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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie przejrzystości inwestorów 
instytucjonalnych
(2007/2239 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając czwartą dyrektywę Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie
rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek1,

– uwzględniając siódmą dyrektywę Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych2,

– uwzględniając dyrektywę Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych 
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych3,

– uwzględniając dyrektywę 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
września 2001 r. zmieniającą dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG 
w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
niektórych rodzajów spółek, a także banków oraz innych instytucji finansowych4,

– uwzględniając dyrektywę 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
stycznia 2002 r. zmieniającą dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), 
w celu uregulowania działalności spółek zarządzających i uproszczonych prospektów 
emisyjnych5,

– uwzględniając dyrektywę 2001/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w odniesieniu do 
inwestycji UCITS6,

– uwzględniając dyrektywę 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
września 2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość7,

– uwzględniając dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć 
na rynku)8,

                                               
1 Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
2 Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.
3 Dz.U. L 372 z 31.12.1986, s. 1.
4 Dz.U. L 283 z 27.10.2001, s. 28.
5 Dz.U. L 41 z 13.2.2002, s. 20.
6 Dz.U. L 41 z 13.2.2002, s. 35.
7 Dz.U. L 271 z 9.10.02, s. 16.
8 Dz.U. L 96 z 12.4.2003, s. 16.
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– uwzględniając dyrektywę 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
czerwca 2003 r. zmieniającą dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG 
i 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów 
ubezpieczeń1,

– uwzględniając dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku 
z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych2,

– uwzględniając dyrektywę 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia3,

– uwzględniając dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych4,

– uwzględniając dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie ujednolicenia wymogów przejrzystości informacji 
dotyczących emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym5,

– uwzględniając dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego 
w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu6,

– uwzględniając dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe7,

– uwzględniając dyrektywę 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji 
kredytowych8,

– uwzględniając dyrektywę 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 
2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na 
rynku regulowanym9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług inwestycyjnych i rynków 
regulowanych10,

                                               
1 Dz.U. L 178 z 17.7.2003, s. 16.
2 Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.
3 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.
4 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.
5 Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.
6 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.
7 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.
8 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 201.
9 Dz.U. L 184 z 14.7.2007, s. 17.
10 Dz.U. C 77 E z 26.3.2004, s. 329.
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– uwzględniając art. 192 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 39 i art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że uznaje się, iż alternatywne sposoby inwestowania, takie jak fundusze 
hedgingowe i fundusze private equity mogą przynieść osobom zarządzającym aktywami 
nowe korzyści w zakresie dywersyfikacji, zwiększyć płynność rynku oraz perspektywy 
wysokich zwrotów dla inwestorów, jak również poprawić wydajność rynku,

B. mając na uwadze, że fundusze hedgingowe oraz fundusze private equity w UE wymagają 
środowiska, które będzie szanować ich innowacyjne strategie, aby umożliwić im 
pozostanie konkurencyjnymi na rynku międzynarodowym, minimalizując jednocześnie 
skutki potencjalnej negatywnej dynamiki rynku,

C. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich fundusze hedgingowe 
i fundusze private equity podlegają krajowym systemom regulacyjnym; mając na uwadze, 
że odmienność przepisów krajowych stwarza ryzyko fragmentaryzacji regulacyjnej na 
rynku wewnętrznym, co może mieć negatywne skutki dla transgranicznego rozwoju tego 
sektora w Europie,

D. mając na uwadze, że dyrektywy wydają się być odpowiednim instrumentem prawnym 
służącym rozwiązaniu różnych kwestii związanych z funduszami hedgingowymi 
i funduszami private equity,

E. mając na uwadze, że za jedno z głównych zagadnień uznaje się potrzebę przejrzystości;
mając na uwadze, że przejrzystość ma kilka aspektów, np. przejrzystość funduszy 
hedgingowych wobec firm, których akcje nabywają lub posiadają, a także wobec 
brokerów ubezpieczeniowych, inwestorów instytucjonalnych takich jak fundusze 
emerytalne lub banki, inwestorów detalicznych, partnerów biznesowych, organów 
regulacyjnych oraz władz; mając na uwadze, że jednym z głównych problemów 
w zakresie przejrzystości jest związek między funduszem hedgingowym a firmami, 
których akcje ten fundusz nabywa lub posiada,

F. mając na uwadze, że główną przyczyną obecnego kryzysu na rynku kredytów 
hipotecznych nie jest brak uregulowań dotyczących inwestorów, lecz błędy agencji 
ratingowych; mając na uwadze, że w związku z powyższym agencje ratingowe powinny 
podlegać z zasady tym samym wymogom w zakresie zgodności co audytorzy;

