat 

de aard en de positie van de uitgevende 

instelling is, evenals het soort effecten, het 

soort belegger dat een aanbieding beoogt, 

de eventuele markt waar de effecten tot de 

handel worden toegelaten, en de 

waarschijnlijke kennis van beleggers, en 

de informatie waartoe zij toegang hebben 

omdat die overeenkomstig andere wet- of 

regelgeving openbaar is gemaakt. 
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Or. en 

 

Amendement  171 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De harmonisatie van de in het 

prospectus te vermelden informatie moet 

resulteren in een bescherming van 

beleggers die overal in de Unie 

gelijkwaardig is. Om investeerders in staat 

te stellen een beleggingsbeslissing met 

kennis van zaken te nemen, moet er 

toereikende en objectieve informatie zijn 

met betrekking tot de financiële positie van 

de uitgevende instelling en de rechten die 

aan de effecten verbonden zijn, en moet 

deze in een beknopte, gemakkelijk te 

analyseren en begrijpelijke vorm worden 

medegedeeld. Deze voorschriften dienen 

van toepassing te zijn op alle soorten 

prospectussen die in overeenstemming met 

deze verordening worden opgesteld, 

inclusief de prospectussen die de minimale 

informatievereisten voor secundaire 

emissies en voor het mkb volgen. Een 

prospectus mag geen gegevens bevatten die 

niet van belang zijn of niet eigen zijn aan 

de uitgevende instelling en de betrokken 

effecten, aangezien dit de voor de 

beleggingsbeslissing relevante informatie 

zou kunnen verdoezelen en dus afbreuk 

zou doen aan de bescherming van de 

belegger. 

(21) De harmonisatie van de in het 

prospectus te vermelden informatie moet 

resulteren in een bescherming van 

beleggers die overal in de Unie 

gelijkwaardig is. Om investeerders in staat 

te stellen een beleggingsbeslissing met 

kennis van zaken te nemen, moet er 

toereikende en objectieve informatie zijn 

met betrekking tot de financiële positie van 

de uitgevende instelling en de rechten die 

aan de effecten verbonden zijn, en moet 

deze in een beknopte, gemakkelijk te 

analyseren en begrijpelijke vorm worden 

medegedeeld. Deze voorschriften dienen 

van toepassing te zijn op alle soorten 

prospectussen die in overeenstemming met 

deze verordening worden opgesteld, 

inclusief de prospectussen die de minimale 

informatievereisten voor secundaire 

emissies en voor het mkb volgen. Een 

prospectus mag geen gegevens bevatten die 

niet van belang zijn of niet eigen zijn aan 

de uitgevende instelling en de betrokken 

effecten, aangezien dit de voor de 

beleggingsbeslissing relevante informatie 

zou kunnen verdoezelen en dus afbreuk 

zou doen aan de bescherming van de 

belegger. Daarom moet de informatie in 

een prospectus worden aangepast zodat 

die weergeeft wat de aard en de positie 

van de uitgevende instelling is, evenals het 

soort effecten, het soort belegger dat een 

aanbieding beoogt, de eventuele markt 

waar de effecten tot de handel worden 

toegelaten, en de waarschijnlijke kennis 

van beleggers, en de informatie waartoe 

zij toegang hebben omdat die 
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overeenkomstig andere wet- of 

regelgeving openbaar is gemaakt. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De harmonisatie van de in het 

prospectus te vermelden informatie moet 

resulteren in een bescherming van 

beleggers die overal in de Unie 

gelijkwaardig is. Om investeerders in staat 

te stellen een beleggingsbeslissing met 

kennis van zaken te nemen, moet er 

toereikende en objectieve informatie zijn 

met betrekking tot de financiële positie van 

de uitgevende instelling en de rechten die 

aan de effecten verbonden zijn, en moet 

deze in een beknopte, gemakkelijk te 

analyseren en begrijpelijke vorm worden 

medegedeeld. Deze voorschriften dienen 

van toepassing te zijn op alle soorten 

prospectussen die in overeenstemming met 

deze verordening worden opgesteld, 

inclusief de prospectussen die de minimale 

informatievereisten voor secundaire 

emissies en voor het mkb volgen. Een 

prospectus mag geen gegevens bevatten die 

niet van belang zijn of niet eigen zijn aan 

de uitgevende instelling en de betrokken 

effecten, aangezien dit de voor de 

beleggingsbeslissing relevante informatie 

zou kunnen verdoezelen en dus afbreuk 

zou doen aan de bescherming van de 

belegger. 

(21) De harmonisatie van de in het 

prospectus te vermelden informatie moet 

resulteren in een bescherming van 

beleggers die overal in de Unie 

gelijkwaardig is. Om investeerders in staat 

te stellen een beleggingsbeslissing met 

kennis van zaken te nemen, moet er 

toereikende en objectieve informatie zijn 

met betrekking tot de financiële positie van 

de uitgevende instelling en de rechten die 

aan de effecten verbonden zijn, en moet 

deze in een gerichte, gemakkelijk te 

analyseren en begrijpelijke vorm worden 

medegedeeld. Deze voorschriften dienen 

van toepassing te zijn op alle soorten 

prospectussen die in overeenstemming met 

deze verordening worden opgesteld, 

inclusief de prospectussen die de 

evenredige informatievereisten voor 

secundaire emissies en voor het mkb 

volgen, en op uitgevende instellingen die 

verzoeken om toelating tot de handel op 

mkb-groeimarkten. Een prospectus mag 

geen gegevens bevatten die niet van belang 

zijn of niet eigen zijn aan de uitgevende 

instelling en de betrokken effecten, 

aangezien dit de voor de 

beleggingsbeslissing relevante informatie 

zou kunnen verdoezelen en dus afbreuk 

zou doen aan de bescherming van de 

belegger. 

Or. en 
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Amendement  173 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De samenvatting van het prospectus 

moet een nuttige bron van informatie zijn 

voor beleggers, en met name niet-

professionele beleggers. Het dient een op 

zichzelf staand gedeelte van het prospectus 

te zijn en dient vooral bestemd te zijn voor 

kerngegevens die beleggers nodig hebben 

om te kunnen beslissen welke 

aanbiedingen en toelatingen van effecten 

tot de handel zij nader in overweging 

zullen nemen. Deze kerngegevens moeten 

een weergave zijn van de belangrijkste 

kenmerken en risico’s die verbonden zijn 

aan de uitgevende instelling of de 

eventuele garant en de effecten die worden 

aangeboden of tot de handel op een 

gereglementeerde markt worden 

toegelaten. Ook moeten de algemene 

voorwaarden van de aanbieding hierin 

worden vermeld. Met name de 

risicofactoren moeten in de samenvatting 

worden voorgesteld door een beperkte 

keuze te maken van specifieke risico’s die 

van het grootste belang zijn voor de 

uitgevende instelling. 

(22) De inleiding op het prospectus moet 

een nuttige bron van informatie zijn voor 

beleggers, en met name niet-professionele 

beleggers. Het dient een op zichzelf staand 

gedeelte van het prospectus te zijn en dient 

vooral de nadruk te leggen op relevante 

informatie die beleggers nodig hebben om 

te kunnen beslissen welke aanbiedingen en 

toelatingen van effecten tot de handel zij 

nader in overweging zullen nemen. Het 

voorgaande impliceert dat de informatie 

in de inleiding niet wordt herhaald in het 

hoofddeel van het prospectus, tenzij dat 

absoluut noodzakelijk is. Deze relevante 

informatie moet een weergave zijn van de 

belangrijkste kenmerken en risico’s die 

verbonden zijn aan de uitgevende instelling 

of de eventuele garant en de effecten die 

worden aangeboden of tot de handel op een 

gereglementeerde markt worden 

toegelaten. Ook moeten de algemene 

voorwaarden van de aanbieding hierin 

worden vermeld. Met name de 

risicofactoren moeten in de inleiding 

worden voorgesteld door een beperkte 

keuze te maken van specifieke risico’s die 

de uitgevende instelling het meest relevant 

acht voor de belegger bij het nemen van 

beslissingen.  

Or. en 

 

Amendement  174 

Danuta Maria Hübner 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De samenvatting van het prospectus 

moet een nuttige bron van informatie zijn 

voor beleggers, en met name niet-

professionele beleggers. Het dient een op 

zichzelf staand gedeelte van het prospectus 

te zijn en dient vooral bestemd te zijn voor 

kerngegevens die beleggers nodig hebben 

om te kunnen beslissen welke 

aanbiedingen en toelatingen van effecten 

tot de handel zij nader in overweging 

zullen nemen. Deze kerngegevens moeten 

een weergave zijn van de belangrijkste 

kenmerken en risico’s die verbonden zijn 

aan de uitgevende instelling of de 

eventuele garant en de effecten die worden 

aangeboden of tot de handel op een 

gereglementeerde markt worden 

toegelaten. Ook moeten de algemene 

voorwaarden van de aanbieding hierin 

worden vermeld. Met name de 

risicofactoren moeten in de samenvatting 

worden voorgesteld door een beperkte 

keuze te maken van specifieke risico’s die 

van het grootste belang zijn voor de 

uitgevende instelling. 

(22) De samenvatting van het prospectus 

moet een nuttige bron van informatie zijn 

voor beleggers, en met name niet-

professionele beleggers. Het dient een op 

zichzelf staand gedeelte van het prospectus 

te zijn en dient vooral bestemd te zijn voor 

kerngegevens die beleggers nodig hebben 

om te kunnen beslissen welke 

aanbiedingen en toelatingen van effecten 

tot de handel zij nader in overweging 

zullen nemen. Deze kerngegevens moeten 

een weergave zijn van de belangrijkste 

kenmerken en risico’s die verbonden zijn 

aan de uitgevende instelling of de 

eventuele garant en de effecten die worden 

aangeboden of tot de handel op een 

gereglementeerde markt worden 

toegelaten, met inbegrip van unieke 

identificatiecodes zoals de 

identificatiecodes voor juridische 

entiteiten (LEI) of de actoren die 

betrokken zijn bij de aanbieding en de 

internationale effectenidentificatiecodes 

(ISIN) van de effecten. Ook moeten de 

algemene voorwaarden van de aanbieding 

hierin worden vermeld. Met name de 

risicofactoren moeten in de samenvatting 

worden voorgesteld door een beperkte 

keuze te maken van specifieke risico’s die 

van het grootste belang zijn voor de 

uitgevende instelling. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De samenvatting van het prospectus 

moet een nuttige bron van informatie zijn 

(22) De samenvatting van het prospectus 

moet een nuttige bron van informatie zijn 
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voor beleggers, en met name niet-

professionele beleggers. Het dient een op 

zichzelf staand gedeelte van het prospectus 

te zijn en dient vooral bestemd te zijn voor 

kerngegevens die beleggers nodig hebben 

om te kunnen beslissen welke 

aanbiedingen en toelatingen van effecten 

tot de handel zij nader in overweging 

zullen nemen. Deze kerngegevens moeten 

een weergave zijn van de belangrijkste 

kenmerken en risico’s die verbonden zijn 

aan de uitgevende instelling of de 

eventuele garant en de effecten die worden 

aangeboden of tot de handel op een 

gereglementeerde markt worden 

toegelaten. Ook moeten de algemene 

voorwaarden van de aanbieding hierin 

worden vermeld. Met name de 

risicofactoren moeten in de samenvatting 

worden voorgesteld door een beperkte 

keuze te maken van specifieke risico’s die 

van het grootste belang zijn voor de 

uitgevende instelling. 

voor beleggers, en met name niet-

professionele beleggers. Het dient een op 

zichzelf staand gedeelte van het prospectus 

te zijn en dient vooral bestemd te zijn voor 

kerngegevens die beleggers op basis van 

de doelen die zijn vastgelegd in 

Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad over 

essentiële-informatiedocumenten voor 

verpakte retailbeleggingsproducten en 

verzekeringsgebaseerde 

beleggingsproducten (PRIIP's) nodig 

hebben om te kunnen beslissen welke 

aanbiedingen en toelatingen van effecten 

tot de handel zij nader in overweging 

zullen nemen. Deze kerngegevens moeten 

een weergave zijn van de belangrijkste 

kenmerken en risico’s die verbonden zijn 

aan de uitgevende instelling of de 

eventuele garant en de effecten die worden 

aangeboden of tot de handel op een 

gereglementeerde markt worden 

toegelaten. Ook moeten de algemene 

voorwaarden van de aanbieding hierin 

worden vermeld. Met name de 

risicofactoren moeten in de samenvatting 

worden voorgesteld door een beperkte 

keuze te maken van specifieke risico’s die 

van het grootste belang zijn voor de 

uitgevende instelling. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De samenvatting van het prospectus 

moet een nuttige bron van informatie zijn 

voor beleggers, en met name niet-

professionele beleggers. Het dient een op 

zichzelf staand gedeelte van het prospectus 

te zijn en dient vooral bestemd te zijn voor 

(22) De samenvatting van het prospectus 

moet een nuttige bron van informatie zijn 

voor beleggers, en met name niet-

professionele beleggers. Het dient een op 

zichzelf staand gedeelte van het prospectus 

te zijn en dient vooral bestemd te zijn voor 
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kerngegevens die beleggers nodig hebben 

om te kunnen beslissen welke 

aanbiedingen en toelatingen van effecten 

tot de handel zij nader in overweging 

zullen nemen. Deze kerngegevens moeten 

een weergave zijn van de belangrijkste 

kenmerken en risico’s die verbonden zijn 

aan de uitgevende instelling of de 

eventuele garant en de effecten die worden 

aangeboden of tot de handel op een 

gereglementeerde markt worden 

toegelaten. Ook moeten de algemene 

voorwaarden van de aanbieding hierin 

worden vermeld. Met name de 

risicofactoren moeten in de samenvatting 

worden voorgesteld door een beperkte 

keuze te maken van specifieke risico’s die 

van het grootste belang zijn voor de 

uitgevende instelling. 

kerngegevens die beleggers nodig hebben 

om te kunnen beslissen welke 

aanbiedingen en toelatingen van effecten 

tot de handel zij nader willen onderzoeken 

door te kijken naar het volledige 

prospectus, om met kennis van zaken een 

beleggingsbeslissing te kunnen nemen. 

Deze kerngegevens moeten een weergave 

zijn van de belangrijkste kenmerken en 

risico’s die verbonden zijn aan de 

uitgevende instelling of de eventuele garant 

en de effecten die worden aangeboden of 

tot de handel op een gereglementeerde 

markt worden toegelaten. Ook moeten de 

algemene voorwaarden van de aanbieding 

hierin worden vermeld. Met name de 

risicofactoren moeten in de samenvatting 

worden voorgesteld door een beperkte 

keuze te maken van specifieke risico’s die 

van het grootste belang zijn voor de 

uitgevende instelling. 

Or. en 

 

Amendement  177 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) De lijst met risicofactoren in de 

inleiding op het prospectus moet relevant 

zijn voor de specifieke aanbieding en 

uitsluitend in het belang zijn van de 

beleggers, en mag niet dienen om 

algemene verklaringen af te leggen over 

investeringsrisico's of om de 

aansprakelijkheid van de initiatiefnemers 

van de aanbieding te beperken. 

Or. en 
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Amendement  178 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) De samenvatting moet een 

duidelijke waarschuwing bevatten met 

nadruk op de ongepaste aard van het 

product voor niet-professionele beleggers, 

met name in het geval van effecten die 

worden uitgegeven door banken die 

overeenkomstig Richtlijn 2014/59/EU van 

het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de totstandbrenging van een 

kader voor het herstel en de afwikkeling 

van kredietinstellingen en 

beleggingsondernemingen (richtlijn 

herstel en afwikkeling van banken) 

afhankelijk zijn van inbreng. 

Or. en 

 

Amendement  179 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) De samenvatting van het prospectus 

dient kort, eenvoudig, duidelijk en voor 

beleggers makkelijk te begrijpen zijn. 

Samenvattingen moeten in doorlopende 

tekst en zonder technisch taalgebruik 

worden opgesteld en moeten de informatie 

op een gemakkelijk toegankelijke wijze 

voorstellen. Het mag niet gaan om een 

eenvoudige compilatie van fragmenten uit 

het prospectus. Er moet een maximale 

lengte worden vastgesteld zodat beleggers 

er niet van worden afgeschrikt de 

samenvatting te lezen, alsook om 

Schrappen 
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uitgevende instellingen ertoe aan te 

sporen een selectie te maken van de 

informatie die essentieel is voor beleggers. 

Or. en 

 

Amendement  180 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) De samenvatting van het prospectus 

dient kort, eenvoudig, duidelijk en voor 

beleggers makkelijk te begrijpen zijn. 

Samenvattingen moeten in doorlopende 

tekst en zonder technisch taalgebruik 

worden opgesteld en moeten de informatie 

op een gemakkelijk toegankelijke wijze 

voorstellen. Het mag niet gaan om een 

eenvoudige compilatie van fragmenten uit 

het prospectus. Er moet een maximale 

lengte worden vastgesteld zodat beleggers 

er niet van worden afgeschrikt de 

samenvatting te lezen, alsook om 

uitgevende instellingen ertoe aan te sporen 

een selectie te maken van de informatie die 

essentieel is voor beleggers. 

(23) De samenvatting van het prospectus 

dient kort, eenvoudig, duidelijk en voor 

beleggers makkelijk te begrijpen zijn. 

Samenvattingen moeten in doorlopende 

tekst en zonder technisch taalgebruik 

worden opgesteld en moeten de informatie 

op een gemakkelijk toegankelijke wijze 

voorstellen. Het mag niet gaan om een 

eenvoudige compilatie van fragmenten uit 

het prospectus. Er moet een maximale 

lengte worden vastgesteld zodat beleggers 

er niet van worden afgeschrikt de 

samenvatting te lezen, alsook om 

uitgevende instellingen ertoe aan te sporen 

een selectie te maken van de informatie die 

essentieel is voor beleggers. De bevoegde 

autoriteiten moeten evenwel de flexibiliteit 

behouden om de maximale lengte van de 

samenvatting nog te kunnen vergroten 

indien dat nodig is omwille van de 

complexiteit van de activiteiten van de 

uitgevende instelling, de aard van de 

uitgifte of de aard van de uitgegeven 

effecten. 

Or. en 

 

Amendement  181 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Om de samenvatting van het 

prospectus een uniforme structuur te 

verlenen, moeten algemene rubrieken en 

subrubrieken worden aangebracht, met een 

indicatieve inhoud die de uitgevende 

instelling moet aanvullen met beknopte 

beschrijvingen en indien nodig ook 

tabellen. Zolang de informatie maar op 

een eerlijke en evenwichtige wijze wordt 

voorgesteld, moeten de uitgevende 

instellingen de vrijheid te krijgen de 

gegevens te selecteren die zij wezenlijk en 

zinvol achten. 

(24) Om de samenvatting van het 

prospectus een uniforme structuur te 

verlenen, moeten algemene rubrieken en 

subrubrieken worden aangebracht, die de 

uitgevende instelling moet aanvullen met 

beknopte beschrijvingen en indien nodig 

ook tabellen. 

Or. en 

 

Amendement  182 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Niemand kan alleen op grond van de 

samenvatting of een vertaling daarvan 

wettelijk aansprakelijk worden gesteld, 

tenzij deze misleidend of onnauwkeurig is 

of niet strookt met de desbetreffende delen 

van het prospectus. De samenvatting dient 

daartoe een duidelijke waarschuwing te 

bevatten. 

(26) Een persoon kan alleen op grond van 

de samenvatting of een vertaling daarvan 

wettelijk aansprakelijk worden gesteld, als 

deze misleidend of onnauwkeurig is of niet 

strookt met de desbetreffende delen van het 

prospectus. 

Or. en 

 

Amendement  183 

Markus Ferber 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Een uitgevende instelling die 

gedurende drie opeenvolgende jaren een 

universeel registratiedocument heeft 

gedeponeerd en daarvoor goedkeuring 

heeft verkregen, kan worden beschouwd 

als algemeen bekend voor de bevoegde 

autoriteit. Het moet daarom mogelijk zijn 

alle daarop volgende universele 

registratiedocumenten te deponeren zonder 

voorafgaande goedkeuring en deze ex-post 

door de bevoegde autoriteit te laten 

beoordelen wanneer de autoriteit dit nodig 

acht. Elke bevoegde autoriteit moet 

beslissen over de frequentie van een 

dergelijke herziening rekening houdend 

met bijvoorbeeld haar beoordeling van de 

risico’s van de uitgevende instelling, de 

kwaliteit van haar eerdere vroegere 

openbaarmakingen of de termijn die 

verstreken is sinds de laatste beoordeling 

van het universele registratiedocument. 

(33) Een uitgevende instelling die 

gedurende drie opeenvolgende jaren een 

universeel registratiedocument heeft 

gedeponeerd en daarvoor goedkeuring 

heeft verkregen, kan worden beschouwd 

als algemeen bekend voor de bevoegde 

autoriteit. Het moet daarom mogelijk zijn 

alle daarop volgende universele 

registratiedocumenten of wijzigingen in 

registratiedocumenten te deponeren 

zonder voorafgaande goedkeuring en deze 

ex-post door de bevoegde autoriteit te laten 

beoordelen wanneer de autoriteit dit nodig 

acht. Elke bevoegde autoriteit moet 

beslissen over de frequentie van een 

dergelijke herziening rekening houdend 

met bijvoorbeeld haar beoordeling van de 

risico’s van de uitgevende instelling, de 

kwaliteit van haar eerdere vroegere 

openbaarmakingen of de termijn die 

verstreken is sinds de laatste beoordeling 

van het universele registratiedocument. 

Or. de 

 

Amendement  184 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Een uitgevende instelling die 

gedurende drie opeenvolgende jaren een 

universeel registratiedocument heeft 

gedeponeerd en daarvoor goedkeuring 

heeft verkregen, kan worden beschouwd 

als algemeen bekend voor de bevoegde 

autoriteit. Het moet daarom mogelijk zijn 

alle daarop volgende universele 

registratiedocumenten te deponeren zonder 

(33) Een uitgevende instelling die 

gedurende drie opeenvolgende jaren een 

universeel registratiedocument heeft 

gedeponeerd en daarvoor goedkeuring 

heeft verkregen, kan worden beschouwd 

als algemeen bekend voor de bevoegde 

autoriteit. Het moet daarom mogelijk zijn 

alle daarop volgende universele 

registratiedocumenten te deponeren zonder 
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voorafgaande goedkeuring en deze ex-post 

door de bevoegde autoriteit te laten 

beoordelen wanneer de autoriteit dit nodig 

acht. Elke bevoegde autoriteit moet 

beslissen over de frequentie van een 

dergelijke herziening rekening houdend 

met bijvoorbeeld haar beoordeling van de 

risico’s van de uitgevende instelling, de 

kwaliteit van haar eerdere vroegere 

openbaarmakingen of de termijn die 

verstreken is sinds de laatste beoordeling 

van het universele registratiedocument. 

voorafgaande goedkeuring en deze ex-post 

door de bevoegde autoriteit te laten 

beoordelen wanneer de autoriteit dit nodig 

acht. Elke bevoegde autoriteit moet 

beslissen over de frequentie van een 

dergelijke herziening rekening houdend 

met bijvoorbeeld haar beoordeling van de 

risico’s van de uitgevende instelling, de 

kwaliteit van haar eerdere vroegere 

openbaarmakingen of de termijn die 

verstreken is sinds de laatste beoordeling 

van het universele registratiedocument. 

Dergelijke voorafgaande goedkeuring van 

de universele registratiedocumenten moet 

evenwel nog steeds vereist zijn bij een 

brutowijziging van betekenis zoals 

bedoeld in artikel 4 bis, lid 6, van 

Verordening (EG) nr. 809/2004, of bij een 

belangrijke wijziging in het vermogen, de 

financiële positie, het resultaat of de 

vooruitzichten van de uitgevende 

instelling. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Een uitgevende instelling die 

gedurende drie opeenvolgende jaren een 

universeel registratiedocument heeft 

gedeponeerd en daarvoor goedkeuring 

heeft verkregen, kan worden beschouwd 

als algemeen bekend voor de bevoegde 

autoriteit. Het moet daarom mogelijk zijn 

alle daarop volgende universele 

registratiedocumenten te deponeren zonder 

voorafgaande goedkeuring en deze ex-post 

door de bevoegde autoriteit te laten 

beoordelen wanneer de autoriteit dit nodig 

acht. Elke bevoegde autoriteit moet 

beslissen over de frequentie van een 

(33) Een uitgevende instelling die 

gedurende twee opeenvolgende jaren een 

universeel registratiedocument heeft 

gedeponeerd en daarvoor goedkeuring 

heeft verkregen, kan worden beschouwd 

als algemeen bekend voor de bevoegde 

autoriteit. Het moet daarom mogelijk zijn 

alle daarop volgende universele 

registratiedocumenten te deponeren zonder 

voorafgaande goedkeuring en deze ex-post 

door de bevoegde autoriteit te laten 

beoordelen wanneer de autoriteit dit nodig 

acht. Elke bevoegde autoriteit moet 

beslissen over de frequentie van een 
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dergelijke herziening rekening houdend 

met bijvoorbeeld haar beoordeling van de 

risico’s van de uitgevende instelling, de 

kwaliteit van haar eerdere vroegere 

openbaarmakingen of de termijn die 

verstreken is sinds de laatste beoordeling 

van het universele registratiedocument. 

dergelijke herziening rekening houdend 

met bijvoorbeeld haar beoordeling van de 

risico’s van de uitgevende instelling, de 

kwaliteit van haar eerdere vroegere 

openbaarmakingen of de termijn die 

verstreken is sinds de laatste beoordeling 

van het universele registratiedocument. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) Wanneer een uitgevende instelling een 

prospectus opstelt dat uit afzonderlijke 

documenten bestaat, dienen alle onderdelen 

van het prospectus te worden goedgekeurd, 

inclusief, indien van toepassing, het 

universele registratiedocument en de 

wijzigingen daarvan, wanneer deze eerder 

bij de bevoegde autoriteit zijn 

gedeponeerd maar nog niet zijn 

goedgekeurd. 

(35) Wanneer een uitgevende instelling een 

prospectus opstelt dat uit afzonderlijke 

documenten bestaat, dienen alle onderdelen 

van het prospectus te worden goedgekeurd. 

