
PR\718451HU.doc PE404.764v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2007/2238(INI)

18.4.2008

JELENTÉSTERVEZET
az intézményi befektetők átláthatóságáról a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal
(2007/2238(INI))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Poul Nyrup Rasmussen

(Kezdeményezés – az eljárási szabályzat 39. cikke)

Előadó(*):    Piia-Noora Kauppi, Jogi Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 47. cikke



PE404.764v01-00 2/16 PR\718451HU.doc

Külső fordítás

HU

PR_INI_art39

TARTALOMJEGYZÉK

Oldalszám

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ:  RÉSZLETES 
AJÁNLÁSOK A KÉRT JAVASLATOK TARTALMÁT TEKINTVE..................................8

INDOKOLÁS ......................................................................................................................13



PR\718451HU.doc 3/16 PE404.764v01-00

Külső fordítás

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az intézményi befektetők átláthatóságáról a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal
(2007/2238(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, 
valamint ezek tőkéje fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a 
társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) 
bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 1977. január 
31-i 77/91/EGK irányelvre1;

– tekintettel a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. 
július 25-i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelvre2,

– tekintettel az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló, 1983. június 13-i 
83/349/EGK hetedik tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált 
éves beszámolójáról szóló, 1986. december 8-i 86/635/EGK tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek 
átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 
szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EGK tanácsi irányelvre,

– tekintettel az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények 
éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok 
tekintetében a 2001. szeptember 27-i 2001/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre5,

– tekintettel az alapkezelő társaságok és az egyszerűsített tájékoztató szabályozása 
tekintetében az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló, 2002. január 21-i 2001/107/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre6,

– 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 

                                               
1 HL L 179., 1977.1.31., 1. o.
2 HL L 222., 1978.8.14., 11. o.
3 HL L 193., 1983.7.18., 1. o.
4 HL L 372., 1986.12.31., 1. o.
5 HL L 283., 2001.10.27., 28. o.
6 HL L 41., 2002.2.13., 20. o.
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parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról 
szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 
2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3;

– tekintettel a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és 
felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre4, (nyugdíjalapokról szóló irányelv),

– tekintettel meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, 
illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló, 2003. 
június 18-i 2003/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre5,

– tekintettel az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor 
közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. 
november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre6,

– tekintettel a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre 7,

– tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre 8;

– tekintettel a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési 
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv 
alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 
2006. augusztus 10-i 2006/73/EK bizottsági irányelvre9, (MiFID végrehajtási irányelv)

– tekintettel a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos 
információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK 
irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre10,

– tekintettel a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének 
létrehozásáról szóló, 2005. március 9-i 2005/1/EK európai parlamenti és tanácsi 

                                               
1 HL L 41., 2002.2.13., 35. o.
2 HL L 271., 2002.10.9., 16. o.
3 HL L 96., 2003.4.12., 16. o.
4 HL L 235., 2003.9.23., 10. o.
5 HL L 178., 2003.7.17., 16. o.
6 HL L 345., 2003.12.31., 64. o.
7 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.
8 HL L 145., 2004.4.30., 1. o.
9 HL L 241., 2006.9.2., 26. o.
10 HL L 390., 2004.12.31., 38. o.
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irányelvre1,

– 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 irányelvre,

– tekintettel a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. 
június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre2, (átdolgozott változat),

– tekintettel a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 2006. 
június 14-i 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3, (átdolgozott változat),

– tekintettel az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban 
szóló, 2007. július 11-i 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– az életbiztosításról a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról (SZOLVENCIA II) (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatra (COM(2008)0119),

– tekintettel a kockázatitőke-alapok határokon átívelő befektetéseit korlátozó akadályok 
felszámolásáról szóló bizottsági közleményre (COM (2007)0853),

– tekintettel a fedezeti alapok és a származtatott ügyletek jövőjéről szóló, 2004. január 15-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a vagyonkezelésről szóló, 2006. április 27-i6 és a vagyonkezelésről szóló 2007. 
december 13-i II. állásfoglalására7,

– tekintettel a 2005-2010 közötti évekre vonatkozó pénzügyi szolgáltatási politikával 
foglalkozó fehér könyvről szóló, 2007. július 11-i állásfoglalására8,(2006/2270(INI)), és 
különösen annak 19. cikkére

– tekintettel az integrált iránymutatás a növekedésről és a foglalkoztatásról („a tagállamok 
és a Közösség gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatások” c. rész): az új 
ciklus indítása (2008–2010) című bizottsági közleményről szóló, 2008. február 20-i 
állásfoglalására9, 

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

– tekintettel eljárási szabályzata 39. és 45. cikkére,
                                               
1 HL L 79., 2005.3.24., 9. o.
2 HL L 177., 2006.6.30., 1. o.
3 HL L 177., 2006.6.30., 201. o.
4 HL L 184., 2007.7.14., 17. o.
5 HL C 92. E, 2004.4.16., 407. o.
6 HL C 296. E, 2006.12.6., 257. o.
7 Elfoogadott szövegek, P6_TA(2007)0627.
8 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0338.
9 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0058.
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– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság, valamint a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottságvéleményére (A6-0000/2008),

