
PR\716403CS.doc PE404.615v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro právní záležitosti

2007/2239(INI)

7. 4. 2008

NÁVRH ZPRÁVY
obsahující doporučení Komisi o transparentnosti institucionálních investorů 
(2007/2239(INI))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne

(Podnět – článek 39 jednacího řádu)

Navrhovatelka (*):
Sharon Bowles, Hospodářský a měnový výbor

(*) přidružené výbory – článek 47 jednacího řádu



PE404.615v01-00 2/9 PR\716403CS.doc

CS

PR_INI_art39

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3

PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:  PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU 
POŽADOVANÝCH NÁVRHŮ .............................................................................................7

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ ...........................................................................................9

(*) Přidružené výbory – článek 47 jednacího řádu



PR\716403CS.doc 3/9 PE404.615v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Komise o transparentnosti institucionálních investorů 
(2007/2239(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na čtvrtou směrnici Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978 o ročních 
účetních závěrkách některých forem společností1,

– s ohledem na sedmou směrnici Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 
o konsolidovaných účetních závěrkách2,

– s ohledem na směrnici Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních 
závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES ze dne 27. září 2001, 
kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokud se jedná 
o pravidla oceňování pro roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky některých 
forem společností, bank a ostatních finančních institucí4,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES ze dne 21. ledna 
2002, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních 
předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP) s ohledem na regulaci správcovských společností a zjednodušené 
prospekty5,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/108/ES ze dne 21. ledna 
2002, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních 
předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP) s ohledem na investice SKIPCP6,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 
o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku7,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 
o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)8,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 
2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS 
o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem 

                                               
1 Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.
2 Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.
3 Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1.
4 Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 28.
5 Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 20.
6 Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 35.
7 Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16.
8 Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.
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společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 
2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo při přijetí cenných 
papírů k obchodování (směrnice o prospektu)2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 
o nabídkách převzetí3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 
o trzích finančních nástrojů4,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 
2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, 
jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu5,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 
o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu6,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu7,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 
o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí8,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 
2007 o vykonávání některých práv akcionářů ve společnostech zapsaných k obchodování 
na burze9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. září 2003 o návrhu směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o investičních službách a regulovaných trzích10, 

– s ohledem na čl. 192 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na články 39 a 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanovisko Hospodářského 
a měnového výboru (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že alternativní investiční nástroje, jako jsou např. zajišťovací 

                                               
1 Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 16.
2 Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.
3 Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12.
4 Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.
5 Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.
6 Úř. věst. L 309, 25.11 2005, s. 15.
7 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.
8 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.
9 Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s. 17.
10 Úř. věst. 77 E, 26.3.2004, s. 329.
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a soukromé kapitálové fondy, mohou správcům aktiv prokazatelně nabídnout nové 
výhody při diverzifikaci, mohou zvýšit tržní likviditu a perspektivu vysokých výnosů pro 
investory a zlepšit účinnost trhu, 

B. vzhledem k tomu, že zajišťovací a soukromé kapitálové fondy se sídlem v EU vyžadují 
prostředí, které bude respektovat jejich inovační strategie s cílem umožnit jim zachovat si 
mezinárodní konkurenceschopnost a tlumit dopady případného nepříznivého vývoje na 
trhu,

C. vzhledem k tomu, že v některých členských státech podléhají zajišťovací a soukromé 
kapitálové fondy vnitrostátním regulačním systémům, a vzhledem k tomu, že odlišné 
vnitrostátní předpisy ohrožují jednotu právních předpisů v rámci vnitřního trhu, což může 
vést k omezení přeshraničního rozvoje tohoto druhu obchodování v Evropě,

D. vzhledem k tomu, že směrnice se zdají být vhodným právním nástrojem k řešení různých 
problémů, které se zajišťovacími a soukromými kapitálovými fondy souvisejí,

E. vzhledem k tomu, že zajištění transparentnosti je nesporně jednou z priorit, a vzhledem 
k tomu, že transparentnost má řadu podob, jako například transparentnost zajišťovacích 
fondů vůči společnostem, jejichž akcie tyto fondy získají či vlastní, nebo transparentnost 
vůči burzovním agentům, institucionálním investorům, jako např. penzijním fondům nebo 
bankám, drobným investorům, obchodním partnerům, regulátorům a úřadům; vzhledem 
k tomu, že největší problémy, pokud jde o transparentnost, existují ve vztahu mezi 
zajišťovacími fondy a společnostmi, jejichž akcie tyto fondy získají nebo vlastní,