Indien evenwel een veelvuldig uitgevende 

instelling een universeel 

registratiedocument zonder voorafgaande 

goedkeuring heeft gedeponeerd, moeten 
het universele registratiedocument en de 

aan dat document aangebrachte 
wijzigingen sinds het werd gedeponeerd, 

niet worden goedgekeurd als onderdeel 

van een prospectus. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Philippe De Backer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) Wanneer een uitgevende instelling een 

prospectus opstelt dat uit afzonderlijke 

documenten bestaat, dienen alle onderdelen 

(35) Wanneer een uitgevende instelling een 

prospectus opstelt dat uit afzonderlijke 

documenten bestaat, dienen alle onderdelen 
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van het prospectus te worden goedgekeurd, 

inclusief, indien van toepassing, het 

universele registratiedocument en de 

wijzigingen daarvan, wanneer deze eerder 

bij de bevoegde autoriteit zijn gedeponeerd 

maar nog niet zijn goedgekeurd. 

van het prospectus te worden goedgekeurd, 

inclusief, indien van toepassing, het 

universele registratiedocument en de 

wijzigingen daarvan, wanneer deze eerder 

bij de bevoegde autoriteit zijn gedeponeerd 

maar nog niet zijn goedgekeurd. In geval 

van een veelvuldig uitgevende instelling 

hoeven wijzigingen of aanvullingen in het 

universele registratiedocument niet vóór 

publicatie te worden goedgekeurd maar 

moeten zich wel door de bevoegde 

autoriteit achteraf laten beoordelen. Dat 

mag geen invloed hebben op het recht van 

beleggers om zich na publicatie van de 

aanvulling terug te trekken. 

Or. en 

Motivering 

Vervangt AM 7 in het ontwerpverslag. Toevoeging van een zin waarin staat dat het geen 

invloed mag hebben op het recht van beleggers om zich terug te trekken. 

 

Amendement  188 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 39 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) Wegens haar aard kan informatie over 

belastingen op inkomsten uit effecten in 

een prospectus slechts algemeen zijn en 

biedt deze weinig toegevoegde waarde 

voor de individuele belegger. Aangezien 

dergelijke informatie niet alleen 

betrekking moet hebben op het land van 

vestiging van het hoofdkantoor van de 

uitgevende instelling, maar ook op de 

landen waar de aanbieding plaatsvindt of 

waar de toelating tot de handel wordt 

aangevraagd, is het ingeval het prospectus 

van een paspoort wordt voorzien, duur om 

deze informatie te verstrekken en kan dit 

grensoverschrijdende aanbiedingen 

(39) Wegens haar aard kan informatie over 

belastingen op inkomsten uit effecten in 

een prospectus slechts algemeen zijn en 

biedt deze weinig toegevoegde waarde 

voor de individuele belegger. 

Belastinginformatie over de uitgevende 

instelling moet evenwel niet alleen 

betrekking hebben op het land van 

vestiging van het hoofdkantoor van de 

uitgevende instelling, maar ook op de 

landen waar de aanbieding plaatsvindt of 

waar de toelating tot de handel wordt 

aangevraagd, evenals op de omzet, het 

resultaat en de belastingschulden. Een 

prospectus moet bovendien een 
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belemmeren. Een prospectus moet 

derhalve alleen een waarschuwing 

bevatten dat de belastingwetgeving van de 

lidstaat van de investeerder en van de 

lidstaat van oprichting van de uitgevende 

instelling een weerslag kan hebben op de 

inkomsten uit de effecten. Het prospectus 

moet echter steeds passende informatie 

over belastingen bevatten wanneer de 

voorgestelde investering onder een 

specifieke fiscale regeling valt, 

bijvoorbeeld in het geval van beleggingen 

in effecten waarvoor beleggers een 

gunstige fiscale behandeling krijgen. 

waarschuwing bevatten dat de 

belastingwetgeving van de lidstaat van de 

investeerder en van de lidstaat van 

oprichting van de uitgevende instelling een 

weerslag kan hebben op de inkomsten uit 

de effecten. Het prospectus moet ook 

passende informatie over belastingen 

bevatten wanneer de voorgestelde 

investering onder een specifieke fiscale 

regeling valt, bijvoorbeeld in het geval van 

beleggingen in effecten waarvoor 

beleggers een gunstige fiscale behandeling 

krijgen. 

Or. en 

 

Amendement  189 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) Zodra een klasse van effecten tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

wordt toegelaten, worden beleggers door 

de uitgevende instelling voortdurend van 

informatie voorzien krachtens Verordening 

(EU) nr. 596/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad12 en Richtlijn 

2004/109/EG. De behoefte aan een 

volledig prospectus is dus minder acuut in 

geval van volgende aanbiedingen aan het 

publiek of toelatingen van effecten tot de 

handel door de uitgevende instelling. 

Daarom moet een afzonderlijk prospectus 

beschikbaar worden gesteld voor gebruik 

in geval van secundaire uitgiften en moet 

de inhoud daarvan worden versoepeld ten 

opzichte van de normale regeling, rekening 

houdend met de reeds openbaar gemaakte 

informatie. Aan investeerders moet verder 

nog geconsolideerde en goed 

gestructureerde informatie worden 

verstrekt over elementen zoals de 

(40) Zodra een klasse van effecten tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

wordt toegelaten, worden beleggers door 

de uitgevende instelling voortdurend van 

informatie voorzien krachtens Verordening 

(EU) nr. 596/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad12 en Richtlijn 

2004/109/EG. De behoefte aan een 

volledig prospectus is dus minder acuut in 

geval van volgende aanbiedingen aan het 

publiek of toelatingen van effecten tot de 

handel door de uitgevende instelling. 

Daarom moet een afzonderlijk prospectus 

beschikbaar worden gesteld voor gebruik 

in geval van secundaire uitgiften en moet 

de inhoud daarvan worden versoepeld ten 

opzichte van de normale regeling, rekening 

houdend met de reeds openbaar gemaakte 

informatie. Aan investeerders moet verder 

nog geconsolideerde en goed 

gestructureerde informatie worden 

verstrekt over elementen zoals de 
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voorwaarden van de aanbieding en de 

context daarvan, inclusief de verklaring 

inzake het werkkapitaal, de bestemming 

van de opbrengsten, de risicofactoren die 

specifiek zijn voor de uitgevende instelling 

en de effecten, de praktijk van de raad van 

bestuur, de beloning van de bestuurders, 

de aandeelhoudersstructuur of transacties 

met verbonden partijen. Aangezien 

dergelijke informatie momenteel niet 

doorlopend openbaar moeten worden 

gemaakt krachtens Verordening (EU) nr. 

596/2014 en Richtlijn 2004/109/EG, is het 

passend dat het prospectus dat in geval 

van een secundaire afgifte wordt 

opgesteld, ten minste deze informatie 

bevat. 

voorwaarden van de aanbieding en de 

context daarvan, inclusief de verklaring 

inzake het werkkapitaal, de bestemming 

van de opbrengsten, en de specifieke 

risicofactoren met betrekking tot de 

uitgevende instelling en de effecten, die 

zich voordoen in elk geval van de 

specifieke aanbieding of de toelating tot 

de handel. 

__________________ __________________ 

12 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

april 2014 betreffende marktmisbruik 

(verordening marktmisbruik) en houdende 

intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 

2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 

van 12.6.2014, blz. 1). 

12 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

april 2014 betreffende marktmisbruik 

(verordening marktmisbruik) en houdende 

intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 

2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 

van 12.6.2014, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  190 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) Zodra een klasse van effecten tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

wordt toegelaten, worden beleggers door 

de uitgevende instelling voortdurend van 

informatie voorzien krachtens Verordening 

(EU) nr. 596/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad12 en Richtlijn 

2004/109/EG. De behoefte aan een 

(40) Zodra een klasse van effecten tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

wordt toegelaten, worden beleggers door 

de uitgevende instelling voortdurend van 

informatie voorzien krachtens Verordening 

(EU) nr. 596/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad12 en Richtlijn 

2004/109/EG. De behoefte aan een 
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volledig prospectus is dus minder acuut in 

geval van volgende aanbiedingen aan het 

publiek of toelatingen van effecten tot de 

handel door de uitgevende instelling. 

Daarom moet een afzonderlijk prospectus 

beschikbaar worden gesteld voor gebruik 

in geval van secundaire uitgiften en moet 

de inhoud daarvan worden versoepeld ten 

opzichte van de normale regeling, rekening 

houdend met de reeds openbaar gemaakte 

informatie. Aan investeerders moet verder 

nog geconsolideerde en goed 

gestructureerde informatie worden 

verstrekt over elementen zoals de 

voorwaarden van de aanbieding en de 

context daarvan, inclusief de verklaring 

inzake het werkkapitaal, de bestemming 

van de opbrengsten, de risicofactoren die 

specifiek zijn voor de uitgevende instelling 

en de effecten, de praktijk van de raad van 

bestuur, de beloning van de bestuurders, 
de aandeelhoudersstructuur of transacties 

met verbonden partijen. Aangezien 

dergelijke informatie momenteel niet 

doorlopend openbaar moeten worden 

gemaakt krachtens Verordening (EU) nr. 

596/2014 en Richtlijn 2004/109/EG, is het 

passend dat het prospectus dat in geval van 

een secundaire afgifte wordt opgesteld, ten 

minste deze informatie bevat. 

volledig prospectus is dus minder acuut in 

geval van volgende aanbiedingen aan het 

publiek of toelatingen van effecten tot de 

handel door de uitgevende instelling. 

Daarom moet een afzonderlijk prospectus 

beschikbaar worden gesteld voor gebruik 

in geval van secundaire uitgiften en moet 

de inhoud daarvan worden versoepeld ten 

opzichte van de normale regeling, rekening 

houdend met de reeds openbaar gemaakte 

informatie. Aan investeerders moet verder 

nog geconsolideerde en goed 

gestructureerde informatie worden 

verstrekt over de feitelijke impact van de 

uitgifte op de financiële structuur van de 

uitgevende instelling, met inbegrip van 
elementen zoals de voorwaarden van de 

aanbieding en de context daarvan, inclusief 

de verklaring inzake het werkkapitaal (voor 

effecten met aandelenkarakter), 

kapitalisatie en schulden (voor effecten 

met aandelenkarakter), 

belangenconflicten (voor effecten met 

aandelenkarakter), de bestemming van de 

opbrengsten, de risicofactoren die specifiek 

zijn voor de uitgevende instelling en de 

effecten, de aandeelhoudersstructuur of 

transacties met verbonden partijen (voor 

effecten met aandelenkarakter). 

Aangezien dergelijke informatie 

momenteel niet doorlopend openbaar 

moeten worden gemaakt krachtens 

Verordening (EU) nr. 596/2014 en 

Richtlijn 2004/109/EG, is het passend dat 

het prospectus dat in geval van een 

secundaire afgifte wordt opgesteld, ten 

minste deze informatie bevat. Aangezien 

het voor beleggers complexer is om 

informatie die eerder doorlopend en ad 

hoc dan gedurende een specifieke periode 

wordt verstrekt, te verzamelen, moet een 

samenvattende en gestructureerde 

presentatie van de meest recente en 

relevante informatie worden aangeboden. 

Om te voorkomen dat een dergelijke 

vereiste de hele bedoeling van een 

soepeler regeling voor secundaire 

uitgiften zou ondermijnen, moet de ESMA 

ontwerpen van technische 
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reguleringsnormen vaststellen om de 

inhoud en het model van de samengevatte 

presentatie te verduidelijken. 

__________________ __________________ 

12 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

april 2014 betreffende marktmisbruik 

(verordening marktmisbruik) en houdende 

intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 

2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 

van 12.6.2014, blz. 1). 

12 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

april 2014 betreffende marktmisbruik 

(verordening marktmisbruik) en houdende 

intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 

2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 

van 12.6.2014, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  191 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) Zodra een klasse van effecten tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

wordt toegelaten, worden beleggers door 

de uitgevende instelling voortdurend van 

informatie voorzien krachtens Verordening 

(EU) nr. 596/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad12 en Richtlijn 

2004/109/EG. De behoefte aan een 

volledig prospectus is dus minder acuut in 

geval van volgende aanbiedingen aan het 

publiek of toelatingen van effecten tot de 

handel door de uitgevende instelling. 

Daarom moet een afzonderlijk prospectus 

beschikbaar worden gesteld voor gebruik 

in geval van secundaire uitgiften en moet 

de inhoud daarvan worden versoepeld ten 

opzichte van de normale regeling, rekening 

houdend met de reeds openbaar gemaakte 

informatie. Aan investeerders moet verder 

nog geconsolideerde en goed 

gestructureerde informatie worden 

verstrekt over elementen zoals de 

(40) Zodra een klasse van effecten tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

wordt toegelaten, worden beleggers door 

de uitgevende instelling voortdurend van 

informatie voorzien krachtens Verordening 

(EU) nr. 596/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad en Richtlijn 

2004/109/EG. De behoefte aan een 

volledig prospectus is dus minder acuut in 

geval van volgende aanbiedingen aan het 

publiek of toelatingen van effecten tot de 

handel door de uitgevende instelling. 

Daarom moet een afzonderlijk prospectus 

beschikbaar worden gesteld voor gebruik 

in geval van secundaire uitgiften en moet 

de inhoud daarvan worden versoepeld ten 

opzichte van de normale regeling, rekening 

houdend met de reeds openbaar gemaakte 

informatie. Aan investeerders moet verder 

nog geconsolideerde en goed 

gestructureerde informatie worden 

verstrekt over elementen zoals de 
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voorwaarden van de aanbieding en de 

context daarvan, inclusief de verklaring 

inzake het werkkapitaal, de bestemming 

van de opbrengsten, de risicofactoren die 

specifiek zijn voor de uitgevende instelling 

en de effecten, de praktijk van de raad van 

bestuur, de beloning van de bestuurders, de 

aandeelhoudersstructuur of transacties met 

verbonden partijen. Aangezien dergelijke 

informatie momenteel niet doorlopend 

openbaar moeten worden gemaakt 

krachtens Verordening (EU) nr. 596/2014 

en Richtlijn 2004/109/EG, is het passend 

dat het prospectus dat in geval van een 

secundaire afgifte wordt opgesteld, ten 

minste deze informatie bevat. 

voorwaarden van de aanbieding en de 

context daarvan, inclusief een 

gestructureerde en synthetische 

presentatie van recente actuele 

informatie, de verklaring inzake het 

werkkapitaal, de verklaring inzake 

kapitalisatie en schulden, de bestemming 

van de opbrengsten, belangrijke 

risicofactoren die specifiek zijn voor de 

uitgevende instelling en de effecten, de 

praktijk van de raad van bestuur, de 

beloning van de bestuurders, de 

aandeelhoudersstructuur of transacties met 

verbonden partijen. Aangezien dergelijke 

informatie momenteel niet doorlopend 

openbaar moeten worden gemaakt 

krachtens Verordening (EU) nr. 596/2014 

en Richtlijn 2004/109/EG, is het passend 

dat het prospectus dat in geval van een 

secundaire afgifte wordt opgesteld, ten 

minste deze informatie bevat. 

__________________ __________________ 

12 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

april 2014 betreffende marktmisbruik 

(verordening marktmisbruik) en houdende 

intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 

2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 

van 12.6.2014, blz. 1). 

12 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

april 2014 betreffende marktmisbruik 

(verordening marktmisbruik) en houdende 

intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 

2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 

van 12.6.2014, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  192 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) Zodra een klasse van effecten tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

wordt toegelaten, worden beleggers door 

(40) Zodra een klasse van effecten tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

wordt toegelaten, worden beleggers door 



 

PE582.054v01-00 50/145 AM\1092631NL.doc 

NL 

de uitgevende instelling voortdurend van 

informatie voorzien krachtens Verordening 

(EU) nr. 596/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad12 en Richtlijn 

2004/109/EG. De behoefte aan een 

volledig prospectus is dus minder acuut in 

geval van volgende aanbiedingen aan het 

publiek of toelatingen van effecten tot de 

handel door de uitgevende instelling. 

Daarom moet een afzonderlijk prospectus 

beschikbaar worden gesteld voor gebruik 

in geval van secundaire uitgiften en moet 

de inhoud daarvan worden versoepeld ten 

opzichte van de normale regeling, rekening 

houdend met de reeds openbaar gemaakte 

informatie. Aan investeerders moet verder 

nog geconsolideerde en goed 

gestructureerde informatie worden 

verstrekt over elementen zoals de 

voorwaarden van de aanbieding en de 

context daarvan, inclusief de verklaring 

inzake het werkkapitaal, de bestemming 

van de opbrengsten, de risicofactoren die 

specifiek zijn voor de uitgevende instelling 

en de effecten, de praktijk van de raad van 

bestuur, de beloning van de bestuurders, de 

aandeelhoudersstructuur of transacties met 

verbonden partijen. Aangezien dergelijke 

informatie momenteel niet doorlopend 

openbaar moeten worden gemaakt 

krachtens Verordening (EU) nr. 596/2014 

en Richtlijn 2004/109/EG, is het passend 

dat het prospectus dat in geval van een 

secundaire afgifte wordt opgesteld, ten 

minste deze informatie bevat. 

de uitgevende instelling voortdurend van 

informatie voorzien krachtens Verordening 

(EU) nr. 596/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad12 en Richtlijn 

2004/109/EG. De behoefte aan een 

volledig prospectus is dus minder acuut in 

geval van volgende aanbiedingen aan het 

publiek of toelatingen van effecten tot de 

handel door de uitgevende instelling. 

Daarom moet een afzonderlijk prospectus 

beschikbaar worden gesteld voor gebruik 

in geval van secundaire uitgiften en moet 

de inhoud daarvan worden versoepeld ten 

opzichte van de normale regeling, rekening 

houdend met de reeds openbaar gemaakte 

informatie. Aan investeerders moet verder 

nog geconsolideerde en goed 

gestructureerde informatie worden 

verstrekt over elementen zoals de 

voorwaarden van de aanbieding en de 

context daarvan, inclusief een compilatie 

van relevante informatie sinds de laatste 

aanbieding van die klasse, de impact op 

de kapitaalstructuur van de uitgevende 

instelling, de verklaring inzake het 

werkkapitaal, de bestemming van de 

opbrengsten, de risicofactoren die specifiek 

zijn voor de uitgevende instelling en de 

effecten, de praktijk van de raad van 

bestuur, de beloning van de bestuurders, de 

aandeelhoudersstructuur of transacties met 

verbonden partijen. Aangezien dergelijke 

informatie momenteel niet doorlopend 

openbaar moeten worden gemaakt 

krachtens Verordening (EU) nr. 596/2014 

en Richtlijn 2004/109/EG, is het passend 

dat het prospectus dat in geval van een 

secundaire afgifte wordt opgesteld, ten 

minste deze informatie bevat. 

__________________ __________________ 

12 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

april 2014 betreffende marktmisbruik 

(verordening marktmisbruik) en houdende 

intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 

2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 

12 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

april 2014 betreffende marktmisbruik 

(verordening marktmisbruik) en houdende 

intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 

2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 
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van 12.6.2014, blz. 1). van 12.6.2014, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  193 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) Zodra een klasse van effecten tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

wordt toegelaten, worden beleggers door 

de uitgevende instelling voortdurend van 

informatie voorzien krachtens Verordening 

(EU) nr. 596/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad12 en Richtlijn 

2004/109/EG. De behoefte aan een 

volledig prospectus is dus minder acuut in 

geval van volgende aanbiedingen aan het 

publiek of toelatingen van effecten tot de 

handel door de uitgevende instelling. 

Daarom moet een afzonderlijk prospectus 

beschikbaar worden gesteld voor gebruik 

in geval van secundaire uitgiften en moet 

de inhoud daarvan worden versoepeld ten 

opzichte van de normale regeling, rekening 

houdend met de reeds openbaar gemaakte 

informatie. Aan investeerders moet verder 

nog geconsolideerde en goed 

gestructureerde informatie worden 

verstrekt over elementen zoals de 

voorwaarden van de aanbieding en de 

context daarvan, inclusief de verklaring 

inzake het werkkapitaal, de bestemming 

van de opbrengsten, de risicofactoren die 

specifiek zijn voor de uitgevende instelling 

en de effecten, de praktijk van de raad van 

bestuur, de beloning van de bestuurders, de 

aandeelhoudersstructuur of transacties met 

verbonden partijen. Aangezien dergelijke 

informatie momenteel niet doorlopend 

openbaar moeten worden gemaakt 

krachtens Verordening (EU) nr. 596/2014 

en Richtlijn 2004/109/EG, is het passend 

(40) Zodra een klasse van effecten tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

wordt toegelaten, worden beleggers door 

de uitgevende instelling voortdurend van 

informatie voorzien krachtens Verordening 

(EU) nr. 596/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad12 en Richtlijn 

2004/109/EG. De behoefte aan een 

volledig prospectus is dus minder acuut in 

geval van volgende aanbiedingen aan het 

publiek of toelatingen van effecten tot de 

handel door de uitgevende instelling. 

Daarom moet een afzonderlijk prospectus 

beschikbaar worden gesteld voor gebruik 

in geval van secundaire uitgiften en moet 

de inhoud daarvan worden versoepeld ten 

opzichte van de normale regeling, rekening 

houdend met de reeds openbaar gemaakte 

informatie. Aan investeerders moet verder 

nog geconsolideerde en goed 

gestructureerde informatie worden 

verstrekt over elementen zoals de 

voorwaarden van de aanbieding en de 

context daarvan, inclusief de verklaring 

van kapitalisatie en schulden, de 
verklaring inzake het werkkapitaal, de 

bestemming van de opbrengsten, de 

risicofactoren die specifiek zijn voor de 

uitgevende instelling en de effecten, de 

praktijk van de raad van bestuur, de 

beloning van de bestuurders, de 

aandeelhoudersstructuur of transacties met 

verbonden partijen. Aangezien dergelijke 

informatie momenteel niet doorlopend 

openbaar moeten worden gemaakt 
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dat het prospectus dat in geval van een 

secundaire afgifte wordt opgesteld, ten 

minste deze informatie bevat. 

krachtens Verordening (EU) nr. 596/2014 

en Richtlijn 2004/109/EG, is het passend 

dat het prospectus dat in geval van een 

secundaire afgifte wordt opgesteld, ten 

minste deze informatie bevat. 

__________________ __________________ 

12 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

april 2014 betreffende marktmisbruik 

(verordening marktmisbruik) en houdende 

intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 

2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 

van 12.6.2014, blz. 1). 

12 Verordening (EU) nr. 596/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

april 2014 betreffende marktmisbruik 

(verordening marktmisbruik) en houdende 

intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 

2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 

van 12.6.2014, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  194 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 41 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(41) De specifieke 

openbaarmakingsregeling voor secundaire 

emissies moet tot mkb-groeimarkten 

worden uitgebreid aangezien de 

exploitanten op deze markten krachtens 

Richtlijn 2014/65/EU regels moeten 

vaststellen en toepassen die passende 

permanente informatieverstrekking 

verzekeren door uitgevende instellingen 

waarvan effecten worden verhandeld op 

deze handelsplatforms. 

(41) De evenredige 

openbaarmakingsregeling voor secundaire 

emissies moet tot mkb-groeimarkten 

worden uitgebreid aangezien de 

exploitanten op deze markten krachtens 

Richtlijn 2014/65/EU regels moeten 

vaststellen en toepassen die passende 

permanente informatieverstrekking 

verzekeren door uitgevende instellingen 

waarvan effecten worden verhandeld op 

deze handelsplatforms. 

Or. en 

 

Amendement  195 

Kay Swinburne 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 42 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) De specifieke 

openbaarmakingsregeling voor 

secundaire emissies moet alleen voor 

gebruik beschikbaar zijn nadat een 

minimale termijn is verstreken sinds de 

eerste toelating tot de handel van een 

klasse van effecten van een uitgevende 

instelling. Een termijn van 18 maanden 

moet ervoor zorgen dat de uitgevende 

instelling ten minste eenmaal heeft 

voldaan aan haar verplichting tot 

bekendmaking van een jaarlijks 

financieel verslag overeenkomstig 

Richtlijn 2004/109/EG of volgens de 

regels van de marktexploitant van een 

mkb-groeimarkt. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  196 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 42 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) De specifieke 

openbaarmakingsregeling voor secundaire 

emissies moet alleen voor gebruik 

beschikbaar zijn nadat een minimale 

termijn is verstreken sinds de eerste 

toelating tot de handel van een klasse van 

effecten van een uitgevende instelling. Een 

termijn van 18 maanden moet ervoor 

zorgen dat de uitgevende instelling ten 

minste eenmaal heeft voldaan aan haar 

verplichting tot bekendmaking van een 

jaarlijks financieel verslag overeenkomstig 

Richtlijn 2004/109/EG of volgens de regels 

van de marktexploitant van een mkb-

groeimarkt. 

(42) De evenredige 

openbaarmakingsregeling voor secundaire 

emissies moet alleen voor gebruik 

beschikbaar zijn nadat een minimale 

termijn is verstreken sinds de eerste 

toelating tot de handel van een klasse van 

effecten van een uitgevende instelling. Een 

termijn van 18 maanden moet ervoor 

zorgen dat de uitgevende instelling ten 

minste eenmaal heeft voldaan aan haar 

verplichting tot bekendmaking van een 

jaarlijks financieel verslag overeenkomstig 

Richtlijn 2004/109/EG of volgens de regels 

van de marktexploitant van een mkb-

groeimarkt. 
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Or. en 

 

Amendement  197 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 43 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(43) Een van de belangrijkste 

doelstellingen van de kapitaalmarktenunie 

is het vergemakkelijken van de toegang tot 

financiering op de kapitaalmarkten voor 

kleine en middelgrote ondernemingen in de 

Unie. Aangezien dergelijke ondernemingen 

meestal relatief lagere bedragen nodig 

hebben dan andere uitgevende instellingen, 

kunnen de kosten voor het opstellen van 

een prospectus buitensporig hoog zijn en 

kan dit hen ervan weerhouden om hun 

effecten aan het publiek aan te bieden. 

