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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische 
en monetaire zaken de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat hedgefondsen en private equity een belangrijke positieve rol in de 
Europese economie spelen, omdat ze het concurrentievermogen van Europa vergroten en 
bijdragen aan werkgelegenheid,

B. overwegende dat hedgefondsen en private equity heel verschillende kenmerken hebben en 
van geen van beide een ondubbelzinnige definitie bestaat; voorts overwegende dat het niet 
dienstig is om ze voor een productspecifieke verordening als een enkele categorie te 
behandelen,

C. overwegende dat een beginselenverordening meer geschikt is voor het reguleren van 
financiële markten, omdat een beginselenverordening zich beter laat aanpassen aan 
marktontwikkelingen dan een productspecifieke,

D. overwegende dat transparantie weliswaar van essentieel belang is voor het goed 
functioneren van markten, maar dat die transparantie voor de doelgroep een doel moet 
dienen; voorts overwegende dat doelloze transparantie via kuddegedrag en roofzuchtige 
handel een nadelig effect op de marktstabiliteit zal hebben en het risico bestaat dat 
hierdoor het gehele op innovatieve handelsstrategieën gebaseerde alternatieve 
beleggingsmodel wordt vernietigd,

E. overwegende dat de huidige diversiteit van definities van ‘onderhandse plaatsing’ die in 
de lidstaten worden gebruikt, een hinderpaal voor de verwezenlijking van de interne markt 
vormt en aanzet tot het lekken van risicoproducten in de detailmarkt,

1. merkt op dat er een corpus van Gemeenschapswetgeving betreffende financiële markten 
bestaat dat direct of indirect van toepassing is op hedgefondsen en private equity; 
benadrukt dat die wetgeving voor het grootste deel van vrij recente datum is en het effect 
ervan daarom nog niet volledig kan worden beoordeeld; doet derhalve een oproep aan de 
lidstaten en de Commissie om te zorgen voor een consistente implementatie en 
toepassing;

2. merkt op dat als aanvulling op de bestaande wetgeving, het deel van de industrie dat actief 
is in hedgefondsen en private equity uit eigen beweging bepaalde ‘best practices’ als norm 
heeft aangenomen; ondersteunt deze initiatieven en is van mening dat een dergelijke op 
zachte wetgeving gebaseerde aanpak een geschikte manier is om de twee sectoren te 
reguleren, omdat normen die door de industrie zelf zijn vastgesteld, gemakkelijker up-to-
date met marktontwikkelingen kunnen worden gehouden dan logge regelgeving en ook 
meer geschikt zijn dan Gemeenschapswetgeving om een zekere mate van mondiale 
controle uit te oefenen, met name op buitengaats gevestigde marktspelers;

3. verzoekt de Commissie om een dusdanige uitbreiding van de definitie van het “prudent 
person”-principe dat beleggers moeten verifiëren of de alternatieve beleggingsfondsen 
waarin ze geld steken, voldoen aan de normen inzake ‘best practice’ die de industrie heeft 
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vastgesteld;

4. verzoekt de Commissie te onderzoeken of het deel van de industrie dat actief is in 
hedgefondsen en private equity kan worden voorgeschreven het Comité van Europese 
effectenregelgevers ervan in kennis te stellen wanneer normen inzake ‘best practice’ 
worden vastgesteld of zulke normen wezenlijk worden veranderd; is van mening dat een 
aldus opgerichte databank zou kunnen fungeren als referentiepunt voor beleggers;

5. is van mening dat de bevoegde toezichthoudende instanties via prime brokers moeten 
worden geïnformeerd over deelnemingen en leningen van hedgefondsen, zodat deze de 
activiteiten op de markten kunnen monitoren en zo hun toezichthoudende taak kunnen 
uitvoeren; benadrukt dat de informatieplicht geen buitensporige belasting voor de prime 
brokers moet zijn en dat de nationale toezichthoudende instanties ernaar moeten streven 
om de verplichtingen van prime brokers te harmoniseren wanneer dat nodig is;

6. is zich ervan bewust dat een te groot hefboomeffect een risico voor de stabiliteit van de 
financiële markten kan vormen; is echter van mening dat aan bedoelde markten altijd een 
zeker risico is verbonden en dat de marktdeelnemers zelf dienen te bepalen welk risico ze 
bereid zijn te lopen; is er derhalve geen voorstander van om de hefboomwerking aan een 
wettelijk maximum te binden;

7. verzoekt de Commissie met klem een uniforme definitie van ‘onderhandse plaatsing’ in de 
EU in te voeren.
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