A. mivel jelenleg elégtelen az EU szabályozása a fedezeti alapok és magántőke-befektetési 
alapok tekintetében,

B. mivel a 39. cikk (2) bekezdésében szereplő feltétel – miszerint javaslat ne legyen 
előkészületben– megfelelően teljesül,

C. mivel a Bizottság nem adott kedvező választ a Parlament korábbi kéréseire, ideértve a fent 
említett 2004. január 15-i, 2006. április 27-i, 2007. július 11-i és 2007. december 13-i 
állásfoglalásában tett kéréseket),

D mivel a fedezeti alapoknak és a magántőke-befektetési vállalkozásoknak nem csak 
jelentős és egyre növekvő a részesedése a globálisan vagyonkezelés alatt álló 
eszközökben, de ugyancsak jelentős és növekvően fontos jelenlétük és tevékenységük a 
világ pénzügyi piacain,

E. mivel több globális, EU-beli és nemzeti intézmény már a jelenlegi pénzügyi válság előtt 
jóval hangot adott a fedezeti alapokkal és a magántőke-befektetési alapokkal kapcsolatos 
aggályainak a pénzügyi stabilitás, a nem megfelelő kockázatkezelés, a túlzott 
eladósodottság (tőkeáttétel) és a nem likvid, valamint az összetett pénzügyi eszközök 
értékelése tekintetében,

F. mivel empirikus tapasztalatok szerint a fedezeti alapok piaci válságok idején részt vesznek 
az elterelésben, ezzel pénzügyi stabilitási aggályokat vetve fel, 

G. mivel ráébredt arra, hogy a lisszaboni menetrend a növekedés és a foglalkoztatás terén
hosszú távú beruházásokat igényel,

H. mivel az ilyen hosszú távú beruházások jól működő, a reálgazdasághoz hozzájáruló 
pénzügyi piacokat igényelnek az EU-ban és globálisan egyaránt,

I. mivel a fedezeti alapok és a magántőke-befektetési alapok sok esetben likviditást, illetve 
az innovatív termékek iránti keresletet biztosítanak,

J. mivel a pénzügyi stabilitás jobb felügyeleti együttműködést is igényel, ideértve a globális 
együttműködést is, amihez logikusan az szükséges, hogy az EU jelenlegi felügyeleti 
szabályozásának átfogó felülvizsgálatára kellő időben sor kerüljön,

K. mivel a lakosság, a befektetők és a felügyeleti hatóságok – ideértve az EU bármely új 
jövőbeli felügyeleti testületét is – irányában a fokozott megfelelő szintű átláthatóság 
kulcsfontosságú az ilyen jól működő és stabil pénzpiacok biztosításához, valamint a piaci 
szereplők és termékek közötti verseny előmozdításához,

L. mivel a fedezeti alapok és a magántőke-befektetési alapok tevékenységének nagy részéhez 
szükséges túlzott eladósodottság fenyegeti a pénzügyi stabilitást, veszélyezteti a hosszú 
távú beruházások, a növekedés és a foglalkoztatás megvalósítását, és ráadásul 
méltánytalan előnyöket élvez a nemzeti adórendszerekben,
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M. mivel a magántőke-befektetési ügyletek közelmúltbeli megszaporodása jelentékenyen 
növelte azon alkalmazottak számát, akiknek munkahelyét végső soron a magántőke-
befektetési alapok ellenőrzik és a közösségi munkajog akkor alakult ki (különösen a 
2001/23/EK irányelv), amikor a helyzet még más volt, 

N. mivel a rendkívüli adósságterhek esetében a magántőkével finanszírozott kivásárlások 
érintik a céltársaságok életképességét,

O. mivel sok érdekütközés keletkezik a magántőke-befektetési vagy fedezeti alapok üzleti 
modelljéből vagy e vállalkozások és a pénzügyi piacok más szereplői közötti 
kapcsolatokból,

P. mivel miközben egyfelől nincs bizonyíték arra, hogy ezek a vállalkozások okozták a 
jelenlegi pénzügyi válságot, részt vettek a szabályozatlan és erősen összetett strukturált 
termékek üzletágában; mivel hiányzik megfelelő tőkésítettségük és ekként a zavarokra 
érzékenyebbek, ezek a vállalkozások fokozták a válságot,

Q. mivel a jövőbeli pénzügyi válságok kockázatának csökkentése érdekében, illetve a 
piacokon átnyúló és a piaci résztvevők közötti erős kölcsönhatásokra, valamint a 
határokon átnyúló, illetve a szabályozott és nem szabályozott piaci szereplők közötti 
egyenlő versenyfeltételek célkitűzése miatt az EU-nak jobb, egységesebb és harmonizált 
szabályozásra van szüksége minden területen,