Tegelijkertijd kunnen kleine en 

middelgrote ondernemingen vanwege hun 

omvang en hun kortere staat van dienst 

hogere investeringsrisico's inhouden dan 

grotere emittenten en moeten zij voldoende 

informatie openbaar maken zodat 

investeerders hun beleggingsbeslissing 

kunnen nemen. Daarom moet bij het 

afwegen van de inhoud van een prospectus 

voor kleine en middelgrote ondernemingen 

een goed evenwicht worden gevonden 

tussen kostenefficiënte toegang tot de 

financiële markten en bescherming van de 

beleggers. Met dit doel voor ogen moet 

derhalve een specifieke 

openbaarmakingsregeling worden 

ontwikkeld voor kleine en middelgrote 

ondernemingen. 

(43) Een van de belangrijkste 

doelstellingen van de kapitaalmarktenunie 

is het vergemakkelijken van de toegang tot 

financiering op de kapitaalmarkten voor 

kleine en middelgrote ondernemingen in de 

Unie. Aangezien dergelijke ondernemingen 

meestal relatief lagere bedragen nodig 

hebben dan andere uitgevende instellingen, 

kunnen de kosten voor het opstellen van 

een prospectus buitensporig hoog zijn en 

kan dit hen ervan weerhouden om hun 

effecten aan het publiek aan te bieden. 

Tegelijkertijd kunnen kleine en 

middelgrote ondernemingen vanwege hun 

omvang en hun kortere staat van dienst 

hogere investeringsrisico's inhouden dan 

grotere emittenten en moeten zij voldoende 

informatie openbaar maken zodat 

investeerders hun beleggingsbeslissing 

kunnen nemen. Daarom moet bij het 

afwegen van de inhoud van een prospectus 

voor kleine en middelgrote ondernemingen 

een goed evenwicht worden gevonden 

tussen kostenefficiënte toegang tot de 

financiële markten en bescherming van de 

beleggers. Met dit doel voor ogen moet 

derhalve een specifieke 

openbaarmakingsregeling worden 

ontwikkeld voor kleine en middelgrote 

ondernemingen en voor uitgevende 

instellingen die verzoeken om toelating tot 

mkb-groeimarkten. 

Or. en 
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Amendement  198 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 43 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (43 bis) Om financiering op de 

kapitaalmarkten door kleine en 

middelgrote ondernemingen aan te 

moedigen, moet de pan-Europese 

evenredige regeling die in deze 

verordening is vastgelegd, ervoor zorgen 

dat speciale aandacht wordt besteed aan 

mkb-groeimarkten die actief zijn als 

MTF's, en aan middelgrote, private 

ondernemingen die gekozen hebben voor 

toegang tot schuldinstrumenten. 

Or. en 

 

Amendement  199 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 44 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) De minimale informatie die door 

kleine en middelgrote ondernemingen moet 

worden verstrekt in het kader van de 

specifieke openbaarmakingsregeling, 

moet zodanig worden afgestemd dat deze 

wezenlijk en relevant is voor 

ondernemingen van deze omvang en 

degenen die erin beleggen, en moet erop 

gericht zijn evenredigheid te waarborgen 

tussen de omvang van de onderneming en 

de behoefte aan financiële middelen 

enerzijds en de kostprijs voor het 

vervaardigen van een prospectus 

anderzijds. Om ervoor te zorgen dat kleine 

en middelgrote ondernemingen 

prospectussen kunnen opstellen zonder 

daarvoor kosten te moeten dragen die niet 

(44) De minimale informatie die door 

kleine en middelgrote ondernemingen moet 

worden verstrekt in het kader van het in 

artikel 15 vastgestelde mkb-prospectus, 

moet zodanig worden afgestemd dat deze 

wezenlijk en relevant is voor 

ondernemingen van deze omvang en 

degenen die erin beleggen, en moet erop 

gericht zijn evenredigheid te waarborgen 

tussen de omvang van de onderneming en 

de behoefte aan financiële middelen 

enerzijds en de kostprijs voor het 

vervaardigen van een prospectus 

anderzijds. Om ervoor te zorgen dat kleine 

en middelgrote ondernemingen 

prospectussen kunnen opstellen zonder 

daarvoor kosten te moeten dragen die niet 
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in verhouding staan tot de omvang van het 

bedrijf en dus tot de grootteorde van de aan 

te trekken financiële middelen, moet de 

specifieke openbaarmakingsregeling voor 

kleine en middelgrote ondernemingen 
flexibeler zijn dan voor ondernemingen op 

gereglementeerde markten, voor zover 

hiermee de bekendmaking wordt verzekerd 

van de belangrijkste informatie die de 

beleggers nodig hebben. 

in verhouding staan tot de omvang van het 

bedrijf en dus tot de grootteorde van de aan 

te trekken financiële middelen, moet het 

mkb-prospectus flexibeler zijn dan voor 

ondernemingen op gereglementeerde 

markten, voor zover hiermee de 

bekendmaking wordt verzekerd van de 

belangrijkste informatie die de beleggers 

nodig hebben. 

Or. en 

 

Amendement  200 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 44 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) De minimale informatie die door 

kleine en middelgrote ondernemingen moet 

worden verstrekt in het kader van de 

specifieke openbaarmakingsregeling, moet 

zodanig worden afgestemd dat deze 

wezenlijk en relevant is voor 

ondernemingen van deze omvang en 

degenen die erin beleggen, en moet erop 

gericht zijn evenredigheid te waarborgen 

tussen de omvang van de onderneming en 

de behoefte aan financiële middelen 

enerzijds en de kostprijs voor het 

vervaardigen van een prospectus 

anderzijds. Om ervoor te zorgen dat kleine 

en middelgrote ondernemingen 

prospectussen kunnen opstellen zonder 

daarvoor kosten te moeten dragen die niet 

in verhouding staan tot de omvang van het 

bedrijf en dus tot de grootteorde van de aan 

te trekken financiële middelen, moet de 

specifieke openbaarmakingsregeling voor 

kleine en middelgrote ondernemingen 

flexibeler zijn dan voor ondernemingen op 

gereglementeerde markten, voor zover 

hiermee de bekendmaking wordt verzekerd 

van de belangrijkste informatie die de 

(44) De minimale informatie die door 

kleine en middelgrote ondernemingen moet 

worden verstrekt in het kader van de 

specifieke openbaarmakingsregeling, moet 

zodanig worden afgestemd dat deze 

wezenlijk en relevant is voor 

ondernemingen van deze omvang en 

degenen die erin beleggen, en moet erop 

gericht zijn evenredigheid te waarborgen 

tussen de omvang van de onderneming en 

de behoefte aan financiële middelen 

enerzijds en de kostprijs voor het 

vervaardigen van een prospectus 

anderzijds. Om ervoor te zorgen dat kleine 

en middelgrote ondernemingen 

prospectussen kunnen opstellen zonder 

daarvoor kosten te moeten dragen die niet 

in verhouding staan tot de omvang van het 

bedrijf en dus tot de grootteorde van de aan 

te trekken financiële middelen, moet de 

specifieke openbaarmakingsregeling voor 

kleine en middelgrote ondernemingen 

flexibeler zijn dan voor ondernemingen op 

gereglementeerde markten, voor zover 

hiermee de bekendmaking wordt verzekerd 

van de informatie die belangrijk is voor de 
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beleggers nodig hebben. beleggers. 

Or. en 

 

Amendement  201 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 44 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) De minimale informatie die door 

kleine en middelgrote ondernemingen moet 

worden verstrekt in het kader van de 

specifieke openbaarmakingsregeling, moet 

zodanig worden afgestemd dat deze 

wezenlijk en relevant is voor 

ondernemingen van deze omvang en 

degenen die erin beleggen, en moet erop 

gericht zijn evenredigheid te waarborgen 

tussen de omvang van de onderneming en 

de behoefte aan financiële middelen 

enerzijds en de kostprijs voor het 

vervaardigen van een prospectus 

anderzijds. Om ervoor te zorgen dat kleine 

en middelgrote ondernemingen 

prospectussen kunnen opstellen zonder 

daarvoor kosten te moeten dragen die niet 

in verhouding staan tot de omvang van het 

bedrijf en dus tot de grootteorde van de aan 

te trekken financiële middelen, moet de 

specifieke openbaarmakingsregeling voor 

kleine en middelgrote ondernemingen 

flexibeler zijn dan voor ondernemingen op 

gereglementeerde markten, voor zover 

hiermee de bekendmaking wordt verzekerd 

van de belangrijkste informatie die de 

beleggers nodig hebben. 

(44) De minimale informatie die door 

kleine en middelgrote ondernemingen moet 

worden verstrekt in het kader van de 

specifieke openbaarmakingsregeling, moet 

zodanig worden afgestemd dat deze 

wezenlijk en relevant is voor 

ondernemingen van deze omvang en 

degenen die erin beleggen, en moet erop 

gericht zijn evenredigheid te waarborgen 

tussen de omvang van de onderneming en 

de behoefte aan financiële middelen 

enerzijds en de kostprijs voor het 

vervaardigen van een prospectus 

anderzijds. Om ervoor te zorgen dat kleine 

en middelgrote ondernemingen 

prospectussen kunnen opstellen zonder 

daarvoor kosten te moeten dragen die niet 

in verhouding staan tot de omvang van het 

bedrijf en dus tot de grootteorde van de aan 

te trekken financiële middelen, moet de 

specifieke openbaarmakingsregeling voor 

kleine en middelgrote ondernemingen 

flexibeler zijn dan voor ondernemingen op 

gereglementeerde markten, voor zover 

hiermee de bekendmaking wordt verzekerd 

van de informatie die belangrijk is voor de 

beleggers. 

Or. en 

 

Amendement  202 

Tom Vandenkendelaere 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 44 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) De minimale informatie die door 

kleine en middelgrote ondernemingen moet 

worden verstrekt in het kader van de 

specifieke openbaarmakingsregeling, moet 

zodanig worden afgestemd dat deze 

wezenlijk en relevant is voor 

ondernemingen van deze omvang en 

degenen die erin beleggen, en moet erop 

gericht zijn evenredigheid te waarborgen 

tussen de omvang van de onderneming en 

de behoefte aan financiële middelen 

enerzijds en de kostprijs voor het 

vervaardigen van een prospectus 

anderzijds. Om ervoor te zorgen dat kleine 

en middelgrote ondernemingen 

prospectussen kunnen opstellen zonder 

daarvoor kosten te moeten dragen die niet 

in verhouding staan tot de omvang van het 

bedrijf en dus tot de grootteorde van de aan 

te trekken financiële middelen, moet de 

specifieke openbaarmakingsregeling voor 

kleine en middelgrote ondernemingen 

flexibeler zijn dan voor ondernemingen op 

gereglementeerde markten, voor zover 

hiermee de bekendmaking wordt verzekerd 

van de belangrijkste informatie die de 

beleggers nodig hebben. 

(44) De minimale informatie die door 

kleine en middelgrote ondernemingen en 

door uitgevende instellingen die 

verzoeken om toelating tot mkb-

groeimarkten moet worden verstrekt in het 

kader van de specifieke 

openbaarmakingsregeling, moet zodanig 

worden afgestemd dat deze wezenlijk en 

relevant is voor ondernemingen van deze 

omvang en degenen die erin beleggen, en 

moet erop gericht zijn evenredigheid te 

waarborgen tussen de omvang van de 

onderneming en de behoefte aan financiële 

middelen enerzijds en de kostprijs voor het 

vervaardigen van een prospectus 

anderzijds. Om ervoor te zorgen dat kleine 

en middelgrote ondernemingen en 

uitgevende instellingen die verzoeken om 

toelating tot mkb-groeimarkten 
prospectussen kunnen opstellen zonder 

daarvoor kosten te moeten dragen die niet 

in verhouding staan tot de omvang van het 

bedrijf en dus tot de grootteorde van de aan 

te trekken financiële middelen, moet de 

evenredige openbaarmakingsregeling voor 

kleine en middelgrote ondernemingen en 

de openbaarmakingsregeling voor mkb-

groeimarkten flexibeler zijn dan voor 

ondernemingen op gereglementeerde 

markten, voor zover hiermee de 

bekendmaking wordt verzekerd van de 

belangrijkste informatie die de beleggers 

nodig hebben. 

Or. en 

 

Amendement  203 

Danuta Maria Hübner 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 45 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(45) De specifieke 

openbaarmakingsregeling moet 

beschikbaar worden gesteld voor 

aanbiedingen van effecten aan het publiek 

door kleine en middelgrote ondernemingen 

waarvan effecten op multilaterale 

handelsfaciliteiten, met inbegrip van mkb-

groeimarkten, worden verhandeld. 

Dergelijke handelsplatformen kunnen 

voor deze ondernemingen immers dienst 

doen als toegangspoort tot 

kapitaalmarkten en zijn wat 

informatievoorschriften betreft aan 

minder strikte regels gebonden dan 

gereglementeerde markten. Het is ook 

passend de definitie van het mkb te 

verruimen tot het mkb zoals gedefinieerd 

in Richtlijn 2014/65/EU, om te zorgen voor 

samenhang tussen deze verordening en 

Richtlijn 2014/65/EU. Kleine en 

middelgrote ondernemingen waarvan de 

effecten niet op een handelsplatform 

worden verhandeld, moeten ook voor deze 

openbaarmakingsregeling in aanmerking 

komen aangezien zij ook kunnen worden 

verplicht een prospectus op te stellen 

wanneer zij effecten aan het publiek 

aanbieden, onder meer door middel van 

crowdfundingplatforms. Kleine en 

middelgrote ondernemingen met een 

notering op een gereglementeerde markt 

mogen echter niet in aanmerking komen 

voor gebruik van deze regeling omdat 

beleggers op gereglementeerde markten 

erop moeten vertrouwen dat de effecten 

van uitgevende instellingen waarin zij 

beleggen, onderworpen zijn aan één enkel 

geheel van openbaarmakingsregels. 

Daarom mag er geen sprake zijn van een 

tweeledige standaard op gereglementeerde 

markten die afhangt van de omvang van 

de uitgevende instelling. 

(45) De specifieke 

openbaarmakingsregeling moet 

beschikbaar worden gesteld voor 

aanbiedingen van effecten aan het publiek 

door kleine en middelgrote 

ondernemingen. Het is passend de definitie 

van het mkb te verruimen tot het mkb zoals 

gedefinieerd in Richtlijn 2014/65/EU, om 

te zorgen voor samenhang tussen deze 

verordening en Richtlijn 2014/65/EU. Om 

te zorgen voor een gelijk speelveld tussen 

de verschillende soorten 

handelsplatformen en om deze regeling 

beschikbaar te stellen voor zoveel 

mogelijk kleine en middelgrote 

ondernemingen, moeten alle kleine en 

middelgrote ondernemingen die effecten 

aanbieden, zelf voor de nieuwe regeling 

kunnen kiezen, ongeacht de 

handelsplatformen waarop dergelijke 

aanbiedingen plaatsvinden. Kleine en 

middelgrote ondernemingen waarvan de 

effecten niet op een handelsplatform 

worden verhandeld, moeten ook voor deze 

openbaarmakingsregeling in aanmerking 

komen aangezien zij ook kunnen worden 

verplicht een prospectus op te stellen 

wanneer zij effecten aan het publiek 

aanbieden, onder meer door middel van 

crowdfundingplatforms. 

Or. en 
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Amendement  204 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 45 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(45) De specifieke 

openbaarmakingsregeling moet 

beschikbaar worden gesteld voor 

aanbiedingen van effecten aan het publiek 

door kleine en middelgrote ondernemingen 

waarvan effecten op multilaterale 

handelsfaciliteiten, met inbegrip van mkb-

groeimarkten, worden verhandeld. 

Dergelijke handelsplatformen kunnen voor 

deze ondernemingen immers dienst doen 

als toegangspoort tot kapitaalmarkten en 

zijn wat informatievoorschriften betreft aan 

minder strikte regels gebonden dan 

gereglementeerde markten. Het is ook 

passend de definitie van het mkb te 

verruimen tot het mkb zoals gedefinieerd 

in Richtlijn 2014/65/EU, om te zorgen voor 

samenhang tussen deze verordening en 

Richtlijn 2014/65/EU. Kleine en 

middelgrote ondernemingen waarvan de 

effecten niet op een handelsplatform 

worden verhandeld, moeten ook voor deze 

openbaarmakingsregeling in aanmerking 

komen aangezien zij ook kunnen worden 

verplicht een prospectus op te stellen 

wanneer zij effecten aan het publiek 

aanbieden, onder meer door middel van 

crowdfundingplatforms. Kleine en 

middelgrote ondernemingen met een 

notering op een gereglementeerde markt 

mogen echter niet in aanmerking komen 

voor gebruik van deze regeling omdat 

beleggers op gereglementeerde markten 

erop moeten vertrouwen dat de effecten 

van uitgevende instellingen waarin zij 

beleggen, onderworpen zijn aan één enkel 

geheel van openbaarmakingsregels. 

Daarom mag er geen sprake zijn van een 

tweeledige standaard op gereglementeerde 

markten die afhangt van de omvang van de 

uitgevende instelling. 

(45) De evenredige 

openbaarmakingsregeling moet 

beschikbaar worden gesteld voor 

aanbiedingen van effecten aan het publiek 

door kleine en middelgrote ondernemingen 

waarvan effecten op multilaterale 

handelsfaciliteiten, met inbegrip van mkb-

groeimarkten, worden verhandeld. 

Dergelijke handelsplatformen kunnen voor 

deze ondernemingen immers dienst doen 

als toegangspoort tot kapitaalmarkten en 

zijn wat informatievoorschriften betreft aan 

minder strikte regels gebonden dan 

gereglementeerde markten. Met name 

mkb-groeimarkten zijn voor kleinere, 

groeiende ondernemingen een 

veelbelovend instrument om kapitaal aan 

te trekken. Het welslagen van deze 

toekomstige, op maat gemaakte 

handelsplatformen is evenwel ook 

afhankelijk van de aantrekkelijkheid 

ervan voor ondernemingen van bepaalde 

omvang. Aangezien exploitanten op mkb-

groeimarkten overeenkomstig Richtlijn 

2014/65/EU bovendien regels moeten 

vaststellen en toepassen die passende 

permanente informatieverstrekking 

verzekeren door uitgevende instellingen, 

gelden voor alle uitgevende instellingen 

op die mkb-groeimarkten kwalitatieve 

normen voor informatievoorziening. 

Daartoe moet de evenredige 

openbaarmakingsregeling worden 

uitgebreid tot alle uitgevende instellingen 

die verzoeken om toelating tot mkb-

groeimarkten. Het is ook passend de 

definitie van het mkb te verruimen tot het 

mkb zoals gedefinieerd in Richtlijn 

2014/65/EU, om te zorgen voor samenhang 

tussen deze verordening en Richtlijn 

2014/65/EU. Kleine en middelgrote 
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ondernemingen waarvan de effecten niet 

op een handelsplatform worden 

verhandeld, moeten ook voor deze 

openbaarmakingsregeling in aanmerking 

komen aangezien zij ook kunnen worden 

verplicht een prospectus op te stellen 

wanneer zij effecten aan het publiek 

aanbieden, onder meer door middel van 

crowdfundingplatforms. Kleine en 

middelgrote ondernemingen met een 

notering op een gereglementeerde markt 

mogen echter niet in aanmerking komen 

voor gebruik van deze regeling omdat 

beleggers op gereglementeerde markten 

erop moeten vertrouwen dat de effecten 

van uitgevende instellingen waarin zij 

beleggen, onderworpen zijn aan één enkel 

geheel van openbaarmakingsregels. 

Daarom mag er geen sprake zijn van een 

tweeledige standaard op gereglementeerde 

markten die afhangt van de omvang van de 

uitgevende instelling. 

Or. en 

 

Amendement  205 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 45 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(45) De specifieke 

openbaarmakingsregeling moet 

beschikbaar worden gesteld voor 

aanbiedingen van effecten aan het publiek 

door kleine en middelgrote ondernemingen 

waarvan effecten op multilaterale 

handelsfaciliteiten, met inbegrip van mkb-

groeimarkten, worden verhandeld. 

Dergelijke handelsplatformen kunnen voor 

deze ondernemingen immers dienst doen 

als toegangspoort tot kapitaalmarkten en 

zijn wat informatievoorschriften betreft aan 

minder strikte regels gebonden dan 

gereglementeerde markten. Het is ook 

(45) Het mkb-prospectus moet beschikbaar 

worden gesteld voor aanbiedingen van 

effecten aan het publiek door kleine en 

middelgrote ondernemingen waarvan 

effecten op multilaterale 

handelsfaciliteiten, met inbegrip van mkb-

groeimarkten, worden verhandeld. 

Dergelijke handelsplatformen kunnen voor 

deze ondernemingen immers dienst doen 

als toegangspoort tot kapitaalmarkten en 

zijn wat informatievoorschriften betreft aan 

minder strikte regels gebonden dan 

gereglementeerde markten. Het is ook 

passend de definitie van het mkb te 
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passend de definitie van het mkb te 

verruimen tot het mkb zoals gedefinieerd 

in Richtlijn 2014/65/EU, om te zorgen voor 

samenhang tussen deze verordening en 

Richtlijn 2014/65/EU. Kleine en 

middelgrote ondernemingen waarvan de 

effecten niet op een handelsplatform 

worden verhandeld, moeten ook voor deze 

openbaarmakingsregeling in aanmerking 

komen aangezien zij ook kunnen worden 

verplicht een prospectus op te stellen 

wanneer zij effecten aan het publiek 

aanbieden, onder meer door middel van 

crowdfundingplatforms. Kleine en 

middelgrote ondernemingen met een 

notering op een gereglementeerde markt 

mogen echter niet in aanmerking komen 

voor gebruik van deze regeling omdat 

beleggers op gereglementeerde markten 

erop moeten vertrouwen dat de effecten 

van uitgevende instellingen waarin zij 

beleggen, onderworpen zijn aan één enkel 

geheel van openbaarmakingsregels. 

Daarom mag er geen sprake zijn van een 

tweeledige standaard op gereglementeerde 

markten die afhangt van de omvang van de 

uitgevende instelling. 

verruimen tot het mkb zoals gedefinieerd 

in Richtlijn 2014/65/EU, om te zorgen voor 

samenhang tussen deze verordening en 

Richtlijn 2014/65/EU. Kleine en 

middelgrote ondernemingen waarvan de 

effecten niet op een handelsplatform 

worden verhandeld, moeten ook voor deze 

openbaarmakingsregeling in aanmerking 

komen aangezien zij ook kunnen worden 

verplicht een prospectus op te stellen 

wanneer zij effecten aan het publiek 

aanbieden, onder meer door middel van 

crowdfundingplatforms. Kleine en 

middelgrote ondernemingen met een 

notering op een gereglementeerde markt 

mogen echter niet in aanmerking komen 

voor gebruik van deze regeling omdat 

beleggers op gereglementeerde markten 

erop moeten vertrouwen dat de effecten 

van uitgevende instellingen waarin zij 

beleggen, onderworpen zijn aan één enkel 

geheel van openbaarmakingsregels. 

Daarom mag er geen sprake zijn van een 

tweeledige standaard op gereglementeerde 

markten die afhangt van de omvang van de 

uitgevende instelling. 

Or. en 

 

Amendement  206 

Beatrix von Storch 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 47 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(47) Door emissies van effecten zonder 

aandelenkarakter met een nominale 

waarde per eenheid van meer dan 100 000 

EUR een gunstige behandeling te 

verlenen, kan de structuur van de 

obligatiemarkten worden verstoord en kan 

de passende diversificatie van 

portefeuilles en de ontwikkeling van 

elektronische handelsplatformen worden 

Schrappen 
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belemmerd, waardoor de liquiditeit op de 

secundaire markt wordt aangetast. Het 

kan ook leiden tot minder keuzevrijheid 

voor niet-professionele beleggers omdat 

dezen niet de kans krijgen om 

investeringswaardige bedrijfsobligaties 

aan te kopen. Het is derhalve aangewezen 

de prospectusvrijstelling op te heffen voor 

aanbiedingen van effecten zonder 

aandelenkarakter met een nominale 

waarde per eenheid van ten minste 100 

000 EUR en de minder strenge 

openbaarmakingsvereisten voor 

prospectussen betreffende dergelijke 

effecten zonder aandelenkarakter, zoals 

oorspronkelijk voorgeschreven in 

Richtlijn 2003/71/EG, weg te nemen. Het 

is met name aangewezen eenvormigheid 

te brengen in de minimale 

informatievereisten voor prospectussen 

betreffende effecten zonder 

aandelenkarakter en daarbij de tweeledige 

norm van openbaarmaking te vervangen 

voor emissies die op gekwalificeerde 

beleggers mikken, en emissies die op niet 

gekwalificeerde beleggers mikken. 

Or. en 

 

Amendement  207 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 47 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(47) Door emissies van effecten zonder 

aandelenkarakter met een nominale 

waarde per eenheid van meer dan 100 000 

EUR een gunstige behandeling te 

verlenen, kan de structuur van de 

obligatiemarkten worden verstoord en kan 

de passende diversificatie van 

portefeuilles en de ontwikkeling van 

elektronische handelsplatformen worden 

belemmerd, waardoor de liquiditeit op de 

Schrappen 



 

PE582.054v01-00 64/145 AM\1092631NL.doc 

NL 

secundaire markt wordt aangetast. Het 

kan ook leiden tot minder keuzevrijheid 

voor niet-professionele beleggers omdat 

dezen niet de kans krijgen om 

investeringswaardige bedrijfsobligaties 

aan te kopen. Het is derhalve aangewezen 

de prospectusvrijstelling op te heffen voor 

aanbiedingen van effecten zonder 

aandelenkarakter met een nominale 

waarde per eenheid van ten minste 100 

000 EUR en de minder strenge 

openbaarmakingsvereisten voor 

prospectussen betreffende dergelijke 

effecten zonder aandelenkarakter, zoals 

oorspronkelijk voorgeschreven in 

Richtlijn 2003/71/EG, weg te nemen. Het 

is met name aangewezen eenvormigheid 

te brengen in de minimale 

informatievereisten voor prospectussen 

betreffende effecten zonder 

aandelenkarakter en daarbij de tweeledige 

norm van openbaarmaking te vervangen 

voor emissies die op gekwalificeerde 

beleggers mikken, en emissies die op niet 

gekwalificeerde beleggers mikken. 

