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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо препоръки към Комисията относно прозрачността на 
институционалните инвеститори
(2007/2239(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Четвъртата директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. 
относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества1,

– като взе предвид Седмата директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. 
относно консолидираните счетоводни отчети2,

– като взе предвид Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно 
годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банките и 
другите финансови институции3,

– като взе предвид Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
27 септември 2001 г. за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 
86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и 
консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои 
други финансови институции4,

– като взе предвид Директива 2001/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 януари 2002 г. за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно 
координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби 
относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК) с оглед регулиране на управляващите дружества и опростяване на 
проспектите5,

– като взе предвид Директива 2001/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 януари 2002 г. за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета за 
координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби 
относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК) относно инвестициите на ПКИПЦК6,

– като взе предвид Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 септември 2002 г. относно дистанционната търговия на потребителски 
финансови услуги7,

                                               
1 OВ L 222, 14.8.1978 г., стp. 11.
2 OВ L 193, 18.7.1983 г., стp. 1.
3 OВ L 372, 31.12.1986 г., стp. 1.
4 OВ L 283, 27.10.2001 г., стp. 28.
5 OВ L 41, 13.2.2002 г., стp. 20.
6 OВ L 41, 13.2.2002 г., стp. 35.
7 OВ L 271, 9.10.2002 г., стp. 16.
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– като взе предвид Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 
януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на 
пазара (пазарна злоупотреба)1,

– като взе предвид Директива 2003/51/ЕO на Европейския Парламент и на Съвета от 
18 юни 2003 г. за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 
91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на 
някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни 
предприятия2,

– като взе предвид Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 
ноември 2004 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично 
се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване3,

– като взе предвид Директива 2004/25/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане4,

– като взе предвид Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти5,

– като взе предвид Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
15 декември 2004 г. относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по 
отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар6, 

– като взе предвид Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм7,

– като взе предвид Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от 
кредитните институции8,

– като взе предвид Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и 
кредитните институции9,

– като взе предвид Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите на 

                                               
1 OВ L 96, 12.4.2003 г., стp. 16.
2 OВ L 178, 17.7.2003 г., стp. 16.
3 OВ L 345, 31.12.2003 г., стp. 64.
4 OВ L 142, 30.4.2004 г., стp. 12.
5 OВ L 145, 30.4.2004 г., стp. 1.
6 OВ L 390, 31.12.2004 г., стp. 38.
7 OВ L 309, 25.11.2005 г., стp. 15.
8 OВ L 177, 30.6.2006 г., стp. 1.
9 OВ L 177, 30.6.2006 г., стp. 201.
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дружества, допуснати до регулиран пазар1,

– като взе предвид своята резолюция от 25 септември 2003 г. относно предложението 
за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно инвестиционните 
услуги и регулираните пазари2,

– като взе предвид член 192, алинея втора от Договора за ЕО,

– като взе предвид членове 39 и 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на 
комисията по икономически и парични въпроси (A6-0000/2008),

A. като има предвид, че е прието, че алтернативните инвестиционни инструменти, като 
например хедж-фондовете и инвестиционните фондове с частен капитал, могат да 
предложат нови ползи от диверсификация на лицата, управляващи активи, да 
повишат ликвидността на пазара и перспективите за висока възвръщаемост за 
инвеститорите, както и да подобрят ефективността на пазара;

Б. като има предвид, че установените в ЕС хедж-фондове и инвестиционни фондове с 
частен капитал се нуждаят от среда, в която се зачитат техните новаторски 
стратегии, за да им се даде възможност да запазят своята конкурентноспособност на 
международно равнище, като същевременно се смекчават последиците от 
евентуално неблагоприятна динамика на пазара;

В. като има предвид, че в някои държави-членки хедж-фондовете и инвестиционните 
фондове с частен капитал подлежат на национални регулаторни режими; като има 
предвид, че различаващите се национални правила пораждат риск от регулаторната 
фрагментация на вътрешния пазар, което може да доведе до възпрепятстване на 
трансграничното развитие на тази стопанска дейност в Европа;

Г. като има предвид, че изглежда директивите са подходящ правен инструмент, 
посредством който да се подходи към въпросите, свързани с хедж-фондовете и с 
инвестиционните фондове с частен капитал;

Д. като има предвид, че е прието, че един от основните въпроси е необходимостта от 
прозрачност; като има предвид, че прозрачността има няколко аспекта, като 
прозрачност на хедж-фондовете по отношение на дружествата, чиито акции 
придобиват или притежават, както и по отношение на основните брокери, 
институционалните инвеститори, като например пенсионни фондове или банки, 
инвеститорите на дребно, деловите партньори, регулаторните органи и органите на 
властта; като има предвид, че основно липсата на прозрачност е в отношенията 
между хедж-фонда и дружествата, чиито акции той придобива или притежава;