F. vzhledem k tomu, že současná krize na trhu s nestandardními hypotékami není důsledkem 
chybějících právních předpisů pro investory, ale selhání ratingových agentur, a vzhledem 
k tomu, že ratingové agentury by proto měly podléhat v zásadě stejným pravidlům jako 
auditoři,

G. vzhledem k tomu, že právní předpisy Společenství poskytují mechanismy, jako je např. 
postup projednávání ve výborech či Lamfalussyho postup, které umožňují flexibilně 
reagovat na změny v podnikatelském prostředí pomocí prováděcích opatření, a vzhledem 
k tomu, že díky delegovaným aktům – nástrojům nové Smlouvy – se tato situace dále 
zlepší,  

H. vzhledem k tomu, že si řada různých podnikatelských iniciativ vytvořila své kodexy 
osvědčených postupů, které by mohly sloužit jako vzor pro právní předpisy EU, 
a vzhledem k tomu, že společnosti by měly být vyzývány nejen k tomu, aby plnily právní 
předpisy EU, ale také k tomu, aby si vypracovaly své vlastní kodexy osvědčených 
postupů,

I. vzhledem k tomu, že podle všeho není třeba vytvořit právní předpisy týkající se produktů,

1. žádá Komisi, aby na základě článku 44, čl. 47 odst. 2 nebo článku 95 Smlouvy o ES 
(v závislosti na problematice) předložila Parlamentu legislativní návrh nebo návrhy 
týkající se transparentnosti zajišťovacích a soukromých kapitálových fondů; žádá rovněž, 
aby tyto návrhy byly vypracovány s přihlédnutím k interinstitucionálním diskusím a na 
základě níže uvedených podrobných doporučení;
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2. potvrzuje, že doporučení dodržují zásadu subsidiarity a základná práva občanů;

3. domnívá se, že vyžádaný(é) návrh(y) nemá (nemají) žádné finanční dopady;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a připojená podrobná doporučení 
Komisi a Radě a parlamentům a vládám členských států.
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:  PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU 
POŽADOVANÝCH NÁVRHŮ

Evropský parlament žádá Komisi, aby navrhla směrnici nebo směrnice, které zaručí společnou 
normu transparentnosti a vyřeší níže uvedené problémy týkající se zajišťovacích 
a soukromých kapitálových fondů. Tato/tyto směrnice by přitom měla/y členským státům 
poskytnout možnost, aby v případě nutnosti provedly předpisy EU ve svých stávajících 
předpisech týkajících se práva společností s dostatečnou flexibilitou.

O zajišťovacích a soukromých kapitálových fondech

Evropský parlament žádá Komisi, aby předložila vhodné legislativní návrhy vycházející 
z přezkumu stávajícího acquis communautaire, který se týká různých typů investorů 
a protistran. Dále ji žádá, aby s cílem umožnit vysokou úroveň rozhodovacích procesů 
a transparentní komunikaci mezi investory a vedením firem přijala nebo stanovila pravidla, 
na jejichž základě by se jednoznačným způsobem zveřejňovaly a včas sdělovaly relevantní 
a věcné údaje.

Podle nových právních předpisů by měli být akcionáři povinni informovat emitenty o svém 
podílu na hlasovacích právech vyplývajícím z nabytí nebo pozbytí akcií v případě, že tento 
podíl dosáhne, přesáhne nebo klesne pod určitý práh, kdy první prahovou hodnotou by byla 
3 %, čili nikoliv 5 %, jak je uvedeno ve směrnici 2004/109/ES. Tyto nové předpisy by rovněž 
měly stanovit povinnost zajišťovacích a soukromých kapitálových fondů zveřejnit a vysvětlit 
svou investiční politiku a s ní související rizika společnostem, jejichž akcie nabudou nebo 
vlastní, drobným a institucionálním investorům, burzovním agentům a orgánům dohledu.

Tyto návrhy by se měly zakládat na analýze stávajících právních předpisů EU prováděné 
s cílem stanovit, v jakém rozsahu lze stávající pravidla o transparentnosti uplatňovat pro 
specifickou situaci zajišťovacích a soukromých kapitálových fondů. 

