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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conţinând recomandări destinate Comisiei privind transparenţa investitorilor 
instituţionali
(2007/2239(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere a patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind 
conturile anuale ale anumitor forme de societăţi1,

– având în vedere a şaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 privind 
conturile consolidate2,

– având în vedere Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind 
conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare3,

– având în vedere Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 
septembrie 2001 de modificare a directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE şi 86/635/CEE în 
ceea ce priveşte normele de evaluare aplicabile conturilor anuale şi conturilor consolidate 
ale anumitor forme de societăţi comerciale, precum şi ale băncilor şi ale altor instituţii 
financiare4,

– având în vedere Directiva 2001/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 
ianuarie 2002 de modificare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea 
actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la organismele de plasament 
colectiv în valori mobiliare (OPCVM) în vederea reglementării societăţilor de gestionare 
şi a prospectelor de emisiune simplificate5,

– având în vedere Directiva 2001/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 
ianuarie 2002 de modificare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea 
actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la organismele de plasament 
colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte plasamentele OPCVM6,

– având în vedere Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 
septembrie 2002 privind comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum7,

– având în vedere Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 
ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările 
pieţei (abuzul de piaţă)8,

                                               
1 JO L 222, 14.8.1978, p. 11.
2 JO L 193, 18.7.1983, p. 1.
3 JO L 372, 31.12.86, p. 1.
4 JO L 283, 27.10.01, p. 28.
5 JO L 41, 13.2.02, p. 20.
6 JO L 41, 13.2.02, p. 35.
7 JO L 271, 9.10.02, p. 16.
8 JO L 96, 12.4.2003, p. 16.
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– având în vedere Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 
iunie 2003 de modificare a directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE şi 
91/674/CEE privind conturile anuale şi conturile consolidate ale anumitor forme de 
societăţi, ale băncilor şi ale altor instituţii financiare şi ale întreprinderilor de asigurare1,

– având în vedere Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 
noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de 
valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare2,

– având în vedere Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 
aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare3,

– având în vedere Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 
aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare (DPIF)4,

– având în vedere Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 
decembrie 2004 privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte 
informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare 
pe o piaţă reglementată5,

– având în vedere Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor 
şi finanţării terorismului6,

– având în vedere Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 
iunie 2006 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit7,

– având în vedere Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 
iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiţii şi al 
instituţiilor de credit8, 

– având în vedere Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor cotate la bursă9,

– având în vedere rezoluţia sa din 25 septembrie 2003 privind propunerea de directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de investiţii şi pieţele 
reglementate10,

– având în vedere articolul 192 paragraful (2) din Tratatul CE,

                                               
1 JO L 178, 17.7.2003, p. 16.
2 JO L 345, 31.12.2003, p. 64.
3 JO L 142, 30.4.2004, p. 12.
4 JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
5 JO L 390, 31.12.2004, p. 38.
6 JO L 309, 25.11.2005, p. 15.
7 JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
8 JO L 177, 30.6.2006, p. 201.
9 JO L 184, 14.7.07, p. 17.
10 JO C 77 E, 26.3.2004, p. 329.
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– având în vedere articolele 39 şi 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi avizul Comisiei pentru afaceri 
economice şi monetare (A6–0000/2008),

A. întrucât este recunoscut faptul că mijloacele alternative de investiţii, precum fondurile 
speculative şi fondurile de capital privat, pot oferi gestionarilor de active noi beneficii, pot 
contribui la creşterea lichidităţii pieţei, la obţinerea de randamente ridicate pentru 
investitori şi la ameliorarea eficienţei pieţei;

B. întrucât fondurile speculative şi fondurile de capital privat cu sediul  în UE au nevoie de 
un mediu care să respecte strategiile lor inovatoare, pentru a le permite să rămână 
competitive pe plan internaţional, reducând, în acelaşi timp, efectele unor posibile 
dinamici negative de piaţă;

C. întrucât, în anumite state membre, fondurile speculative şi fondurile de capital privat sunt 
supuse unor sisteme de reglementare naţionale; întrucât astfel de norme naţionale 
divergente sporesc riscul de fragmentare a reglementării în cadrul pieţei interne, ceea ce 
poate avea ca efect perturbarea dezvoltării transfrontaliere a acestei activităţi în Europa;

D. întrucât directivele par a fi instrumentele juridice adecvate cu care pot fi abordate 
diferitele probleme legate de fondurile speculative şi fondurile de capital privat;

