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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Komisiji o preglednosti na področju institucionalnih vlagateljev
(2007/2239(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju četrte direktive Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih 
računovodskih izkazih posameznih vrst družb1,–ob upoštevanju sedme direktive Sveta 
83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih2,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih 
računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih 
institucij3,

– ob upoštevanju Direktive 2001/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. septembra 2001 o spremembah Direktiv 78/660/EGS, 83/349/EGS in 86/635/EGS 
glede pravil vrednotenja za letne in konsolidirane računovodske izkaze nekaterih oblik 
družb kakor tudi bank in drugih finančnih institucij4,

– ob upoštevanju Direktive 2001/107/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. januarja 2002 o spremembi Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne 
papirje (KNPVP), z namenom zakonsko urediti družbe za upravljanje in izvlečke 
prospektov5,

– ob upoštevanju Direktive 2001/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. januarja 2002 o spremembi Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne 
papirje (KNPVP)6,

– ob upoštevanju direktive 2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo7,

– ob upoštevanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba 
trga)8,

– ob upoštevanju Direktive 2003/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. junija 2003 o spremembah Direktiv 78/660/EGS, 83/349/EGS, 86/635/EGS in 
91/674/EGS o letnih in konsolidiranih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, bank 

                                               
1 UL L 222, 14. 8. 1978, str. 11.
2 UL L 193, 18. 7. 1983, str. 1.
3 UL L 372, 31. 12. 1986, str. 1.
4 UL L 283, 27. 10. 2001, str. 28.
5 UL L 41, 13. 2. 2002, str. 20.
6 UL L 41, 13. 2. 2002, str. 35.
7 UL L 271, 9. 10. 2002, str. 16.
8 UL L 96, 12. 4. 2003, str. 16.
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in drugih finančnih institucij ter zavarovalnic1,

– ob upoštevanju direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih 
papirjev v trgovanje2,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/25/ES z dne 
21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem3,

– ob upoštevanju direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov4,

– ob upoštevanju direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, 
katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu5,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 
26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in 
financiranje terorizma6,

– ob upoštevanju Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij7,

– ob upoštevanju Direktive 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij8,

– ob upoštevanju Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. septembra 2003 o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o investicijskih storitvah in reguliranih trgih10,

– ob upoštevanju drugega odstavka člena 192 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju členov 39 in 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za ekonomske in 
monetarne zadeve (A6–0000/2008),

A. ker je jasno, da lahko nadomestni nosilci naložbe, kot so skladi za zavarovanje vlaganj v 

                                               
1 UL L 178, 17. 7. 2003, str. 16.
2 UL L 345, 31. 12. 2003, str. 64.
3 UL L 142, 30. 4. 2004, str. 12.
4 UL L 145, 30. 4. 2004, str. 1.
5 UL L 390, 31. 12. 2004, str. 38.
6 UL L 309, 25. 11. 2005, str. 15.
7 UL L 177, 30. 6. 2006, str. 1.
8 UL L 177, 30. 6. 2006, str. 201.
9 UL L 184, 14. 7. 2007, str. 17.
10 UL C 77 E, 26. 3. 2004, str. 329.
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tvegane naložbe in zasebni kapitalski skladi, zagotovijo nove prednosti za upravljavce 
premoženja na podlagi razprševanja, večjo likvidnost trga, boljše možnosti za visoke 
donose za vlagatelje in večjo učinkovitost trga,

B. ker je za sklade za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebne kapitalske sklade na 
ravni EU potrebno okolje, v katerem se bodo upoštevale njihove inovativne strategije, kar 
bi jim omogočilo, da ostanejo mednarodno konkurenčni in ublažijo učinke morebitne 
negativne dinamike trga,

C. ker veljajo za sklade za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebne kapitalske 
sklade v nekaterih državah članicah nacionalne pravne ureditve; ker obstaja tveganje, da 
postane notranji trg zaradi takšnih različnih nacionalnih pravil regulativno razdrobljen, kar 
lahko ovira čezmejni razvoj te dejavnosti v Evropi,

D. ker so direktive ustrezni pravni instrumenti za obravnavanje različnih vprašanj v zvezi s 
skladi za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebnimi kapitalskimi skladi,