G. mając na uwadze, że prawodawstwo wspólnotowe przewiduje mechanizmy takie jak 
komitologia lub procedury Lamfalussy’ego, które pozwalają na elastyczność reagowania 
na zmieniające się otoczenie biznesu poprzez środki wykonawcze; mając na uwadze, że 
sytuacja ulegnie poprawie wraz z wprowadzeniem przez nowy traktat aktów 
delegowanych,

H. mając na uwadze, że szereg różnych inicjatyw biznesowych stworzyło swoje własne 
kodeksy najlepszych praktyk, które mogą służyć za wzór dla prawodawstwa UE; mając na 
uwadze, że poza zgodnością z prawodawstwem UE firmy i organizacje biznesowe 
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powinny być zachęcane do opracowywania swoich własnych kodeksów najlepszych 
praktyk,

I. mając na uwadze, że raczej nie ma potrzeby wprowadzania przepisów dotyczących 
konkretnych produktów,

1. zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi na podstawie art. 44, art. 47 ust. 2 
lub art. 95 traktatu WE (w zależności od tematyki) wniosku legislacyjnego lub wniosków 
legislacyjnych dotyczących przejrzystości funduszy hedgingowych i funduszy private 
equity; apeluje, aby wniosek ten (wnioski te) był(y) sporządzany(-e) na bazie dyskusji 
międzyinstytucjonalnych oraz w oparciu o szczegółowe zalecenia zamieszczone poniżej;

2. potwierdza, że zalecenia te zgodne są z zasadą pomocniczości oraz prawami 
podstawowymi obywateli;

3. wyraża przekonanie, że wnioskowany(-e) projekt(y) nie będzie(będą) miał(y) 
konsekwencji finansowych;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, a także 
szczegółowych zaleceń przedstawionych w załączniku, Komisji, Radzie oraz 
parlamentom i rządom państw członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI: SZCZEGÓŁÓWE ZALECENIA 
DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANYCH PROJEKTÓW

Parlament Europejski zwraca się do Komisji o zaproponowanie dyrektywy lub dyrektyw 
gwarantujących wspólne standardy w zakresie przejrzystości oraz o rozwiązanie 
przedstawionych poniżej kwestii związanych z funduszami hedgingowymi i funduszami 
private equity, tak aby dyrektywa ta (lub dyrektywy) dawała(-ły) w koniecznych przypadkach 
państwom członkowskim wystarczającą elastyczność w transpozycji przepisów UE do 
istniejących w tych państwach systemów w zakresie prawa spółek.

Fundusze hedgingowe i fundusze private equity

Parlament Europejski zwraca się do Komisji o przedstawienie odpowiednich wniosków 
legislacyjnych poprzez dokonanie przeglądu istniejącego dorobku prawnego Wspólnoty 
dotyczącego różnych typów inwestorów i kontrahentów, a także o dostosowanie lub 
ustanowienie przepisów odnoszących się do ujawniania oraz terminowego przekazywania 
odpowiednich i rzeczowych informacji, aby przyczynić się do wysokiej jakości procesu 
podejmowania decyzji oraz przejrzystej komunikacji między inwestorami a zarządem firmy.

Nowe prawodawstwo powinno nakładać wymóg informowania emitentów przez 
udziałowców o ich procentowym udziale w prawach do głosowania wynikającym z nabycia 
lub zbycia akcji w przypadku, gdy procent ten przekroczy określony próg lub spadnie poniżej 
określonego progu, przy czym progi zaczynają się od 3% zamiast 5%, jak określono 
w dyrektywie 2004/109/WE. Nowe prawodawstwo powinno również zobowiązywać fundusze 
hedgingowe oraz fundusze private equity do ujawniania i wyjaśniania swojej polityki 
inwestycyjnej oraz związanego z nimi ryzyka firmom, których akcje nabywają lub posiadają, 
inwestorom detalicznym i instytucjonalnym, brokerom ubezpieczeniowym oraz organom 
nadzorczym.

Przedstawiane wnioski powinny opierać się na analizie istniejącego prawodawstwa UE, 
przeprowadzonej w celu określenia zakresu, w jakim obowiązujące przepisy dotyczące 
przejrzystości można zastosować do specyficznej sytuacji funduszy hedgingowych oraz 
funduszy private equity.

