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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om gennemsigtighed hos institutionelle investorer
(2007/2239(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 om årsregnskaberne 
for visse selskabsformer1,

– der henviser til Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 om konsoliderede 
regnskaber2,

– der henviser til Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre 
penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF af 27. september 
2001 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 86/635/EØF for så vidt 
angår værdiansættelsesregler for visse selskabsformers samt bankers og andre penge- og 
finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 
om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) med henblik på en regulering af administrationsselskaber og 
forenklede prospekter5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/108/EF af 21. januar 2002 
om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter), med hensyn til investeringsinstitutters investeringer6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 
2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om 
insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug)8,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/51/EF af 18. juni 2003 om 
ændring af direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 86/635/EØF og 91/674/EØF om 
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer, banker og andre 

                                               
1 EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11.
2 EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1.
3 EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1.
4 EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28.
5 EFT L 41 af 13.2.2002, s. 20.
6 EFT L 41 af 13.2.2002, s. 35.
7 EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16.
8 EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.
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penge- og finansieringsinstitutter samt forsikringsselskaber1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 
om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller 
optages til handel2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 
2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om 
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 
om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om 
adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om 
kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag8,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om 
udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber9,

– der henviser til sin beslutning af 25. september 2003 med henblik på vedtagelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om investeringsservice og regulerede 
markeder10,

– der henviser til EF-traktatens artikel 192, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 39 og 45,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Økonomi- og 
Valutaudvalget (A6-0000/2008),

                                               
1 EUT L 178 af 17.7.2003, s. 16.
2 EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.
3 EUT L 142 af 30.4.2004, s. 12.
4 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.
5 EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.
6 EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.
7 EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.
8 EUT L 177 af 30.6.2006, s. 201.
9 EUT L 184 af 14.7.2007, s. 17.
10 EUT C 77 E af 26.3.2004, s. 330.
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A. der erkender, at alternative investeringsinstrumenter såsom hedgefonde og aktiefonde 
giver kapitalforvaltere nye muligheder for diversificering, øger markedets likviditet, 
tilbyder investorerne udsigt til større afkast og forbedrer markedets effektivitet,

B. der henviser til, at EU-baserede hedgefonde og aktiefonde har brug for et miljø, som tager 
hensyn til deres innovative strategier for at sikre, at de fortsat er konkurrencedygtige på 
internationalt plan, og samtidig mildner virkningerne af en potentielt dårlig 
markedsdynamik,

C. der henviser til, at hedgefonde og aktiefonde i nogle medlemsstater er underlagt nationale 
reguleringsordninger, og at forskellige nationale ordninger indebærer en risiko for 
fragmentering af regelsættene, hvilket kunne hæmme udviklingen af sådanne aktiviteter 
på tværs af grænserne i Europa,

D. der henviser til, at direktiver synes at være de mest velegnede instrumenter til behandling 
af de forskellige spørgsmål i tilknytning til hedgefonde og aktiefonde,

E. der erkender, at et af de vigtigste spørgsmål er behovet for gennemsigtighed, og at der er 
flere aspekter ved gennemsigtighed, som f.eks. hedgefondes gennemsigtighed i forhold til 
såvel de selskaber, i hvilke de køber eller ejer aktier, som til mæglere, institutionelle 
investorer som pensionsfonde eller banker, detailinvestorer, forretningspartnere, 
regulerende myndigheder og andre myndigheder; den største mangel på gennemsigtighed 
findes i forholdet mellem hedgefonde og de selskaber, i hvilke de køber eller ejer aktier,

F. der henviser til, at hovedårsagen til den aktuelle subprime krise ikke er den manglende 
regulering, hvad angår investorerne, men at kreditvurderingsinstitutterne ikke har opfyldt 
deres funktion, hvorfor sidstnævnte i princippet bør underkastes de samme 
overensstemmelseskrav som dem, der gælder for revisorer,

