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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a fedezeti alapok és a magántőke fontos és pozitív szerepet töltenek be az európai 
gazdaságban, tekintettel arra, hogy növelik Európa versenyképességét és hozzájárulnak a 
munkahelyteremtéshez,

B. mivel a fedezeti alapok és a magántőke igen eltérő jellemzőkkel írhatóak le, és egyik
fogalomra sem létezik egyértelmű meghatározás; mivel a termékspecifikus szabályozás 
szempontjából e két elem nem kezelhető egy kategóriaként,

C. mivel az elvi alapú szabályozás megfelelő megközelítés a pénzügyi piacok szabályozása 
tekintetében, hiszen jobban igazodik a piac fejlődéséhez, mint a termékspecifikus 
szabályozás,

D. mivel jóllehet az átláthatóság kulcsfontosságú egy működő piac tekintetében, kifejezetten 
a célcsoportra kell irányulnia; mivel a nem célirányos átláthatóságnak negatív hatásai 
lehetnek a piaci stabilitásra, hiszen hozzájárulhat a nyájszellemhez és a felfalásra irányuló 
kereskedéshez, és teljes mértékben lerombolhatja az innovatív kereskedési stratégiákon 
alapuló alternatív befektetési üzletágat,

E. mivel a zártkörű értékpapír-kibocsátás tagállamok általi meghatározásai között jelenleg 
tapasztalható különbségek akadályt jelentenek a belső piacra nézve, és arra ösztönöznek, 
hogy magas kockázatú termékeket szivárogtassanak be a kiskereskedelmi piacra,

1. megjegyzi, hogy a pénzügyi piacokat érintő közösségi jogszabályok egy része közvetlenül 
vagy közvetve a fedezeti alapokra és a magántőkére is vonatkozik; kiemeli, hogy e 
jogszabályok többsége viszonylag új, ezért hatásukat még nem lehet értékelni; felkéri 
ezért a tagállamokat és a Bizottságot, hogy biztosítsák e jogszabályok következetes 
végrehajtását és alkalmazását;

2. megjegyzi, hogy a meglévő jogszabályok mellett a fedezeti alapok és a magántőke 
üzletágak kidolgozták a legjobb gyakorlatra vonatkozó saját, önkéntes szabványaikat;
támogatja e kezdeményezéseket, és úgy gondolja, hogy a két ágazat szabályozására 
alkalmas az efféle, puha jogra épülő megközelítés, mivel az iparági kezdeményezésű 
szabványok jobban tudnak a piac fejlődéséhez igazodni, mint a kemény szabályozás, és a 
közösségi jogszabályokkal összehasonlításban nagyobb valószínűséggel alakítanak ki 
egyfajta globális ellenőrzést, különösen ami az off-shore piaci szereplőket illeti; 

3. felkéri a Bizottságot a „prudens személy” meghatározásának kiterjesztésére oly módon, 
hogy a befektetők kötelesek legyenek ellenőrizni, hogy az alternatív befektetési alap, 
amelybe befektetnek, megfelel-e az iparág legjobb gyakorlatra vonatkozó szabványának;

4. felkéri a Bizottságot annak a lehetőségnek a tanulmányozására, hogy a fedezeti alapok és 
a magántőke piacán működő testületek kötelesek legyenek értesíteni az Európai 
Értékpapír-piaci Szabályozók Bizottságát a legjobb gyakorlatra vonatkozó szabványokról, 
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illetve azok esetleges lényegi változásairól; úgy gondolja, hogy egy így létrehozott 
adatbázis vonatkoztatási pontként szolgálhatna a befektetők számára;

5. azon a véleményen van, hogy a piaci tevékenység ellenőrzési céllal történő 
nyomonkövetésének biztosítására kiemelt brókereken keresztül az illetékes felügyeleti 
szervek rendelkezésére kell bocsátani a fedezeti alapokból való részesedéssel és hitelezési 
tevékenységgel kapcsolatos információkat; hangsúlyozza, hogy a tájékoztatási 
követelménynek nem szabad túl nagy terhet jelentenie a kiemelt brókerek számára, és 
hogy a nemzeti felügyeleti szerveknek törekedniük kell arra, hogy ahol szükséges és/vagy 
kívánatos, harmonizálják követelményeiket;

6. elismeri, hogy a pénzügyi piacok stabilitása szempontjából kockázatot jelent, ha a 
tőkeáttétel aránya túlzott; úgy gondolja azonban, hogy a kockázat a piacok velejárója, és a 
piaci szereplőkre kell bízni, mekkora kockázatot vállalnak; ezért nem támogatja azt, hogy 
a tőkeáttétel maximális arányát jogszabályban határozzák meg;

7. sürgeti a Bizottságot, hogy vezessen be az EU-ban egységes meghatározást a zártkörű 
értékpapír-kibocsátásra.
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