W celu opracowania wyżej wymienionych wniosków legislacyjnych Komisja powinna 
w szczególności:

– przeanalizować możliwość wprowadzenia takich warunków dla umów stosowanych 
w odniesieniu do inwestycji alternatywnych, które zapewniają jednoznaczne ograniczenie 
ryzyka, przewidują środki, które mają zostać podjęte w przypadku przekroczenia progów, 
oraz określają zasady odpowiedniego ujawniania informacji, zawierają jasny opis okresów 
zamrożenia środków, jak również jasno określone warunki dotyczące wypowiedzenia 
i wygaśnięcia umowy;

– zbadać kwestię prania brudnych pieniędzy w kontekście funduszy hedgingowych 
i funduszy private equity.
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Fundusze hedgingowe

Parlament Europejski zwraca się do Komisji o opracowanie przepisów zwiększających 
przejrzystość systemu głosowania w funduszach hedgingowych, biorąc pod uwagę, że 
adresatami przepisów wspólnotowych powinni być zarządcy takich funduszy. Przepisy takie 
mogłyby również obejmować system identyfikacji udziałowców w skali całej UE.

W celu opracowania wyżej wymienionego(-ych) wniosku(-ów) legislacyjnego(-ych) Komisja 
powinna w szczególności:

– zbadać możliwość zmniejszenia niepożądanych skutków pożyczania papierów 
wartościowych;

– zbadać, czy wymogi w zakresie sprawozdawczości powinny również mieć zastosowanie 
do umów o współpracy między kilkoma udziałowcami oraz do pośredniego nabywania 
praw do głosowania za pomocą uzgodnień dotyczących opcji.

Fundusze private equity

Parlament Europejski zwraca się do Komisji o opracowanie przepisów zabraniających 
funduszom private equity „plądrowania” przedsiębiorstw (refinansowania służącego 
wyprzedaży aktywów nabywanego przedsiębiorstwa, tzw. „asset stripping”), a tym samym 
nielegalnego wykorzystania swojej siły finansowej w sposób, który stawia nabywane 
przedsiębiorstwo w niekorzystnej sytuacji, nie przynosząc żadnych korzyści dla przyszłości 
firmy oraz sytuacji jej pracowników, wierzycieli i partnerów biznesowych.

W celu opracowania wyżej wspomnianego(-ych) wniosku(-ów) legislacyjnego(-ych) Komisja 
powinna przeanalizować sposoby rozwiązania problemów w przypadkach, kiedy banki 
pożyczają ogromne kwoty pieniędzy funduszom private equity, a następnie zrzekają się 
wszelkiej odpowiedzialności jeżeli chodzi o cel, w jakim te pieniądze są wykorzystywane lub 
pochodzenie pieniędzy wykorzystywanych do spłaty kredytu.
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NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Sprawozdanie z własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego dotyczące przejrzystości 
funduszy wykorzystujących alternatywne możliwości inwestowania stanowi początek debaty 
legislacyjnej na ten temat w Unii Europejskiej.

Chociaż problemy związane z funduszami hedgingowymi i funduszami private equity 
dyskutowane były na najwyższym szczeblu politycznym, np. w trakcie szczytu G8 oraz na 
posiedzeniach Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, Komisja Europejska wstępnie 
odrzuciła pomysł dokładniejszej analizy tej złożonej kwestii oraz jej ewentualnych skutków 
regulacyjnych.

W dniu 25 lutego 2008 r. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego przeprowadziła 
przesłuchanie na temat przejrzystości inwestorów instytucjonalnych. W wyniku tego 
przesłuchania stwierdzono, że zainteresowane strony dostrzegają potrzebę działania na rzecz 
poprawy przejrzystości w odniesieniu do alternatywnych instrumentów inwestowania. Nawet 
przeciwnicy środków legislacyjnych przyznali, że przepisy ogólne byłyby korzystne, o ile nie 
byłyby nazbyt restrykcyjne w odniesieniu do swobody działania przedsiębiorstw 
finansowych.

Sprawozdawca dostrzega możliwość zwiększenia przejrzystości za pomocą środków prawa 
spółek, szczególnie w odniesieniu do relacji między funduszami hedgingowymi i funduszami 
private equity a przedsiębiorstwami, w których fundusze te posiadają udziały, bez wywierania 
negatywnego wpływu na procesy rynkowe i rozwój rynku oraz z korzyścią dla wszystkich.

Sprawozdawca jest świadomy, że przedsiębiorstwa i organizacje przeprowadziły badania 
dotyczące dobrych praktyk oraz stworzyły dobrowolne kodeksy postępowania. Dotykają one 
znacznej części istniejących problemów. Za reprezentatywne przykłady mogą służyć np. 
sprawozdanie grupy roboczej ds. funduszy hedgingowych1 oraz kodeks postępowania 
stowarzyszenia Private Equity and Venture Capital Association2 . Mogą one posłużyć 
prawodawcy za model, nie mogą jednak zastąpić działań legislacyjnych w odniesieniu do 
przypadków złego postępowania. Odpowiednie przepisy prawne mogą pomóc w pracy 
zarządcom funduszy hedgingowych i funduszy private equity, którzy już teraz dobrowolnie 
przestrzegają zasad dobrych praktyk.

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