G. der henviser til, at fællesskabsretten indeholder mekanismer såsom komitologiproceduren 
eller Lamfalussymetoden, som gør det muligt ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger 
at reagere fleksibelt på de skiftende forretningsmæssige betingelser,  og at dette vil blive 
bedre med de delegerede retsakter under den nye traktat,

H. der henviser til, at mange forskellige forretningsinitiativer har indført deres egne kodekser 
for bedste praksis, der kan anvendes som model for EU-lovgivningen, og at selskaber og 
erhvervssammenslutninger ud over at overholde EU-retten bør tilskyndes til at indføre 
deres egne kodekser for bedste praksis,

I. der henviser til, at der tilsyneladende ikke er behov for produktrelateret lovgivning,

1. anmoder Kommissionen om, på grundlag af EF-traktatens artikel 44, artikel 47, stk. 2, 
eller artikel 95, afhængigt af emnet, at forelægge Parlamentet et eller flere forslag til 
retsakter om hedgefondes og aktiefondes gennemsigtighed; opfordrer til, at dette eller 
disse forslag udarbejdes under hensyntagen til interinstitutionelle drøftelser og i 
overensstemmelse med nedenstående detaljerede henstillinger;

2. konstaterer, at disse henstillinger respekterer subsidiaritetsprincippet og borgernes 
grundlæggende rettigheder;
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3. finder, at det/de forslag, der anmodes om, er uden finansielle følgevirkninger;

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til
Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes parlamenter og regeringer.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING: DETALJEREDE HENSTILLINGER 
VEDRØRENDE INDHOLDET I DE ØNSKEDE FORSLAG

Europa-Parlamentet anmoder Kommissionen om at foreslå et eller flere direktiver, der 
garanterer en fælles standard for gennemsigtighed og takler de nedenfor anførte spørgsmål om 
hedgefonde og aktiefonde på en sådan måde, at direktiverne efter behov giver 
medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet til at omsætte EU-bestemmelserne til deres 
eksisterende selskabsretlige forhold.

Hedgefonde og aktiefonde

Europa-Parlamentet anmoder Kommissionen om at forelægge relevante forslag til retsakter 
ved at gennemgå eksisterende EU-lovgivning vedrørende de forskellige typer af investorer og 
modparter, og at tilpasse eller udarbejde regler om, at relevante og væsentlige oplysninger 
skal bekendtgøres tydeligt og rettidigt for at fremme en beslutningstagning af høj kvalitet og 
en gennemsigtig kommunikation mellem investorer og selskabsledelse.

Den nye lovgivning bør kræve, at aktionæren anmelder til udstederen, hvor stor en andel 
stemmerettigheder i udstederen denne besidder som følge af en erhvervelse eller afhændelse 
af aktier, hvis denne andel når op på, overstiger eller falder under specifikke tærskler, 
begyndende med 3 % i stedet for 5 %, som nævnt i direktiv 2004/109/EF;  den bør også 
forpligte hedgefonde og aktiefonde til dels over for de selskaber, i hvilke de køber eller ejer 
aktier, og dels over for detailinvestorer og institutionelle investorer, mæglere og 
tilsynsførende at orientere om og gøre rede for deres investeringspolitik og de dertil knyttede 
risici.

Disse forslag bør være baseret på en gennemgang af den eksisterende EU-lovgivning, som har 
til formål at kontrollere, i hvilket omfang de eksisterende gennemsigtighedsbestemmelser kan 
finde anvendelse på hedgefondes og aktiefondes specifikke situation.

Hvad angår de ovennævnte forslag til retsakter bør Kommissionen navnlig:

– undersøge muligheden for anvendelse af kontraktvilkår på alternative investeringer, som 
sikrer en klar risikobegrænsning, iværksættelse af foranstaltninger i tilfælde af 
overskridelse af tærskler, tilstrækkelig information, en klar beskrivelse af "lock-up"-
perioder og udtrykkelige betingelser for opsigelse og afslutning af kontrakten; 

– undersøge spørgsmålet om hvidvaskning af penge i forbindelse med hedgefonde og 
aktiefonde.