V souvislosti s výše zmíněnými legislativními návrhy by Komise měla zejména:

– zvážit, zda by na alternativní investice neměly být uplatňovány smluvní podmínky 
zajišťující reálné snížení rizika, přijetí opatření v případě, že budou překročeny prahové 
hodnoty, přiměřenou míru zveřejňování údajů, jasné vymezení období, po něž platí 
závazek nenakládat s akciemi, a jednoznačná pravidla pro zrušení a ukončení smlouvy;

– vyšetřit problematiku praní špinavých peněz v souvislosti se zajišťovacími a soukromými 
kapitálovými fondy.  

Doporučení týkající se konkrétně zajišťovacích fondů

Evropský parlament žádá Komisi, aby stanovila pravidla, která by u zajišťovacích fondů 
zvýšila transparentnost způsobů hlasování. Tato pravidla by měla vycházet z toho, že předpisy 
Společenství jsou adresovány ředitelům těchto fondů, a mohou se týkat rovněž 
celoevropského systému pro identifikaci akcionářů.  
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V souvislosti s výše zmíněným(i) legislativním(i) návrhem (-hy) by Komise měla zejména:

– zvážit, zda by se neměl omezit nepříznivý dopad půjček cenných papírů;

– prověřit, zda by se požadavky týkající se podávání zpráv neměly vztahovat rovněž na 
dohody o spolupráci mezi několika akcionáři a na případy nepřímého nabytí hlasovacích 
práv prostřednictvím ujednání o opční koupi.

Doporučení týkající se konkrétně soukromých kapitálových fondů

Evropský parlament žádá Komisi, aby stanovila pravidla zakazující soukromým kapitálovým 
fondům „tunelovat“ společnosti spekulativním rozprodáváním jejich majetku (tzv. „asset 
stripping“), a využívat tak svou finanční moc způsobem, který nabytou společnost pouze 
znevýhodňuje a nemá žádný pozitivní vliv na její budoucnost ani na situaci jejích 
zaměstnanců, věřitelů a obchodních partnerů;

V souvislosti s výše zmíněnými legislativními návrhy by Komise měla prozkoumat způsoby, 
jak řešit problémy, které vznikají v situacích, kdy banky půjčují soukromým kapitálovým 
společnostem velké finanční částky a následně odmítají jakoukoli odpovědnost za to, 
k jakému účelu budou tyto půjčky využity, či za to, jakých zdrojů bude využito na jejich 
splacení.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpráva z vlastního podnětu, kterou podává Evropský parlament o transparentností fondů, jež 
využívají alternativních investičních možností, otvírá na toto téma v Evropské unii legislativní 
diskusi.

Ačkoliv byly problémy související se zajišťovacími a soukromými kapitálovými fondy 
projednávány na nejvyšší politické úrovni, např. na summitu G8 či v rámci zasedání Rady 
ECOFIN, Evropská komise se od počátku odmítala tímto souborem témat s případnými 
regulačními následky blíže zabývat.

Dne 25. února 2008 konal Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu slyšení 
o transparentnosti činnosti institucionálních investorů.  Jeho výsledek lze stručně vyjádřit tak, 
že zainteresované kruhy pociťují výraznou potřebu jednat o zvýšení transparentnosti 
alternativních investičních nástrojů. Užitek všeobecných pravidel rozpoznali dokonce 
i odpůrci legislativních opatření, kteří jej uznali za předpokladu, že by tato pravidla příliš 
restriktivně nezasahovala do svobody jednání finančních subjektů. 

Zpravodaj se domnívá, že transparentnost, zejména pokud jde o vztah zajišťovacích 
a soukromých kapitálových fondů vůči podnikům, jejichž akcionáři tyto fondy jsou, je možné 
k všeobecnému prospěchu zvýšit s využitím možností, které poskytuje právo společností, aniž 
by to mělo negativní dopad na dění na trhu či jeho vývoj.

Zpravodaj bere na vědomí, že podniky a sdružení provedly studie etického podnikatelského 
jednání a že vytvořily nezávazné kodexy osvědčených postupů, které řeší velkou část 
stávajících problémů. Za všechny zde lze jmenovat například zprávu, kterou vypracovala 
Hedge Fund Working Group1, nebo kodex osvědčených postupů sdružení Private Equity and 
Venture Capital Association2. Tyto dokumenty mohou posloužit jako velmi dobrý vzor 
zákonodárcům, ovšem v případech, kdy se společnost dopustí neetického jednání, nijak 
nenahrazují legislativní opatření. Správně cílená legislativa může podpořit činnost těch 
zajišťovacích a soukromých kapitálových fondů, které již nyní pravidla etického 
podnikatelského jednání dobrovolně dodržují.

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