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

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2007/2238(INI)

18.4.2008

PROJEKT SPRAWOZDANIA
zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie funduszy hedgingowych 
i niepublicznego rynku kapitałowego
(2007/2238(INI))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Poul Nyrup Rasmussen

(Inicjatywa – art. 39 Regulaminu)

Sprawozdawczyni(*):
Piia-Noora Kauppi, Komisja Prawna

(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 47 Regulaminu



PE404.764v01-00 2/18 PR\718451PL.doc

PL

PR_INI_art39

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI: SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA 
W SPRAWIE TREŚCI ŻĄDANEGO WNIOSKU..................................................................9

UZASADNIENIE ................................................................................................................14



PR\718451PL.doc 3/18 PE404.764v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie funduszy hedgingowych i niepublicznego 
rynku kapitałowego
(2007/2238(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając drugą dyrektywę Rady 77/91/EWG z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie 
koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek, 
w rozumieniu artykułu 58 akapit 2 Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla 
ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki 
akcyjnej oraz utrzymania i zmian jej kapitału1,

– uwzględniając czwartą dyrektywę Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie 
rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek2,

– uwzględniając siódmą dyrektywę Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych3,

– uwzględniając dyrektywę Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych 
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych4,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych 
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub 
zakładów5,

– uwzględniając dyrektywę 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 września 2001 r. w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych niektórych rodzajów spółek, a także banków i innych instytucji 
finansowych6,

– uwzględniając dyrektywę 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
21 stycznia 2002 r. 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 emisyjnych7,

– uwzględniając dyrektywę 2001/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 stycznia 2002 r. zmieniającą dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji 

                                               
1 Dz.U. L 026 z 31.1.1977, s. 1.
2 Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
3 Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.
4 Dz.U. L 372 z 31.12.1986, s. 1.
5 Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 16. 
6 Dz.U. L 283 z 27.10.2001, s. 28.
7 Dz.U. L 41 z 13.2.2002, s. 20.
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przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), 
w zakresie inwestycji UCITS1,

– uwzględniając dyrektywę 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 września 2002 r. w sprawie sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość2,

– 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)3,

– uwzględniając dyrektywę 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz 
nadzoru nad takimi instytucjami4 (dyrektywa w sprawie funduszy emerytalnych),

– uwzględniając dyrektywę 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 czerwca 2003 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów 
ubezpieczeń5,

– 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 wartościowych6,

– uwzględniając dyrektywę 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia7,

– uwzględniając dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych8,

– uwzględniając dyrektywę Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającą 
środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez 
przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy9

(dyrektywa MiFID II),

– uwzględniając dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości 
informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku 

                                               
1 Dz.U. L 41 z 13.2.2002, s. 35.
2 Dz.U. L 271 z 9.10.2002, s. 16.
3 Dz.U. L 96 z 12.4.2003, s. 16.
4 Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10.
5 Dz.U. L 178 z 17.7.2003, s. 16.
6 Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.
7 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.
8 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.
9 Dz.U. L 241 z 2.9.2006, s. 26.
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regulowanym1,

– uwzględniając dyrektywę 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 
2005 r. ustanawiającą nową strukturę organizacyjną komitetów w sektorze usług 
finansowych2,

– 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 terroryzmu,

– uwzględniając dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. dotyczącą podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana)3,

– uwzględniając dyrektywę 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji 
kredytowych (wersja przeredagowana)4,

– 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 regulowanym5,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i asekuracyjnej 
(Solvency II) (COM(2008)0119) (wniosek dotyczący Solvency II),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Usuwanie przeszkód w transgranicznych 
inwestycjach funduszy venture capital” (COM (2007)0853),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie funduszy 
hedgingowych i instrumentów pochodnych6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 kwietnia 2006 r.7 w sprawie zarządzania 
aktywami i z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzania aktywami II8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie Białej księgi na temat 
polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-20109 (2006/2270(INI)), 
a w szczególności jej pkt 19,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zintegrowanych 
wytycznych dotyczących wzrostu i zatrudnienia (część: ogólne wytyczne dla polityk 

                                               
1 Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.
2 Dz.U. L 79 z 24.3.2005, s. 9.
3 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.
4 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 201.
5 Dz.U. L 184 z 14.7.2007, s. 17.
6 Dz.U. C 92 E z 16.4.2004, s. 407.
7 Dz.U. C 296 E z 6.12.2006, s. 257.
8 Teksty przyjęte: P6_TA(2007)0627.
9 Teksty przyjęte: P6_TA(2007)0338.
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gospodarczych państw członkowskich i Wspólnoty): rozpoczęcie nowego cyklu (2008-
2010)”1,

