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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at hedgefonde og private equity har en vigtig positiv rolle for den 
europæiske økonomi, idet de øger Europas konkurrenceevne og er med til at skabe flere 
job,

B. der henviser til, at hedgefonde og private equity har meget forskellige karakteristika, og 
at der ikke findes en entydig definition af disse; der henviser til, at disse ikke bør 
behandles som en enkelt kategori på området for produktspecifik lovgivning,

C. der henviser til, at en principbaseret lovgivning vil være egnet til at regulere 
finansmarkederne, da denne form for lovgivning på bedre vis end produktspecifik 
lovgivning kan følge med udviklinger på markedet,

D. der henviser til, at gennemsigtighed er yderst vigtig for et velfungerende marked, men 
denne gennemsigtighed skal nødvendigvis være målrettet målgruppen; der henviser til, at 
gennemsigtighed vil have en negativ virkning på markedsstabiliteten, hvis denne ikke er 
målrettet, idet der vil ske en akkumulerende og aggressiv handel, ligesom der også vil 
være risiko for, at dette vil ødelægge hele forretningsmodellen bag de alternative 
investeringer, der er baseret på innovative handelsstrategier,

E. der henviser til, at den nuværende mangfoldighed af private investeringer i 
medlemsstaterne er en hindring for det indre marked og skaber et incitament til at 
udbrede højrisikoprodukter på detailmarkedet,

1. konstaterer, at der findes et regelsæt for fællesskabslovgivningen vedrørende de 
finansielle markeder, der direkte eller indirekte gælder for hedgefonde og private equity;
understreger, at størstedelen af denne lovgivning er forholdsvis ny, og det derfor endnu 
ikke er muligt at vurdere, hvad dens fulde virkning er; opfordrer således medlemsstaterne 
og Kommissionen til at sikre, at denne lovgivning gennemføres og anvendes på en 
konsekvent måde;

2. konstaterer, at sektoren for hedgefonde og private equity har udarbejdet sine egne 
frivillige standarder for bedste praksis som supplement til den eksisterende lovgivning;
støtter disse initiativer og mener, at en sådan blød tilgang egner sig godt til lovgivningen 
for disse to sektorer, idet standarder, der er udviklet på industriens initiativ, på bedre vis 
kan følge markedsudviklingerne end omfattende lovgivning og har større mulighed end 
fællesskabslovgivningen for at gennemføre en vis grad af global kontrol, hovedsageligt af 
offshoremarkedsaktører;

3. opfordrer Kommissionen til at udvide definitionen af forsigtighedsprincippet på en sådan 
måde, at investorer skal kontrollere, at de alternative investeringsfonde, som de investerer 
i, er i overensstemmelse med erhvervslivets standarder for bedste praksis;

4. opfordrer Kommissionen til at undersøge, om det er muligt at kræve, at organerne i 
sektoren for hedgefonde og private equity oplyser Det Europæiske 
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Værdipapirtilsynsudvalg om standarderne for bedste praksis og om væsentlige ændringer 
af disse; mener, at en database, der indeholder disse oplysninger, ville kunne være et 
holdepunkt for investorer;

5. mener, at de kompetente tilsynsmyndigheder gennem mæglere skal oplyses om deltagelse 
og låntagning i hedgefonde for at imødekomme behovet for overvågning af 
markedsaktiviteterne; understreger, at dette oplysningskrav ikke skal være så omfattende, 
at det kommer til at udgøre en urimelig byrde for mæglerne, og at de nationale 
tilsynsmyndigheder om muligt bør harmonisere deres krav i de tilfælde, hvor det er 
nødvendigt og/eller passende;

6. erkender, at en overdreven låntagning kan udgøre en risiko for det finansielle marked;
mener imidlertid, at risici er en del af disse markeder, og at det må være op til 
markedsdeltagerne at vurdere, hvor stor en risiko de vil løbe; støtter derfor ikke ideen om 
at indføre et retsligt maksimumsniveau for låntagning;

7. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en ensartet definition af private investeringer i 
EU.
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