1. kéri a Bizottságot, hogy az EK-Szerződés 44. cikke, 47. cikkének (2) bekezdése vagy 95. 
cikke alapján 2008. november 30-ig nyújtson be jogalkotási javaslatot vagy javaslatokat a 
fedezeti alapok, a magántőke-befektetési alapok és más vonatkozó piaci szereplők 
tekintetében, az alábbi részletes ajánlásokat követve;

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

3. álláspontja szerint a kért javaslat vagy javaslatok pénzügyi kihatásait EU költségvetési 
előirányzatokból kell fedezni i. az EU felügyeleti hatóságának létrehozása, ii. az EU 
hivatalos hitelminősítő ügynökség és iii. a strukturált termékek EU-szintű hivatalos 
tanúsító testülete tekintetében;

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

TARTALMÁT TEKINTVE

1. 1. ajánlás a pénzügyi stabilitást és a pénzügyi piacok jobb működését célzó 
intézkedésekről 

Az Európai Parlament megítélése szerint az elfogadandó jogi aktusok célja a következők 
szabályozása kell, hogy legyen:

a) tőkekövetelmények A befektetési vállalkozásoknak, biztosítóknak, 
hitelintézeteknek, hagyományos alapoknak (úgy mint az ÁÉKBV-k és 
nyugdíjalapok/nyugellátást szolgáltató intézmények) tőkekövetelményeknek kell 
megfelelniük. A fedezeti alap és a magántőke-befektetési társaságok jogi 
struktúrájától függően – ideértve a betéti társaságot is – a Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy megfelelő tőkekövetelményt vezessenek be azon jogalany 
szintjén, amely ellenőrzi az érintett alap vagy alapok befektetéseit (azaz az 
alapkezelő vállalkozás szintjén), és annak valamennyi alapra vonatkoznia kell, 
függetlenül azok nyilvántartásba vételének helyétől.

b) Hivatalos uniós hitelminősítő ügynökség A Bizottságnak létre kell hoznia egy 
hivatalos uniós hitelminősítő ügynökséget a verseny támogatása és az ágazatban 
az átláthatóság fokozása érdekében. A Bizottságnak a 2006/48/EK irányelv 
felülvizsgálatakor olyan rendelkezést is be kell vezetnie, hogy amennyiben külső 
hitelminősítő ügynökség értékelése szükséges valamely hitelintézet kockázattal 
súlyozott kitettsége számításához, előírják a hivatalos EU hitelminősítő 
ügynökség hitelminősítését is.

c) Likviditás A Bizottságnak a 2006/48/EK irányelv felülvizsgálatakor kockázattal 
súlyozott tőkemegfelelési követelményeket kell bevezetnie a likviditási kockázat 
tekintetében.

d) Értékelés A Bizottságnak pontos szabályokra kell javaslatot tennie a nem likvid 
pénzügyi eszközök értékelése tekintetében annak érdekében, hogy a befektetők és 
a pénzügyi piacok stabilitása nagyobb védelemben részesüljön.

e) Elsődleges ügynökök Az elsődleges ügynöki tevékenységet nyújtó minden 
intézmény tőkekövetelményét meg kell emelni, a struktúra összetettségéhez és 
átláthatatlanságához, valamint azon kockázati kitettség jellegéhez igazodóan, 
amely a fedezeti alapokkal és magántőke-befektetési alapokkal folytatott ügyletek 
révén érinti ezeket. Ezen eredmény elérése érdekében különösen a 2006/48/EK és 
a 2006/49/EK irányelv rendelkezéseit kell módosítani.

f) Kockázati tőke A Bizottságnak késedelem nélkül végre kell hajtania a 
kockázatitőke-alapok határokon átívelő befektetéseit korlátozó akadályok 
felszámolásáról szóló közleményében lefektetett politikai javaslatokat, ideértve 
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jogalkotási javaslat megtételét a kockázati tőke uniós szintű harmonizált 
keretrendszerének előírását, és ezáltal biztosítva a KKV-szektor számára az ilyen 
tőkéhez való, határokon átnyúló hozzáférést a lisszaboni menetrendnek 
megfelelően.

g) EU felügyeleti hatóság A Bizottságnak létre kell hoznia a valamennyi pénzügyi 
szolgáltatási ágazatra – tőkepiacokra, értékpapírokra, biztosításra és a banki 
szektorra – kiterjedő, európai felügyeleti hatóságot. Meg kell továbbá határoznia, 
hogy két ilyen európai felügyeleti hatóságnak kell-e léteznie: egynek a 
prudenciális szabályozás tekintetében, és egy másiknak az üzletvitelre vonatkozó 
szabályozás tekintetében.