E. ker je jasno, da je eno od glavnih vprašanj potreba po preglednosti; ker zadeva preglednost 
številne vidike, kot je preglednost skladov za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe v 
nasprotju z družbami, od katerih pridobijo ti skladi delnice ali od katere jih imajo v lasti, 
borznimi posredniki, institucionalnimi vlagatelji, kot so pokojninski skladi ali banke, 
malimi vlagatelji, poslovnimi partnerji, nadzorniki in organi; ker je ena od glavnih 
pomanjkljivosti v zvezi s preglednostjo odnos med skladom za zavarovanje vlaganj v 
tvegane naložbe in družbo, od katere pridobi ta sklad delnice ali od katere jih ima v lasti,

F. ker glavni razlog za sedanjo krizo drugorazrednih posojil ni pomanjkanje nadzora 
vlagateljev, ampak neuspešnost bonitetnih agencij; ker morajo za bonitetne agencije zato 
veljati načeloma ista pravila skladnosti kot za revizorje;

G. ker zagotavlja zakonodaja Skupnosti mehanizme, kot sta postopek komitologije ali 
postopek Lamfalussy ter ki z izvajanjem ukrepov omogočajo prilagodljivo odzivanje na 
spreminjajoče se poslovno okolje; ker se bo to z instrumentom delegiranih aktov v skladu 
z novo Pogodbo izboljšalo,

H. ker so številne različne poslovne pobude oblikovale lastna pravila za najboljšo prakso, kar 
je lahko vzorec tudi za zakonodajo EU; ker je treba družbe in poslovna združenja 
spodbujati k skladnosti z zakonodajo EU in oblikovanju lastnih pravil za najboljšo prakso,

I. ker zakonodaja v zvezi s proizvodi ni potrebna,

1. naroči Komisiji, naj Parlamentu na podlagi členov 44, 47(2) ali 95 Pogodbe ES, odvisno 
od vsebine, predloži zakonodajni predlog ali več zakonodajnih predlogov o preglednosti 
skladov za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih kapitalskih skladov, ki 
upoštevajo medinstitucionalne razprave in podrobna priporočila, navedena spodaj;

2. potrjuje, da priporočila spoštujejo načelo subsidiarnosti in temeljne pravice državljanov;

3. meni, da zahtevani predlog(-i) ne bo(-do) imel(-i) nobenih finančnih posledic;
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4. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo in priložena podrobna priporočila 
Komisiji in Svetu ter parlamentom in vladam držav članic.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI 
ZAHTEVANIH PREDLOGOV

Evropski parlament poziva Komisijo, naj predlaga direktivo ali direktive za zagotavljanje 
skupnega standarda preglednosti ter obravnava spodaj navedena vprašanja v zvezi s skladi za 
zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebnimi kapitalskimi skladi, pri čemer mora(-jo) 
direktiva(-e) državam članicam po potrebi omogočiti zadostno stopnjo prilagodljivosti, da 
prenesejo pravila EU v svoje obstoječe sisteme prava družb.

O skladih za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih kapitalskih skladih

Evropski parlament poziva Komisijo, naj predloži ustrezne zakonodajne predloge s 
priloženim pregledom obstoječega pravnega reda, ki zadeva različne vrste vlagateljev in 
nasprotnih strank, in sprejme ali oblikuje pravila, ki zagotavljajo jasno razkritje pomembnih 
in bistvenih informacij ter pravočasno obveščanje o njih, kar bi spodbudilo zelo kakovostno 
odločanje in pregledno sporazumevanje med vlagatelji in vodstvom družbe.

Nova zakonodaja mora od delničarjev zahtevati, da obvestijo izdajatelje o deležu svojih 
glasovalnih pravic v primeru pridobitve ali odsvojitve delnic, kadar ta delež doseže, preseže 
ali pade pod določeni prag, ki se namesto pri 5 % začne pri 3 %, kot določa direktiva 
2004/109/ES; poleg tega mora nova zakonodaja od skladov za zavarovanje vlaganj v tvegane 
naložbe in zasebnih kapitalskih skladov zahtevati, da razkrijejo in razložijo svojo naložbeno 
politiko in tveganja, povezana z naložbami, v nasprotju z družbami, od katerih pridobijo 
delnice ali jih imajo v lasti, malimi in institucionalnimi vlagatelji, borznimi posredniki ter 
nadzorniki, ki jim tega ni treba storiti;

Ti predlogi morajo temeljiti na pregledu obstoječe zakonodaje EU, ki se izvede za 
ugotavljanje obsega uporabe obstoječih pravil v primeru posebnega položaja skladov za 
zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe in zasebnih kapitalskih skladih.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih zakonodajnih predlogov mora Komisija zlasti:

– preučiti možnost uporabe pogodbenih določil pri nadomestnih naložbah, ki zagotavljajo 
nedvoumno obvladovanje tveganja, ukrepe, ki se izvedejo v primeru preseganja pragov, 
ustrezno razkritje, jasna določitev obdobij, v katerih se ne smejo prodajati delnice, ter 
izjemne pogoje za preklic ali prekinitev pogodbe;

– raziskati vprašanje v zvezi s pranjem denarja v okviru skladov za zagotavljanje vlaganj v 
tvegane naložbe in zasebnih kapitalskih skladov.

