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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže hedžové fondy a fondy súkromného majetku hrajú v rámci európskeho 
hospodárstva dôležitú pozitívnu úlohu tým, že zvyšujú konkurencieschopnosť Európy 
a prispievajú k tvorbe pracovných miest,

B. keďže hedžové fondy a fondy súkromného majetku majú veľmi odlišné charakteristiky 
a neexistuje jednoznačná definícia ani jedného z týchto dvoch druhov fondov; keďže 
s nimi nemožno nakladať z hľadiska regulácie na základe jednotlivých produktov ako 
s jedinou kategóriou,

C. keďže regulácia založená na zásadách je vhodným prístupom k regulácii finančných trhov, 
keďže dokáže držať krok s vývojom trhu lepšie ako regulácia na základe jednotlivých 
produktov,

D. keďže transparentnosť, hoci je kľúčová pre fungovanie trhu, musí byť účelová vo vzťahu 
k cieľovej skupine; keďže transparentnosť, ktorá je neúčelová, bude mať nepriaznivé 
dôsledky na stabilitu trhu prostredníctvom stádového efektu a agresívneho obchodovania 
a existuje riziko, že zničí celý obchodný model alternatívneho investovania založený na 
inovatívnych stratégiách obchodovania,

E. keďže súčasný rozdiel v definíciách súkromného investovania v rámci členských štátov je 
prekážkou vnútornému trhu a dáva podnet na to, aby vysoko rizikové produkty unikali na 
maloobchodný trh,

1. konštatuje, že existuje súbor právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa finančných 
trhov, ktorý sa priamo alebo nepriamo vzťahuje na hedžové fondy a fondy súkromného 
majetku; zdôrazňuje, že väčšina týchto právnych predpisov je relatívne nová, a preto nie je 
ešte možné hodnotiť ich plný vplyv; preto vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili ich jednotné vykonávanie a uplatňovanie;

2. poznamenáva, že okrem existujúcich právnych predpisov vypracovali sektory hedžových 
fondov a fondov súkromného majetku vlastné dobrovoľné normy osvedčených postupov;
podporuje tieto iniciatívy a zastáva názor, že takýto prístup založený na právne 
nevynútiteľných predpisoch je pre reguláciu týchto dvoch sektorov primeraný, pretože 
normy iniciované samotným odvetvím vedia udržať krok s vývojom trhu lepšie ako prísna 
regulácia a je pravdepodobnejšie, že tieto normy skôr ako právne predpisy Spoločenstva 
zavedú určitú mieru globálnej kontroly, najmä nad účastníkmi trhu so sídlom v zahraničí;

3. vyzýva Komisiu, aby zvážila rozšírenie definície zásady „obozretnej osoby“ takým 
spôsobom, že investori budú povinní si overiť, či alternatívne investičné fondy, do ktorých 
investujú, dodržiavajú normy osvedčených postupov v rámci odvetvia;

4. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by bolo možné požadovať od 
subjektov v oblasti hedžových fondov a fondov súkromného majetku, aby oznamovali 
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Európskemu výboru regulačných orgánov cenných papierov normy osvedčených 
postupov a akékoľvek podstatné zmeny týchto noriem; domnieva sa, že takto vytvorená 
databáza by mohla slúžiť investorom ako referenčný rámec;

5. zastáva názor, že v záujme zabezpečenia monitorovania trhovej činnosti na účely dohľadu 
by mali primárni brokeri sprístupniť príslušným orgánom dohľadu informácie 
o majetkových účastiach a úverovej činnosti hedžových fondov; zdôrazňuje, že tieto 
požiadavky na podávanie informácií by nemali predstavovať nadmernú záťaž pre 
primárnych brokerov a že vnútroštátne orgány dohľadu by sa v prípade, že je to potrebne 
a/alebo vhodné, mali zamerať na harmonizáciu týchto požiadaviek;

6. uznáva, že nadmerné zadlženie môže znamenať riziko pre stabilitu finančných trhov;
zastáva však názor, že riziko je súčasťou takýchto trhov a že posúdenie primeranej miery 
rizika sa musí ponechať na subjekty pôsobiace na týchto trhoch; nepodporuje preto 
myšlienku stanoviť maximálnu mieru zadlženia právnym predpisom;

7. naliehavo žiada Komisiu, aby zaviedla jednotnú definíciu súkromného investovania v EÚ.
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