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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

az intézményi befektetők átláthatóságáról a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal
(2007/2239(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. 
július 25-i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló, 1983. június 13-i 
83/349/EGK hetedik tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált 
éves beszámolójáról szóló, 1986. december 8-i 86/635/EGK tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes 
társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és összevont 
(konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2001. szeptember 27-i 2001/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre4,

– tekintettel az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelvnek az alapkezelő társaságok és az 
egyszerűsített tájékoztató szabályozása tekintetében történő módosításáról szóló, 2002. 
január 21-i 2001/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre5,

– tekintettel az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelvnek az ÁÉKBV befektetéseinek 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2002. január 21-i 2001/108/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre6,

– tekintettel a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról 
szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre7,

– tekintettel a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 
2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlament és tanács irányelvre8;

                                               
1 HL L 222., 1978.8.14., 11. o.
2 HL L 193., 1983.7.18., 1. o.
3 HL L 372., 1986.12.31., 1. o.
4 HL L 283., 2001.10.27., 28. o.
5 HL L 41., 2002.2.13., 20. o.
6 HL L 41., 2002.2.13., 35. o.
7 HL L 271., 2002.10.9., 16. o.
8 HL L 96., 2003.4.12., 16. o.
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– tekintettel a meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi 
intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves 
beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek 
módosításáról szóló, 2003. június 18-i 2003/51/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre1,

– tekintettel az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor 
közzéteendő tájékoztatóról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai 
parlament és tanács irányelvre 3,

– tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai 
parlament és tanács irányelvre 4;

– tekintettel a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos 
információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló, 2004. 
december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre5,

– tekintettel a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása 
céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre6,

– tekintettel a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. 
június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre7,

– tekintettel a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 2006. 
június 14-i 2006/49/EK európai parlament és tanács irányelvre8,

– tekintettel az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban 
szóló, 2007. július 11-i 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre9,

– tekintettel a befektetési szolgáltatásokról és a szabályozott piacokról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló, 2003. szeptember 25-i 
állásfoglalására10,

– tekintettel az EK-Szerződés 192. cikkének második bekezdésére,

                                               
1 HL L 178., 2003.7.17., 16. o.
2 HL L 345., 2003.12.31., 64. o.
3 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.
4 HL L 145., 2004.4.30., 1. o.
5 HL L 390., 2004.12.31., 38. o.
6 HL L 309., 2005.11.25., 15. o.
7 HL L 177., 2006.6.30., 1. o.
8 HL L 177., 2006.6.30., 201. o.
9 HL L 184., 2007.7.14., 17. o.
10 HL C 77E., 2004.3.26., 329. o.
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– tekintettel eljárási szabályzatának 39. és 45. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére 
(A6-0000/2008),

A. mivel elismert tény, hogy az alternatív befektetéseket kínáló cégek – úgy mint a fedezeti 
alapok és magántőke-befektetési alapok – a vagyonkezelők számára új diverzifikációs 
lehetőségeket kínálnak, fokozzák a piaci likviditást, növelik a magas megtérülési
lehetőségeket a befektetők számára, valamint javítják a piaci hatékonyságot,

B. mivel az EU-székhelyű fedezeti alapok és magántőke-befektetési alapok olyan 
környezetet igényelnek, amely tiszteletben tartja innovatív stratégiájukat, ezáltal lehetővé 
téve számukra nemzetközi versenyképességük megőrzését, és egyidejűleg mérsékelve az 
esetleges káros piaci mozgások hatásait,

C. mivel néhány tagállamban a fedezeti alapokra és a magántőke-befektetési alapokra a 
nemzeti szabályozói rendszerek vonatkoznak; mivel az ilyen eltérő nemzeti szabályok 
felvetik a belső piac szabályozási felaprózódásának kockázatát, ami azzal a hatással járhat, 
hogy gátolja Európában az üzletág határon átnyúló fejlődését,

D. mivel az irányelv tűnik a megfelelő jogi eszköznek a fedezeti alapokhoz és magántőke-
befektetési alapokhoz kapcsolódó különféle kérdések szabályozására,

E. mivel elismert tény, hogy a fő kérdések egyike az átláthatóság iránti igény; mivel az 
átláthatóságnak számos szempontja van, úgy mint a fedezeti alapok átláthatósága azon 
társaságok irányában, amelyek részvényeit megszerzik vagy tulajdonukban tartják, 
valamint az elsődleges ügynökök (prime brokers), intézményi befektetők – mint például
nyugdíjalapok vagy bankok –, lakossági befektetők, üzleti partnerek, szabályozók és 
hatóságok irányában; mivel az átláthatósággal kapcsolatos egyik legfőbb hiányosság a 
fedezeti alapok és azon társaságok kapcsolatában rejlik, amelyeknek részvényeit az alap 
megszerzi vagy tulajdonában tartja,