2. 2. ajánlás az átláthatósági intézkedésekről

Az Európai Parlament megítélése szerint az elfogadandó jogi aktusok céljának a 
következők szabályozásának kell lennie:

a) Az alapkezelő vállalkozások és alapkezelők nyilvántartásba vétele és 
engedélyezése A Bizottságnak létre kell hoznia azon jogalanyok nyilvántartásba 
vételének és engedélyezésének uniós keretrendszerét, amelyek a fedezeti alapok 
vagy magántőke-befektetési alapok befektetéseit ellenőrzik (azaz az alapkezelő 
vállalkozások), amelyeknek az egyetlen bejegyzés alapján kell működniük: azaz 
ha egyszer megkapták az engedélyt, az érintett jogalanyoknak meg kell adni a 
lehetőséget üzleti tevékenységüknek az egész EU-ban történő végzésére. A jól 
működő egységes európai pénzügyi piac előmozdítása érdekében a Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy az alapkezelő vállalkozások nyilvánosságra hozzák a 
következőket:

- az általuk ellenőrzött alapok neve és székhelye,

- az alapkezelők személyazonossága,

- vállalati bevételek és jutalmak,

- az igazgatók, vezető tisztségviselők és a befektetési felelősséget viselő más 
személyek javadalmazása és

- az elsődleges ügynökökkel való kapcsolat.

Ezt az információt egységes formátumban kell megadni (lehetővé téve a lenti 
adatbázisra vonatkozó javaslatot is).

b) Az intézményi befektetőket kiszolgáló befektetési vállalkozások bejelentése (azaz 
jóváhagyása) Annak ösztönzésére, hogy a befektetési alapok az EU területén 
kerüljenek bejegyzésre, a Bizottságnak javaslatot tenni arra, hogy a fedezeti 
alapok és magántőke-befektetési alapok EU-ban történő forgalmazására és 
terjesztésére is vonatkozzon az egész EU-ra kiterjedő zártkörű kibocsátási 
rendszer mentén készülő külön irányelv, amely jelenleg megvitatás alatt áll. 
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Ennek a rendszernek az egyetlen bejegyzés alapján kell működni: az alap 
engedélyezését követően az egész EU-ban lehetségesnek kell lennie, hogy 
szakmai/intézményi befektetőknek kínálja ezeket az intézményi befektetőket 
kiszolgáló befektetési vállalkozásokat. A jól működő egységes európai pénzügyi 
piac előmozdítása érdekében a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a befektetési 
vállalkozás hozza nyilvánosságra a következőket:

- általános befektetési stratégia és annak bármely változására vonatkozó 
azonnali tájékoztatás,

- tőkeáttétel / adósságkitettség,

- átfogó díjak, valamint a díjak megbontása (ideértve az 
alkalmazottaknak kínált minden részvényjegyzési opciót),

- az összegyűjtött pénzeszközök forrása és összege,

- múltbeli teljesítmény,

- kockázatkezelési rendszer és portfólióértékelési módszerek,

- az alap irányítójára vonatkozó információk, valamint

- az alapkezelő és személyzete tulajdonában álló alaprész.

Ezt az információt egységes formátumban kell megadni (lehetővé téve a lenti 
adatbázisra vonatkozó javaslatot is).

c) Adatbázis A Bizottságnak a 3. szintű bizottságok segítségével létre kell hoznia 
egy egész EU-ra kiterjedő nyilvántartásba vételi / engedélyezési adatbázist, 
amelyben egyaránt rögzítik a fent meghatározott alapkezelő vállalkozásokra és 
befektetési vállalkozásokra vonatkozó adatokat. Ehhez valamennyi tagállam 
felügyeleti hatóságainak korlátozásmentes hozzáféréssel kell rendelkezniük. Az 
adatbázis lényeges kategóriáinak nyilvánosnak kell lenniük.

d) Befektetők A Bizottságnak és a felügyeleti hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy 
az e vállalkozásokba befektetők ne csak teljes mértékben kielégítő, de lényeges és 
összehasonlítható információkat kapjanak (pl. az egyszerűsített tájékoztató / 
adatlap az ÁÉKBV esetében).

e) Magántőke-befektetés és az alkalmazottak védelme A Bizottságnak javaslatot kell 
tennie a 2001/23/EK irányelv módosítására, hogy az irányelvben biztosítottal 
azonos védelem vonatkozzon az alkalmazottakra – ideértve a tájékoztatáshoz és 
konzultációhoz való jogot – minden olyan esetben, amikor az érintett vállalkozás 
vagy üzleti tevékenység felett az ellenőrzés átruházására magántőke-befektetési 
ügylet révén kerül sor. 

3. 3. ajánlás a túlzott eladósodásra vonatkozó intézkedésekről
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Az Európai Parlament megítélése szerint az elfogadandó jogi aktusok céljának a 
következők szabályozásának kell lennie:

a) A magántőke-befektetések tőkeáttételére vonatkozó korlátok A Bizottságnak 
módosítania kell a tőkéről szóló 77/91/EGK irányelvet olyan szabályok 
bevezetése céljából, amelyek meghatározzák az adott időpontban a céltársasághoz 
viszonyított eladósodottság megfelelő szintjét, szem előtt tartva a fontos szereplők 
legitim jogait (ideértve az alkalmazottakéit is); ezzel a szinttel összefüggésben a 
Bizottságnak fel kell kérnie a tagállamokat adózási következmények bevezetésére 
a magántőke-befektetési alapok túlzott eladósodottságának esetére; az ilyen 
adózási következmények közé kell tartoznia a vonatkozó adósságra történő 
kamatfizetések adóalapból történő levonhatósága megszüntetésének vagy 
csökkentésének, a bevált tagállami gyakorlatoknak megfelelően.