Podrobnosti o skladih za zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe

Evropski parlament poziva Komisijo, naj oblikuje pravila za večjo preglednost politik v zvezi 
z glasovanjem v skladih za zagotavljanje vlaganj v tvegane naložbe, pri čemer morajo biti 
upravljavci takšnih skladov naslovniki pravil Skupnosti; takšna pravila lahko vključujejo tudi 
sistem identifikacije delničarjev po vsej EU.



PE404.615v01-00 8/9 PR\716403SL.doc

SL

Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) zakonodajnega(-ih) predloga(-ov) mora Komisija 
zlasti:

– raziskati možnost obvladovanja neželenih posledic posojanja vrednostnih papirjev;

– preučiti, ali veljajo zahteve za poročanje tudi za sporazume o sodelovanju med več 
delničarji in neposredne pridobitve glasovalnih pravic z dogovori o opcijah;

Podrobnosti o zasebnih kapitalskih skladih

Evropski parlament poziva Komisijo, naj oblikuje pravila, ki zasebnim kapitalskim skladom 
prepovedujejo „plenjenje“ družb (tako imenovana odprodaja sredstev), ker tako zlorabljajo 
svojo finančno moč na način, ki škodi le pridobljeni družbi ter nima nobenega pozitivnega 
učinka na prihodnost družbe in položaj njenih zaposlenih, upnikov in poslovnih partnerjev;

Ob upoštevanju zgoraj navedenega(-ih) zakonodajnega(-ih) predloga(-ih) mora Komisija 
preučiti načine za obravnavanje vprašanj, povezanih z razmerami, v katerih posodijo banke 
velik znesek denarja zasebnim kapitalskim skladom in nato odklonijo vsako odgovornost v 
zvezi z namenom porabe tega denarja, ali izvorom denarja, porabljenega za odplačilo posojila.
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OBRAZLOŽITEV

S samoiniciativnim poročilom Evropskega parlamenta o preglednosti skladov, ki uporabljajo 
nadomestne naložbene možnosti, se začenja razprava o zakonodaji Evropske unije na tem 
področju.

Medtem ko je potekala razprava v zvezi s skladi za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnimi kapitalskimi skladi na najvišji politični ravni, npr. na vrhu G8 in v Svetu za 
ekonomske in finančne zadeve, je Evropska komisija že na samem začetku odklonila 
podrobnejši pregled te zapletene teme z možnim sprejetjem regulativnih ukrepov.

Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve je 25. februarja 2008 izvedel posvetovanje z 
naslovom „Preglednost institucionalnih vlagateljev“. Na podlagi rezultatov posvetovanja se 
lahko ugotovi, da je potrebno po mnenju zainteresiranih strani sprejeti ukrepe za večjo 
preglednost nadomestnih naložbenih instrumentov. Splošna pravila bi koristila tudi 
nasprotnikom zakonodajnih ukrepov, če ta pravila ne bi posegala v svobodo ravnanja 
finančnih podjetij preveč omejevalno.

Poročevalec meni, da obstaja možnost za zagotovitev večje preglednosti finančnih sredstev v 
okviru prava družb zlasti v zvezi z odnosom med skladi za zavarovanje vlaganj v tvegane 
naložbe in zasebnimi kapitalskimi skladi ter družbami, v katere so skladi vključeni, kar bi bilo 
splošno koristno ter ne bi vplivalo na delovanje in razvoj trga negativno.

Poročevalec priznava, da so družbe in združenja izvedla študije o dobrem podjetniškem 
ravnanju in oblikovala prostovoljne kodekse ravnanja. Te študije obravnavajo znaten del 
obstoječih težav. Veliko težav je na primer zajetih v poročilu delovne skupine za sklade za 
zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe1 ter kodeksu ravnanja združenja za zasebni in tvegani 
kapital2. Za zakonodajalca so lahko ti dokumenti zelo dober vzorec, vendar ne vključujejo 
zakonodajnih ukrepov v primeru slabega ravnanja. Zdi se, da se lahko z zakonodajo zagotovi 
podpora za delo tistih upravljavcev skladov za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in 
zasebnih kapitalskih skladov, ki upoštevajo pravila dobrega ravnanja prostovoljno že zdaj.

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