Specifikt om hedgefonde

Europa-Parlamentet anmoder Kommissionen om at indføre bestemmelser, der øger 
gennemsigtigheden af stemmeafgivningsreglerne i forbindelse med hedgefonde, således 
forstået at fællesskabsreglernes adressater skal forvalte disse fonde;  reglerne kunne desuden 
omfatte en EU-ordning for identifikation af aktionærer. 
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Hvad angår de(t) ovennævnte forslag til retsakter bør Kommissionen navnlig:

– undersøge muligheden for at afbøde de uønskede virkninger af værdipapirlångivning;

– undersøge, om informationskravene også bør gælde for samarbejdsaftaler mellem flere 
aktionærer og indirekte erhvervelse af stemmerettigheder gennem optionsordninger.

Specifikt om aktiefonde

Europa-Parlamentet anmoder Kommissionen om at indføre bestemmelser, der forbyder 
aktiefonde at "udplyndre" selskaber (såkaldte selskabstømninger) og dermed misbruge deres 
finansielle magt på en sådan måde, at det udelukkende er til skade for det erhvervede selskab 
uden at have positive virkninger for selskabets fremtid og arbejdstagernes, kreditorernes og 
forretningspartnernes situation.

Med henblik på de ovennævnte lovgivningsmæssige forslag bør Kommissionen undersøge 
mulighederne for at takle de problemer, der opstår, når banker låner enorme beløb til 
aktiefonde og derpå fralægger sig ethvert ansvar, såvel hvad angår anvendelsen af de lånte 
penge som oprindelsen af de penge, der bruges til at betale lånet tilbage.
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BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentets initiativbetænkning om gennemsigtighed hos fonde, der benytter 
alternative investeringsinstrumenter, markerer indledningen af den lovgivningsmæssige debat 
om dette emne i EU.

Mens problemerne i tilknytning til hedgefonde og aktiefonde er blevet drøftet på højeste 
politiske plan (blandt andet på G8-topmødet og i Økofin-Rådet), har Kommissionen fra 
starten afslået en nærmere undersøgelse af dette komplicerede spørgsmål samt en eventuel 
lovgivningsmæssig opfølgning.

Den 25. februar 2008 holdt Europa-Parlamentets Retsudvalg en høring med titlen 
"Gennemsigtighed hos institutionelle investorer". Konklusionen herpå var kort fortalt, at de 
berørte aktører gennemgående finder det nødvendigt at forbedre de alternative 
investeringsinstrumenters gennemsigtighed. Selv modstandere af lovgivningsmæssige 
foranstaltninger erkendte, at det ville være nyttigt med generelle regler, så længe de ikke i for 
høj grad begrænser de finansielle virksomheders handlefrihed.

Det er ordførerens opfattelse, at selskabsretlige instrumenter kunne anvendes til at øge 
gennemsigtigheden, navnlig i forholdet mellem hedgefonde og aktiefonde og de 
virksomheder, i hvilke fondene har andele, til gavn for alle og uden at have negativ 
indflydelse på markedsprocesserne og -udviklingen.

Ordføreren er bekendt med, at virksomheder og sammenslutninger har gennemført 
undersøgelser om ansvarlig virksomhedsadfærd og udarbejdet frivillige adfærdskodekser.
Heri behandles mange af de eksisterende problemer. Rapporten fra Hedge Fund Working 
Group1 og Code of Conduct of the Private Equity and Venture Capital Association2 er typiske 
eksempler. De kan udmærket tjene som model for lovgiveren, men kan ikke erstatte 
lovgivning om dårlig virksomhedsadfærd. En målrettet lovgivning kan støtte de hedgefonde 
og aktiefonde, som allerede retter sig efter reglerne om forsvarlig virksomhedsadfærd.

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