b) Tőkekimerülés A Bizottságnak módosítania kell a 77/91/EGK irányelvet abból a 
célból, hogy meghatározza a céltársaság minimumtőke-szintjeit a céltársaság 
hosszú távú érdekeire hivatkozással. A Bizottságnak késedelem nélkül javaslatot 
kell tennie olyan szabályokra is, amelyek harmonizálják a céltársaság igazgatóira 
(azaz a vezetőségre és a felügyelőbizottság tagjaira) vonatkozó követelményeket 
annak igazolására, hogy a kiáramló tőke (beleértve a kifizetett díjakat) hosszú 
távon a céltársaság legjobb érdekeit szolgálják, ideértve annak hosszú távú 
növekedését és K+F igényeit is. Ezen eredmények elérése céljából különösen az 
EU vállalatirányítási követelményeit – úgy mint az 1978/660/EGK irányelv 
rendelkezéseit – lehetne módosítani.

c) A fedezeti alapok tőkeáttételének korlátai A Bizottságnak ki kell alakítania a 
fedezeti alapok eladósodottságának felső korlátját az EU pénzügyi rendszere 
stabilitásának megőrzésével kapcsolatban.

d) Strukturált termékek uniós nyilvántartásba vétele A Bizottságnak létre kell hoznia 
az uniós strukturált termékek nyilvános nyilvántartását.

4. 4. ajánlás az összeférhetetlenségi intézkedésekről

Az Európai Parlament megítélése szerint az elfogadandó jogi aktusok céljának a 
következők szabályozásának kell lennie:

a) Befektetési bankok (elsődleges ügynökök) – fedezeti alapok és magántőke-
befektetési alapok A Bizottságnak értékelnie kell, hogy vajon az elsődleges 
ügynökök tőkekövetelményeinek szigorítása (1. ajánlás) megfelelően foglalkozik-
e a következők kapcsolatában rejlő érdekütközéssel:

- az elsődleges ügynökök és a fedezeti alapok, amelyek esetében az előzőek 
hitelezési (kölcsönzési) döntéseit gyakorta befolyásolja az utóbbitól 
(kereskedési szolgáltatások révén) díjbevételek elérésének lehetősége, és

- az elsődleges ügynökök és a magántőke-befektetési alapok, amelyek 
esetében az előzőek hitelezési (kölcsönzési) döntéseit gyakorta befolyásolja 



PE404.764v01-00 12/16 PR\718451HU.doc

Külső fordítás

HU

(az ügylethez kapcsolódó szolgáltatások révén) a díjbevételek utóbbitól való 
elérésének lehetősége.

b) A Bizottságnak szabályokat kell bevezetnie annak biztosítására is, hogy 
hatékonyan elválasztásra kerüljenek a befektetési vállalkozások által ügyfeleiknek 
nyújtott szolgáltatások (úgymint az elsődleges ügynöki tevékenység) és minden 
más üzleti tevékenységük (ideértve a vagyonkezelési szolgáltatásokat, a saját 
számlás kereskedést stb.).

- Magántőke-befektetési alapok A Bizottságnak olyan szabályokat kell kialakítania, 
amelyek kezelni tudják a magántőke-befektető partnerek és a céltársaság 
vezetősége (és az üzletből hasznot húzó más személyek) közötti érdekütközéseket. 
E szabályoknak ki kell terjedniük a céltársaság igazgatóinak (azaz a vezetőségnek 
és a felügyelőbizottság tagjainak) vagy alkalmazottainak fizetett díjazás vagy más 
ösztönzők nyilvánosságra hozatalára.

- Hitelminősítő ügynökségek A Bizottságnak olyan szabályokat kell kialakítania, 
amelyekkel kezelni lehet a jelenlegi üzleti modellekben rejlő érdekütközéseket, 
illetve azokat, amelyek a jelen pénzügyi piacainak szereplői közötti 
kölcsönhatásból származnak.

- Piacra jutás és koncentráció: a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának 
vizsgálatot kell indítania a következő pénzügyi szolgáltatási szektorokban 
végbement koncentráció tekintetében: fedezeti alapok, magántőke-befektetési 
alapok, befektetési bankok (az elsődleges ügynöki tevékenységre összpontosítva) 
és hitelminősítő ügynökségek.
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INDOKOLÁS

Az elmúlt években – jóval a pénzügyi válság 2007. augusztusi első megjelenése előtt – egyre 
fokozódott az aggodalom a magas tőkeáttételű befektetési vállalkozások, úgymint a fedezeti 
alapok és a magántőke-befektetési alapok tevékenységének hatásai miatt. Az aggodalmaknak 
hangot adtak a tagállamok, illetve európai és globális pénzügyi intézmények. Az alternatív 
befektetésekkel foglalkozó szektor – a fedezeti alapok és a magántőke-befektetési alapok–
többé már nem rétegszektor, hanem a pénzügyi piacok fontos szereplője. 