Е. като има предвид, че основната причина за съществуващата криза при ипотечните 
кредити не е липсата на нормативна уредба по отношение на инвеститорите, а 

                                               
1 OВ L 184, 14.7.2007 г., стp. 17.
2 ОВ C 77 E, 26.3.2004 г., стр. 329.
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неуспехът на агенциите за кредитен рейтинг; като има предвид, че поради това към 
агенциите за кредитен рейтинг следва по принцип да се въведе спазването на 
същите правила, като правилата, които се прилагат към одиторите;

Ж. като има предвид, че законодателството на Общността предвижда механизми като 
комитологията или процедурите Lamfalussy, които позволяват гъвкавост при 
реагиране на променящата се стопанска среда посредством изпълнителни мерки;  
като има предвид, че в това отношение се постига напредък посредством 
инструмента на делегираните актове съгласно новия Договор;

З. като има предвид, че многобройни различни предприемачески инициативи са 
създали свои собствени кодекси с най-добри практики, които могат да служат като 
модел за законодателството на ЕС; като има предвид, че в допълнение към 
спазването на законодателството на ЕС, дружествата и стопанските сдружения 
следва да бъдат насърчавани да създават свои собствени кодекси с най-добри 
практики;

И. като има предвид, че изглежда няма необходимост от свързано с продукцията 
законодателство;

1. отправя искане към Комисията да му представи съгласно член 44, член 47, параграф 
2 и член 95 от Договора за ЕО законодателно предложение или предложения 
относно прозрачността на хедж-фондовете и инвестиционните фондове с частен 
капитал; призовава  предложението(ята) да бъде(ат) изготвено(и) в съответствие с 
междуинституционалните  разисквания и съгласно приложените подробни 
препоръки;

2. удостоверява, че тези препоръки зачитат принципа на субсидиарност и основните 
права на гражданите;

3. преценява, че исканото(ите) предложение(я) е(са) без финансови последици;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и 
приложените подробни препоръки, на Комисията и на Съвета, както и на 
парламентите и правителствата на държавите-членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ: ПОДРОБНИ 
ПРЕПОРЪКИ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Европейският парламент отправя искане към Комисията да предложи директива или 
директиви за гарантиране на общ стандарт по отношение на прозрачността, както и за 
разрешаване на посочените по-долу въпроси във връзка с хедж-фондовете и 
инвестиционните фондове с частен капитал  въз основа на това, че при необходимост в 
директивата(ите) следва да се предостави достатъчна гъвкавост на държавите-членки 
при транспонирането на правилата на ЕС в тяхното съществуващо дружествено право.

По отношение на хедж-фондовете и инвестиционните фондове с частен капитал

Европейският парламент отправя искане към Комисията да представи подходящи 
законодателни предложения посредством преглед на съществуващите достижения на 
правото на Общността, които касаят различните видове инвеститори и контрагенти, 
както и да адаптира или да изготви правила, които предвиждат пълното разкриване и 
навременното съобщаване на съответната съществена информация, за да се улесни 
постигането на високо качество при процеса за вземане на решения и прозрачна 
комуникация между инвеститорите и ръководствата на дружествата;
Новото законодателство следва да изисква от акционерите да нотифицират издателите 
относно дяла на притежаваните от тях права на глас в резултат от придобиване или 
освобождаване на акции, когато този дял достигне, превиши или падне под конкретни 
прагови стойности, които започват от 3% вместо от 5%, както е предвидено в 
Директива 2004/109/ЕО; то следва също така да въведе задължение за хедж-фондовете 
и инвестиционните фондове с частен капитал да  разкриват информация и да дават 
обяснения – по отношение на дружествата, чиито акции придобиват или притежават, 
както и по отношение на инвеститорите на дребно, институционалните инвеститори, 
основните брокери и надзорниците – относно своята инвестиционна политика и 
свързаните рискове;

Предложенията следва да се изготвят въз основа на преглед на съществуващото 
законодателство на ЕС, проведен с оглед установяване на степента, до която 
съществуващите правила относно прозрачността могат да бъдат приложени по 
отношение на специфичното положение на хедж-фондовете и инвестиционните 
фондове с частен капитал;

С оглед на горепосочените законодателни предложения Комисията следва по-
специално:

– да проучи възможността договорните условия да бъдат прилагани по отношение на 
алтернативни инструменти, които предвиждат недвусмислено ограничаване на 
риска, мерки в случай на превишаване на праговете, подходящо разкриване на 
информация, ясно описание на сроковете за временно прекратяване на продажбите 
и изрични условия относно анулирането и прекратяването на договора;

– да проведе разследване относно въпроса във връзка с изпирането на пари в 
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контекста на хедж-фондовете и инвестиционните фондове с частен капитал;

По отношение конкретно на хедж-фондовете 

Европейският парламент отправя искане към Комисията да  изготви правила, които 
увеличават прозрачността на гласуването на политики от страна на хедж-фондовете, 
въз основа на това, че адресати на правилата на Общността следва да бъдат 
управителите на такива фондове; тези правила следва също така да включват система за 
идентификация на акционерите, която обхваща целия ЕС;

С оглед на горепосоченото(ите) законодателно(и) предложение(я) Комисията следва 
по-специално:

– да проучи възможността за смекчаване на нежеланите последствия от даване в заем 
на ценни книжа;

– да проучи дали изискванията за отчитане следва също така да се прилагат по 
отношение на споразуменията за сътрудничество между няколко акционера и по 
отношение на непреки придобивания на права на глас посредством договорености 
за опции;

По отношение конкретно на инвестиционните фондове с частен капитал

Европейският парламент отправя искане към Комисията да  изготви правила, които 
забраняват на инвестиционните фондове с частен капитал да „ограбват“ дружествата 
(така нареченото „източване на активи“) и така да злоупотребяват със своята финансова 
сила по начин, който само нанася вреди на придобитото дружество, без никакво 
положително въздействие върху бъдещето на дружеството и положението на 
служителите, кредиторите и деловите партньори;

С оглед на горепосоченото(ите) законодателно(и) предложение(я) Комисията следва да 
проучи възможностите за справяне с проблемите, които възникват, когато банките 
кредитират с много големи суми инвестиционни фондове с частен капитал и след това 
отхвърлят всякаква отговорност по отношение на целите, за които са били използвани 
средствата или произхода на средствата, с които е изплатен заемът.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Der Initiativbericht des Europäischen Parlaments zur Transparenz von Fonds, die sich 
alternativer Investmentmöglichkeiten bedienen, markiert den Anfang der legislativen Debatte 
zu diesem Thema in der Europäischen Union.

Während Probleme im Zusammenhang Hedge Fonds und Private Equity auf höchster 
politischer Ebene, wie z.B. dem G8-Gipfel, und im ECOFIN diskutiert wurden, lehnte die 
Europäische Kommission von vornherein eine nähere Betrachtung diese Themenkomplexes 
mit möglichen regulatorischen Folgen ab.

Am 25. Februar 2008 führte der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments eine 
Anhörung mit dem Titel "Transparenz institutioneller Investoren" durch. Im Ergebnis kann 
man zusammenfassen, dass betroffene Kreise durchaus Handlungsbedarf zur Erhöhung der 
Transparenz alternativer Investmentvehikels sehen. Selbst die Gegner von gesetzgeberischen 
Maßnahmen konnten einen Nutzen in allgemeinen Regeln erkennen, sofern sie nicht allzu 
restriktiv in die Handlungsfreiheit der Finanzunternehmer eingreifen.

Ohne auf das Marktgeschehen und die Marktentwicklung negativen Einfluss zu nehmen, sieht 
der Berichterstatter die Möglichkeit, mit gesellschaftsrechtlichen Mitteln die Transparenz 
insbesondere im Verhältnis von Hedge Fonds und Private Equity zu den Unternehmen, an 
denen sich die Fonds beteiligen, zum allgemeinen Nutzen zu erhöhen.

Der Berichterstatter erkennt an, dass Unternehmen und Verbände Studien über gutes 
unternehmerisches Verhalten durchgeführt und freiwillige Verhaltenskodizes geschaffen 
haben. Sie sprechen einen beachtlichen Teil der vorhandenen Probleme an. Stellvertretend für 
viele sind z.B. der Bericht der Hedge Fund Working Group1 und der Verhaltenskodex der 
Private Equity and Venture Capital Association2 zu nennen. Sie können dem Gesetzgeber als 
Model sehr gut dienen, ersetzen jedoch dort kein legislatives Handeln, wo es Auswüchse 
schlechten Verhaltens gibt. Gesetzgebung mit Augenmaß kann die Arbeit derjenigen Hedge 
Fonds and Private Equity Manager unterstützen, die sich bereits jetzt freiwillig an die Regeln 
des guten Kaufmanns halten.

                                               
1 http://www.hfwg.co.uk; http://www.pellin.co.uk/HFWG/Final-Report.pdf
2 http://www.evca.com
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