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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med rekommendationer till kommissionen om insyn i samband med institutionella 
investerare
(2007/2239(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i 
vissa typer av bolag1

– med beaktande av rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om 
sammanställd redovisning2,

– med beaktande av rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och 
sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG av den 27 
september 2001 om ändring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG och 86/635/EEG 
med avseende på värderingsreglerna för årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa 
typer av bolag samt i banker och andra finansiella institut4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG av den 21 januari 
2002 om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 
(fondföretag) i syfte att införa regler för förvaltningsbolag och förenklade prospekt5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG av den 21 januari 
2002 om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 
(fondföretag), vad gäller fondföretags investeringar6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 
23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumente7,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 
2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk)8,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 
2003 om ändring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG 
om årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker och andra 

                                               
1 EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.
2 EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.
3 EGT L 372, 31.12.1986, s. 1.
4 EGT L 283, 27.10.2001, s. 28.
5 EGT L 41, 13.2.2002, s. 20.
6 EGT L 41, 13.2.2002, s. 35.
7 EGT L 271, 9.10.2002, s. 16.
8 EGT L 96, 12.4.2003, s. 16.
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finansinstitut samt försäkringsföretag1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 
2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten 
eller tas upp till handel2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 
2004 om uppköpserbjudanden3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 
2004 om marknader för finansiella instrument4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 
15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 
2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt 
och finansiering av terrorism6, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 
2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut7,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 
2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut8,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av 11 juli 2007 om 
utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag9,

– med beaktande av sin resolution av den 25 september 2003 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om investeringstjänster och reglerade 
marknader10,

– med beaktande av artikel 192 andra stycket i EG-fördraget,

– med beaktande av artiklarna 39 och 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 
utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-.../2008), och av följande skäl:

                                               
1 EUT L 178, 17.7.2003, s. 16.
2 EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.
3 EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.
4 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.
5 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.
6 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.
7 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.
8 EUT L 177, 30.6.2006, s. 201.
9 EUT L 184, 14.7.2007, s. 17.
10 EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 329.
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A. Alternativa investeringsinstrument såsom hedgefonder och private equity-fonder kan 
erbjuda förmögenhetsförvaltare nya diversifieringsvinster, öka marknadens likviditet, ge 
investerarna utsikter till hög utdelning och förbättra marknadseffektiviteten. 

B. EU-baserade hedgefonder och private equity-fonder behöver en miljö som tar hänsyn till 
deras innovativa strategier så att de kan förbli internationellt konkurrenskraftiga samtidigt 
som effekterna av en eventuell negativ marknadsdynamik mildras. 

C. I vissa medlemsstater lyder hedgefonder och private equity-fonder under nationella 
bestämmelser. Dessa olika nationella bestämmelser skapar risk för fragmenterad reglering 
på den inre marknaden, något som skulle kunna begränsa den gränsöverskridande 
utvecklingen av denna verksamhet i Europa. 

D. Direktiv tycks vara det lämpligaste rättsliga instrumentet för att ta itu med de olika 
problemen kring hedgefonder och private equity-fonder. 

E. En av de viktigaste frågorna är behovet av transparens. Transparensbehovet rymmer flera 
aspekter, som hedgefondernas transparens gentemot de företag vars aktier de förvärvar 
eller äger, liksom gentemot mäklare, internationella investerare såsom pensionsfonder 
eller banker, privata investerare, affärspartner och reglerande organ och myndigheter. En 
av de största bristerna när det gäller transparens är förhållandet mellan en hedgefond och 
de företag vilkas aktier den förvärvar eller äger. 

F. Den främsta orsaken till den nuvarande subprimelånekrisen är inte den bristande 
regleringen av investerare utan kreditvärderingsinstitutens misslyckanden. 
Kreditvärderingsinstituten bör därför i princip lyda under samma regler som revisorer.

G. Gemenskapslagstiftningen föreskriver mekanismer som kommittéförfaranden och 
Lamfalussyförfaranden, som med hjälp av genomförandebestämmelser medger flexibla 
reaktioner i samband med det föränderliga affärsklimatet. Detta kommer att förbättras 
genom instrumentet för delegerade akter i det nya fördraget.

H. Ett flertal olika företagsinitiativ har infört egna bästa metoder, vilka skulle kunna tjäna 
som förebilder för gemenskapslagstiftningen. Förutom att uppfylla EU:s lagstiftning bör 
företag och företagarorganisationer uppmuntras att införa egna bästa metoder.

I. Det verkar inte finnas något behov av produktrelaterad lagstiftning. 

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, på grundval av artiklarna 44, 47.2 eller 
95 i EG-fördraget, beroende på ämnesområde, för parlamentet lägga fram ett eller flera 
lagstiftningsförslag om hedgefonders och private equity-fonders transparens.  Dessa 
förslag bör utformas mot bakgrund av interinstitutionella diskussioner och i enlighet med 
de detaljerade rekommendationer som bifogas. 

2. Europarlamentet bekräftar att rekommendationerna respekterar subsidaritetsprincipen och 
medborgarnas grundläggande rättigheter. 

3. Europaparlamentet anser att det/de begärda förslaget/förslagen inte får några ekonomiska 
konsekvenser.
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4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade 
detaljerade rekommendationer till kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas 
parlament och regeringar. 
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BILAGA TILL FÖRSLAGET TILL RESOLUTION: DETALJERADE 
REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DE BEGÄRDA FÖRSLAGEN

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag till ett eller flera direktiv 
om en gemensam standard för transparens och att ta itu med de problem i samband med 
hedgefonder och private equity-fonder som beskrivs nedan. Utgångspunkten bör vara att 
direktivet/direktiven vid behov ska ge medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet att införliva 
EU-bestämmelserna i sin befintliga bolagsrätt.