Az alacsony kamatozású adósságfinanszírozás egyszerű elérhetősége és a 2000–2007 közötti 
időszakból származó bőséges likviditás, illetve a magas hozamú befektetések sok intézményi 
és más befektető általi keresettsége miatt jelentősen megnőtt a fedezeti alapok és a 
magántőke-befektetési alapok részesedése a kezelt eszközállomány globális portfóliójában. 
Nem csak eszközállományuk meglepő növekedése, de egyre kiterjedtebb kereskedési 
tevékenységük is fontos piaci szereplővé tette ezeket a vállalkozásokat. Bár piaci súlyuk nőtt, 
ugyanez nem mondható el átláthatóságuk szintjéről1. 

2007 júniusáig – a globális pénzügyi válság kirobbanása előtt néhány hónappal – a globális 
pénzügyi intézmények több független jelentése fejezte ki a rendszerkockázatokkal kapcsolatos 
aggályokat és ezt több nemzetközi találkozón is kiemelték. 2007 májusában a Pénzügyi
Stabilitási Fórum javaslatot tett a pénzügyi hatóságok, az intézményi befektetők és a 
fedezetialap-kezelők által megteendő új intézkedésekre, a fedezeti alapokhoz és más magas 
tőkeáttételű intézményekhez kapcsolódó lehetséges rendszerkockázatok elleni védelem 
erősítése céljából. Hasonló aggályoknak adott hangot az EKB 2006-ban és 2007-ben készült 
jelentéseiben. Az FSA (Financial Supervisory Authority) is kifejezte aggodalmát 2007 
júniusában a magántőke-befektetési alapokkal kapcsolatban a piaci erőfölénnyel való 
visszaélés, az érdekütközések, illetve a kivásárlások finanszírozása és az azokkal rendszerint 
társuló kockázateloszlás miatt. 

Az Európai Parlament több jelentésben tett ajánlásokat az Európai Bizottságnak a fedezeti 
alapok és a magántőke-befektetési alapok tekintetében, ezekre azonban válasz nem érkezett. 
Az Európai Parlament ezért 2007 júliusi állásfoglalásában „sajnálattal állapítja meg, hogy e 
kötelezettségvállalásnak (az Európai Bizottság általi, körültekintő, független és szakszerűen 
elvégzett szabályozói hatásvizsgálat elvégzése tekintetében) a mai napig sem sikerült kellő 
mértékben megfelelni”. A Bizottságtól válasz nem érkezett. 

Ez a jelentést e sajátos előzmények összefüggéseiben kell szemlélni. Ma a szabályozás 
modernizálására még nagyobb szükség van. Mivel a pénzügyi piacok globálisan integráltabbá 
és összetettebbé válnak, Európa szabályozói eszközeit modernizálni kell – és Európának 
olyan felügyeleti és szabályozói válaszokat kell kifejlesztenie, amelyek olyan aktuálisak és 
kifinomultak, mint maga a pénzügyi piac. Nem lenne megfelelő és helyes úgy tenni, mintha 
Európa jelenlegi, a múltra kialakított szabályozói struktúráinak nem kellene olyan 

                                               
1 Lásd a fedezeti alapokról és a magántőke-befektetési alapokról szóló munkadokumentumot, 2008.3.17.
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korszerűnek és innovatívnak lenniük, mint a szabályozást igénylő szereplőknek.

Magántőke-befektetési és fedezeti alapok

A fedezeti alapok és a magántőke-befektetési alapok eltérő befektetési vállalkozások. Bár 
mindkettő enyhén szabályozott magántőke-egyesítés, amelyek befektetnek, és az 
alapkezelőket az alap nyereségének egy részével díjazzák, eltérnek befektetési stratégiájuk és 
azon termékeket tekintve, amelyekbe befektetnek.

A magántőke-befektetési alapok olyan értelemben „magán” jellegűek, hogy azokat nem 
jegyzik a tőzsdén és tőkéjük a nyilvános tőkepiacokon kívüli befektetőktől származik. Ezek 
tovább oszthatók kockázatitőke-befektetési társaságokra (amelyeket új üzleti vállalkozások 
finanszírozására használnak), növekedésitőke-vállalkozásokra (meglévő üzleti vállalkozások 
bővítésének finanszírozására) és kivásárló alapokra, amelyek rendszerint egy létező, tőzsdén 
jegyzett társaság zártkörűvé tételére törekednek a magas tőkeáttételű kivásárlás révén. Ma a 
kivásárló alapok teszik ki a magántőke-befektetési szektor 60%-át, és ezeknek kell a 
korszerűsített szabályozás középpontjában állniuk. 
A hatóságok nem rendelkeznek megfelelő információkkal a magántőke-befektetésnek való 
kitettség terjedelmét, jellegét és tulajdonlását tekintve. Vagyis a létező uniós prudenciális 
szabályozást (úgy mint a tőkekövetelményre vonatkozó irányelvet) felül kell vizsgálni annak 
értékelése céljából, hogy az biztosítja-e az uniós felügyeleti és más hatóságok számára azokat 
az eszközöket, amelyek a pénzügyi stabilitással kapcsolatos és más kötelezettségeik 
teljesítéséhez szükségesek.