E. întrucât este recunoscut faptul că una dintre principalele probleme este necesitatea 
transparenţei; întrucât transparenţa are multiple faţete, cum ar fi transparenţa fondurilor 
speculative faţă de companiile ale căror acţiuni le achiziţionează sau le deţin, precum şi 
faţă de „prime brokers”, investitori instituţionali cum ar fi fondurile de pensii sau băncile, 
investitori individuali, parteneri de afaceri, autorităţi de reglementare şi autorităţi; întrucât, 
în ceea ce priveşte transparenţa, unul dintre deficitele cele mai importante constă în relaţia 
dintre un fond speculativ şi companiile ale căror acţiuni le achiziţionează sau le deţine;

F. întrucât principala cauză a actualei crize a creditelor ipotecare nu o constituie lipsa 
reglementării în ceea ce îi priveşte pe investitori, ci deficienţele agenţiilor de rating; 
întrucât agenţiile de rating ar trebui, prin urmare, să fie supuse aceloraşi norme de 
conformitate ca şi cele aplicate auditorilor;

G. întrucât legislaţia comunitară prevede mecanisme precum procedurile de comitologie sau 
Lamfalussy care permit, prin intermediul măsurilor de punere în aplicare, o reacţie 
flexibilă la fluctuaţiile mediului de afaceri; întrucât această situaţie se va ameliora odată 
cu instrumentul actelor delegate prevăzut în noul tratat;

H. întrucât numeroase grupuri de întreprinderi şi-au stabilit propriile coduri de bune practici 
care pot servi drept model legislaţiei UE; întrucât, în plus faţă de respectarea legislaţiei 
UE, companiile şi asociaţiile de întreprinderi ar trebui să fie încurajate să îşi instituie 
propriile coduri de bune practici;

I. întrucât se pare că nu este nevoie de o legislaţie referitoare la produse,

1. solicită Comisiei să înainteze Parlamentului, în funcţie de subiect, pe baza articolului 44, a 
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articolului 47 alineatul (2) şi a articolului 95 din Tratatul CE, o propunere sau mai multe 
propuneri legislative privind transparenţa fondurilor speculative sau a fondurilor de capital 
privat; solicită elaborarea acestei propuneri/acestor propuneri în spiritul dezbaterilor 
interinstituţionale şi pe baza recomandărilor detaliate în anexă;

2. constată că aceste recomandări respectă principiul subsidiarităţii şi drepturile 
fundamentale ale cetăţeanului;

3. consideră că propunerea solicitată/propunerile solicitate nu are/nu au incidenţe financiare;

4. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Comisiei şi Consiliului, precum şi 
parlamentelor şi guvernelor statelor membre prezenta rezoluţie, precum şi recomandările 
detaliate în anexă.
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUŢIE: RECOMANDĂRI DETALIATE 
PRIVIND CONŢINUTUL PROPUNERILOR SOLICITATE

Parlamentul European solicită Comisiei să propună o directivă sau mai multe directive care să 
garanteze standarde comune de transparenţă şi să abordeze chestiunile menţionate mai jos cu 
privire la fondurile speculative şi la fondurile de capital privat, directiva/directivele trebuind 
să ofere statelor membre, dacă este necesar, suficientă flexibilitate pentru transpunerea 
normelor UE în actualele lor sisteme de drept al societăţilor comerciale.

În ceea ce priveşte  fondurile speculative şi fondurile de capital privat

Parlamentul European solicită Comisiei să înainteze propunerile legislative adecvate prin 
intermediul revizuirii acquis-ului comunitar existent care se aplică diferitelor tipuri de 
investitori şi contrapartide şi să adapteze sau să stabilească reguli care să ofere o informare 
clară şi o comunicare în timp util a diferitelor informaţii relevante, astfel încât să faciliteze un 
proces eficient de luare a deciziilor şi o comunicare transparentă între investitori şi 
administraţia companiei.

Noua legislaţie ar trebuie să solicite acţionarilor să îi înştiinţeze pe emitenţi în legătură cu 
procentajul drepturilor lor de vot ca urmare a achiziţionării sau distribuirii acţiunilor atunci 
când acest procentaj atinge, depăşeşte sau este sub nivelul pragurilor specifice, care încep de 
la 3% în loc de 5%, aşa cum se specifică în Directiva 2004/109/CE;  de asemenea, ar trebui să 
oblige fondurile speculative şi fondurile de capital privat să informeze şi să explice 
companiilor ale căror acţiuni le achiziţionează sau le deţin, investitorilor individuali sau 
instituţionali, „prime broker-ilor” şi autorităţilor de supraveghere, politica lor de investiţii şi 
riscurile asociate acesteia. 