F. mivel a jelenlegi másodlagos jelzálogpiaci válság elsődleges oka nem a befektetőkre 
vonatkozó szabályozás hiánya, hanem a hitelminősítő ügynökségek hibája; mivel a 
hitelminősítő ügynökségekre ezért alapjában ugyanolyan megfelelési szabályoknak kell 
vonatkozniuk, mint amelyek a könyvvizsgálókra vonatkoznak;

G. mivel a közösségi jogszabályok rendelkeznek olyan mechanizmusokról, mint a 
komitológia vagy a Lámfalussy-féle eljárás, amelyek lehetővé teszik a változó üzleti 
környezetre a végrehajtási intézkedéseken keresztül történő rugalmas reagálást; mivel ez 
javulni fog az új Szerződés értelmében a felhatalmazáson alapuló jogi aktus eszközével,

H. mivel számos különféle üzleti kezdeményezés létrehozta saját legjobb gyakorlatainak 
kódexét, amelyek mintául szolgálhatnak az EU-jogalkotás számára; mivel az EU-
jogszabályok betartásán túlmenően a vállalkozásokat és üzleti szövetségeket ösztönözni 
kellene saját legjobb gyakorlataik kódexének létrehozására,

I. mivel úgy tűnik, hogy nincs szükség termékhez kapcsolódó jogszabályokra,
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1. kéri a Bizottságot, hogy az EK-Szerződés 44. cikke, 47. cikkének (2) bekezdése vagy 95. 
cikke alapján terjesszen be a Parlamentnek – a tárgytól függően – jogalkotási javaslatot 
vagy javaslatokat a fedezeti alapok és a magántőke-befektetési alapok átláthatóságáról; 
szorgalmazza, hogy ez(eke)t a javaslato(ka)t az intézményközi tárgyalásokra figyelemmel 
és az alábbi részletes ajánlásokat követve terjesszék be;

2. megerősíti, hogy az ajánlások tiszteletben tartják a szubszidiaritás elvét és a polgárok 
alapvető jogait;

3. megítélése szerint a kért javaslat(ok) nem jár(nak) pénzügyi következményekkel;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a kapcsolódó részletes ajánlásokat 
a Bizottságnak és a Tanácsnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ: 
RÉSZLETES AJÁNLÁSOK A KÉRT JAVASLATOK LÉNYEGÉT TEKINTVE

Az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan irányelvre vagy 
irányelvekre, amely/amelyek garantálja/garantálják az átláthatóság általános szintjét, valamint 
hogy kezelik a fedezeti alapokkal és a magántőke-befektetési alapokkal kapcsolatos, lentebb 
említett kérdéseket azon az alapon, hogy az irányelv(ek) szükség esetén elegendő 
rugalmasságot ad(nak) a tagállamok számára az EU-szabályok meglévő társasági jogi 
rendszerükbe való átültetésére.

A fedezeti alapok és a magántőke-befektetési alapok tekintetében

Az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen be megfelelő jogalkotási 
javaslatokat a befektetők és partnerek különböző típusait érintő, meglévő közösségi 
vívmányok felülvizsgálata útján, valamint igazítsa ki vagy dolgozza ki a vonatkozó és 
lényeges információk egyértelmű közlését és az azokról időben való tájékoztatást előíró 
szabályokat, a megalapozott döntéshozatal, illetve a befektetők és a vállalatvezetés közötti 
átlátható kommunikáció lehetővé tétele érdekében;

Az új jogszabályoknak elő kell írniuk a részvényesek számára, hogy tájékoztassák a 
kibocsátókat a részvények megszerzéséből vagy elidegenítéséből eredő szavazati jogaik 
arányáról, amennyiben ez az arány elér, meghalad egy meghatározott – a 2004/109/EK 
irányelvben említett 5% helyett 3%-tól induló – arányt, illetve az alá esik; a jogszabályoknak 
arra is kötelezniük kell a fedezeti alapokat és a magántőke-befektetési alapokat, hogy hozzák 
nyilvánosságra és fejtsék ki – azon vállalatok irányában, amelyek részvényeit megszerzik 
vagy tulajdonukban tartják, valamint a lakossági és intézményi befektetők, az elsődleges 
ügynökök és a felügyeleti hatóságok irányában – befektetési politikájukat és a kapcsolódó 
kockázatokat;

Ezeknek a javaslatoknak a meglévő EU-s jogszabályok abból a célból végrehajtandó 
vizsgálatán kell alapulniuk, hogy meggyőződjünk arról, milyen mértékben lehet a meglévő 
átláthatósági szabályokat alkalmazni a fedezeti alapok és a magántőke-befektetési alapok 
sajátos helyzetére;

A fent említett jogalkotási javaslatok tekintetében a Bizottság feladatai különösen a 
következők:

– fel kell tárnia az alternatív befektetésekre vonatkozó olyan szerződéses feltételekben rejlő 
lehetőségeket, amelyek előírják a kockázatok egyértelmű korlátozását, a küszöbértékek 
túllépése esetén megteendő intézkedéseket, a megfelelő közzétételt, az értékesítési tilalmi
időtartamok pontos meghatározását, valamint a szerződéstől való elállást és annak 
felmondását szabályozó kifejezett feltételeket;