Or. en 

 

Amendement  208 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 47 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(47) Door emissies van effecten zonder 

aandelenkarakter met een nominale waarde 

per eenheid van meer dan 100 000 EUR 

een gunstige behandeling te verlenen, kan 

de structuur van de obligatiemarkten 

worden verstoord en kan de passende 

diversificatie van portefeuilles en de 

ontwikkeling van elektronische 

handelsplatformen worden belemmerd, 

waardoor de liquiditeit op de secundaire 

markt wordt aangetast. Het kan ook leiden 

(47) Door emissies van effecten zonder 

aandelenkarakter met een nominale waarde 

per eenheid van meer dan 100 000 EUR 

een gunstige behandeling te verlenen, kan 

de structuur van de obligatiemarkten 

worden verstoord en kan de passende 

diversificatie van portefeuilles en de 

ontwikkeling van elektronische 

handelsplatformen worden belemmerd, 

waardoor de liquiditeit op de secundaire 

markt wordt aangetast. Het kan ook leiden 
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tot minder keuzevrijheid voor niet-

professionele beleggers omdat dezen niet 

de kans krijgen om investeringswaardige 

bedrijfsobligaties aan te kopen. Het is 

derhalve aangewezen de 

prospectusvrijstelling op te heffen voor 

aanbiedingen van effecten zonder 

aandelenkarakter met een nominale waarde 

per eenheid van ten minste 100 000 EUR 

en de minder strenge 

openbaarmakingsvereisten voor 

prospectussen betreffende dergelijke 

effecten zonder aandelenkarakter, zoals 

oorspronkelijk voorgeschreven in Richtlijn 

2003/71/EG, weg te nemen. Het is met 

name aangewezen eenvormigheid te 

brengen in de minimale 

informatievereisten voor prospectussen 

betreffende effecten zonder 

aandelenkarakter en daarbij de tweeledige 

norm van openbaarmaking te vervangen 

voor emissies die op gekwalificeerde 

beleggers mikken, en emissies die op niet 

gekwalificeerde beleggers mikken. 

tot minder keuzevrijheid voor niet-

professionele beleggers omdat dezen niet 

de kans krijgen om investeringswaardige 

bedrijfsobligaties aan te kopen. Bovendien 

zorgen de regels voor het hoge minimale 

schikkingsbedrag, die door sommige 

Europese uitgevende instellingen worden 

opgelegd aan centrale 

effectenafwikkelingssystemen, wat betreft 

diensten na transacties voor operationele 

ondoeltreffendheden en risico's voor 

financiële marktinfrastructuren en de 

deelnemers daaraan. Het is derhalve 

aangewezen de prospectusvrijstelling op te 

heffen voor aanbiedingen van effecten 

zonder aandelenkarakter met een nominale 

waarde per eenheid van ten minste 100 000 

EUR en de minder strenge 

openbaarmakingsvereisten voor 

prospectussen betreffende dergelijke 

effecten zonder aandelenkarakter, zoals 

oorspronkelijk voorgeschreven in Richtlijn 

2003/71/EG, weg te nemen. Het is met 

name aangewezen eenvormigheid te 

brengen in de minimale 

informatievereisten voor prospectussen 

betreffende effecten zonder 

aandelenkarakter en daarbij de tweeledige 

norm van openbaarmaking te vervangen 

voor emissies die op gekwalificeerde 

beleggers mikken, en emissies die op niet 

gekwalificeerde beleggers mikken. 

Or. en 

Motivering 

Suggestie van de ECB. Gezien de rol van de ECB binnen het Target2Securities-systeem, lijkt 

deze voorgestelde wijziging te zijn gerechtvaardigd. 

 

Amendement  209 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 48 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(48) Het opnemen van risicofactoren in een 

prospectus heeft in de eerste plaats tot doel 

ervoor te zorgen dat beleggers deze risico's 

met kennis van zaken kunnen beoordelen 

en dus weloverwogen 

investeringsbeslissingen op basis van feiten 

kunnen nemen. Risicofactoren moeten 

daarom beperkt blijven tot die welke van 

wezenlijk belang en specifiek zijn voor de 

uitgevende instelling en haar effecten en 

die door de inhoud van het prospectus 

worden bevestigd. Een prospectus mag 

geen risicofactoren bevatten die van 

algemene aard zijn en alleen dienen om 

aansprakelijkheid af te wijzen: hierdoor 

kunnen immers de meer specifieke 

risicofactoren worden verdoezeld waarvan 

beleggers op de hoogte zouden moeten 

zijn, en voor het prospectus zou het een 

belemmering zijn om de informatie op een 

gemakkelijk te analyseren, bondige en 

begrijpelijke wijze te brengen. Om 

beleggers te helpen de meest wezenlijke 

risico’s te onderscheiden, moet de 

uitgevende instelling specifieke 

risicofactoren groeperen en deze in 

categorieën onderbrengen op basis van 

het niveau van wezenlijk belang. Een 

beperkt aantal door de emittent te 

selecteren risicofactoren uit de categorie 

van factoren met het hoogste wezenlijk 

belang moet in de samenvatting worden 

opgenomen. 

(48) Het opnemen van risicofactoren in een 

prospectus heeft in de eerste plaats tot doel 

ervoor te zorgen dat beleggers deze risico's 

met kennis van zaken kunnen beoordelen 

en dus weloverwogen 

investeringsbeslissingen op basis van feiten 

kunnen nemen. Risicofactoren moeten 

daarom beperkt blijven tot die welke van 

wezenlijk belang en specifiek zijn voor de 

uitgevende instelling en haar effecten en 

die door de inhoud van het prospectus 

worden bevestigd. Een prospectus mag 

geen risicofactoren bevatten die van 

algemene aard zijn en alleen dienen om 

aansprakelijkheid af te wijzen: hierdoor 

kunnen immers de meer specifieke 

risicofactoren worden verdoezeld waarvan 

beleggers op de hoogte zouden moeten 

zijn, en voor het prospectus zou het een 

belemmering zijn om de informatie op een 

gemakkelijk te analyseren, bondige en 

begrijpelijke wijze te brengen. De 

nationale bevoegde autoriteiten moeten 

uitgevende instellingen aansporen om 

alleen de belangrijkste risicofactoren op te 

nemen, evenals de risicofactoren die 

specifiek zijn voor de uitgevende 

instellingen of de effecten. 

Or. en 

 

Amendement  210 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 48 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(48) Het opnemen van risicofactoren in een 

prospectus heeft in de eerste plaats tot doel 

ervoor te zorgen dat beleggers deze risico's 

met kennis van zaken kunnen beoordelen 

en dus weloverwogen 

investeringsbeslissingen op basis van feiten 

kunnen nemen. Risicofactoren moeten 

daarom beperkt blijven tot die welke van 

wezenlijk belang en specifiek zijn voor de 

uitgevende instelling en haar effecten en 

die door de inhoud van het prospectus 

worden bevestigd. Een prospectus mag 

geen risicofactoren bevatten die van 

algemene aard zijn en alleen dienen om 

aansprakelijkheid af te wijzen: hierdoor 

kunnen immers de meer specifieke 

risicofactoren worden verdoezeld waarvan 

beleggers op de hoogte zouden moeten 

zijn, en voor het prospectus zou het een 

belemmering zijn om de informatie op een 

gemakkelijk te analyseren, bondige en 

begrijpelijke wijze te brengen. Om 

beleggers te helpen de meest wezenlijke 

risico’s te onderscheiden, moet de 

uitgevende instelling specifieke 

risicofactoren groeperen en deze in 

categorieën onderbrengen op basis van 

het niveau van wezenlijk belang. Een 

beperkt aantal door de emittent te 

selecteren risicofactoren uit de categorie 

van factoren met het hoogste wezenlijk 

belang moet in de samenvatting worden 

opgenomen. 

(48) Het opnemen van risicofactoren in een 

prospectus heeft in de eerste plaats tot doel 

ervoor te zorgen dat beleggers deze risico's 

met kennis van zaken kunnen beoordelen 

en dus weloverwogen 

investeringsbeslissingen op basis van feiten 

kunnen nemen. Risicofactoren moeten 

daarom beperkt blijven tot die welke 

specifiek zijn voor het operationele en 

beleggingsrisico voor de uitgevende 

instelling en haar effecten en die door de 

inhoud van het prospectus worden 

bevestigd. Een prospectus mag geen 

risicofactoren bevatten die van algemene 

aard zijn en alleen dienen om 

aansprakelijkheid af te wijzen: hierdoor 

kunnen immers de meer specifieke 

risicofactoren worden verdoezeld waarvan 

beleggers op de hoogte zouden moeten 

zijn, en voor het prospectus zou het een 

belemmering zijn om de informatie op een 

gemakkelijk te analyseren, bondige en 

begrijpelijke wijze te brengen. 

Or. en 

 

Amendement  211 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 48 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(48) Het opnemen van risicofactoren in een 

prospectus heeft in de eerste plaats tot doel 

ervoor te zorgen dat beleggers deze risico's 

met kennis van zaken kunnen beoordelen 

en dus weloverwogen 

investeringsbeslissingen op basis van feiten 

kunnen nemen. Risicofactoren moeten 

daarom beperkt blijven tot die welke van 

wezenlijk belang en specifiek zijn voor de 

uitgevende instelling en haar effecten en 

die door de inhoud van het prospectus 

worden bevestigd. Een prospectus mag 

geen risicofactoren bevatten die van 

algemene aard zijn en alleen dienen om 

aansprakelijkheid af te wijzen: hierdoor 

kunnen immers de meer specifieke 

risicofactoren worden verdoezeld waarvan 

beleggers op de hoogte zouden moeten 

zijn, en voor het prospectus zou het een 

belemmering zijn om de informatie op een 

gemakkelijk te analyseren, bondige en 

begrijpelijke wijze te brengen. Om 

beleggers te helpen de meest wezenlijke 

risico’s te onderscheiden, moet de 

uitgevende instelling specifieke 

risicofactoren groeperen en deze in 

categorieën onderbrengen op basis van 

het niveau van wezenlijk belang. Een 

beperkt aantal door de emittent te 

selecteren risicofactoren uit de categorie 

van factoren met het hoogste wezenlijk 

belang moet in de samenvatting worden 

opgenomen. 

(48) Het opnemen van risicofactoren in een 

prospectus heeft in de eerste plaats tot doel 

ervoor te zorgen dat beleggers deze risico's 

met kennis van zaken kunnen beoordelen 

en dus weloverwogen 

investeringsbeslissingen op basis van feiten 

kunnen nemen. Risicofactoren moeten 

daarom beperkt blijven tot die welke van 

wezenlijk belang en specifiek zijn voor de 

uitgevende instelling en haar effecten en 

die door de inhoud van het prospectus 

worden bevestigd. Een prospectus mag 

geen risicofactoren bevatten die van 

algemene aard zijn en alleen dienen om 

aansprakelijkheid af te wijzen: hierdoor 

kunnen immers de meer specifieke 

risicofactoren worden verdoezeld waarvan 

beleggers op de hoogte zouden moeten 

zijn, en voor het prospectus zou het een 

belemmering zijn om de informatie op een 

gemakkelijk te analyseren, bondige en 

begrijpelijke wijze te brengen. 

Or. de 

Motivering 

Het is uiterst moeilijk om op het tijdstip van publicatie van het prospectus de nodige 

rechtszekerheid te bieden voor wat betreft de kwalificatie en indeling van risicofactoren. De 

indeling van risico's in drie categorieën kan bovendien misleidend zijn voor de belegger. 
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Amendement  212 

Ernest Urtasun 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 48 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(48) Het opnemen van risicofactoren in een 

prospectus heeft in de eerste plaats tot doel 

ervoor te zorgen dat beleggers deze risico's 

met kennis van zaken kunnen beoordelen 

en dus weloverwogen 

investeringsbeslissingen op basis van feiten 

kunnen nemen. Risicofactoren moeten 

daarom beperkt blijven tot die welke van 

wezenlijk belang en specifiek zijn voor de 

uitgevende instelling en haar effecten en 

die door de inhoud van het prospectus 

worden bevestigd. Een prospectus mag 

geen risicofactoren bevatten die van 

algemene aard zijn en alleen dienen om 

aansprakelijkheid af te wijzen: hierdoor 

kunnen immers de meer specifieke 

risicofactoren worden verdoezeld waarvan 

beleggers op de hoogte zouden moeten 

zijn, en voor het prospectus zou het een 

belemmering zijn om de informatie op een 

gemakkelijk te analyseren, bondige en 

begrijpelijke wijze te brengen. Om 

beleggers te helpen de meest wezenlijke 

risico’s te onderscheiden, moet de 

uitgevende instelling specifieke 

risicofactoren groeperen en deze in 

categorieën onderbrengen op basis van het 

niveau van wezenlijk belang. Een beperkt 

aantal door de emittent te selecteren 

risicofactoren uit de categorie van factoren 

met het hoogste wezenlijk belang moet in 

de samenvatting worden opgenomen. 

(48) Het opnemen van risicofactoren in een 

prospectus heeft in de eerste plaats tot doel 

ervoor te zorgen dat beleggers deze risico's 

met kennis van zaken kunnen beoordelen 

en dus weloverwogen 

investeringsbeslissingen op basis van feiten 

kunnen nemen. Risicofactoren moeten 

daarom beperkt blijven tot die welke van 

wezenlijk belang en specifiek zijn voor de 

uitgevende instelling en haar effecten en 

die door de inhoud van het prospectus 

worden bevestigd. Een prospectus mag 

geen risicofactoren bevatten die van 

algemene aard zijn en alleen dienen om 

aansprakelijkheid af te wijzen: hierdoor 

kunnen immers de meer specifieke 

risicofactoren worden verdoezeld waarvan 

beleggers op de hoogte zouden moeten 

zijn, en voor het prospectus zou het een 

belemmering zijn om de informatie op een 

gemakkelijk te analyseren, bondige en 

begrijpelijke wijze te brengen. Om 

beleggers te helpen de meest wezenlijke 

risico’s te onderscheiden, moet de 

uitgevende instelling specifieke 

risicofactoren groeperen en deze in 

categorieën onderbrengen op basis van het 

niveau van wezenlijk belang. Een beperkt 

aantal door de emittent te selecteren 

risicofactoren uit de categorie van factoren 

met het hoogste wezenlijk belang moet in 

de samenvatting worden opgenomen. 

Onverminderd het voorgaande moeten 

alle risicofactoren met het hoogste 

wezenlijk belang in de samenvatting 

worden opgenomen, en daarom kan geen 

arbitraire bovengrens worden toegepast.  

Or. en 
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Amendement  213 

Philippe De Backer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 51 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(51) Het feit dat uitgevende instellingen in 

het prospectus informatie kunnen opnemen 

door middel van verwijzing naar 

documenten die deze informatie bevatten, 

mits de door verwijzing opgenomen 

documenten eerder elektronisch zijn 

gepubliceerd, moet de procedure voor het 

opstellen van een prospectus 

vereenvoudigen en de kosten voor de 

uitgevende instellingen verminderen, 

zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de 

bescherming van de belegger. Dit doel van 

vereenvoudiging en vermindering van de 

kosten voor het opstellen van een 

prospectus mag echter niet worden 

verwezenlijkt ten koste van andere 

belangen die het prospectus geacht wordt 

te beschermen, onder meer de 

toegankelijkheid van de informatie. De taal 

die gebruikt wordt voor de door middel van 

verwijzing opgenomen informatie moet de 

talenregeling volgen die van toepassing is 

op prospectussen. De door middel van 

verwijzing opgenomen informatie kan 

betrekking hebben op historische gegevens. 

Indien deze informatie echter niet langer 

relevant is als gevolg van wezenlijke 

veranderingen, dient dit duidelijk in het 

prospectus te worden vermeld en dient ook 

de geactualiseerde informatie te worden 

verstrekt. 

(51) Het feit dat uitgevende instellingen in 

het prospectus of het basisprospectus 

informatie kunnen opnemen door middel 

van verwijzing naar documenten die deze 

informatie bevatten, mits de door 

verwijzing opgenomen documenten eerder 

elektronisch zijn gepubliceerd, moet de 

procedure voor het opstellen van een 

prospectus vereenvoudigen en de kosten 

voor de uitgevende instellingen 

verminderen, zonder dat afbreuk wordt 

gedaan aan de bescherming van de 

belegger. Dit doel van vereenvoudiging en 

vermindering van de kosten voor het 

opstellen van een prospectus mag echter 

niet worden verwezenlijkt ten koste van 

andere belangen die het prospectus geacht 

wordt te beschermen, onder meer de 

toegankelijkheid van de informatie. De taal 

die gebruikt wordt voor de door middel van 

verwijzing opgenomen informatie moet de 

talenregeling volgen die van toepassing is 

op prospectussen. De door middel van 

verwijzing opgenomen informatie kan 

betrekking hebben op historische gegevens. 

Indien deze informatie echter niet langer 

relevant is als gevolg van wezenlijke 

veranderingen, dient dit duidelijk in het 

prospectus te worden vermeld en dient ook 

de geactualiseerde informatie te worden 

verstrekt. Voorts staat het veelvuldig 

uitgevende instellingen vrij om eventuele 

wijzigingen in het universele 

registratiedocument op te nemen door 

middel van een dynamische verwijzing in 

het prospectus. Een dergelijke 

dynamische verwijzing zorgt ervoor dat de 

lezer altijd naar het laatste universele 

registratiedocument wordt verwezen, 

zonder dat er een aanvulling nodig is. Het 

gebruik van een dynamische verwijzing in 
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plaats van een aanvulling, mag geen 

invloed hebben op het recht van de 

belegger om zich terug te trekken. 

Or. en 

Motivering 

Vervangt AM 17 in het ontwerpverslag. Toevoeging van de laatste zin: "Het gebruik van een 

dynamische verwijzing in plaats van een aanvulling, mag geen invloed hebben op het recht 

van de belegger om zich terug te trekken." 

 

Amendement  214 

Philippe De Backer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 52 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(52) Elke gereglementeerde informatie, als 

omschreven in artikel 2, lid 1, onder k), 

van Richtlijn 2004/109/EG, moet in 

aanmerking komen om door middel van 

verwijzing in een prospectus te worden 

opgenomen. Ook voor uitgevende 

instellingen waarvan de effecten op een 

multilaterale handelsfaciliteit verhandeld 

worden, en uitgevende instellingen die 

overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder b), 

van Richtlijn 2004/109/EG zijn vrijgesteld 

van openbaarmaking van de jaarlijkse en 

halfjaarlijkse financiële verslagen, moet het 

toegestaan zijn hun jaarlijkse en 

tussentijdse financiële informatie, 

controleverslagen, financiële overzichten 

en bestuursverslagen of verklaringen 

inzake corporate governance, geheel of 

gedeeltelijk door verwijzing in het 

prospectus op te nemen, op voorwaarde dat 

deze informatie elektronisch gepubliceerd 

is. 

(52) Elke gereglementeerde informatie 

moet in aanmerking komen om door 

middel van verwijzing in een prospectus te 

worden opgenomen. Ook voor uitgevende 

instellingen waarvan de effecten op een 

multilaterale handelsfaciliteit verhandeld 

worden, en uitgevende instellingen die 

overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder b), 

van Richtlijn 2004/109/EG zijn vrijgesteld 

van openbaarmaking van de jaarlijkse en 

halfjaarlijkse financiële verslagen, moet het 

toegestaan zijn hun jaarlijkse en 

tussentijdse financiële informatie, 

controleverslagen, financiële overzichten 

en bestuursverslagen of verklaringen 

inzake corporate governance, geheel of 

gedeeltelijk door verwijzing in het 

prospectus op te nemen, op voorwaarde dat 

deze informatie elektronisch gepubliceerd 

is. 

Or. en 
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Motivering 

Technische wijziging die verband houdt met de wijziging van de definitie van 

"gereglementeerde informatie" 

 

Amendement  215 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 53 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(53) Niet alle uitgevende instellingen 

hebben toegang tot adequate informatie en 

begeleiding in de procedure van toetsing en 

goedkeuring en met betrekking tot de te 

ondernemen stappen voor de goedkeuring 

van het prospectus, aangezien de bevoegde 

autoriteiten in de lidstaten verschillende 

benaderingen volgen. Deze verordening 

moet deze verschillen wegwerken door een 

harmonisering van de regels die van 

toepassing zijn op de toetsing en 

goedkeuring, zodat alle bevoegde 

autoriteiten een convergerende aanpak 

hanteren wanneer zij de volledigheid, de 

consistentie en de begrijpelijkheid van de 

informatie in het prospectus behandelen. 

Richtsnoeren om de goedkeuring te 

verkrijgen van een prospectus moeten 

openbaar toegankelijk zijn op de websites 

van de bevoegde autoriteiten. De ESMA 

moet een centrale rol spelen in het 

bevorderen van convergentie in het 

desbetreffende toezicht door gebruik te 

maken van haar bevoegdheden uit hoofde 

van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van 

het Europees Parlement en de Raad13. Met 

name moet de ESMA collegiale toetsingen 

verrichten met betrekking tot de 

werkzaamheden van de bevoegde 

autoriteiten in het kader van deze 

verordening, binnen een passende termijn 

voordat de onderhavige verordening wordt 

geëvalueerd, en in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 1095/2010. 

(53) Niet alle uitgevende instellingen 

hebben toegang tot adequate informatie en 

begeleiding in de procedure van toetsing en 

goedkeuring en met betrekking tot de te 

ondernemen stappen voor de goedkeuring 

van het prospectus, aangezien de bevoegde 

autoriteiten in de lidstaten verschillende 

benaderingen volgen. Deze verordening 

moet deze verschillen wegwerken door een 

harmonisering van de regels die van 

toepassing zijn op de toetsing en 

goedkeuring en die de goedkeuring door 

de nationale bevoegde autoriteiten 

stroomlijnen, zodat alle bevoegde 

autoriteiten een convergerende aanpak 

hanteren wanneer zij de volledigheid, de 

consistentie en de begrijpelijkheid van de 

informatie in het prospectus behandelen. 

Richtsnoeren om de goedkeuring te 

verkrijgen van een prospectus moeten 

openbaar toegankelijk zijn op de websites 

van de bevoegde autoriteiten. De ESMA 

moet een centrale rol spelen in het 

bevorderen van convergentie in het 

desbetreffende toezicht door gebruik te 

maken van haar bevoegdheden uit hoofde 

van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van 

het Europees Parlement en de Raad13. Met 

name moet de ESMA collegiale toetsingen 

verrichten met betrekking tot de 

werkzaamheden van de bevoegde 

autoriteiten in het kader van deze 

verordening, binnen een passende termijn 

voordat de onderhavige verordening wordt 
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geëvalueerd, en in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 1095/2010. 

__________________ __________________ 

13 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 

markten), tot wijziging van Besluit nr. 

716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 

2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 

van 15.12.2010, blz. 84) 

13 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 

markten), tot wijziging van Besluit nr. 

716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 

2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 

van 15.12.2010, blz. 84). 

Or. en 

 

Amendement  216 

Philippe De Backer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 53 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (53 bis) De ESMA moet samen met de 

nationale bevoegde autoriteiten het 

ontwerp, de financiering en de werking 

van een centraal workflowsysteem in het 

kader van de kapitaalmarktenunie 

beoordelen. 

Or. en 

 

Amendement  217 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 54 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(54) Om de toegang tot de markten van de 

lidstaten te bevorderen is het belangrijk dat 

de vergoedingen die de bevoegde 

autoriteiten vragen voor de goedkeuring en 

(54) Om de toegang tot de markten van de 

lidstaten te bevorderen is het belangrijk dat 

de vergoedingen die de bevoegde 

autoriteiten vragen voor de goedkeuring en 
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de deponering van prospectussen en 

bijbehorende documenten, openbaar 

worden gemaakt. 

de deponering van prospectussen en 

bijbehorende documenten, openbaar 

worden gemaakt. De kosten die aan in een 

derde land gevestigde uitgevende 

instellingen worden opgelegd, moeten 

weergeven wat de extra last van die 

vestiging is voor de nationale bevoegde 

autoriteit van de lidstaten waarin de 

effecten worden uitgegeven. 

Or. en 

 

Amendement  218 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 55 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(55) Aangezien het internet vlotte toegang 

tot informatie biedt, en om de informatie 

beter toegankelijk te maken voor de 

beleggers, dient het goedgekeurde 

prospectus te worden gepubliceerd in 

elektronische vorm. Het prospectus moet 

worden gepubliceerd in een daarvoor 

bestemde rubriek van de website van de 

uitgevende instelling, de aanbieder of de 

aanvrager van de toelating tot de handel, 

of, in voorkomend geval, op de website 

van de financiële intermediairs die de 

effecten plaatsen of verkopen, met inbegrip 

van de betalingsgemachtigden, of op de 

website van de gereglementeerde markt 

waarop toelating tot de handel wordt 

aangevraagd, of van de exploitant van de 

multilaterale handelsfaciliteit. Het moet 

door de bevoegde autoriteit aan de ESMA 

worden doorgezonden samen met de 

relevante gegevens voor de classificatie 

ervan. De ESMA zorgt voor een centraal 

opslagmechanisme van prospectussen met 

kosteloze toegang en passende 

zoekmogelijkheden voor het publiek. Het 

prospectus moet minstens 10 jaar na de 

publicatie ervan beschikbaar blijven om te 

(55) Aangezien het internet vlotte toegang 

tot informatie biedt, en om de informatie 

beter toegankelijk te maken voor de 

beleggers, dient het goedgekeurde 

prospectus te worden gepubliceerd in 

elektronische vorm. Het prospectus moet 

worden gepubliceerd in een daarvoor 

bestemde rubriek van de website van de 

uitgevende instelling, de aanbieder of de 

aanvrager van de toelating tot de handel, 

of, in voorkomend geval, op de website 

van de financiële intermediairs die de 

effecten plaatsen of verkopen, met inbegrip 

van de betalingsgemachtigden, of op de 

website van de gereglementeerde markt 

waarop toelating tot de handel wordt 

aangevraagd, of van de exploitant van de 

multilaterale handelsfaciliteit. Het moet 

door de bevoegde autoriteit aan de ESMA 

worden doorgezonden samen met de 

relevante gegevens voor de classificatie 

ervan. De ESMA zorgt voor een centraal 

opslagmechanisme van elektronische 

prospectussen met kosteloze toegang en 

passende zoekmogelijkheden voor het 

publiek. Het prospectus moet minstens 10 

jaar na de publicatie ervan beschikbaar 
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verzekeren dat de termijn van openbare 

toegankelijkheid wordt afgestemd op die 

van jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële 

verslagen uit hoofde van Richtlijn 

2004/109/EG. Het prospectus moet echter 

altijd kosteloos op papier worden verstrekt 

aan beleggers die daarom verzoeken. 

blijven om te verzekeren dat de termijn van 

openbare toegankelijkheid wordt 

afgestemd op die van jaarlijkse en 

halfjaarlijkse financiële verslagen uit 

hoofde van Richtlijn 2004/109/EG. 