Aceste propuneri ar trebui să se bazeze pe examinarea legislaţiei existente a UE în vederea 
constatării nivelului până la care regulile existente privind transparenţa pot fi aplicate 
cazurilor specifice fondurilor speculative şi fondurilor de capital privat.

În vederea elaborării propunerilor legislative menţionate mai sus, Comisia ar trebui, în 
special:

– să analizeze posibilitatea aplicării unor clauze contractuale investiţiilor alternative, care să 
limiteze în mod clar riscurile, să prevadă măsurile care pot fi aplicate în eventualitatea 
depăşirii pragurilor, să ofere o informare adecvată şi o descriere clară a perioadelor de 
stagnare şi să stabilească condiţii explicite privind anularea şi încheierea unui contract;

– să examineze chestiunea spălării banilor în contextul fondurilor speculative şi al 
fondurilor de capital privat.

În ceea ce priveşte, în mod specific, fondurile speculative

Parlamentul European solicită Comisiei să stabilească norme care să sporească transparenţa 
politicilor de votare ale fondurilor speculative, pe baza faptului că destinatarii normelor 
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comunitare ar trebui să fie administratorii acestor fonduri; aceste norme ar putea include, de 
asemenea, un sistem de identificare a acţionarilor la nivelul UE.

În vederea elaborării propunerilor legislative menţionate mai sus, Comisia ar trebui, în 
special:

– să examineze posibilitatea reducerii efectelor nedorite ale împrumutului de titluri;

– să analizeze dacă cerinţele de raportare trebuie aplicate şi acordurilor de cooperare dintre 
mai mulţi acţionari, precum şi achiziţiilor indirecte de drepturi de vot prin aranjamente în 
ceea ce priveşte opţiunile.

În ceea ce priveşte, în mod specific, fondurile de capital privat

Parlamentul European solicită Comisiei să stabilească norme care să interzică fondurilor de 
capital privat să „jefuiască” companiile (aşa-numitele „dezmembrări de active”) şi să îşi 
folosească astfel, în mod neadecvat, puterea financiară într-un mod care pur şi simplu 
dezavantajează compania achiziţionată, fără a avea niciun impact pozitiv asupra viitorului 
companiei şi asupra situaţiei angajaţilor săi, a creditorilor şi a partenerilor de afaceri.

În vederea elaborării propunerilor legislative menţionate mai sus, Comisia ar trebui să 
examineze modalităţile de abordare a problemelor care apar atunci când băncile acordă spre 
împrumut sume imense de bani fondurilor de capital privat şi ulterior nu îşi asumă nicio 
responsabilitate în ceea ce priveşte scopul pentru care sunt folosite sumele sau provenienţa 
banilor utilizaţi pentru rambursarea împrumutului.  
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EXPUNERE DE MOTIVE

The European Parliament own-initiative report on transparency of funds using alternative 
investment opportunities marks the start of the legislative debate on this topic in the European 
Union.

While problems in connection with hedge funds and private equity have been discussed at the 
highest political level, such as at the G8 Summit and in the ECOFIN Council, the 
Commission initially rejected any close scrutiny of this complex issue with possible 
regulatory implications.

On 25 February 2008 Parliament’s Committee on Legal Affairs held a hearing entitled 
‘Transparency of Institutional Investors’. It concluded, in essence, that the circles that are 
affected definitely see a need to increase the transparency of alternative investment vehicles.
Even those opposed to legislative measures admitted that general rules would be useful, as 
long as they were not too restrictive of the operational freedom of financial enterprises.

Your rapporteur considers that the instruments of company law could be used to increase 
transparency, particularly in the relationship between hedge funds and private equity and the 
enterprises in which the funds hold shares, without adversely affecting the market process and 
market development, and for the benefit of all.

Your rapporteur is aware that enterprises and associations have conducted studies on good 
entrepreneurial conduct and created voluntary codes of conduct. These address a substantial 
proportion of the existing problems. For example, the report of the Hedge Fund Working 
Group1 and the Code of Conduct of the Private Equity and Venture Capital Association2 are 
typical of many. They can serve the legislator very well as a model, but are not a substitute for 
legislation to deal with cases of poor conduct. Appropriate legislation can support the work of 
those hedge funds and private equity managers which are already voluntarily complying with 
the rules of due commercial diligence.

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