A vállalatok, a munkavállalók, a nyugdíjasok és a fogyasztók közvetlenül ki vannak téve a 
magántőke-befektetésnek és különösen a magas tőkeáttételű kivásárlásoknak, ezért
valószínűtlen a létező uniós befektetővédelmi jogi szabályozás megfelelősége, mivel az a 
közvetlenül kitett köztes befektetőkre(úgy mint a nyugdíjalapokra) az intézményi befektetők 
kizárása vonatkozik. Megfontolás tárgyává kell tenni, hogy miként lehet ezekre a védelmet 
igénylő csoportokra a legmegfelelőbben kiterjeszteni az uniós befektetővédelemre vonatkozó 
jogszabályokat.

A magántőke-befektetés tőkeáttételének kérdése (különösen a magas tőkeáttételű kivásárlások 
esetében) sok vállalatot sérülékennyé tesz, és ezért szükségessé tesz az adózás terén meglévő 
alacsony tőkésítettségi szabályokkal való analógiát, azonban az EU szintjén. Mérlegük 
adósságokkal való feltöltése implicit adótámogatás, amelynek eredménye a vállalatok 
pénzügyi gyengélkedése és egyidejűleg az állami bevételek csökkenése; ezzel a kölcsönadók 
húznak hasznot azokból ahelyett, hogy a kormányoknak lehetővé tennék a lisszaboni stratégia 
céljai – úgy mint a jobb oktatás, infrastruktúra és kutatás – végrehajtásának finanszírozását. A 
céltársaságok – amelyeket a magántőke-befektetési alapok általi kivásárlások zártkörűvé 
tesznek –ugyancsak megszenvedhetik tőkéjük kimerítését (pl. a magántőke-befektetési alap 
kezelőjének díjazására túlzott hozamkifizetéssel; a vállalat adóssággá való átalakításával a 
nyilvánosságra nem hozott tartalékok megszüntetése és az eszközök eladása útján). A 
magántőke-befektetési vállalkozások jogi felépítésük (korlátolt felelősség) következtében is 
képesek átterhelni a kockázatot a céltársaságra.

A fedezeti alapok olyan befektetési vállalkozások, amelyek főként szabályozatlan befektetési 
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stratégiákat, kereskedési technikákat és pénzügyi instrumentumokat alkalmaznak. Gyorsan 
igazodnak a piaci feltételek bármely változásához, és megpróbálják kihasználni a piaci 
tökéletlenségeket, egyidejűleg olyan abszolút hozamokra törekedve, amelyek függetlenek a 
részvény- és kötvénypiaci hozamoktól. A hozamok (egyben a veszteségek) maximalizálása 
érdekében kölcsönadnak, vagy többféle összetett pénzügyi termékkel kereskednek, amelyek 
némelyike magas tőkeáttételű (származtatott ügyletek, opciók), és olyan kereskedési 
technikákat folytatnak, mint amilyen a fedezet nélküli eladás. Befektetési stratégiáik 
változnak az eseménykövetőtől (mint a fúziós arbitrázs, aktivista, stb.) az értékpapír-fedezeti 
(úgy mint a piacsemleges, árfolyamcsökkenésre spekuláló, stb.), az iránymutató (makró) vagy 
relatív értékre törekvő(mint a fix kamatozású átváltható arbitrázs, volatilitás, stb.) stratégiáig.
Bár mindezen jellemzők rendszerint nem elérhetőek más (szabályozott) kollektív befektetési 
vállalkozások számára, sok más pénzügyi intézmény használja némelyiküket (például a 
befektetési bankok saját számlás kereskedési osztályai).

Bár a szektor átláthatósága javult az elmúlt években, főként az intézményi befektetők – úgy 
mint a nyugdíjalapok vagy akár a fedezeti alapok alapjai – nyomására, többet kell tenni az 
átláthatóság fokozására (a beszámolás és közzététel, a közös értékelési előírások, 
kockázatkezelés, belső irányítás stb. tekintetében).

A létező uniós irányelvek és rendeletek összetett mátrixa a fedezeti alapok tagállamokban 
létező különböző nemzeti szintű szabályrendszereivel együtt fokozza az átláthatatlanságot és 
a látszólag magas díjakat.1 Ez csökkenti a kereskedelmi nyomást a kontinentális előírásoknak 
való megfelelésre és így ösztönzi a tengerentúli regisztrációt, valamint a kontinentális 
termékek helyett tengerentúli termékekbe való befektetést.

