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Overzicht van verkort aangehaalde
Europese regelgeving en mededelingen,
inclusief vindplaatsen
Aanbevelingen van de Europese Commissie
“Aanbeveling betreffende een Europese gedragscode voor effectentransacties”
(Aanbeveling 77/534/EEG, van de Commissie van 25 juli 1977 betreffende een
Europese gedragscode voor effectentransacties (PbEG L 212).
“Aanbeveling passende regeling bestuurdersbeloningen bij beursvennootschappen”
Aanbeveling van de Europese Commissie van 14 december 2004 ter bevordering van de toepassing van een passende regeling voor de beloning van
bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (PbEU L 385).
Besluiten van de Europese Commissie
Besluit 1999/468/EG (“Comitologiebesluit)
Besluit van de Europese Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PbEG L 184).
Besluit 2001/527/EG
Besluit 2001/527/EG van de Europese Commissie van 6 juni 2001 tot instelling
van het Comité van Europese effectenregelgevers (PbEG L 191).
Besluit 2001/528/EG
Besluit 2001/528/EG van de Europese Commissie van 6 juni 2001 tot instelling
van het Europees Comité voor het effectenbedrijf (PbEG L 191).
Besluit 2006/288/EG
Besluit van de Europese Commissie van 30 maart 2006 tot oprichting van een
Europese deskundigengroep voor effectenmarkten die tot taak heeft juridisch en
economisch advies te verstrekken over de toepassing van EU-effectenrichtlijnen (ESME) (PbEU L 106).
Besluit 2006/512/EG
Besluit 2006/512/EG van de Europese Raad van 17 juli 2006 tot wijziging van
Besluit 1999/468/EG tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening
van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PbEU L 200).
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Beschikkingen van de Europese Commissie
Beschikking 2006/891/EG
Beschikking van de Commissie van 4 december 2006 betreffende het gebruik
door effectenuitgevende instellingen uit derde landen van overeenkomstig
internationaal aanvaarde standaarden voor jaarrekeningen opgestelde informatie
(PbEU L 343).
Beschikking 2008/961/EG
Beschikking van de Europese Commissie van 12 december 2008 betreffende
het gebruik door effectenuitgevende instellingen van derde landen van nationale standaarden voor jaarrekeningen van bepaalde derde landen en van de
International Financial Reporting Standards voor de opstelling van hun
geconsolideerde financiële overzichten
(PbEU L 340).
Mededelingen van de Europese Commissie
“Harmonisatie van jaarrekeningen: een nieuwe strategie ten aanzien van
internationale harmonisatie”
Mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
van 14 november 1995, “Harmonisatie van jaarrekeningen: een nieuwe strategie
ten aanzien van internationale harmonisatie”, (COM (1995) 508).
“Actieplan Financiële Diensten” (“FSAP”)
Financiële diensten: Tenuitvoerlegging van het kader voor financiële markten:
een actieplan”, Mededeling van de Europese Commissie (COM (1999), 232,
van 11 mei 1999).
“Strategie van de EU inzake de financiële verslaglegging: verdere
maatregelen”
Mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement van 13 juni 2000, “Strategie van de EU inzake de financiële
verslaglegging: verdere maatregelen”, (COM (2000) 359 definitief).
“Actieplan modernisering van het vennootschapsrecht”
Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement,
Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate
governance in de Europese Unie – een actieplan (COM (2003) 284 definitief
van 21 mei 2003).
“Samen werken aan werkgelegenheid en groei. Een nieuwe start voor de
Lissabon-strategie”
Mededeling van de Voorzitter van de Europese Commissie van 2 februari 2005
aan de Europese Voorjaarsraad (COM (2005) 24 definitief).
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“Actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten in de
Europese Unie”
Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, Het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s (COM
(2007) 23 definitief).
“Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat”
Mededeling van de Commissie over een vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht, financiële verslaggeving
en controle van jaarrekeningen (COM (2007) 394 definitief van 10 juli 2007).
“Evaluatie van de Lamfalussy-procedure, Bevorderen van de
toezichtconvergentie”
Mededeling van 20 november 2007, “Evaluatie van de Lamfalussy-procedure,
Bevorderen van de toezichtconvergentie” (COM (2007) 727, definitief).
“Think Small First”, A “Small Business Act” for Europe.
Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio’s, “Denk eerst klein”. Een “Small Business Act” voor Europa (COM
(2008) 394 definitief).
