
PA\718965PL.doc PE404.799v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Prawna

2007/2238(INI)

15.4.2008

PROJEKT OPINII
Komisji Prawnej

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie funduszy hedgingowych i inwestycji na niepublicznym rynku 
kapitałowym
(2007/2238(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Piia-Noora Kauppi

(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje - art. 47 Regulaminu



PE404.799v01-00 2/4 PA\718965PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\718965PL.doc 3/4 PE404.799v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że fundusze hedgingowe i inwestycje na niepublicznym rynku 
kapitałowym odgrywają znaczącą, pozytywną rolę w gospodarce europejskiej, 
zwiększając konkurencyjność Europy i przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy,

B. mając na uwadze, że fundusze hedgingowe i inwestycje na niepublicznym rynku 
kapitałowym bardzo się od siebie różnią i nie ma też ich jednoznacznej definicji; mając na 
uwadze, że nie można potraktować ich jako pojedynczej kategorii na potrzeby 
uregulowania odnoszącego się do określonego produktu,

C. mając na uwadze, że uregulowanie oparte na zasadach stanowi właściwe podejście do 
regulacji rynków finansowych, ponieważ jest w stanie bardziej nadążać za zmianami na 
rynku niż uregulowanie odnoszące się do określonego produktu,

D. mając na uwadze, że skoro przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
rynku, powinna być dostosowana do grupy docelowej; mając na uwadze, że przejrzystość 
nieuzasadniona celem wywoła negatywne skutki dla stabilności rynku poprzez odruch 
stadny i drapieżne praktyki handlowe oraz może unicestwić cały alternatywny model 
inwestycyjny oparty na innowacyjnych strategiach handlowych,

E. mając na uwadze, że obecne zróżnicowanie definicji pojęcia „inwestycja prywatna” w 
państwach członkowskich stanowi przeszkodę dla rynku wewnętrznego i zachęca do 
przenoszenia produktów wysokiego ryzyka na rynek detaliczny,

1. zauważa, że prawodawstwo wspólnotowe obejmuje zespół przepisów regulujących rynki 
finansowe, który bezpośrednio lub pośrednio stosuje się do funduszy hedgingowych i 
inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym; podkreśla, że większość tych przepisów 
jest stosunkowo nowa i dlatego nie da się jeszcze ocenić ich całkowitego wpływu; w 
związku z tym wzywa państwa członkowskie i Komisję, żeby zagwarantowały spójne 
wdrożenie i stosowanie tych przepisów;

2. zauważa, że branża funduszy hedgingowych i inwestycji na niepublicznym rynku 
kapitałowym stworzyła swoje własne, dobrowolne normy właściwego postępowania, 
dodatkowo w stosunku do obowiązującego prawodawstwa; popiera te inicjatywy i jest 
zdania, że takie podejście, polegające na tworzeniu tzw. „miękkiego prawa”, nadaje się do 
regulacji w tych dwóch sektorach, ponieważ standardy zainicjowane przez branżę mogą 
lepiej dotrzymać kroku zmianom na rynku niż „twarda” regulacja i bardziej niż 
prawodawstwo wspólnotowe nadają się do stworzenia określonego stopnia globalnej 
kontroli, w szczególności nad działającymi na rynku podmiotami, które mają siedzibę 
poza granicami Unii;

3. wzywa Komisję, żeby rozważyła poszerzenie definicji zasady „ostrożnego inwestora” w 
taki sposób, żeby wymagano od inwestorów sprawdzenia, czy alternatywne fundusze 
inwestycyjne, w które inwestują, przestrzegają norm właściwego postępowania 
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ustanowionych przez branżę;

4. wzywa Komisję, żeby zbadała, czy istnieje możliwość wymagania od podmiotów 
działających w branży funduszy hedgingowych i inwestycji na niepublicznym rynku 
kapitałowym, żeby zawiadamiały Komitet europejskich organów nadzoru papierów 
wartościowych o normach właściwego postępowania oraz o wszelkich istotnych zmianach 
w nich dokonanych; sądzi, że ustanowiona w ten sposób baza danych mogłaby posłużyć 
za punkt odniesienia dla inwestorów;

5. jest zdania, że żeby zaspokoić potrzebę monitorowania działalności na rynku dla celów 
nadzorczych, należy udostępnić właściwym organom nadzorczym za pośrednictwem 
domów maklerskich informacje o funduszach hedgingowych i operacjach kredytowych;
podkreśla, że wymogi w zakresie informacji nie powinny nakładać nadmiernych obciążeń 
na domy maklerskie oraz że krajowe organy nadzoru powinny zmierzać do 
zharmonizowania swoich wymogów, jeżeli jest to konieczne lub wskazane;

6. uznaje, że nadmierna dźwignia może zagrozić stabilności rynków finansowych; jest 
jednak zdania, że ryzyko jest elementem tych rynków oraz że należy pozostawić 
uczestnikom odpowiednich rynków ocenę właściwego szczebla ryzyka, które mają 
podjąć; z tego względu nie popiera projektu ustanowienia prawnie dopuszczalnego, 
maksymalnego poziomu dźwigni;

7. nalega na Komisję, żeby wprowadziła jednolitą w UE definicję pojęcia „inwestycja 
prywatna”.
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