Or. en 

 

Amendement  219 

Danuta Maria Hübner 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 55 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(55) Aangezien het internet vlotte toegang 

tot informatie biedt, en om de informatie 

beter toegankelijk te maken voor de 

beleggers, dient het goedgekeurde 

prospectus te worden gepubliceerd in 

elektronische vorm. Het prospectus moet 

worden gepubliceerd in een daarvoor 

bestemde rubriek van de website van de 

uitgevende instelling, de aanbieder of de 

aanvrager van de toelating tot de handel, 

of, in voorkomend geval, op de website 

van de financiële intermediairs die de 

effecten plaatsen of verkopen, met inbegrip 

van de betalingsgemachtigden, of op de 

website van de gereglementeerde markt 

waarop toelating tot de handel wordt 

aangevraagd, of van de exploitant van de 

multilaterale handelsfaciliteit. Het moet 

door de bevoegde autoriteit aan de ESMA 

worden doorgezonden samen met de 

relevante gegevens voor de classificatie 

ervan. De ESMA zorgt voor een centraal 

opslagmechanisme van prospectussen met 

kosteloze toegang en passende 

zoekmogelijkheden voor het publiek. Het 

prospectus moet minstens 10 jaar na de 

publicatie ervan beschikbaar blijven om te 

verzekeren dat de termijn van openbare 

toegankelijkheid wordt afgestemd op die 

(55) Aangezien het internet vlotte toegang 

tot informatie biedt, en om de informatie 

beter toegankelijk te maken voor de 

beleggers, dient het goedgekeurde 

prospectus te worden gepubliceerd in 

elektronische vorm. Het prospectus moet 

worden gepubliceerd in een daarvoor 

bestemde rubriek van de website van de 

uitgevende instelling, de aanbieder of de 

aanvrager van de toelating tot de handel, 

of, in voorkomend geval, op de website 

van de financiële intermediairs die de 

effecten plaatsen of verkopen, met inbegrip 

van de betalingsgemachtigden, of op de 

website van de gereglementeerde markt 

waarop toelating tot de handel wordt 

aangevraagd, of van de exploitant van de 

multilaterale handelsfaciliteit. Het moet 

door de bevoegde autoriteit aan de ESMA 

worden doorgezonden samen met de 

relevante gegevens voor de classificatie 

ervan. De ESMA zorgt voor een centraal 

opslagmechanisme van prospectussen met 

kosteloze toegang en passende 

zoekmogelijkheden voor het publiek. Om 

ervoor te zorgen dat beleggers toegang 

hebben tot betrouwbare gegevens die 

tijdig en efficiënt kunnen worden gebruikt 

en geanalyseerd, moet belangrijke 
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van jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële 

verslagen uit hoofde van Richtlijn 

2004/109/EG. Het prospectus moet echter 

altijd kosteloos op papier worden verstrekt 

aan beleggers die daarom verzoeken. 

informatie, waarvoor internationale 

normen zoals ISIN en LEI werden 

opgemaakt, machineleesbaar zijn en 

metagegevens bevatten. Het prospectus 

moet minstens 10 jaar na de publicatie 

ervan beschikbaar blijven om te verzekeren 

dat de termijn van openbare 

toegankelijkheid wordt afgestemd op die 

van jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële 

verslagen uit hoofde van Richtlijn 

2004/109/EG. Het prospectus moet echter 

altijd kosteloos op papier worden verstrekt 

aan beleggers die daarom verzoeken. 

Or. en 

 

Amendement  220 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 56 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(56) Het is ook noodzakelijk dat reclame-

uitingen worden geharmoniseerd om het 

vertrouwen van het publiek niet te 

ondermijnen en geen afbreuk te doen aan 

de goede werking van de financiële 

markten. De waarheidsgetrouwheid en 

juistheid van reclame alsook de samenhang 

met de inhoud van het prospectus zijn van 

het grootste belang voor de bescherming 

van beleggers, en ook voor niet-

professionele beleggers, en het toezicht op 

deze reclame-uitingen behoort integraal tot 

de taken van de bevoegde autoriteiten. 

(56) Het is ook noodzakelijk dat reclame-

uitingen worden geharmoniseerd om het 

vertrouwen van het publiek niet te 

ondermijnen en geen afbreuk te doen aan 

de goede werking van de financiële 

markten. De waarheidsgetrouwheid en 

juistheid van reclame alsook de samenhang 

met de inhoud van het prospectus zijn van 

het grootste belang voor de bescherming 

van beleggers, en ook voor niet-

professionele beleggers. Zonder afbreuk te 

doen aan het paspoortmechanisme zoals 

bedoeld in deze verordening, behoort het 

toezicht op deze reclame-uitingen integraal 

tot de taken van de bevoegde autoriteit van 

de ontvangende lidstaten gezien hun 

taalcompetenties en betere kennis van de 

lokale bedrijfs- en 

consumentenwetgeving, de cultuur van de 

beleggers en het niveau van de financiële 

educatie. 

Or. en 
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Amendement  221 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 56 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(56) Het is ook noodzakelijk dat reclame-

uitingen worden geharmoniseerd om het 

vertrouwen van het publiek niet te 

ondermijnen en geen afbreuk te doen aan 

de goede werking van de financiële 

markten. De waarheidsgetrouwheid en 

juistheid van reclame alsook de samenhang 

met de inhoud van het prospectus zijn van 

het grootste belang voor de bescherming 

van beleggers, en ook voor niet-

professionele beleggers, en het toezicht op 

deze reclame-uitingen behoort integraal 

tot de taken van de bevoegde autoriteiten. 

(56) Het is ook noodzakelijk dat reclame-

uitingen worden geharmoniseerd om het 

vertrouwen van het publiek niet te 

ondermijnen en geen afbreuk te doen aan 

de goede werking van de financiële 

markten. De waarheidsgetrouwheid en 

juistheid van reclame alsook de samenhang 

met de inhoud van het prospectus zijn van 

het grootste belang voor de bescherming 

van beleggers, en ook voor niet-

professionele beleggers. Gelet op hun 

nabijheid, beter begrip van de taal en 

grondigere kennis van de relevante 

nationale wetgeving, zijn de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten waarin de 

reclame-uitingen worden verspreid, 

bevoegd voor het toezicht op deze 

reclame-uitingen. 

Or. en 

 

Amendement  222 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 56 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(56) Het is ook noodzakelijk dat reclame-

uitingen worden geharmoniseerd om het 

vertrouwen van het publiek niet te 

ondermijnen en geen afbreuk te doen aan 

de goede werking van de financiële 

markten. De waarheidsgetrouwheid en 

juistheid van reclame alsook de samenhang 

met de inhoud van het prospectus zijn van 

(56) Het is ook noodzakelijk dat reclame-

uitingen worden geharmoniseerd om het 

vertrouwen van het publiek niet te 

ondermijnen en geen afbreuk te doen aan 

de goede werking van de financiële 

markten. De waarheidsgetrouwheid en 

juistheid van reclame alsook de samenhang 

met de inhoud van het prospectus zijn van 
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het grootste belang voor de bescherming 

van beleggers, en ook voor niet-

professionele beleggers, en het toezicht op 

deze reclame-uitingen behoort integraal tot 

de taken van de bevoegde autoriteiten. 

het grootste belang voor de bescherming 

van beleggers, en ook voor niet-

professionele beleggers, en, zonder 

afbreuk te doen aan het 

paspoortmechanisme zoals bedoeld in 

deze verordening, behoort het toezicht op 

deze reclame-uitingen integraal tot de 

taken van de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten waar reclame wordt gemaakt 

voor het prospectus, gezien hun 

intrinsieke vaardigheden, met name hun 

taalcompetenties, hun kennis van de 

lokale bedrijfs- en 

consumentenwetgeving, de cultuur van de 

beleggers en het niveau van de financiële 

educatie. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 56 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(56) Het is ook noodzakelijk dat reclame-

uitingen worden geharmoniseerd om het 

vertrouwen van het publiek niet te 

ondermijnen en geen afbreuk te doen aan 

de goede werking van de financiële 

markten. De waarheidsgetrouwheid en 

juistheid van reclame alsook de samenhang 

met de inhoud van het prospectus zijn van 

het grootste belang voor de bescherming 

van beleggers, en ook voor niet-

professionele beleggers, en het toezicht op 

deze reclame-uitingen behoort integraal tot 

de taken van de bevoegde autoriteiten. 

(56) Het is ook noodzakelijk dat reclame-

uitingen worden geharmoniseerd om het 

vertrouwen van het publiek niet te 

ondermijnen en geen afbreuk te doen aan 

de goede werking van de financiële 

markten. De waarheidsgetrouwheid en 

juistheid van reclame alsook de samenhang 

met de inhoud van het prospectus zijn van 

het grootste belang voor de bescherming 

van beleggers, en ook voor niet-

professionele beleggers, en het toezicht op 

deze reclame-uitingen behoort integraal tot 

de taken van de bevoegde autoriteiten. De 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten 

waar de reclame-uitingen worden 

verspreid, zijn verantwoordelijk voor het 

toezicht op de reclame die in die lidstaat 

wordt gemaakt. 

Or. en 
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Amendement  224 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 56 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(56) Het is ook noodzakelijk dat reclame-

uitingen worden geharmoniseerd om het 

vertrouwen van het publiek niet te 

ondermijnen en geen afbreuk te doen aan 

de goede werking van de financiële 

markten. De waarheidsgetrouwheid en 

juistheid van reclame alsook de samenhang 

met de inhoud van het prospectus zijn van 

het grootste belang voor de bescherming 

van beleggers, en ook voor niet-

professionele beleggers, en het toezicht op 

deze reclame-uitingen behoort integraal tot 

de taken van de bevoegde autoriteiten. 

(56) Het is ook noodzakelijk dat reclame-

uitingen worden geharmoniseerd om het 

vertrouwen van het publiek niet te 

ondermijnen en geen afbreuk te doen aan 

de goede werking van de financiële 

markten. De waarheidsgetrouwheid en 

juistheid van reclame alsook de samenhang 

met de inhoud van het prospectus zijn van 

het grootste belang voor de bescherming 

van beleggers, en ook voor niet-

professionele beleggers, en het toezicht op 

deze reclame-uitingen behoort integraal tot 

de taken van de bevoegde autoriteiten, met 

medewerking van zowel de lidstaat van 

herkomst als de ontvangende lidstaat, en 

is in het geval van conflicten onderhevig 

aan bemiddeling door de ESMA. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 59 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(59) De verplichting voor een uitgevende 

instelling om het volledige prospectus in 

alle officiële talen te vertalen, ontmoedigt 

grensoverschrijdende aanbiedingen of 

handel in meerdere lidstaten. Om 

grensoverschrijdende aanbiedingen te 

vergemakkelijken, moet wanneer het 

prospectus is opgesteld in een taal die 

(59) De verplichting voor een uitgevende 

instelling om het volledige prospectus in 

alle officiële talen te vertalen, ontmoedigt 

grensoverschrijdende aanbiedingen of 

handel in meerdere lidstaten. Om 

grensoverschrijdende aanbiedingen te 

vergemakkelijken, moet wanneer het 

prospectus is opgesteld in een taal die 
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gebruikelijk is in de internationale 

financiële wereld, alleen de samenvatting 

worden vertaald in de officiële taal (talen) 

van de lidstaat van ontvangst of van de 

lidstaat van herkomst. 

gebruikelijk is in de internationale 

financiële wereld, alleen de samenvatting 

worden vertaald in de officiële taal (talen) 

van de lidstaat van ontvangst of van de 

lidstaat van herkomst, of in een van de 

officiële talen die worden gesproken in 

dat deel van de lidstaat waarin het 

beleggingsproduct wordt verdeeld. 

Or. en 

 

Amendement  226 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 59 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(59) De verplichting voor een uitgevende 

instelling om het volledige prospectus in 

alle relevante officiële talen te vertalen, 

ontmoedigt grensoverschrijdende 

aanbiedingen of handel op meerdere 

platforms. Om grensoverschrijdende 

aanbiedingen te vergemakkelijken, moet 

wanneer het prospectus is opgesteld in een 

taal die gebruikelijk is in de internationale 

financiële wereld, alleen de samenvatting 

worden vertaald in de officiële taal (talen) 

van de lidstaat van ontvangst of van de 

lidstaat van herkomst. 

(59) De verplichting voor een uitgevende 

instelling om het volledige prospectus in 

alle relevante officiële talen te vertalen, 

ontmoedigt grensoverschrijdende 

aanbiedingen of handel op meerdere 

platforms. Om grensoverschrijdende 

aanbiedingen te vergemakkelijken, moet 

wanneer het prospectus is opgesteld in een 

taal die gebruikelijk is in de internationale 

financiële wereld, alleen de samenvatting 

worden vertaald in de officiële taal (talen) 

van de lidstaat of de lidstaten waar de 

uitgifte plaatsvindt. 

Or. es 

 

Amendement  227 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 60 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(60) De bevoegde autoriteit van de lidstaat 

van ontvangst moet het recht hebben van 

(60) De bevoegde autoriteiten van andere 

lidstaten moeten het recht hebben van de 
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de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 

herkomst een verklaring te vragen dat het 

prospectus conform deze verordening is 

opgesteld. De bevoegde autoriteit van de 

lidstaat van herkomst dient de uitgevende 

instelling of de voor het opstellen van het 

prospectus verantwoordelijke persoon in 

kennis te stellen van het certificaat van 

goedkeuring van het prospectus dat gericht 

wordt tot de autoriteit van de lidstaat van 

herkomst, zodat de uitgevende instelling of 

de voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon zich ervan kan 

vergewissen of en wanneer de 

kennisgeving daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden. 

bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de 

uitgevende instelling haar statutaire zetel 

heeft een verklaring te vragen dat het 

prospectus conform deze verordening is 

opgesteld. De bevoegde autoriteit van de 

lidstaat waar de uitgevende instelling is 

gevestigd, dient de uitgevende instelling of 

de voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon in kennis te 

stellen van het certificaat van goedkeuring 

van het prospectus, dat geldig is in alle 

lidstaten, zodat de uitgevende instelling of 

de voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon zich ervan kan 

vergewissen of en wanneer de 

kennisgeving daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden. 

Or. es 

 

Amendement  228 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 60 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(60) De bevoegde autoriteit van de lidstaat 

van ontvangst moet het recht hebben van 

de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 

herkomst een verklaring te vragen dat het 

prospectus conform deze verordening is 

opgesteld. De bevoegde autoriteit van de 

lidstaat van herkomst dient de uitgevende 

instelling of de voor het opstellen van het 

prospectus verantwoordelijke persoon in 

kennis te stellen van het certificaat van 

goedkeuring van het prospectus dat gericht 

wordt tot de autoriteit van de lidstaat van 

herkomst, zodat de uitgevende instelling of 

de voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon zich ervan kan 

vergewissen of en wanneer de 

kennisgeving daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden. 

(60) De bevoegde autoriteit van de lidstaat 

van ontvangst moet het recht hebben van 

de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 

herkomst een verklaring te vragen dat het 

prospectus of het universele 

registratiedocument conform deze 

verordening is opgesteld. De bevoegde 

autoriteit van de lidstaat van herkomst 

dient de uitgevende instelling of de voor 

het opstellen van het prospectus of het 

universele registratiedocument 

verantwoordelijke persoon in kennis te 

stellen van het certificaat van goedkeuring 

van het prospectus of het universele 

registratiedocument dat gericht wordt tot 

de autoriteit van de lidstaat van herkomst, 

zodat de uitgevende instelling of de voor 

het opstellen van het prospectus of het 

universele registratiedocument 
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verantwoordelijke persoon zich ervan kan 

vergewissen of en wanneer de 

kennisgeving daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden. 

Or. de 

 

Amendement  229 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 60 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(60) De bevoegde autoriteit van de lidstaat 

van ontvangst moet het recht hebben van 

de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 

herkomst een verklaring te vragen dat het 

prospectus conform deze verordening is 

opgesteld. De bevoegde autoriteit van de 

lidstaat van herkomst dient de uitgevende 

instelling of de voor het opstellen van het 

prospectus verantwoordelijke persoon in 

kennis te stellen van het certificaat van 

goedkeuring van het prospectus dat gericht 

wordt tot de autoriteit van de lidstaat van 

herkomst, zodat de uitgevende instelling of 

de voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon zich ervan kan 

vergewissen of en wanneer de 

kennisgeving daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden. 

(60) De bevoegde autoriteit van de lidstaat 

van herkomst dient de ESMA en de 

uitgevende instelling of de voor het 

opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon in kennis te 

stellen van het certificaat van goedkeuring 

van het prospectus, zodat de uitgevende 

instelling of de voor het opstellen van het 

prospectus verantwoordelijke persoon zich 

ervan kan vergewissen of en wanneer de 

kennisgeving daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden. 

Or. en 

 

Amendement  230 

Jakob von Weizsäcker 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 60 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(60) De bevoegde autoriteit van de lidstaat (60) De ESMA dient op te treden als de 
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van ontvangst moet het recht hebben van 

de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 

herkomst een verklaring te vragen dat het 

prospectus conform deze verordening is 

opgesteld. De bevoegde autoriteit van de 

lidstaat van herkomst dient de uitgevende 

instelling of de voor het opstellen van het 

prospectus verantwoordelijke persoon in 

kennis te stellen van het certificaat van 

goedkeuring van het prospectus dat gericht 

wordt tot de autoriteit van de lidstaat van 

herkomst, zodat de uitgevende instelling of 

de voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon zich ervan kan 

vergewissen of en wanneer de 

kennisgeving daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden. 

enige bevoegde administratieve autoriteit 

die verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van de plichten die voortvloeien uit deze 

verordening. De in artikel 22 van 

Verordening (EU) nr. 596/2014 genoemde 

nationale bevoegde autoriteiten van de 

lidstaat van herkomst en de lidstaat van 

ontvangst moeten het recht hebben van de 

bevoegde autoriteit een verklaring te 

vragen dat het prospectus conform deze 

verordening is opgesteld. De bevoegde 

autoriteit dient de uitgevende instelling of 

de voor het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon in kennis te 

stellen van het certificaat van goedkeuring 

van het prospectus dat gericht wordt tot de 

autoriteit van de lidstaat van herkomst, 

zodat de uitgevende instelling of de voor 

het opstellen van het prospectus 

verantwoordelijke persoon zich ervan kan 

vergewissen of en wanneer de 

kennisgeving daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 61 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(61) Om de doelstellingen van deze 

verordening ten volle te verwezenlijken 

moet het toepassingsgebied ervan worden 

verruimd tot effecten van emittenten die 

onder het recht van derde landen vallen. 

Uitgevende instellingen van derde landen 

die een prospectus krachtens deze 

verordening opstellen, moeten onder de 

entiteiten die krachtens de Europese 

regelgeving voor financiële diensten 

gereguleerde en gecontroleerde activiteiten 

verrichten, een vertegenwoordiger 

aanwijzen die als contactpunt kan dienen 

(61) Om de doelstellingen van deze 

verordening ten volle te verwezenlijken 

moet het toepassingsgebied ervan worden 

verruimd tot effecten van emittenten die 

onder het recht van derde landen vallen. 

Uitgevende instellingen van derde landen 

die een prospectus krachtens deze 

verordening opstellen, moeten onder de 

entiteiten die krachtens de Europese 

regelgeving voor financiële diensten 

gereguleerde en gecontroleerde activiteiten 

verrichten, een vertegenwoordiger 

aanwijzen die als contactpunt kan dienen 
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voor de toepassing van deze verordening. 

De vertegenwoordiger moeten samen met 

de uitgevende instelling zorgen voor de 

naleving van de bepalingen van deze 

verordening. Om de informatie-

uitwisseling en de samenwerking met 

autoriteiten in derde landen te verzekeren 

met het oog op doeltreffende handhaving 

van deze verordening, moeten de bevoegde 

autoriteiten 
samenwerkingsovereenkomsten sluiten met 

hun tegenhangers in derde landen. 

Overdrachten van persoonsgegevens op 

basis van deze overeenkomsten moeten 

voldoen aan Richtlijn 95/46/EG en aan 

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad. 

voor de toepassing van deze verordening. 

De vertegenwoordiger moeten samen met 

de uitgevende instelling zorgen voor de 

naleving van de bepalingen van deze 

verordening. Om de informatie-

uitwisseling en de samenwerking met 

autoriteiten in derde landen te verzekeren 

met het oog op doeltreffende handhaving 

van deze verordening, moet de ESMA 

samenwerkingsovereenkomsten sluiten met 

haar tegenhangers in derde landen. 

Overdrachten van persoonsgegevens op 

basis van deze overeenkomsten moeten 

voldoen aan Richtlijn 95/46/EG en aan 

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad. 

Or. es 

 

Amendement  232 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 61 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(61) Om de doelstellingen van deze 

verordening ten volle te verwezenlijken 

moet het toepassingsgebied ervan worden 

verruimd tot effecten van emittenten die 

onder het recht van derde landen vallen. 

Uitgevende instellingen van derde landen 

die een prospectus krachtens deze 

verordening opstellen, moeten onder de 

entiteiten die krachtens de Europese 

regelgeving voor financiële diensten 

gereguleerde en gecontroleerde 

activiteiten verrichten, een 

vertegenwoordiger aanwijzen die als 

contactpunt kan dienen voor de 

toepassing van deze verordening. De 

vertegenwoordiger moeten samen met de 

uitgevende instelling zorgen voor de 

naleving van de bepalingen van deze 

verordening. Om de informatie-

(61) Om de doelstellingen van deze 

verordening ten volle te verwezenlijken 

moet het toepassingsgebied ervan worden 

verruimd tot effecten van emittenten die 

onder het recht van derde landen vallen. 

Om de informatie-uitwisseling en de 

samenwerking met autoriteiten in derde 

landen te verzekeren met het oog op 

doeltreffende handhaving van deze 

verordening, moeten de bevoegde 

autoriteiten 

samenwerkingsovereenkomsten sluiten met 

hun tegenhangers in derde landen. 

Overdrachten van persoonsgegevens op 

basis van deze overeenkomsten moeten 

voldoen aan Richtlijn 95/46/EG en aan 

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad. 
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uitwisseling en de samenwerking met 

autoriteiten in derde landen te verzekeren 

met het oog op doeltreffende handhaving 

van deze verordening, moeten de bevoegde 

autoriteiten 

samenwerkingsovereenkomsten sluiten met 

hun tegenhangers in derde landen. 

Overdrachten van persoonsgegevens op 

basis van deze overeenkomsten moeten 

voldoen aan Richtlijn 95/46/EG en aan 

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad. 

Or. en 

 

Amendement  233 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 61 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(61) Om de doelstellingen van deze 

verordening ten volle te verwezenlijken 

moet het toepassingsgebied ervan worden 

verruimd tot effecten van emittenten die 

onder het recht van derde landen vallen. 

Uitgevende instellingen van derde landen 

die een prospectus krachtens deze 

verordening opstellen, moeten onder de 

entiteiten die krachtens de Europese 

regelgeving voor financiële diensten 

gereguleerde en gecontroleerde 

activiteiten verrichten, een 

vertegenwoordiger aanwijzen die als 

contactpunt kan dienen voor de 

toepassing van deze verordening. De 

vertegenwoordiger moeten samen met de 

uitgevende instelling zorgen voor de 

naleving van de bepalingen van deze 

verordening. Om de informatie-

uitwisseling en de samenwerking met 

autoriteiten in derde landen te verzekeren 

met het oog op doeltreffende handhaving 

van deze verordening, moeten de bevoegde 

autoriteiten 

(61) Om de doelstellingen van deze 

verordening ten volle te verwezenlijken 

moet het toepassingsgebied ervan worden 

verruimd tot effecten van emittenten die 

onder het recht van derde landen vallen. 

Om de informatie-uitwisseling en de 

samenwerking met autoriteiten in derde 

landen te verzekeren met het oog op 

doeltreffende handhaving van deze 

verordening, moeten de bevoegde 

autoriteiten 

samenwerkingsovereenkomsten sluiten met 

hun tegenhangers in derde landen. 

Overdrachten van persoonsgegevens op 

basis van deze overeenkomsten moeten 

voldoen aan Richtlijn 95/46/EG en aan 

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad. 
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samenwerkingsovereenkomsten sluiten met 

hun tegenhangers in derde landen. 

Overdrachten van persoonsgegevens op 

basis van deze overeenkomsten moeten 

voldoen aan Richtlijn 95/46/EG en aan 

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad. 