Hedgefonder och private equity-fonder

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram lämpliga förslag till lagstiftning 
genom en översyn av den befintliga gemenskapslagstiftning som berör olika typer av 
investerare och motparter, och att anpassa eller fastställa bestämmelser som föreskriver att 
relevant och viktig information förmedlas tydligt, öppet och i god tid för att underlätta 
välgrundade beslut och en öppen kommunikation mellan investerare och företagsledning. 

Den nya lagstiftningen bör kräva att aktieägare underrättar emittenter om sin andel rösträtter 
som resultat av förvärv eller avyttringar av aktier om denna andel uppnår, över- eller 
understiger de särskilda tröskelvärdena från och med 3 procent, istället för de 5 procent som 
nämns i direktiv 2004/109/EG.  Lagstiftningen bör också ålägga hedgefonder och private 
equity-fonder att uppge och förklara sin investeringspolitik och därmed sammanhängande 
risker för de företag vars aktier de förvärvar eller äger, för privata och institutionella 
investerare, mäklare och tillsynsmyndigheter. 

Dessa förslag bör bygga på en genomgång av befintlig EU-lagstiftning som genomförs i syfte 
att ta reda på i vilken utsträckning de befintliga bestämmelserna om transparens kan tillämpas 
på den speciella situationen för hedgefonder och private equity-fonder. 

I samband med ovannämnda lagstiftningsförslag bör kommissionen i synnerhet

– utforska möjligheten till avtalsbestämmelser för alternativa investeringar, som säkrar en 
otvetydig riskbegränsning, för åtgärder som ska vidtas om ett tröskelvärde överstigs, för 
adekvat information, för en klar beskrivning av inlåsningsperioder och för uttryckliga 
villkor som reglerar annullering och uppsägning av avtalet,  

– undersöka problemet med penningtvätt i samband med hedgefonder och private equity-
fonder. 

Specifikt om hedgefonder

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa bestämmelser som ökar transparensen i 
hedgefondernas röstningspolitik, och som riktar sig till dem som förvaltar dessa fonder.  
Dessa bestämmelser skulle också kunna innefatta ett system för identifiering av aktieägare 
inom EU. 

I samband med ovanstående lagstiftningsförslag bör kommissionen i synnerhet 
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– utreda möjligheten att mildra de oönskade effekterna vid utlåning av värdepapper,

– undersöka om rapporteringskrav bör gälla även för samarbetsavtal mellan flera aktieägare 
och för indirekta förvärv av rösträtter med hjälp av optioner.

Särskilt om private equity-fonder

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa bestämmelser som förbjuder private 
equity-fonder att “plundra” företag genom utförsäljning av företagets tillgångar (asset 
stripping) och därigenom missbruka sin finansiella makt på ett sätt som bara är till nackdel för 
det förvärvade företaget och som inte medför några positiva effekter för företagets framtid, 
dess kreditorer, anställda eller affärspartner. 

I samband med ovannämnda lagstiftningsförslag bör kommissionen undersöka hur man kan 
angripa de problem som uppstår när banker lånar ut enorma summor pengar till private 
equity-fonder för att därefter avsäga sig allt ansvar för vad pengarna används till eller för var 
pengarna som återbetalar lånet härrör från. 
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MOTIVERING

Europaparlamentets initiativbetänkande om transparensen hos fonder som använder sig av 
alternativa investeringsmöjligheter markerar starten på lagstiftningsdebatten kring detta tema 
inom Europeiska unionen. 

Problemen med hedgefonder och private equity-fonder har diskuterats på högsta politiska 
nivå, t.ex. på G8-mötet och i Ekofinrådet, men Europeiska kommissionen har redan från 
början avböjt att närmare undersöka detta komplexa tema, med eventuella lagstiftningsföljder.

Den 25 februari 2008 höll Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor en utfrågning om 
transparensen för institutionella investerare. Resultatet var sammanfattningsvis att de berörda 
parterna verkligen ser ett behov av att öka transparensen för alternativa 
investeringsinstrument. Till och med motståndarna till lagstiftningsåtgärder ansåg att 
allmänna regler skulle kunna vara till nytta, så länge de inte begränsar de finansiella 
aktörernas handlingsutrymme i alltför stor utsträckning.

Föredraganden anser att det finns en möjlighet att med bolagsrättsliga medel öka 
transparensen, utan att detta negativt påverkar vad som händer på marknaden och 
marknadsutvecklingen, särskilt i fråga om hedgefondernas och private equity-fondernas 
förhållande till de företag som fonderna investerar i, till fördel för alla parter.

Föredraganden noterar att företag och organisationer har genomfört studier om bästa metoder 
och skapat frivilliga uppförandekoder.  De har tagit itu med en stor del av de problem som 
finns.  Nämnas kan t.ex. rapporten från Hedge Fund Working Group1 och EVCA:s (Private 
Equity and Venture Capital Association)2 uppförandekod. Dessa exempel utgör mycket bra 
förebilder för lagstiftarna, men de kan inte ersätta lagstiftning i fall av missförhållanden.  
Ändamålsenlig lagstiftning skulle kunna utgöra ett stöd för de hedgefonder och private 
equity-fonder som redan frivilligt respekterar god affärssed.

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