Más jelentős piaci szereplők

A fedezeti alapok jelentős üzleti kapcsolatot tartanak fenn a szabályozott befektetési és 
kereskedelmi bankokkal. Ez utóbbiak elsődleges ügynökként járnak el (ideértve a kereskedés 
finanszírozását), valamint kereskedési, eladási és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak, úgymint
elszámolást és kiegyenlítést, letéti őrzést és még irodahelyiséget is kínálnak a fedezeti alapok 
kezelőinek. Becslések szerint a fedezeti alapok 2006-ban 40-50 milliárd USD bevételt hoztak 
a befektetési bankoknak, ami a befektetési banki ágazat teljes bevételének durván 15-20 
százaléka és megfelel a fedezeti alapok által akkoriban kezelt összes eszköz értéke 4 
százalékának.2 Nincs átláthatóság a fedezeti alapok abban rejlő általános kockázati kitettsége 
tekintetében, hogy több elsődleges ügynököt használnak, amelyeknek rendszerint nincs teljes 
képük az alap kockázati profiljáról. Ez utóbbi kiemelkedő fontosságú a tőkekövetelmények 
számításakor. Voltak aggályok a szabályozók és a felügyeleti hatóságok közötti esetleges 
érdekütközések miatt, mivel a bankok magas díjakat söpörnek be a z ügylet finanszírozásakor 
és a kapcsolódó tanácsadással, valamint néha a kínált eszközök felvásárlásában való 
versengéssel. A fedezeti alapok tekintetében a másik aggály az volt, hogy értesülhetnek olyan 
függőben lévő fúziókról és más nyilvánosságra nem hozott hírekről, amelyek érinthetik a 
részvények árát. A nyilvános közlést megelőző kereskedés előnyt biztosítana az alapnak, és 
                                               
1 Lásd még: Naik, Narayan, Fung, William: „Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest”, London 
Business School, ECON Study, p. iii, IP/A/ECON/ST/2007-17.
2 Dresdner Kleinwort: „Credit Swiss, Deutsche Bank, UBS: How important are hedge funds for the investment 
banking industry?”, Dresdner Kleinwort Equity Research, 2007. február 6., 8. o.
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mindamellett, hogy jogszerűtlen, a hatóságok számára gyakran nehéz annak kiderítése vagy 
bizonyítása.1

Mivel a fedezeti alapok strukturált termékekbe fektetnek, meg kell említeni, hogy szükséges 
az értékpapírosításra és a tőzsdén kívüli piacokon folyó egyéb tevékenységekre vonatkozó 
információk javítása. Ehhez kapcsolódóan foglalkozni kell a hitelminősítő ügynökségek 
tevékenységével és üzleti modelljeivel.

A mostani pénzügyi botrány

A mostani pénzügyi válságot az USA subprime-piaca váltotta ki, de az aztán továbbterjedt a 
teljes pénzügyi rendszerre a piaci szereplők (befektetési vállalkozások, strukturált termékek, 
hitelminősítő ügynökségek, stb.) közötti kölcsönhatás következtében. A részvénypiacok is 
jelentős veszteségeket szenvedtek el, és a központi bankoknak pénzt kellett a piacra 
pumpálniuk a növekvő hitelprés során a likviditás hiányának ellensúlyozására. Egyelőre senki 
nem tudja, hogy a válság milyen teljes nagyságrendet fog elérni.

Egységes megközelítés

A mostani pénzügyi válsággal kapcsolatban a közvetlen okokat nem szabad a fedezeti alapok 
és a magántőke-befektetési alapok számlájára írni. A válság azonban feltárta a fedezeti alapok 
és a magántőke-befektetési alapok tevékenységének sérülékenységét, valamint más 
kulcsfontosságú szereplőkkel (így befektetési bankokkal, az értékpapírosító vállalkozásokkal 
és hitelminősítő ügynökségekkel) való kölcsönös egymásra utaltságukat. Ezért a fedezeti 
alapok és a magántőke-befektetési alapok új és jobb szabályozása nem választható el más 
pénzügyi szereplők jobb szabályozásának szükségességétől. Ez az egymásra utaltság a 
szabályozás egységes és konzisztens megközelítését igényli – az egyenlő versenyfeltételekre 
és valamennyi főbb szereplő „semleges” szabályozására alapítva. 

Ekként valamennyi befektető, fogyasztó és pénzügyi piac hasznot fog húzni a megfelelő és 
korszerűsített szabályozásból. Ez elő fogja mozdítani a pénzügyi stabilitást, a lisszaboni 
célkitűzések elérését, a vállalatok hosszú távú versenyképességét és életképességét a 
globalizált gazdaságban, a foglalkoztatást – a társadalmi kohéziót. A jól működő pénzügyi 
piacok az átláthatóságtól és a piacba vetett bizalomtól függnek. 

Szükség van a meglévő szabályozói és felügyeleti keret korszerűsítésére és fejlesztésére, az 
átláthatóság fokozására, az érdekütközések feloldására és a pénzügyi stabilitás 
megerősítésére.

                                               
1 International Herald Tribune, 2007. január 2.
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