“European Economic Recovery Plan” (EERP)
Mededeling van de Europese Commissie aan de Europese Raad, Een Europees
economisch herstelplan (COM (2008) 800 definitief).
“Europees financieel toezicht”
Mededeling van de Europese Commissie, Europees financieel toezicht (Brussel
27 mei 2009 COM (2009) 252 definitief).
Richtlijnen
Richtlijn 68/151/EEG (“Eerste Richtlijn Vennootschapsrecht”)
Eerste Richtlijn 68/151/EEG van de Raad van 9 maart 1968 strekkende tot het
coördineren van de waarborgen, welke in de Lid-Staten worden verlangd van
de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van art. 58 van het Verdrag,
om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig te
maken (PbEG 1968, L 65).
Richtlijn 77/91/EEG (“Tweede Richtlijn Vennootschapsrecht”)
Tweede Richtlijn 77/91/EEG van de Raad van 13 december 1976 strekkend tot
het coördineren van de waarborgen welke in de Lid-Staten worden verlangd
van de vennootschappen in de zin van art. 58, tweede alinea, van het Verdrag,
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om de waarborgen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze
vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks
ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PbEG 1977, L 26).
Richtlijn 78/660/EEG (“Vierde Richtlijn Vennootschapsrecht”)
Vierde Richtlijn van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54,
lid 3, sub g, van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen (78/660/EEG) (PbEG 1978, L 222).
Richtlijn 78/855/EEG (“Derde Richtlijn Vennootschapsrecht”)
Derde Richtlijn van de Raad van 9 oktober 1978 op de grondslag van artikel 54,
lid 3, sub g, van het Verdrag betreffende fusies van naamloze vennootschappen
(PbEG L 295).
Richtlijn 79/279/EEG (“Noteringsrichtlijn”)
Richtlijn 79/279/EEG van 5 maart 1979 tot coördinatie van de voorwaarden voor de
toelating van effecten tot de officiële notering van een effectenbeurs (PbEG L 66).
Richtlijn 83/349/EEG (“Zevende Richtlijn Vennootschapsrecht”)
Zevende Richtlijn van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54,
lid 3, sub g van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening
(83/349/EEG) (PbEG 1983, L 193).
Richtlijn 80/390/EEG
Richtlijn 80/390/EEG van de Raad van 17 maart 1980 tot coördinatie van de
eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het
prospectus dat gepubliceerd moet worden voor de toelating van effecten tot de
officiële notering aan een effectenbeurs (PbEG L 100).
Richtlijn 82/121/EEG
Richtlijn 82/121/EEG van de Raad van 20 februari 1982 betreffende de
periodieke informatieverstrekking door vennootschappen waarvan de aandelen
tot de officiële notering aan een effectenbeurs zijn toegelaten (PbEG L 48).
Richtlijn 82/387/EEG (“Zesde Richtlijn Vennootschapsrecht”)
Zesde Richtlijn van de Raad van 17 december 1982 op de grondslag van artikel
54, lid 3, sub g, van het Verdrag betreffende splitsingen van naamloze
vennootschappen (PbEG L 387).
Richtlijn 88/627/EEG
Richtlijn 88/627/EEG van de Raad van 12 december 1988 betreffende de
gegevens die moeten worden gepubliceerd bij verwerving en bij overdracht
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van een belangrijke deelneming in een ter beurze genoteerde vennootschap
(PbEG L 348).
Richtlijn 89/298/EEG
Richtlijn 89/298/EEG van de Raad van 17 april 1989 tot coördinatie van de
eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het
prospectus dat moet worden gepubliceerd bij een openbare aanbieding van
effecten (PbEG L 124).
Richtlijn 89/592/EEG
Richtlijn 89/592/EEG van de Raad van 13 november 1989 tot coördinatie van
de voorschriften inzake transacties van ingewijden (PbEG L 334)
Richtlijn 93/22/EEG (“Richtlijn beleggingsdiensten”)
Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten
diensten op het gebied van beleggingen in effecten (PbEG L 141)
Richtlijn 2001/34/EG
Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001
betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd
(PbEU L 184).
Richtlijn 2001/86/EG (“SE-richtlijn”)
Richtlĳn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het
statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de
werknemers (PbEG L 294).
Richtlijn 2003/6/EG (“Richtlijn Marktmisbruik”)
Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003
betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (PbEU L 96).
Richtlijn 2003/51/EG (“Moderniseringsrichtlijn”)
Richtlijn 2003/51/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni
2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG
en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële
instellingen, en verzekeringsondernemingen (PbEU L 178).