– meg kell vizsgálnia a pénzmosás kérdését a fedezeti alapok és a magántőke-befektetési 
alapok összefüggésében;
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Kifejezetten a fedezeti alapok tekintetében

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, hogy állapítson meg olyan szabályokat, amelyek 
fokozzák a fedezeti alapok szavazati politikájának átláthatóságát, azon az alapon, hogy a 
közösségi szabályok címzettjeinek ezen alapok kezelőinek kell lenniük; e szabályok 
magukban foglalhatják a részvényesek egész EU-ra kiterjedő azonosítási rendszerét is;

A fent említett jogalkotási javaslat(ok) tekintetében a Bizottság feladatai különösen a 
következők:

– meg kell vizsgálnia az értékpapír-kölcsönügyletek nemkívánatos hatásai mérséklésének 
lehetőségét;

– meg kell vizsgálnia, hogy a beszámolási követelményeknek vonatkozniuk kell-e a több 
részvényes közötti együttműködési megállapodásokra, illetve a szavazati jogok opciós 
megállapodások útján történő közvetett megszerzésére is;

Kifejezetten a magántőke-befektetési alapok tekintetében

Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, hogy állapítson meg olyan szabályokat, amelyek 
megtiltják a magántőke-befektetési alapoknak a vállalatok kifosztását (az úgynevezett 
„vagyonkimazsolázást”, azaz a vállalat eszközeinek egyéb célok finanszírozására való 
felhasználását), és ezáltal a pénzügyi erejükkel olyan módon való visszaélést, hogy abból a 
megszerzett vállalatnak kizárólag hátránya származik, anélkül, hogy bármiféle pozitív hatást 
gyakorolna a vállalat jövőjére és alkalmazottai, hitelezői és üzleti partnerei helyzetére;

A fent említett jogalkotási javaslat(ok) tekintetében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia az 
akkor felmerülő kérdések kezelésének módjait, amikor bankok nagy pénzösszegeket 
kölcsönöznek magántőke-befektetési alapoknak, majd pedig elhárítanak minden felelősséget a 
pénzük felhasználásának célja vagy a hitel visszafizetéséhez felhasznált pénz eredete 
tekintetében.
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INDOKOLÁS

Az Európai Parlamentnek az alternatív befektetési lehetőségeket kínáló alapok 
átláthatóságáról szóló saját kezdeményezésű jelentése az Európai Unióban e témában elindult 
jogalkotási vita kezdetét jelzi.

Míg a fedezeti alapokkal és magántőke-befektetési alapokkal kapcsolatos problémákat a 
legmagasabb politikai szinten, például a G8-csúcson és az ECOFIN-Tanácsban vitatták meg, 
az Európai Bizottság már kezdetektől fogva elutasította, hogy részletesebben áttekintse ezt a 
témakört, esetlegesen szabályozási következményekkel kísérve.

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága „Az intézményi befektetők átláthatósága” címmel 
2008. február 25-én meghallgatást tartott. A meghallgatás kimenetele abban foglalható össze, 
hogy az érintett körök sok tennivalót látnak az alternatív befektetéseket kínáló cégek 
átláthatóságának javítása terén. Még maguk a jogalkotási intézkedések ellenzői is felismerték 
az általános szabályok előnyeit, amennyiben azok nem túl korlátozóan avatkoznak be a 
pénzügyi intézmények cselekvési szabadságába.

Anélkül, hogy negatív hatást gyakorolna a piaci eseményekre és a piac fejlődésére, az előadó 
lát lehetőséget arra, hogy a közjó érdekében társasági jogi eszközökkel javítsa az 
átláthatóságot, különösen fedezeti alapok és magántőke-befektetési alapok, valamint azon 
vállalatok viszonyában, amelyekben az alapok részesedést szereznek.

Az előadó elismeri, hogy a vállalatok és a szövetségek tanulmányokat készítettek a helyes 
vállalati magatartásról, és önkéntes magatartási kódexeket dolgoztak ki. Ezek a felmerülő 
problémák jelentős részével foglalkoznak. Példaként megemlíthető például a Hedge Fund 
Working Group [Fedezeti Alap Munkacsoport] jelentése1 és a Private Equity and Venture 
Capital Association2 [Kockázati és Magántőke Egyesület] magatartási kódexe. Ezek nagyon 
jó mintaként szolgálhatnak a jogalkotó számára, azonban nem helyettesítik a jogalkotási 
fellépést azokon a területeken, ahol a helytelen magatartási formák vadhajtásai jelentek meg. 
A jó ítélőképességgel felruházott jogalkotás képes arra, hogy támogassa azoknak a fedezeti 
alapoknak és magántőke-kezelőknek a munkáját, akik már most is önkéntesen tartják magukat 
a tisztességes kereskedői gyakorlat szabályaihoz.

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