Or. en 

 

Amendement  234 

Jakob von Weizsäcker 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 62 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(62) Wanneer er binnen één lidstaat 

meerdere bevoegde autoriteiten met 

verschillende verantwoordelijkheden 

bestaan, kan dit onnodige kosten en 

overlapping van verantwoordelijkheden 

met zich brengen zonder extra voordelen 

op te leveren. Derhalve moet in elke 

lidstaat één bevoegde autoriteit worden 

aangewezen die de prospectussen 

goedkeurt en die het toezicht op de 

naleving van deze richtlijn uitoefent. Deze 

bevoegde autoriteit moet van 

administratieve aard zijn en zodanig zijn 

opgezet dat haar onafhankelijkheid ten 

opzichte van marktdeelnemers is 

gewaarborgd en belangenconflicten 

worden vermeden. De aanwijzing van een 

voor de goedkeuring van het prospectus 

bevoegde autoriteit hoeft geen beletsel te 

vormen voor samenwerking met andere 

instanties, zoals de toezichthoudende 

instanties voor banken en 

verzekeringsondernemingen of 

beursnoteringsinstanties, om een efficiënte 

controle en goedkeuring van prospectussen 

te waarborgen in het belang van uitgevende 

instellingen, beleggers, marktdeelnemers 

en markten. Delegatie van taken door een 

bevoegde autoriteit aan een andere 

(62) Wanneer er binnen één lidstaat 

meerdere bevoegde autoriteiten met 

verschillende verantwoordelijkheden 

bestaan, zal dit onnodige kosten en 

overlapping van verantwoordelijkheden 

met zich brengen zonder extra voordelen 

op te leveren. Derhalve wordt de ESMA 

als enige bevoegde autoriteit aangewezen 

om de prospectussen goed te keuren en het 

toezicht op de naleving van deze richtlijn 

uit te oefenen. De ESMA moet zodanig 

handelen dat de onafhankelijkheid ervan 

ten opzichte van marktdeelnemers is 

gewaarborgd en belangenconflicten 

worden vermeden. De aanwijzing van de 

ESMA als enige voor de goedkeuring van 

het prospectus bevoegde autoriteit hoeft 

geen beletsel te vormen voor 

samenwerking met andere instanties, zoals 

de toezichthoudende instanties voor 

banken en verzekeringsondernemingen of 

beursnoteringsinstanties, om een efficiënte 

controle en goedkeuring van prospectussen 

te waarborgen in het belang van uitgevende 

instellingen, beleggers, marktdeelnemers 

en markten. Delegatie van taken door de 

bevoegde autoriteit aan een andere 

instantie kan alleen worden toegestaan 

wanneer deze betrekking heeft op de 
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instantie kan alleen worden toegestaan 

wanneer deze betrekking heeft op de 

publicatie van goedgekeurde 

prospectussen. 

publicatie van goedgekeurde 

prospectussen. 

Or. en 

 

Amendement  235 

Jakob von Weizsäcker 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 63 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(63) Door de bevoegde autoriteiten van 

lidstaten te voorzien van een reeks 

effectieve instrumenten, bevoegdheden en 

middelen wordt de doeltreffendheid van 

het toezicht gewaarborgd. Derhalve moet 

deze verordening met name een 

minimumpakket van bevoegdheden op het 

gebied van toezicht en onderzoek 

voorschrijven waarmee de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 

moeten worden belast. Deze bevoegdheden 

moeten, indien de nationale wetgeving dit 

vereist, worden uitgeoefend middels een 

verzoek aan de bevoegde justitiële 

autoriteiten. Bij de uitoefening van hun 

bevoegdheden uit hoofde van deze 

verordening stellen de bevoegde 

autoriteiten en de ESMA zich objectief en 

onpartijdig op, en waarborgen zij 

autonomie in hun besluitvormingsproces. 

(63) Door de bevoegde autoriteit te 

voorzien van een reeks effectieve 

instrumenten, bevoegdheden en middelen 

wordt de doeltreffendheid van het toezicht 

gewaarborgd. Derhalve moet deze 

verordening met name een minimumpakket 

van bevoegdheden op het gebied van 

toezicht en onderzoek voorschrijven 

waarmee de bevoegde autoriteit 

overeenkomstig de nationale wetgeving 

moeten worden belast. Deze bevoegdheden 

moeten, indien de nationale wetgeving dit 

vereist, worden uitgeoefend middels een 

verzoek aan de bevoegde justitiële 

autoriteiten. Bij de uitoefening van haar 

bevoegdheden uit hoofde van deze 

verordening stelt de bevoegde autoriteit 

zich objectief en onpartijdig op, en 

waarborgt zij autonomie in haar 

besluitvormingsproces. 

Or. en 

 

Amendement  236 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 63 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(63) Door de bevoegde autoriteiten van 

lidstaten te voorzien van een reeks 

effectieve instrumenten, bevoegdheden en 

middelen wordt de doeltreffendheid van 

het toezicht gewaarborgd. Derhalve moet 

deze verordening met name een 

minimumpakket van bevoegdheden op het 

gebied van toezicht en onderzoek 

voorschrijven waarmee de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten 

overeenkomstig de nationale wetgeving 

moeten worden belast. Deze bevoegdheden 

moeten, indien de nationale wetgeving dit 

vereist, worden uitgeoefend middels een 

verzoek aan de bevoegde justitiële 

autoriteiten. Bij de uitoefening van hun 

bevoegdheden uit hoofde van deze 

verordening moeten de bevoegde 

autoriteiten en de ESMA zich objectief en 

onpartijdig opstellen, en moeten zij 

autonomie in hun besluitvormingsproces 

zekerstellen. 

(63) Door de bevoegde autoriteiten van 

lidstaten te voorzien van een reeks 

effectieve instrumenten, bevoegdheden en 

middelen wordt de doeltreffendheid van 

het toezicht gewaarborgd. Derhalve moet 

deze verordening met name een 

minimumpakket van 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

op het gebied van toezicht en onderzoek 

voorschrijven waarmee de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten 

overeenkomstig de nationale wetgeving 

moeten worden belast. Deze bevoegdheden 

moeten, indien de nationale wetgeving dit 

vereist, worden uitgeoefend middels een 

verzoek aan de bevoegde justitiële 

autoriteiten. Bij de uitoefening van hun 

bevoegdheden uit hoofde van deze 

verordening moeten de bevoegde 

autoriteiten en de ESMA zich objectief en 

onpartijdig opstellen, en moeten zij 

autonomie in hun besluitvormingsproces 

zekerstellen. 

Or. en 

 

Amendement  237 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 65 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(65) Overeenkomstig de mededeling van 

de Commissie van 8 december 2010 

betreffende het versterken van 

sanctieregelingen in de financiële sector en 

om de nakoming van de voorschriften van 

deze verordening te waarborgen moeten de 

lidstaten de nodige stappen ondernemen 

om op overtredingen van deze verordening 

passende bestuursrechtelijke sancties en 

(65) Overeenkomstig de mededeling van 

de Commissie van 8 december 2010 

betreffende het versterken van 

sanctieregelingen in de financiële sector en 

om de nakoming van de voorschriften van 

deze verordening te waarborgen moeten de 

lidstaten de nodige stappen ondernemen 

om op overtredingen van deze verordening 

passende bestuursrechtelijke sancties en 
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maatregelen te stellen. Deze sancties en 

administratieve maatregelen moeten 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

zijn en moeten in de lidstaten zorgen voor 

een gemeenschappelijke aanpak en een 

ontradend effect. Deze verordening mag de 

lidstaten niet beperken in hun 

mogelijkheden om hogere administratieve 

sancties vast te stellen. 

maatregelen te stellen. Deze sancties en 

administratieve maatregelen moeten 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

zijn en moeten in de lidstaten zorgen voor 

een gemeenschappelijke aanpak en een 

ontradend effect. Deze verordening legt 

criteria vast voor een minimumsanctie, 

maar mag de lidstaten niet beperken in hun 

mogelijkheden om hogere administratieve 

sancties vast te stellen. 

Or. en 

 

Amendement  238 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 67 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(67) Hoewel lidstaten voor dezelfde 

inbreuken zowel bestuursrechtelijke als 

strafrechtelijke sancties kunnen 

vaststellen, kan van hen niet worden 

verlangd dat zij voor inbreuken op deze 

verordening die onder hun nationale 

strafrecht vallen, vóór [datum van 

toepassing van deze verordening invullen] 
bestuursrechtelijke sanctieregels 

vaststellen. Naar nationaal recht zijn 

lidstaten niet verplicht voor dezelfde 

inbreuk zowel bestuursrechtelijke als 

strafrechtelijke sancties op te leggen, 

maar moeten zij de mogelijkheid hebben 

dit te doen indien hun nationale 

wetgeving het toestaat. Het handhaven 

van strafrechtelijke sancties in plaats van 

bestuursrechtelijke sancties voor 

inbreuken op deze verordening mag de 

bevoegde autoriteiten echter niet 

belemmeren of anderszins beïnvloeden in 

hun mogelijkheden om voor de toepassing 

van deze verordening tijdig samen te 

werken, informatie in te winnen en uit te 

wisselen met bevoegde autoriteiten in 

andere lidstaten, ook nadat de betrokken 

(67) Deze verordening geeft de 

minimumeisen op zodat lidstaten voor 

dezelfde inbreuken bestuursrechtelijke 

sanctieregels kunnen vaststellen. Die 

bepaling moet ervoor zorgen dat in de 

Unie voor alle inbreuken dezelfde sanctie 

geldt. 
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inbreuken voor strafrechtelijke vervolging 

naar de bevoegde rechterlijke instanties 

zijn verwezen. 

Or. en 

 

Amendement  239 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 68 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (68 bis) Om te onderzoeken wat de reden 

is voor de zeer uiteenlopende ramingen, 

om wetgevers te informeren en om de 

concurrentie te bevorderen tussen de 

dienstverleners op het gebied van het 

opmaken van prospectussen, moet de 

ESMA gedetailleerde statistieken voorzien 

betreffende de kosten voor het opmaken 

van een prospectus, evenals een analyse 

van de doeltreffendheid van concurrentie 

tussen dienstverleners op het gebied van 

het opmaken van prospectussen en 

aanbevelingen over hoe de kosten kunnen 

worden gereduceerd. 

Or. en 

 

Amendement  240 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 69 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(69) Om de in deze verordening 

vastgestelde vereisten nader te omschrijven 

moet aan de Commissie de bevoegdheid 

worden gedelegeerd overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

(69) Om de in deze verordening 

vastgestelde vereisten nader te omschrijven 

moet aan de Commissie de bevoegdheid 

worden gedelegeerd overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
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werking van de Europese Unie handelingen 

vast te stellen met betrekking tot de 

drempels bedoeld in artikel 1, lid 2, punt 

i), en artikel 1, lid 3, onder c) en d), de 

minimale inhoud van de documenten 

bedoeld in artikel 1, lid 3, onder (f) en (g), 

en artikel 1, lid 4, onder d) en e), de 

aanpassing van de definities van artikel 2, 

de beoordeling, goedkeuring, deponering 

en evaluatie van het universele 

registratiedocument, alsmede de 

voorwaarden voor de wijziging of 

actualisering daarvan en de 

omstandigheden waarin de status van 

veelvuldig effecten uitgevende instelling 

verloren kan gaan, het model van het 

prospectus, het basisprospectus en de 

definitieve voorwaarden en de specifieke 

gegevens die in het prospectus moeten 

worden opgenomen, de minimale 

informatie in het universele 

registratiedocument, de beperkte 

informatie in het vereenvoudigde 

registratiedocument en de verrichtingsnota 

in geval van secundaire uitgiften en door 

kleine en middelgrote ondernemingen, het 

formaat toegestaan op grond van artikel 15, 

lid 2, de toestemming om bepaalde 

informatie niet in het prospectus te 

vermelden, de procedures voor de 

beoordeling en de goedkeuring van het 

prospectus, de reclame voor effecten die 

onder de werkingssfeer van deze 

verordening vallen, en de algemene 

gelijkwaardigheidscriteria voor door 

uitgevende instellingen van derde landen 

opgestelde prospectussen. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau. De Commissie 

moet bij de voorbereiding en opstelling van 

de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig en 

op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

werking van de Europese Unie handelingen 

vast te stellen met betrekking tot de 

minimale inhoud van de documenten 

bedoeld in artikel 1, lid 3, onder (f) en (g), 

en artikel 1, lid 4, onder d) en e), de 

aanpassing van de definities van artikel 2, 

de beoordeling, goedkeuring, deponering 

en evaluatie van het universele 

registratiedocument, alsmede de 

voorwaarden voor de wijziging of 

actualisering daarvan en de 

omstandigheden waarin de status van 

veelvuldig effecten uitgevende instelling 

verloren kan gaan, het model van het 

prospectus, het basisprospectus en de 

definitieve voorwaarden en de specifieke 

gegevens die in het prospectus moeten 

worden opgenomen, de minimale 

informatie in het universele 

registratiedocument, de beperkte 

informatie in het vereenvoudigde 

registratiedocument en de verrichtingsnota 

in geval van secundaire uitgiften en door 

kleine en middelgrote ondernemingen, het 

formaat toegestaan op grond van artikel 15, 

lid 2, de toestemming om bepaalde 

informatie niet in het prospectus te 

vermelden, de procedures voor de 

beoordeling en de goedkeuring van het 

prospectus, de reclame voor effecten die 

onder de werkingssfeer van deze 

verordening vallen, en de algemene 

gelijkwaardigheidscriteria voor door 

uitgevende instellingen van derde landen 

opgestelde prospectussen. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau. De Commissie 

moet bij de voorbereiding en opstelling van 

de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig en 

op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

Or. en 
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Amendement  241 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 74 – streepje 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– de toegang tot de kapitaalmarkten moet 

worden verbeterd voor kleine en 

middelgrote ondernemingen en 

tegelijkertijd moet het vertrouwen van 

beleggers om in deze ondernemingen te 

investeren worden verzekerd, 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  242 

Dariusz Rosati 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 76 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(76) Uiterlijk vijf jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

evalueert de Commissie de toepassing 

ervan en onderzoekt zij met name of de 

openbaarmakingsregelingen voor 

secundaire emissies en voor het mkb, het 

universele registratiedocument en de 

samenvatting van het prospectus nog steeds 

geschikt zijn om te voldoen aan de 

doelstellingen van deze verordening. 

(76) Uiterlijk drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

evalueert de Commissie de toepassing 

ervan en onderzoekt zij met name of de 

openbaarmakingsregelingen voor 

secundaire emissies en voor het mkb, het 

universele registratiedocument en de 

samenvatting van het prospectus nog steeds 

geschikt zijn om te voldoen aan de 

doelstellingen van deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  243 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 78 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(78) Aangezien de doelstellingen van deze 

verordening, namelijk het verbeteren van 

de bescherming van de beleggers en van 

de marktefficiëntie alsmede het tot stand 

brengen van de kapitaalmarktenunie, niet 

voldoende door de lidstaten kunnen 

worden verwezenlijkt, maar vanwege de 

omvang of de gevolgen ervan, beter door 

de Unie kunnen worden verwezenlijkt, 

kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 

5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie neergelegde 

subsidiariteitsbeginsel, maatregelen 

nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde 

artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstellingen te verwezenlijken. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  244 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het doel van deze verordening is eisen 

vast te stellen voor de opstelling, 

goedkeuring en verspreiding van het 

prospectus dat moet worden gepubliceerd 

wanneer effecten worden aangeboden aan 

het publiek of toegelaten tot de handel op 

een in een lidstaat gelegen of 

functionerende gereglementeerde markt. 

1. Het doel van deze verordening is eisen 

vast te stellen voor de opstelling, 

goedkeuring en verspreiding van het 

prospectus dat moet worden gepubliceerd 

wanneer effecten worden aangeboden aan 

het publiek of toegelaten tot de handel op 

een in een lidstaat functionerende 

gereglementeerde markt, een multilaterale 

handelsfaciliteit (MTF), een 

georganiseerde handelsfaciliteit (OTF) of 

een beleggingsonderneming met 

systematische interne afhandeling. 

Or. en 
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Amendement  245 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) rechten van deelneming in instellingen 

voor collectieve belegging die niet van het 

closed-end-type zijn; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  246 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) rechten van deelneming in instellingen 

voor collectieve belegging die niet van het 

closed-end-type zijn; 

(a) rechten van deelneming in instellingen 

voor collectieve belegging; 

Or. en 

 

Amendement  247 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) effecten zonder aandelenkarakter, 

uitgegeven door een lidstaat of door een 

van de regionale of plaatselijke overheden 

van een lidstaat, door een openbare 

internationale instelling waarbij één of 

meer lidstaten aangesloten zijn, door de 

Europese Centrale Bank of door de 

Schrappen 
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centrale banken van de lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  248 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) effecten zonder aandelenkarakter, 

uitgegeven door een lidstaat of door een 

van de regionale of plaatselijke overheden 

van een lidstaat, door een openbare 

internationale instelling waarbij één of 

meer lidstaten aangesloten zijn, door de 

Europese Centrale Bank of door de 

centrale banken van de lidstaten; 

(b) effecten zonder aandelenkarakter, 

uitgegeven door een lidstaat of door een 

van de regionale of plaatselijke overheden 

van een lidstaat, door een openbare 

internationale instelling; 

Or. en 

 

Amendement  249 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) effecten zonder aandelenkarakter, 

uitgegeven door een lidstaat of door een 

van de regionale of plaatselijke overheden 

van een lidstaat, door een openbare 

internationale instelling waarbij één of 

meer lidstaten aangesloten zijn, door de 

Europese Centrale Bank of door de 

centrale banken van de lidstaten; 

(b) effecten zonder aandelenkarakter, 

uitgegeven door een lidstaat of een van de 

regionale of plaatselijke overheden van een 

lidstaat, door een openbare internationale 

instelling waarbij één of meer lidstaten 

aangesloten zijn, door de Europese 

Centrale Bank of door de centrale banken 

van de lidstaten, door de Europese 

Investeringsbank, het Europees Fonds 

voor strategische investeringen, het 

Europees stabiliteitsmechanisme, of door 

elke andere instelling of elk ander 

agentschap van de Europese Unie; 
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Or. es 

 

Amendement  250 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) aandelen in het kapitaal van centrale 

banken van de lidstaten; 

(c) aandelen in het kapitaal van centrale 

banken van de lidstaten, van de Europese 

Centrale Bank, van de Europese 

Investeringsbank, van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen, of 

van elke andere instelling of elk ander 

agentschap van de Europese Unie; 

Or. es 

 

Amendement  251 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) effecten die onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk gegarandeerd zijn door 

een lidstaat of door een van de regionale 

of plaatselijke overheden van een lidstaat; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  252 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) effecten die onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk gegarandeerd zijn door een 

lidstaat of door een van de regionale of 

plaatselijke overheden van een lidstaat; 

(d) effecten die onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk gegarandeerd zijn door de 

Europese Unie, door een lidstaat of door 

een van de regionale of plaatselijke 

overheden van een lidstaat; 

Or. es 

 

Amendement  253 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) effecten die onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk gegarandeerd zijn door een 

lidstaat of door een van de regionale of 

plaatselijke overheden van een lidstaat; 

(d) effecten die volledig, onvoorwaardelijk 

en onherroepelijk gegarandeerd zijn door 

een lidstaat of door een van de regionale of 

plaatselijke overheden van een lidstaat; 

Or. en 

Motivering 

Als de lidstaat slechts 1 % garandeert, moet er toch een prospectus zijn. 

 

Amendement  254 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) effecten die zijn uitgegeven door 

verenigingen met een wettelijke status of 

instellingen zonder winstoogmerk, die 

door een lidstaat zijn erkend, met het oog 

op het aantrekken van de financiering die 

nodig is om hun niet-commerciële doelen 

Schrappen 
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te verwezenlijken; 

Or. en 

 

Amendement  255 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) effecten zonder aandelenkarakter, die 

doorlopend of periodiek door 

kredietinstellingen worden uitgegeven, 

mits deze effecten aan alle volgende 

voorwaarden voldoen: 

Schrappen 

i) zij zijn niet achtergesteld, 

converteerbaar of omwisselbaar; 

 

ii) zij geven geen recht tot het inschrijven 

op of verwerven van andere categorieën 

effecten en zijn niet aan een derivaat 

gekoppeld; 

 

iii) zij belichamen de ontvangst van 

terugbetaalbare deposito's; 

 

iv) zij zijn gedekt door een 

depositogarantiestelsel dat valt onder 

Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 

Parlement en de Raad17; 

 

__________________  

17 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

inzake de depositogarantiestelsels (PB L 

173 van 12.6.2014, blz. 149). 

 

Or. en 

 

Amendement  256 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter f 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) effecten zonder aandelenkarakter, die 

doorlopend of periodiek door 

kredietinstellingen worden uitgegeven, 

mits deze effecten aan alle volgende 

voorwaarden voldoen: 

Schrappen 

i) zij zijn niet achtergesteld, 

converteerbaar of omwisselbaar; 

 

ii) zij geven geen recht tot het inschrijven 

op of verwerven van andere categorieën 

effecten en zijn niet aan een derivaat 

gekoppeld; 

 

iii) zij belichamen de ontvangst van 

terugbetaalbare deposito's; 

 

iv) zij zijn gedekt door een 

depositogarantiestelsel dat valt onder 

Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 

Parlement en de Raad17; 

 

__________________  

17 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

inzake de depositogarantiestelsels (PB L 

173 van 12 juni 2014, blz. 149). 

 

Or. en 

 

Amendement  257 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) "bostadsobligationer" die periodiek 

worden uitgegeven door 

kredietinstellingen in Zweden en 

hoofdzakelijk bestemd zijn voor het 

verstrekken van hypothecaire leningen, op 

voorwaarde dat: 

Schrappen 

i) de uitgegeven "bostadsobligationer" tot  
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dezelfde reeks behoren; 

ii) de "bostadsobligationer" doorlopend 

worden uitgegeven gedurende een 

gespecificeerde uitgifteperiode; 

 

iii) de voorwaarden van de 

"bostadsobligationer" gedurende de 

uitgifteperiode niet worden veranderd; en 

 

iv) de opbrengsten van de uitgifte van de 

bedoelde "bostadsobligationer" 

overeenkomstig de statuten van de 

uitgevende instelling worden belegd in 

activa die voldoende dekking vormen voor 

de verplichtingen die uit effecten 

voortvloeien; 

 

Or. en 

Motivering 

Het is helemaal niet duidelijk waarom er een speciaal geval moet zijn voor Zweden. 

 

Amendement  258 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) "bostadsobligationer" die periodiek 

worden uitgegeven door 

kredietinstellingen in Zweden en 

hoofdzakelijk bestemd zijn voor het 

verstrekken van hypothecaire leningen, op 

voorwaarde dat: 

Schrappen 

i) de uitgegeven "bostadsobligationer" tot 

dezelfde reeks behoren; 

 

ii) de "bostadsobligationer" doorlopend 

worden uitgegeven gedurende een 

gespecificeerde uitgifteperiode; 

 

iii) de voorwaarden van de 

"bostadsobligationer" gedurende de 

uitgifteperiode niet worden veranderd; en 
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iv) de opbrengsten van de uitgifte van de 

bedoelde "bostadsobligationer" 

overeenkomstig de statuten van de 

uitgevende instelling worden belegd in 

activa die voldoende dekking vormen voor 

de verplichtingen die uit effecten 

voortvloeien; 

 

Or. en 

 

Amendement  259 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) effecten zonder aandelenkarakter, die 

doorlopend of periodiek door een 

kredietinstelling worden uitgegeven, 

waarbij de totale geaggregeerde 

tegenwaarde in de Unie voor de 

aangeboden effecten over een periode van 

twaalf maanden minder dan 75 000 000 

EUR per kredietinstelling bedraagt, op 

voorwaarde dat die effecten: 

Schrappen 

i) niet achtergesteld, converteerbaar of 

omwisselbaar zijn; 

 

ii) geen recht geven tot het inschrijven op 

of het verwerven van andere categorieën 

effecten en niet aan een derivaat 

gekoppeld zijn. 

 

Or. en 

 

Amendement  260 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter i – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) effecten zonder aandelenkarakter, die 

doorlopend of periodiek door een 

kredietinstelling worden uitgegeven, 

waarbij de totale geaggregeerde 

tegenwaarde in de Unie voor de 

aangeboden effecten over een periode van 

twaalf maanden minder dan 75 000 000 

EUR per kredietinstelling bedraagt, op 

voorwaarde dat die effecten: 

(i) effecten zonder aandelenkarakter, die 

doorlopend of periodiek door een 

kredietinstelling worden uitgegeven, 

waarbij de totale geaggregeerde 

tegenwaarde in de Unie voor de 

aangeboden effecten over een periode van 

twaalf maanden minder dan 150 000 000 

EUR per kredietinstelling bedraagt, op 

voorwaarde dat die effecten: 

Or. en 

 

Amendement  261 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter i – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) effecten zonder aandelenkarakter, die 

doorlopend of periodiek door een 

kredietinstelling worden uitgegeven, 

waarbij de totale geaggregeerde 

tegenwaarde in de Unie voor de 

aangeboden effecten over een periode van 

twaalf maanden minder dan 

75 000 000 EUR per kredietinstelling 

bedraagt, op voorwaarde dat die effecten: 

(i) effecten zonder aandelenkarakter, die 

doorlopend of periodiek door een 

kredietinstelling worden uitgegeven, 

waarbij de totale geaggregeerde 

tegenwaarde in de Unie voor de 

aangeboden effecten over een periode van 

twaalf maanden minder dan 

35 000 000 EUR per kredietinstelling 

bedraagt, op voorwaarde dat die effecten: 

Or. es 

 

Amendement  262 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter i – punt i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (i bis) worden niet uitgegeven om te 
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kunnen voldoen aan de minimumeisen 

voor in aanmerking komende passiva uit 

hoofde van [richtlijn herstel en 

afwikkeling van banken/GAM]; 

Or. en 

Motivering 

Lid 1, letter i), en letter i), punt i), staan geen vrijstelling toe van de verordening inzake 

kapitaalinstrumenten. Het zou passend zijn om bail-in-instrumenten toe te voegen die als 

onderdeel van MREL worden beschouwd, met name wanneer een uitgifte wordt gedaan om in 

overeenstemming te zijn met MREL. Hier moet een prospectus worden opgemaakt, ook als het 

om een lopend uitgifteprogramma gaat, aangezien beleggers zich ervan bewust moeten zijn 

dat dit deel uitmaakt van het totale verliesabsorberend vermogen van de bank. 

 

Amendement  263 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een aanbieding van effecten aan 

minder dan 150 natuurlijke of 

rechtspersonen per lidstaat die geen 

gekwalificeerde beleggers zijn; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  264 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een aanbieding van effecten aan minder 

dan 150 natuurlijke of rechtspersonen per 

lidstaat die geen gekwalificeerde beleggers 

zijn; 

(b) een aanbieding van effecten aan minder 

dan 500 natuurlijke of rechtspersonen per 

lidstaat die geen gekwalificeerde beleggers, 

gevorderde beleggers, bestaande 

werknemers of aandeelhouders zijn; 
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Or. en 

Motivering 

De uitbreiding van deze vrijstelling van 100 naar 150 personen, zoals de suggestie van de 

commissie luidt, zal voor de kleine en middelgrote ondernemingen niet veel verschil maken 

wanneer zij nagaan op welk punt het welslagen van het aantrekken van beleggers meer 

voorschriften met zich meebrengt. Een aanpassing naar 500 personen heeft meer nut. Door 

de vrijstelling uit te breiden en de EuVECA-definitie van gevorderde beleggers op te nemen, 

zullen ook private-equitybedrijven gebruik kunnen maken van de vrijstelling. 