Richtlijn 2003/58/EG
Richtlijn 2003/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003
tot wijziging van Richtlijn 68/151/EEG van de Raad met betrekking tot de
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openbaarmakingsvereisten voor bepaalde soorten ondernemingen (PbEU
L 221).
Richtlijn 2003/71/EG (“Prospectusrichtlijn”)
Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november
2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer
effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten
en tot wijziging van richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 345).
Richtlijn 2003/124/EG (“Europese Uitvoeringsrichtlijn definities en
openbaarmaking”)
Richtlijn 2003/124/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering
van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de
definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van marktmanipulatie betreft (PbEU L 339).
Richtlijn 2004/25/EG (“Overnamerichtlijn”)
Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004
betreffende het openbaar overnamebod (PbEU L 142).
Richtlijn 2004/39/EG (“MiFID”)
Richtlijn 2004/39/EG van de Raad en het Europees Parlement van 21 april 2004
betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van
het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/
22/EEG van de Raad (PbEU L 145).
Richtlijn 2004/109/EG (“Transparantierichtlijn”)
Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december
2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over
uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde
markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390).
Richtlijn 2005/29/EG (“Richtlijn oneerlijke handelspraktijken, Richtlijn OHP”)
Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (PbEU L 149).
Richtlijn 2005/56/EG (“Richtlijn grensoverschrijdende fusies”)
Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober
2005 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen (PbEU L 310).
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Richtlijn 2006/46/EG
Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006
tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG van de Raad betreffende de
jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, 83/349/EEG van de Raad
betreffende de geconsolideerde jaarrekening, 86/635/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere
financiële instellingen en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening
en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen (PbEU
L 224)
Richtlijn 2006/68/EG
Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september
2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de
oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal (PbEU L264).
Richtlijn 2007/36/EG (“Richtlijn Aandeelhoudersrechten”)
Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007
betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen ( PbEU L 184).
Richtlijn 2009/49/EG
Richtlijn 2009/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009
tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met
betrekking tot bepaalde informatieverplichtingen van middelgrote ondernemingen en de verplichting een geconsolideerde jaarrekening op te stellen (PbEU
L 164).
Richtlijn 2009/109/EG
Richtlijn 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september
2009 tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG
van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft (PbEU L 259).
Verordeningen
Verordening (EG) nr. 2157/2001 (“SE-Verordening”)
Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende
het statuut van de Europese vennootschap (SE) (PbEG L 294).
Verordening (EG) nr. 1606/2002 (“IAS-verordening”)
Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van
19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor
jaarrekeningen (PbEG L 243).
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Verordening (EG) nr. 809/2004 (“Prospectusverordening”)
Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot
uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad
wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het
prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de
publicatie van het prospectus en de verspreiding van reclame betreft (PbEU
L 149).
Verordening (EG) nr. 2086/2004
Verordening (EG) nr. 2086/2004 van de Commissie van 19 november 2004 tot
wijziging van Verordening (EG) 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde
internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening
(EG) 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de
invoeging van IAS 39 (PbEU L 363).
Verordening (EG) nr. 1787/2006
Verordening (EG) nr. 1787/2006 van de Commissie van 4 december 2006 tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/
71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te
verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van
informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de
verspreiding van reclame betreft (PbEU L 337).
Verordening (EG) nr. 211/2007
Verordening (EG) nr. 211/2007 van de Commissie van 27 februari 2007 tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/
71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te
verstrekken financiële informatie betreft wanneer de uitgevende instelling een
complexe financiële geschiedenis heeft of een aanzienlijke financiële verplichting is aangegaan (PbEU L 61).
Verordening (EG) nr. 1569/2007
Verordening (EG) nr. 1569/2007 van de Commissie van 21 december 2007
waarbij ter uitvoering van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG van het
Europees Parlement en de Raad een mechanisme wordt opgezet voor het nemen
van een besluit over de gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen
die door effectenuitgevende instellingen van derde landen worden toegepast
(PbEU L 340).
Verordening (EG) nr. 297/2008
Verordening (EG) Nr. 297/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
11 maart 2008 tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 1606/2002 betreffende
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de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen, wat de aan
de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (PbEU L 97).
Verordening (EG) nr. 1289/2008
Verordening (EG) nr. 1289/2008 van de Commissie van 12 december 2008 tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/
71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat met prospectussen en
reclame verband houdende elementen betreft (PbEU L 340).
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