 

Amendement  265 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een aanbieding van effecten aan minder 

dan 150 natuurlijke of rechtspersonen per 

lidstaat die geen gekwalificeerde beleggers 

zijn; 

(b) een aanbieding van effecten aan minder 

dan 500 natuurlijke of rechtspersonen per 

lidstaat die geen gekwalificeerde beleggers 

zijn. 

Or. en 

 

Amendement  266 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een aanbieding van effecten aan minder 

dan 150 natuurlijke of rechtspersonen per 

lidstaat die geen gekwalificeerde beleggers 

zijn; 

(b) een aanbieding van effecten aan minder 

dan 300 natuurlijke of rechtspersonen per 

lidstaat die geen gekwalificeerde beleggers 

zijn; 

Or. en 

 

Amendement  267 

Ernest Urtasun 
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namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een aanbieding van effecten aan minder 

dan 150 natuurlijke of rechtspersonen per 

lidstaat die geen gekwalificeerde beleggers 

zijn; 

(b) een aanbieding van effecten aan minder 

dan 200 natuurlijke of rechtspersonen per 

lidstaat die geen gekwalificeerde beleggers 

zijn; 

Or. en 

Motivering 

Dit aantal verhogen naar 200 zal niet voor grote verschillen zorgen. Met het oog op de 

bescherming van de belegger is een kleine aanpassing, in tegenstelling tot de drie- tot meer 

dan tienvoudige verhoging die door andere partijen werd voorgesteld, evenwel acceptabel. 

 

Amendement  268 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een aanbieding van effecten aan minder 

dan 150 natuurlijke of rechtspersonen per 

lidstaat die geen gekwalificeerde beleggers 

zijn; 

(b) een aanbieding van effecten aan minder 

dan 100 natuurlijke of rechtspersonen per 

lidstaat die geen gekwalificeerde beleggers 

zijn; 

Or. en 

Motivering 

Met deze wijziging wordt het omzeilen van de prospectusregeling voorkomen. In de praktijk is 

het onmogelijk om te controleren aan hoeveel personen de aanbieding van effecten is gericht. 

Bijgevolg kan een uitgevende instelling door deze vrijstelling een prospectus niet publiceren 

als in totaal 4 200 personen in de EU op de aanbieding hebben ingetekend, terwijl het 

oorspronkelijk de bedoeling was om deze vrijstelling te beperken tot 4 200 personen aan wie 

effecten zijn aangeboden. Het is dus wenselijk om deze vrijstelling te beperken tot een totaal 

van 2 800 personen in de EU. 
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Amendement  269 

Beatrix von Storch 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) een aanbieding van effecten met 

een nominale waarde per eenheid van ten 

minste 100 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement  270 

Andreas Schwab 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) aanbiedingen van effecten met een 

nominale waarde per eenheid van 

minstens 100 000 EUR; 

Or. de 

 

Amendement  271 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) een aanbieding van effecten met 

een nominale waarde per eenheid van ten 

minste 100 000 EUR; 

Or. en 
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Amendement  272 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) een aanbieding van effecten aan 

beleggers die bij elke afzonderlijke 

aanbieding effecten aankopen tegen een 

totale tegenwaarde van ten minste 100 

000 EUR per belegger; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  273 

Philippe De Backer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) een aanbieding van effecten aan 

beleggers die bij elke afzonderlijke 

aanbieding effecten aankopen tegen een 

totale tegenwaarde van ten minste 100 000 

EUR per belegger; 

(c) aan beleggers die bij elke afzonderlijke 

aanbieding effecten aankopen tegen een 

totale tegenwaarde van ten minste 100 000 

EUR per belegger; 

Or. en 

Motivering 

Het was de bedoeling om "een aanbieding van effecten" te verwijderen, maar in AT4AM werd 

per ongeluk de volledige inhoud gewist (deze wijziging vervangt AM 32 van het 

ontwerpverslag). 

 

Amendement  274 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter c bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) een aanbieding van effecten met 

een nominale waarde per eenheid van ten 

minste 100 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement  275 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) een aanbieding van effecten met 

een nominale waarde per eenheid van ten 

minste 100 000 EUR; 

Or. en 

Motivering 

Dit werd door de COMM verwijderd uit de vorige PD om directe niet-professionele 

beleggingen in effecten te stimuleren (een minimum ordergrootte van 100 000 ligt buiten het 

bereik van de meeste niet-professionele beleggers). Het stimuleren van DIRECTE niet-

professionele beleggingen levert geen echt voordeel op. Retailkapitaal kan nog steeds 

bewegen via institutionele beleggers of icbe's, waar het nog beter is beschermd. 

 

Amendement  276 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) een aanbieding van effecten met een 

totale tegenwaarde in de Unie van minder 

dan 500 000 EUR, die wordt berekend 

over een periode van twaalf maanden; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  277 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) een aanbieding van effecten met een 

totale tegenwaarde in de Unie van minder 

dan 500 000 EUR, die wordt berekend 

over een periode van twaalf maanden; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  278 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) een aanbieding van effecten met een 

totale tegenwaarde in de Unie van minder 

dan 500 000 EUR, die wordt berekend 

over een periode van twaalf maanden; 

(d) een aanbieding van effecten met een 

totale tegenwaarde in de Unie van minder 

dan 10 000 000 EUR, die wordt berekend 

over een periode van twaalf maanden; 

Or. en 

Motivering 

In plaats van een pan-Europese drempel van 500 000 en een optionele regeling voor de 

lidstaten van 10 miljoen, is het beter om één pan-Europese drempel in te voeren met het oog 

op een gelijk speelveld. 

 

Amendement  279 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) een aanbieding van effecten met een 

totale tegenwaarde in de Unie van minder 

dan 500 000 EUR, die wordt berekend 

over een periode van twaalf maanden; 

(d) een aanbieding van effecten met een 

totale tegenwaarde in de Unie van minder 

dan 10 000 000 EUR, die wordt berekend 

over een periode van twaalf maanden; 

Or. en 

 

Amendement  280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) een aanbieding van effecten met een 

totale tegenwaarde in de Unie van minder 

dan 500 000 EUR, die wordt berekend 

over een periode van twaalf maanden; 

(d) een aanbieding van effecten met een 

totale tegenwaarde in de Unie van minder 

dan 1 000 000 EUR, die wordt berekend 

over een periode van twaalf maanden; 

Or. en 

 

Amendement  281 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) een aanbieding van effecten met een 

totale tegenwaarde in de Unie van minder 

dan 500 000 EUR, die wordt berekend 

over een periode van twaalf maanden; 

(d) een aanbieding van effecten met een 

totale tegenwaarde in de Europese Unie 

van minder dan 100 000 EUR, hetgeen 

wordt berekend over een periode van 

twaalf maanden; 

Or. en 

 

Amendement  282 

Kay Swinburne 



 

AM\1092631NL.doc 111/145 PE582.054v01-00 

 NL 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) een aanbieding van effecten die 

alleen tot gevorderde beleggers is gericht; 

Or. en 

Motivering 

Hierdoor kan ook de private-equitymarkt voordeel halen uit de regeling. 

 

Amendement  283 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) effecten aangeboden bij een overname 

middels een openbaar aanbod tot ruil, 

mits een document beschikbaar is dat 

informatie bevat die de transactie en het 

effect ervan op de uitgevende instelling 

beschrijft; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  284 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) effecten die worden aangeboden of 

toegewezen dan wel toe te wijzen zijn bij 

een fusie of splitsing, mits een document 

beschikbaar is dat informatie bevat die de 

transactie en het effect ervan op de 

Schrappen 
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uitgevende instelling beschrijft; 

Or. en 

 

Amendement  285 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) dividenden die aan bestaande 

aandeelhouders worden uitbetaald in de 

vorm van aandelen van dezelfde klasse als 

de aandelen uit hoofde waarvan die 

dividenden worden betaald, mits een 

document beschikbaar wordt gesteld dat 

informatie bevat betreffende het aantal en 

de aard van de aandelen en de redenen 

voor en de bijzonderheden van de 

aanbieding; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het lijkt erop dat dividenden voornamelijk in de vorm van aandelen worden uitbetaald om de 

belastingen die door aandeelhouders worden betaald, te verlagen. De vrijstelling van de 

plicht om een prospectus op te maken, zorgt ervoor dat belastingontwijking eenvoudiger 

wordt, en moet worden verwijderd. 

 

Amendement  286 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) effecten die door de werkgever of door 

een verbonden onderneming worden 

aangeboden of toegewezen dan wel toe te 

(i) effecten die worden aangeboden of 

toegewezen dan wel toe te wijzen zijn aan 

huidige of voormalige bestuurders, mits 
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wijzen zijn aan huidige of voormalige 

bestuurders of werknemers, mits een 

document beschikbaar wordt gesteld dat 

informatie bevat betreffende het aantal en 

de aard van de effecten en de redenen voor 

en de bijzonderheden van de aanbieding of 

toewijzing. 

een document beschikbaar wordt gesteld 

dat informatie bevat betreffende het aantal 

en de aard van de effecten en de redenen 

voor en de bijzonderheden van de 

aanbieding of toewijzing. 

Or. en 

 

Amendement  287 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) effecten die door de werkgever of door 

een verbonden onderneming worden 

aangeboden of toegewezen dan wel toe te 

wijzen zijn aan huidige of voormalige 

bestuurders of werknemers, mits een 

document beschikbaar wordt gesteld dat 

informatie bevat betreffende het aantal en 

de aard van de effecten en de redenen voor 

en de bijzonderheden van de aanbieding of 

toewijzing. 

(i) effecten die door de werkgever of door 

een verbonden onderneming worden 

aangeboden of toegewezen dan wel toe te 

wijzen zijn aan huidige of voormalige 

bestuurders, mits een document 

beschikbaar wordt gesteld dat informatie 

bevat betreffende het aantal en de aard van 

de effecten en de redenen voor en de 

bijzonderheden van de aanbieding of 

toewijzing. 

Or. en 

Motivering 

Indien een bedrijf werknemers (in tegenstelling tot bestuurders) uitnodigt om aandelen te 

kopen (in tegenstelling tot het schenken ervan als bonus bovenop hun vaste loon), moet een 

prospectus worden opgemaakt. Dit is nodig om te voorkomen dat werknemers in een stelsel 

van "bail-out" terechtkomen zonder dat ze goed zijn geïnformeerd over de toestand van het 

bedrijf. 

 

Amendement  288 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (i bis) effecten die als onderdeel van een 

uitzonderlijke compensatie in de plaats 

van cash door de werkgever of door een 

verbonden onderneming worden 

aangeboden of toegewezen dan wel toe te 

wijzen zijn aan huidige of voormalige 

werknemers, mits een document 

beschikbaar wordt gesteld dat informatie 

bevat betreffende het aantal en de aard 

van de effecten en de redenen voor en de 

bijzonderheden van de aanbieding of 

toewijzing. 

Or. en 

Motivering 

Indien een bedrijf werknemers (in tegenstelling tot bestuurders) uitnodigt om aandelen te 

kopen (in tegenstelling tot het schenken ervan als bonus bovenop hun vaste loon), moet een 

prospectus worden opgemaakt. Dit is nodig om te voorkomen dat werknemers in een stelsel 

van "bail-out" terechtkomen zonder dat ze goed zijn geïnformeerd over de toestand van het 

bedrijf. 

 

Amendement  289 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) effecten die vervangbaar zijn door 

effecten die reeds tot de handel op 

dezelfde gereglementeerde markt zijn 

toegelaten, mits deze effecten over een 

periode van twaalf maanden minder dan 

20 procent vertegenwoordigen van het 

aantal effecten dat reeds tot de handel op 

dezelfde gereglementeerde markt is 

toegelaten; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  290 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) aandelen voortgekomen uit de 

conversie of omruiling van andere effecten 

of uit de uitoefening van aan andere 

effecten verbonden rechten, indien de 

voortgekomen aandelen tot dezelfde klasse 

behoren als de aandelen die reeds tot de 

handel op dezelfde gereglementeerde 

markt zijn toegelaten, mits de 

voortgekomen aandelen over een periode 

van twaalf maanden minder dan 20 

procent vertegenwoordigen van het aantal 

aandelen van dezelfde klasse dat reeds tot 

de handel op dezelfde gereglementeerde 

markt is toegelaten. Indien bij de 

aanbieding aan het publiek of de toelating 

tot de handel van de effecten die toegang 

bieden tot de aandelen, ofwel 

overeenkomstig deze verordening, ofwel 

overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG een 

prospectus is opgesteld, dan wel indien de 

effecten die toegang bieden tot de 

aandelen vóór de inwerkingtreding van 

deze verordening zijn uitgegeven, is deze 

verordening niet van toepassing op de 

toelating tot de handel op een 

gereglementeerde markt van de 

voortkomende aandelen, ongeacht de 

verhouding ervan ten opzichte van het 

aantal aandelen van dezelfde klasse dat 

reeds tot de handel op dezelfde 

gereglementeerde markt is toegelaten; 

(b) aandelen voortgekomen uit de 

conversie of omruiling van andere effecten 

of uit de uitoefening van aan andere 

effecten verbonden rechten, indien de 

voortgekomen aandelen tot dezelfde klasse 

behoren als de aandelen die reeds tot de 

handel op dezelfde gereglementeerde 

markt zijn toegelaten; 

Or. en 
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Amendement  291 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) effecten aangeboden bij een overname 

middels een openbaar aanbod tot ruil, 

mits een document beschikbaar is dat 

informatie bevat die de transactie en het 

effect ervan op de uitgevende instelling 

beschrijft; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  292 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) effecten die worden aangeboden of 

toegewezen dan wel toe te wijzen zijn bij 

een fusie of splitsing, mits een document 

beschikbaar is dat informatie bevat die de 

transactie en het effect ervan op de 

uitgevende instelling beschrijft; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  293 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) aandelen die kosteloos worden 

aangeboden of toegewezen dan wel toe te 

(f) aandelen die kosteloos worden 

aangeboden of toegewezen dan wel toe te 
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wijzen zijn aan de huidige aandeelhouders 

en dividenden die worden uitbetaald in de 

vorm van aandelen van dezelfde klasse als 

de aandelen uit hoofde waarvan 

dividenden worden betaald, mits die 

aandelen tot dezelfde klasse behoren als de 

aandelen die reeds tot de handel op 

dezelfde gereglementeerde markt zijn 

toegelaten en een document beschikbaar 

wordt gesteld dat informatie bevat 

betreffende het aantal en de aard van de 

aandelen en de redenen voor en de 

bijzonderheden van de aanbieding of 

toewijzing; 

wijzen zijn aan de huidige aandeelhouders, 

mits die aandelen tot dezelfde klasse 

behoren als de aandelen die reeds tot de 

handel op dezelfde gereglementeerde 

markt zijn toegelaten en een document 

beschikbaar wordt gesteld dat informatie 

bevat betreffende het aantal en de aard van 

de aandelen en de redenen voor en de 

bijzonderheden van de aanbieding of 

toewijzing; 

Or. en 

 

Amendement  294 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) effecten die door de werkgever of een 

verbonden onderneming worden 

aangeboden of toegewezen dan wel toe te 

wijzen zijn aan huidige of voormalige 

bestuurders of werknemers, mits die 

effecten tot dezelfde klasse behoren als de 

effecten die reeds tot de handel op dezelfde 

gereglementeerde markt zijn toegelaten en 

een document beschikbaar wordt gesteld 

dat informatie bevat betreffende het aantal 

en de aard van de effecten en de redenen 

voor en de bijzonderheden van de 

aanbieding of toewijzing; 

(g) effecten die worden aangeboden of 

toegewezen dan wel toe te wijzen zijn aan 

huidige of voormalige bestuurders, mits die 

effecten tot dezelfde klasse behoren als de 

effecten die reeds tot de handel op dezelfde 

gereglementeerde markt zijn toegelaten en 

een document beschikbaar wordt gesteld 

dat informatie bevat betreffende het aantal 

en de aard van de effecten en de redenen 

voor en de bijzonderheden van de 

aanbieding of toewijzing; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) effecten die door de werkgever of een 

verbonden onderneming worden 

aangeboden of toegewezen dan wel toe te 

wijzen zijn aan huidige of voormalige 

bestuurders of werknemers, mits die 

effecten tot dezelfde klasse behoren als de 

effecten die reeds tot de handel op dezelfde 

gereglementeerde markt zijn toegelaten en 

een document beschikbaar wordt gesteld 

dat informatie bevat betreffende het aantal 

en de aard van de effecten en de redenen 

voor en de bijzonderheden van de 

aanbieding of toewijzing; 

(g) effecten die door de werkgever of een 

verbonden onderneming worden 

aangeboden of toegewezen dan wel toe te 

wijzen zijn aan huidige of voormalige 

bestuurders, mits die effecten tot dezelfde 

klasse behoren als de effecten die reeds tot 

de handel op dezelfde gereglementeerde 

markt zijn toegelaten en een document 

beschikbaar wordt gesteld dat informatie 

bevat betreffende het aantal en de aard van 

de effecten en de redenen voor en de 

bijzonderheden van de aanbieding of 

toewijzing; 

Or. en 

Motivering 

Zie de motivering voor de wijziging bij lid 3, onder i), van hetzelfde artikel. 

 

Amendement  296 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 – letter h – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) deze effecten, of effecten van dezelfde 

klasse, waren gedurende meer dan 18 

maanden toegelaten tot de handel op die 

andere gereglementeerde markt; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit zorgt voor een meer evenredige regeling die op een pan-Europese basis kan functioneren. 
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Amendement  297 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Teneinde rekening te houden met 

technische ontwikkelingen op de 

financiële markten, inclusief inflatie, kan 

de Commissie, door middel van 

gedelegeerde handelingen in 

overeenstemming met artikel 42, 

maatregelen vaststellen met betrekking 

tot: 

Schrappen 

(a) de aanpassing van het 

maximumbedrag dat in lid 2, onder i), van 

dit artikel is vastgelegd; 

 

(b) de drempelbedragen in lid 3, onder c) 

en d), van dit artikel; 

 

Or. en 

 

Amendement  298 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 5 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de drempelbedragen in lid 3, onder c) 

en d), van dit artikel; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  299 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 42 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen waarin wordt 

vastgelegd welke informatie ten minste 

moet worden vermeld in de documenten 

die in lid 3, onder f) en g), en in lid 4, 

onder d) en e), van dit artikel worden 

bedoeld. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  300 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) "effecten": verhandelbare effecten in de 

zin van artikel 4, lid 1, punt 44, van 

Richtlijn 2014/65/EU, met uitzondering 

van geldmarktinstrumenten in de zin van 

artikel 4, lid 1, punt 17, van Richtlijn 

2014/65/EU die een looptijd van minder 

dan twaalf maanden hebben; 

(a) "effecten": verhandelbare effecten in de 

zin van artikel 4, lid 1, punt 44, van 

Richtlijn 2014/65/EU, met inbegrip van 

geldmarktinstrumenten in de zin van artikel 

4, lid 1, punt 17, van Richtlijn 2014/65/EU, 

gestructureerde financiële producten, 

derivaten; 

Or. en 

 

Amendement  301 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) "aanbieding van effecten aan het 

publiek": een in om het even welke vorm 

en met om het even welk middel tot 

personen gerichte mededeling waarin 

(d) "aanbieding van effecten aan het 

publiek": een in om het even welke vorm 

en met om het even welk middel tot 

personen gerichte mededeling waarin 
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voldoende informatie over de voorwaarden 

van de aanbieding en de aangeboden 

effecten wordt verstrekt om een belegger 

in staat te stellen tot aankoop van of 

inschrijving op deze effecten te besluiten. 

Deze definitie is ook van toepassing op de 

plaatsing van effecten via financiële 

intermediairs; 

informatie over de voorwaarden van de 

aanbieding en de aangeboden effecten 

wordt verstrekt, die voor een belegger als 

basis dient om tot aankoop van of 

inschrijving op deze effecten te besluiten. 

Deze definitie is ook van toepassing op de 

plaatsing van effecten via financiële 

intermediairs; 

Or. en 

Motivering 

De informatie voldoet mogelijk niet. Ze vertegenwoordigt nog steeds een aanbieding en moet 

worden onderworpen aan de bepalingen in deze verordening betreffende dergelijke 

aanbiedingen. 

 

Amendement  302 

Philippe De Backer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) "niet-professionele belegger": een 

belegger die geen gekwalificeerde 

belegger is; 

Or. en 

Motivering 

Nodig voor juridische duidelijkheid. 

 

Amendement  303 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) "gevorderde belegger": een 

persoon of instantie in de zin van artikel 

6, lid 1, van Verordening (EU) nr. 

345/2013; 

Or. en 

Motivering 

Het EuVECA voert een nieuwe klasse van beleggers in die, los van de MiFID-criteria voor 

professionele beleggers, kunnen toetreden tot de markt. Dat betekent dat zij hun rechten als 

niet-professionele beleggers behouden, maar het soort product waarin ze kunnen beleggen in 

beperkte omstandigheden kunnen verhogen. De criteria voor deze nieuwe categorie zijn: a) 

een minimale belegging van 100 000 EUR; en b) in een ander document dan de overeenkomst 

die met betrekking tot de verbintenis om te beleggen wordt afgesloten, schriftelijk verklaren 

dat ze zich bewust zijn van de risico's die aan de beoogde verbintenis of belegging verbonden 

zijn. 

 

Amendement  304 

Beatrix von Storch 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter f – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– ofwel ondernemingen die volgens hun 

meest recente jaarrekening of 

geconsolideerde jaarrekening aan ten 

minste twee van de volgende drie criteria 

voldoen: een gemiddeld aantal werknemers 

gedurende het boekjaar van minder dan 

250, een balanstotaal van ten hoogste 43 

000 000 EUR en een jaarlijkse netto-omzet 

van ten hoogste 50 000 000 EUR;  

– ofwel ondernemingen die volgens hun 

meest recente jaarrekening of 

geconsolideerde jaarrekening aan ten 

minste twee van de volgende drie criteria 

voldoen: een gemiddeld aantal werknemers 

gedurende het boekjaar van minder dan 

250, een balanstotaal van ten hoogste 100 

000 000 EUR en een jaarlijkse netto-omzet 

van ten hoogste 1 000 000 000 EUR;  

Or. en 

 

Amendement  305 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter f – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– ofwel kleine en middelgrote 

ondernemingen in de zin van artikel 4, lid 

1, punt 13, van Richtlijn 2014/65/EU; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

De definitie in MiFID houdt in dat een marktkapitalisatie van 200 miljoen als middelgroot 

wordt beschouwd. Dergelijke grote bedrijven vormen geen bron van groei in de economie van 

de EU en de nieuwe verordening dient zich te richten op de kleine en middelgrote 

ondernemingen zoals bedoeld in streepje 1. 

 

Amendement  306 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) "midcap" voor de toepassing van 

deze verordening: een onderneming die 

op de grondslag van de eindejaarskoersen 

van de voorgaande drie kalenderjaren een 

gemiddelde marktkapitalisatie had van 

minder dan 500 000 000 EUR; 

Or. de 

Amendement  307 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter k – streepje -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – gepubliceerd door of namens de 

uitgevende instelling, de aanbieder, de 



 

PE582.054v01-00 124/145 AM\1092631NL.doc 

NL 

aanvrager van de toelating tot de handel 

op een gereglementeerde markt of de 

garant; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter k – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onderzoek op beleggingsgebied, zoals 

bedoeld in artikel 2, lid 1, onder v bis), 

gepubliceerd of verdeeld door een 

beleggingsonderneming en niet namens 

de uitgevende instelling, de aanbieder, de 

persoon die verzoekt om toelating tot de 

handel op een gereglementeerde markt of 

de garant, is geen reclame die onder dit 

artikel valt; 

Or. en 

 

Amendement  309 

Philippe De Backer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter l 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(l) "gereglementeerde informatie": 

informatie in de zin van artikel 2, lid 1, 

onder k), van Richtlijn 2004/109/EG; 

(l) "gereglementeerde informatie": 

informatie die openbaar moet worden 

gemaakt door de uitgevende instelling of 

elke andere persoon die verzoekt om 

toelating van effecten tot de handel op een 

gereglementeerde markt zonder de 

toestemming van de uitgevende instelling, 

overeenkomstig Richtlijn 2004/109/EG of 

de wet- en regelgeving of 

bestuursrechtelijke bepalingen van een 

lidstaat die werden aangenomen 
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krachtens artikel 3, lid 1 van die richtlijn 

en krachtens artikelen 17 en 19 van 

Verordening (EU) nr. 596/2014; 

Or. en 

Motivering 

Technische wijziging waarin de definitie van "gereglementeerde informatie" is opgenomen uit 

de transparantierichtlijn, maar met aanpassing van de kruisverwijzingen naar de nieuwe 

verordening marktmisbruik om meer juridische duidelijkheid en zekerheid te geven. 

 

Amendement  310 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter m – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(m) "lidstaat van herkomst": (m) "lidstaat waar de uitgevende instelling 

is gevestigd, d.w.z. waar ze haar statutaire 

zetel heeft": 

 Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst. 

Or. xm 

 

Amendement  311 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter m – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in de Unie zijn gevestigd en 

die niet onder punt ii) vallen, de lidstaat 

waar de uitgevende instelling haar 

statutaire zetel heeft; 

i) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in de Unie zijn opgenomen, de 

lidstaat waar de uitgevende instelling haar 

statutaire zetel heeft; 

Or. en 
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Amendement  312 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter m – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in de Unie zijn gevestigd en 

die niet onder punt ii) vallen, de lidstaat 

waar de uitgevende instelling haar 

statutaire zetel heeft; 

i) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in de Unie zijn gevestigd, de 

lidstaat waar de uitgevende instelling haar 

statutaire zetel heeft; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter m – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in de Unie zijn gevestigd en 

die niet onder punt ii) vallen, de lidstaat 

waar de uitgevende instelling haar 

statutaire zetel heeft; 

i) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in de Unie zijn gevestigd, de 

lidstaat waar de uitgevende instelling haar 

statutaire zetel heeft; 

Or. en 

 

Amendement  314 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter m – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) ingeval het een uitgifte betreft van 

effecten zonder aandelenkarakter met een 

Schrappen 
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minimumcoupure van 1 000 EUR, en 

ingeval het een uitgifte betreft van 

effecten zonder aandelenkarakter die 

recht geven op het verwerven van 

verhandelbare effecten of op het 

ontvangen van een geldbedrag, als gevolg 

van de conversie daarvan of de 

uitoefening van de daaraan verbonden 

rechten, op voorwaarde dat de uitgevende 

instelling van de effecten zonder 

aandelenkarakter niet de uitgevende 

instelling is die de onderliggende effecten 

heeft uitgegeven, of een entiteit die tot de 

groep van die uitgevende instelling 

behoort, de lidstaat waar de uitgevende 

instelling haar statutaire zetel heeft, dan 

wel de door de uitgevende instelling, 

aanbieder of aanvrager van de toelating 

tot de handel gekozen lidstaat waar de 

effecten tot de handel op een 

gereglementeerde markt zijn of zullen 

worden toegelaten of waar de effecten aan 

het publiek worden aangeboden. 

Hetzelfde geldt voor effecten zonder 

aandelenkarakter in een andere valuta 

dan de euro, mits de waarde van de 

minimumcoupure nagenoeg gelijk is aan 

1 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement  315 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter m – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) ingeval het een uitgifte betreft van 

effecten zonder aandelenkarakter met een 

minimumcoupure van 1 000 EUR, en 

ingeval het een uitgifte betreft van 

effecten zonder aandelenkarakter die 

recht geven op het verwerven van 

verhandelbare effecten of op het 

ontvangen van een geldbedrag, als gevolg 

Schrappen 
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van de conversie daarvan of de 

uitoefening van de daaraan verbonden 

rechten, op voorwaarde dat de uitgevende 

instelling van de effecten zonder 

aandelenkarakter niet de uitgevende 

instelling is die de onderliggende effecten 

heeft uitgegeven, of een entiteit die tot de 

groep van die uitgevende instelling 

behoort, de lidstaat waar de uitgevende 

instelling haar statutaire zetel heeft, dan 

wel de door de uitgevende instelling, 

aanbieder of aanvrager van de toelating 

tot de handel gekozen lidstaat waar de 

effecten tot de handel op een 

gereglementeerde markt zijn of zullen 

worden toegelaten of waar de effecten aan 

het publiek worden aangeboden. 

Hetzelfde geldt voor effecten zonder 

aandelenkarakter in een andere valuta 

dan de euro, mits de waarde van de 

minimumcoupure nagenoeg gelijk is aan 

1 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement  316 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter m – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) ingeval het een uitgifte betreft van 

effecten zonder aandelenkarakter met een 

minimumcoupure van 1 000 EUR, en 

ingeval het een uitgifte betreft van 

effecten zonder aandelenkarakter die 

recht geven op het verwerven van 

verhandelbare effecten of op het 

ontvangen van een geldbedrag, als gevolg 

van de conversie daarvan of de 

uitoefening van de daaraan verbonden 

rechten, op voorwaarde dat de uitgevende 

instelling van de effecten zonder 

aandelenkarakter niet de uitgevende 

Schrappen 
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instelling is die de onderliggende effecten 

heeft uitgegeven, of een entiteit die tot de 

groep van die uitgevende instelling 

behoort, de lidstaat waar de uitgevende 

instelling haar statutaire zetel heeft, dan 

wel de door de uitgevende instelling, 

aanbieder of aanvrager van de toelating 

tot de handel gekozen lidstaat waar de 

effecten tot de handel op een 

gereglementeerde markt zijn of zullen 

worden toegelaten of waar de effecten aan 

het publiek worden aangeboden. 

Hetzelfde geldt voor effecten zonder 

aandelenkarakter in een andere valuta 

dan de euro, mits de waarde van de 

minimumcoupure nagenoeg gelijk is aan 

1 000 EUR; 

Or. en 

Motivering 

De keuze voor de aanwijzing van herkomst/ontvangst bij de uitgevende instelling/de 

aanbieder/de persoon die verzoekt om toelating, leggen, nodigt uit tot regelgevingsarbitrage. 

 

Amendement  317 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter m – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) ingeval het een uitgifte betreft van 

effecten zonder aandelenkarakter met een 

minimumcoupure van 1 000 EUR, en 

ingeval het een uitgifte betreft van effecten 

zonder aandelenkarakter die recht geven op 

het verwerven van verhandelbare effecten 

of op het ontvangen van een geldbedrag, 

als gevolg van de conversie daarvan of de 

uitoefening van de daaraan verbonden 

rechten, op voorwaarde dat de uitgevende 

instelling van de effecten zonder 

aandelenkarakter niet de uitgevende 

instelling is die de onderliggende effecten 

ii) ingeval het een uitgifte betreft van 

effecten zonder aandelenkarakter met een 

minimumcoupure van 1 000 EUR, en 

ingeval het een uitgifte betreft van effecten 

zonder aandelenkarakter die recht geven op 

het verwerven van verhandelbare effecten 

of op het ontvangen van een geldbedrag, 

als gevolg van de conversie daarvan of de 

uitoefening van de daaraan verbonden 

rechten, op voorwaarde dat de uitgevende 

instelling van de effecten zonder 

aandelenkarakter niet de uitgevende 

instelling is die de onderliggende effecten 
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heeft uitgegeven, of een entiteit die tot de 

groep van die uitgevende instelling 

behoort, de lidstaat waar de uitgevende 

instelling haar statutaire zetel heeft, dan 

wel de door de uitgevende instelling, 

aanbieder of aanvrager van de toelating 

tot de handel gekozen lidstaat waar de 

effecten tot de handel op een 

gereglementeerde markt zijn of zullen 

worden toegelaten of waar de effecten aan 

het publiek worden aangeboden. 

Hetzelfde geldt voor effecten zonder 

aandelenkarakter in een andere valuta dan 

de euro, mits de waarde van de 

minimumcoupure nagenoeg gelijk is aan 1 

000 EUR; 

heeft uitgegeven, of een entiteit die tot de 

groep van die uitgevende instelling 

behoort, de lidstaat waar de uitgevende 

instelling haar statutaire zetel heeft. 

Hetzelfde geldt voor effecten zonder 

aandelenkarakter in een andere valuta dan 

de euro, mits de waarde van de 

minimumcoupure nagenoeg gelijk is aan 1 

000 EUR; 

Or. en 

Motivering 

Met deze wijziging wordt een vrijstelling opgeheven waarbij uitgevende instellingen hun 

lidstaat van herkomst kunnen kiezen. De lidstaat van herkomst speelt een belangrijke rol bij 

het toezicht op het prospectus. De mogelijkheid om de bevoegde autoriteit te kiezen die het 

prospectus zal regelen, leidt tot een sterke vermindering van de kwaliteit van het toezicht, 

hetgeen nadelig is voor de effectieve bescherming van niet-professionele beleggers. 

 

Amendement  318 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter m – punt iii – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in een derde land zijn 

gevestigd en die niet onder punt ii) vallen, 

de door de uitgevende instelling, aanbieder 

of aanvrager van de toelating tot de handel 

gekozen lidstaat waar de effecten voor de 

eerste maal aan het publiek zullen worden 

aangeboden of waar het eerst toelating tot 

de handel op een gereglementeerde markt 

wordt aangevraagd, onder voorbehoud dat 

de uitgevende instelling die in een derde 

iii) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in een derde land zijn 

gevestigd, de door de uitgevende instelling, 

aanbieder of aanvrager van de toelating tot 

de handel gekozen lidstaat waar de effecten 

voor de eerste maal aan het publiek zullen 

worden aangeboden of waar het eerst 

toelating tot de handel op een 

gereglementeerde markt wordt 

aangevraagd, onder voorbehoud dat de 

uitgevende instelling die in een derde land 
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land is gevestigd achteraf een keuze maakt 

in één van de volgende omstandigheden: 

is gevestigd achteraf een keuze maakt in 

één van de volgende omstandigheden: 

Or. en 

 

Amendement  319 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter m – punt iii – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in een derde land zijn 

gevestigd en die niet onder punt ii) vallen, 

de door de uitgevende instelling, aanbieder 

of aanvrager van de toelating tot de handel 

gekozen lidstaat waar de effecten voor de 

eerste maal aan het publiek zullen worden 

aangeboden of waar het eerst toelating tot 

de handel op een gereglementeerde markt 

wordt aangevraagd, onder voorbehoud dat 

de uitgevende instelling die in een derde 

land is gevestigd achteraf een keuze maakt 

in één van de volgende omstandigheden: 

iii) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in een derde land zijn 

gevestigd, de door de uitgevende instelling, 

aanbieder of aanvrager van de toelating tot 

de handel gekozen lidstaat waar de effecten 

voor de eerste maal aan het publiek zullen 

worden aangeboden of waar het eerst 

toelating tot de handel op een 

gereglementeerde markt wordt 

aangevraagd, onder voorbehoud dat de 

uitgevende instelling die in een derde land 

is gevestigd achteraf een keuze maakt in 

één van de volgende omstandigheden: 

Or. en 

 

Amendement  320 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter m – punt iii – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in een derde land zijn 

gevestigd en die niet onder punt ii) vallen, 

de door de uitgevende instelling, aanbieder 

of aanvrager van de toelating tot de handel 

gekozen lidstaat waar de effecten voor de 

eerste maal aan het publiek zullen worden 

iii) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in een derde land zijn 

gevestigd, de door de uitgevende instelling, 

aanbieder of aanvrager van de toelating tot 

de handel gekozen lidstaat waar de effecten 

voor de eerste maal aan het publiek zullen 

worden aangeboden of waar het eerst 
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aangeboden of waar het eerst toelating tot 

de handel op een gereglementeerde markt 

wordt aangevraagd, onder voorbehoud dat 

de uitgevende instelling die in een derde 

land is gevestigd achteraf een keuze maakt 

in één van de volgende omstandigheden: 

toelating tot de handel op een 

gereglementeerde markt wordt 

aangevraagd, onder voorbehoud dat de 

uitgevende instelling die in een derde land 

is gevestigd achteraf een keuze maakt in 

één van de volgende omstandigheden: 

Or. en 

 

Amendement  321 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter m – punt iii – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in een derde land zijn 

gevestigd en die niet onder punt ii) vallen, 

de door de uitgevende instelling, aanbieder 

of aanvrager van de toelating tot de handel 

gekozen lidstaat waar de effecten voor de 

eerste maal aan het publiek zullen worden 

aangeboden of waar het eerst toelating tot 

de handel op een gereglementeerde markt 

wordt aangevraagd, onder voorbehoud dat 

de uitgevende instelling die in een derde 

land is gevestigd achteraf een keuze maakt 

in één van de volgende omstandigheden: 

iii) voor alle uitgevende instellingen van 

effecten die in een derde land zijn 

gevestigd, de door de uitgevende instelling, 

aanbieder of aanvrager van de toelating tot 

de handel gekozen lidstaat waar de effecten 

voor de eerste maal aan het publiek zullen 

worden aangeboden of waar het eerst 

toelating tot de handel op een 

gereglementeerde markt wordt 

aangevraagd, onder voorbehoud dat de 

uitgevende instelling die in een derde land 

is gevestigd achteraf een keuze maakt in 

één van de volgende omstandigheden: 

Or. en 

 

Amendement  322 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter n 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

n) "lidstaat van ontvangst": de lidstaat 

waar een aanbieding aan het publiek wordt 

gedaan of waar toelating tot de handel 

wordt aangevraagd wanneer dit een andere 

n) "lidstaat van uitgifte": de lidstaat waar 

een aanbieding aan het publiek wordt 

gedaan of waar toelating tot de handel 

wordt aangevraagd wanneer dit een andere 
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lidstaat is dan de lidstaat van herkomst; lidstaat is dan de lidstaat waar de 

uitgevende instelling is gevestigd; 

 Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst. 

Or. xm 

Amendement  323 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter o – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(o) "instellingen voor collectieve belegging 

die niet van het closed-end-type zijn": 

beleggingsfondsen en 

beleggingsmaatschappijen met de beide 

volgende kenmerken: 

(o) "instellingen voor collectieve 

belegging": instellingen voor collectieve 

belegging in verhandelbare effecten 

(icbe's), toegelaten in overeenstemming 

met artikel 5 van Richtlijn 2009/65/EG 

van het Europees Parlement en de Raad 

en alternatieve beleggingsinstellingen 

(abi's) zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, 

onder a), van Richtlijn 2011/61/EU van 

het Europees Parlement en de Raad; 

Or. en 

 

Amendement  324 

Philippe De Backer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter o – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(o) "instellingen voor collectieve belegging 

die niet van het closed-end-type zijn": 

beleggingsfondsen en 

beleggingsmaatschappijen met de beide 

volgende kenmerken: 

(o) "instellingen voor collectieve 

belegging": beleggingsfondsen en 

beleggingsmaatschappijen met de beide 

volgende kenmerken: 

Or. en 
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Motivering 

Technische correctie. Deze wijziging vervangt AM 28 van het ontwerpverslag. 

 

Amendement  325 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter v bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (v bis) onder "onderzoek op 

beleggingsgebied" wordt in deze context 

verstaan: het onderzoeksmateriaal of de 

diensten met betrekking tot een of 

meerdere financiële instrumenten of 

andere activa, of de uitgevende 

instellingen of mogelijke uitgevende 

instellingen van financiële instrumenten, 

of nauw samenhangend met een 

specifieke industrie of markt zodat er kan 

worden geïnformeerd over standpunten 

over financiële instrumenten, activa of 

uitgevende instellingen in die sector. Dat 

type materiaal of diensten beveelt expliciet 

of impliciet een beleggingsstrategie aan 

en biedt een met redenen omkleed advies 

betreffende de huidige of de toekomstige 

waarde of prijs van dergelijke 

instrumenten of activa, of bevat analyses 

en originele inzichten en conclusies op 

basis van nieuwe of bestaande informatie 

die kan worden gebruikt voor een 

beleggingsstrategie en die relevant en een 

meerwaarde is voor de beslissingen van de 

beleggingsonderneming namens cliënten 

die kosten krijgen aangerekend voor dat 

onderzoek. 

Or. en 

 

Amendement  326 

Jonás Fernández 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter v bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (v bis) "kwaliteitsmerk": hetgeen door de 

ESMA of de bevoegde autoriteit wordt 

verleend voor een bepaalde 

effectenuitgifte wanneer de uitgevende 

instelling een prospectus publiceert 

zonder dat die daartoe is verplicht; 

Or. es 

 

Amendement  327 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter v ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (v ter) "Europees identificatienummer 

voor prospectussen": een door de ESMA 

opgestelde code waarmee prospectussen 

kunnen worden geïdentificeerd en die er 

door de bevoegde autoriteiten aan wordt 

toegewezen; 

Or. es 

 

Amendement  328 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Teneinde rekening te houden met 

technische ontwikkelingen op de financiële 

markten is de Commissie bevoegd om 

overeenkomstig artikel 42 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot precisering 

2. Teneinde rekening te houden met 

technische ontwikkelingen op de financiële 

markten is de Commissie bevoegd om 

overeenkomstig artikel 42 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot precisering 
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van sommige technische elementen van de 

in lid 1 van dit artikel vastgelegde 

definities, inclusief de aanpassing van de 

cijfers vervat in de in lid 1, onder f), 

gegeven definitie van "midden- en 

kleinbedrijf (mkb)", rekening houdend met 

de situatie op de verschillende nationale 

markten, met inbegrip van de door de 

exploitanten van gereglementeerde 

markten en multilaterale handelsfaciliteiten 

gehanteerde classificatie van 

ondernemingen, Uniewetgeving en -

aanbevelingen, en economische 

ontwikkelingen. 

van sommige technische elementen van de 

in lid 1 van dit artikel vastgelegde 

definities, met uitzondering van de 

aanpassing van de cijfers vervat in de in lid 

1, onder f), gegeven definitie van "midden- 

en kleinbedrijf (mkb)", rekening houdend 

met de situatie op de verschillende 

nationale markten, met inbegrip van de 

door de exploitanten van gereglementeerde 

markten en multilaterale handelsfaciliteiten 

gehanteerde classificatie van 

ondernemingen, Uniewetgeving en -

aanbevelingen, en economische 

ontwikkelingen. 

Or. en 

Motivering 

Het wijzigen van de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen (en wie voordeel kan 

halen uit de soepelere mkb-regeling) is geen technisch element dat op niveau 2 moet worden 

behandeld. Elke wijziging moet worden voorgesteld als een herziening van de tekst op niveau 

1. 

 

Amendement  329 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Prospectusplicht en vrijstelling Prospectusplicht 

Or. es 

 

Amendement  330 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In de Unie worden geen effecten aan het 

publiek aangeboden zonder voorafgaande 

publicatie van een prospectus. 

1. In de Unie worden geen effecten aan het 

publiek aangeboden zonder voorafgaande 

publicatie van een prospectus of een mkb-

prospectus. 

Or. en 

 

Amendement  331 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Een lidstaat kan aanbiedingen van 

effecten aan het publiek van de 

prospectusplicht van lid 1 vrijstellen, op 

voorwaarde dat: 

Schrappen 

(a) de aanbieding alleen in die lidstaat 

plaatsvindt; en 

 

(b) de totale tegenwaarde van de 

aanbieding minder is dan een over een 

periode van twaalf maanden berekend 

geldbedrag dat ten hoogste 10 000 000 

EUR beloopt. 

 

De lidstaten stellen de Commissie en de 

ESMA in kennis van de uitoefening van 

het bij dit lid geboden keuzerecht, met 

vermelding van de gekozen tegenwaarde 

van de aanbieding waaronder de 

vrijstelling voor de binnenlandse 

aanbieding van toepassing is. 

 

Or. en 

 

Amendement  332 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Een lidstaat kan aanbiedingen van 

effecten aan het publiek van de 

prospectusplicht van lid 1 vrijstellen, op 

voorwaarde dat: 

Schrappen 

(a) de aanbieding alleen in die lidstaat 

plaatsvindt; en 

 

(b) de totale tegenwaarde van de 

aanbieding minder is dan een over een 

periode van twaalf maanden berekend 

geldbedrag dat ten hoogste 10 000 000 

EUR beloopt. 

 

De lidstaten stellen de Commissie en de 

ESMA in kennis van de uitoefening van 

het bij dit lid geboden keuzerecht, met 

vermelding van de gekozen tegenwaarde 

van de aanbieding waaronder de 

vrijstelling voor de binnenlandse 

aanbieding van toepassing is. 

 

Or. es 

 

Amendement  333 

Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Een lidstaat kan aanbiedingen van 

effecten aan het publiek van de 

prospectusplicht van lid 1 vrijstellen, op 

voorwaarde dat: 

Schrappen 

(a) de aanbieding alleen in die lidstaat 

plaatsvindt; en 

 

(b) de totale tegenwaarde van de 

aanbieding minder is dan een over een 

periode van twaalf maanden berekend 

geldbedrag dat ten hoogste 10 000 000 

EUR beloopt. 
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De lidstaten stellen de Commissie en de 

ESMA in kennis van de uitoefening van 

het bij dit lid geboden keuzerecht, met 

vermelding van de gekozen tegenwaarde 

van de aanbieding waaronder de 

vrijstelling voor de binnenlandse 

aanbieding van toepassing is. 

 

Or. en 

Motivering 

De nationale bevoegdheid in dit lid is hetgeen het meest in strijd is met het aspect "Unie" van 

de CMU en moet worden verwijderd. De Groenen stellen een regeling voor zonder prospectus 

onder 500K, evenals een soepelere prospectus voor kleine en middelgrote ondernemingen 

(maximaal 10 miljoen uitgifte) en secundaire uitgiften, en de volledige regeling voor alle 

andere gevallen. 

 

Amendement  334 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Een lidstaat kan aanbiedingen van 

effecten aan het publiek van de 

prospectusplicht van lid 1 vrijstellen, op 

voorwaarde dat: 

2. Een lidstaat moet aanbiedingen van 

effecten aan het publiek van de 

prospectusplicht van lid 1 vrijstellen, op 

voorwaarde dat: 

Or. en 

Motivering 

De invoering van deze vrijstelling als uniforme vereiste in de EU zal kleine en middelgrote 

ondernemingen meer juridische zekerheid bieden en verschillen op de eengemaakte markt 

voor kleine en middelgrote ondernemingen voorkomen. 

 

Amendement  335 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de aanbieding alleen in die lidstaat 

plaatsvindt; en 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  336 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de aanbieding alleen in die lidstaat 

plaatsvindt; en 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Om de opmaak van een eengemaakte kapitaalmarkt voor de EU ernstig te kunnen nemen, 

moeten we ervoor zorgen dat vrijstellingen voor kleine en middelgrote ondernemingen niet 

alleen worden toegekend wanneer ze binnen de grenzen van hun binnenlandse markt willen 

blijven. Door de vrijstelling te beperken zodat die niet grensoverschrijdend kan worden 

gebruikt, beperken we ook de doeltreffendheid van de eengemaakte markt voor kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

 

Amendement  337 

Tom Vandenkendelaere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de aanbieding alleen in die lidstaat 

plaatsvindt; en 

(a) de aanbieding niet moet worden 

aangemeld in overeenstemming met 

artikel 24; en 

Or. en 
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Amendement  338 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de totale tegenwaarde van de 

aanbieding minder is dan een over een 

periode van twaalf maanden berekend 

geldbedrag dat ten hoogste 10 000 000 

EUR beloopt. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  339 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de totale tegenwaarde van de 

aanbieding minder is dan een over een 

periode van twaalf maanden berekend 

geldbedrag dat ten hoogste 10 000 000 

EUR beloopt. 

(b) de totale tegenwaarde van de 

aanbieding minder is dan een over een 

periode van twaalf maanden berekend 

geldbedrag dat ten hoogste 5 000 000 EUR 

beloopt. 

Or. en 

 

Amendement  340 

Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de totale tegenwaarde van de 

aanbieding minder is dan een over een 

periode van twaalf maanden berekend 

(b) de totale tegenwaarde van de 

aanbieding minder is dan een over een 

periode van twaalf maanden berekend 
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geldbedrag dat ten hoogste 10 000 000 

EUR beloopt. 

geldbedrag dat ten hoogste 5 000 000 EUR 

beloopt. 

Or. en 

 

Amendement  341 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de totale tegenwaarde van de 

aanbieding minder is dan een over een 

periode van twaalf maanden berekend 

geldbedrag dat ten hoogste 10 000 000 

EUR beloopt. 

(b) de totale tegenwaarde van de 

aanbieding minder is dan een over een 

periode van twaalf maanden berekend 

geldbedrag dat ten hoogste 5 000 000 EUR 

beloopt. 

Or. en 

 

Amendement  342 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten stellen de Commissie en de 

ESMA in kennis van de uitoefening van 

het bij dit lid geboden keuzerecht, met 

vermelding van de gekozen tegenwaarde 

van de aanbieding waaronder de 

vrijstelling voor de binnenlandse 

aanbieding van toepassing is. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  343 

Neena Gill 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten stellen de Commissie en de 

ESMA in kennis van de uitoefening van 

het bij dit lid geboden keuzerecht, met 

vermelding van de gekozen tegenwaarde 

van de aanbieding waaronder de 

vrijstelling voor de binnenlandse 

aanbieding van toepassing is. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  344 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De genoemde drempels zullen een 

jaar na de tenuitvoerlegging van deze 

verordening worden beoordeeld, en indien 

nodig worden gewijzigd. 

Or. en 

 

Amendement  345 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Effecten worden niet tot de handel op 

een in de Unie gelegen of functionerende 

gereglementeerde markt toegelaten zonder 

voorafgaande publicatie van een 

prospectus. 

3. Effecten worden niet tot de handel op 

een in de Unie gelegen of functionerende 

gereglementeerde markt toegelaten zonder 

voorafgaande publicatie van een 

prospectus. Voor effecten die door een 

kleine of middelgrote onderneming tot de 

handel zijn toegelaten in een MTF, met 
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inbegrip van een mkb-groeimarkt, is de in 

artikel 15 vastgelegde vereenvoudigde 

procedure van toepassing. De lidstaten 

moeten ervan afzien om op nationaal 

niveau openbaarmakingsvereisten op te 

leggen die zouden neerkomen op 

onevenredige of onnodige lasten in 

verhouding tot deze aanbiedingen en 

zodoende de versnippering van de interne 

markt zouden versterken. 

Or. en 

 

Amendement  346 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Om rekening te kunnen houden met 

wisselkoersbewegingen, met inbegrip van 

inflatie en wisselkoersen voor andere 

munteenheden dan de euro, kan de 

Commissie, door middel van gedelegeerde 

handelingen in overeenstemming met 

artikel 42, maatregelen aannemen met 

betrekking tot de drempel die onder b) van 

lid 2 van dit artikel is vastgelegd. 

Or. en 

Motivering 

Om rekening te kunnen houden met andere munteenheden dan de euro binnen de EU 

Amendement  347 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien een aanbieding van effecten aan het 

publiek of een toelating van effecten tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

buiten de in artikel 1 afgebakende 

werkingssfeer van deze verordening valt, 

heeft een uitgevende instelling, een 

aanbieder of een aanvrager van een 

toelating tot de handel op een 

gereglementeerde markt het recht op 

vrijwillige basis een prospectus in 

overeenstemming met deze verordening op 

te stellen. 

Indien een aanbieding van effecten aan het 

publiek of een toelating van effecten tot de 

handel op een gereglementeerde markt 

buiten de in artikel 1 afgebakende 

werkingssfeer van deze verordening valt, 

heeft een uitgevende instelling, een 

aanbieder of een aanvrager van een 

toelating tot de handel op een 

gereglementeerde markt het recht op 

vrijwillige basis een prospectus in 

overeenstemming met deze verordening op 

te stellen. Wanneer een prospectus 

vrijwillig wordt opgesteld, kan het 

nationale kwaliteitsmerk worden 

toegekend door de bevoegde autoriteit, of 

het Europese kwaliteitsmerk door de 

ESMA. 

Or. es 

 