– uwzględniając artykuł 192 akapit drugi traktatu WE,

– uwzględniając art. 39 oraz art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Prawnej i Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że działalność funduszy hedgingowych i działalność na niepublicznym 
rynku kapitałowym nie jest obecnie dostatecznie uregulowana na szczeblu Unii 
Europejskiej,

B. mając na uwadze, że spełniony jest warunek zawarty w art. 39 ust. 2 Regulaminu, iż nie 
trwają prace przygotowawcze nad tego rodzaju wnioskiem,

C. mając na uwadze, że Komisja nie zareagowała pozytywnie na wcześniejsze wezwania 
Parlamentu, w tym wezwania zawarte w przywołanych powyżej rezolucjach z dnia 
15 stycznia 2004 r., 27 kwietnia 2006 r., 11 lipca 2007 r. i 13 grudnia 2007 r.,

D mając na uwadze, że fundusze hedgingowe oraz niepubliczne rynki kapitałowe to 
alternatywne instrumenty inwestycyjne zajmujące nie tylko znaczne i stale wzrastające 
miejsce w aktywach zarządzanych na świecie ogółem, ale charakteryzujące się znaczną 
i stale rosnącą obecnością i działalnością na światowych rynkach finansowych,

E. mając na uwadze, że na długo przed obecnym kryzysem finansowym kilka instytucji 
światowych, europejskich i krajowych wyraziło w odniesieniu do funduszy hedgingowych 
i niepublicznych rynków kapitałowych obawy co do stabilności finansowej, 
niewłaściwego zarządzania ryzykiem, nadmiernego zadłużenia (w stosunku do wartości 
aktywów ogółem) oraz wyceny niepłynnych i złożonych instrumentów finansowych,

F. mając na uwadze istnienie empirycznych dowodów, że w okresach zawirowań na rynku 
fundusze hedgingowe kierują się „instynktem stadnym”, co wywołuje obawy o stabilność 
finansową,

G. mając na uwadze, że urzeczywistnienie strategii lizbońskiej wymaga długoterminowych 
inwestycji we wzrost i zatrudnienie,

H. mając na uwadze, że takie długoterminowe inwestycje wymagają dobrze funkcjonujących 
rynków finansowych w Unii Europejskiej i na świecie, przyczyniających się do tworzenia 
gospodarki realnej,

I. mając na uwadze, że w wielu przypadkach fundusze hedgingowe i niepubliczne rynki 
kapitałowe zapewniają płynność i stwarzają popyt na produkty innowacyjne,

J. mając na uwadze, że stabilność finansowa wymaga także lepszej współpracy w zakresie 
nadzoru, w tym na szczeblu światowym, co logicznie rzecz biorąc, wymaga dokonania we 

                                               
1 Teksty przyjęte: P6_TA(2008)0058.
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właściwym czasie kompleksowego przeglądu obecnych wspólnotowych ustaleń 
w zakresie nadzoru,

K. mając na uwadze, że dla zapewnienia istnienia takich dobrze funkcjonujących i stabilnych 
rynków finansowych oraz dla wspierania konkurencji między uczestnikami rynku 
i produktami kluczowe są wyższe, odpowiednie poziomy przejrzystości dla 
społeczeństwa, inwestorów i organów nadzorczych, w tym w przyszłości dla nowych 
wspólnotowych organów nadzorczych,

L. mając na uwadze, że nadmierne zadłużenie wymagane w wielu operacjach funduszy 
hedgingowych i niepublicznych rynków kapitałowych zagraża stabilności finansowej 
i utrudnia realizację inwestycji długoterminowych oraz strategii wzrostu i zatrudnienia, 
a ponadto jest niesłusznie uprzywilejowane w krajowych przepisach podatkowych,

M. mając na uwadze, że niedawny wzrost liczby transakcji na niepublicznym rynku 
kapitałowym spowodował znaczny wzrost liczby pracowników, których miejsca pracy są 
ostatecznie kontrolowane przez fundusze kapitałowe, podczas gdy wspólnotowe prawo 
w zakresie zatrudnienia (w szczególności dyrektywa 2001/23/WE) powstawało w innych 
okolicznościach,

N. mając na uwadze, że w przypadku ekstremalnego zadłużenia wykup kredytowany na 
niepublicznym rynku kapitałowym wpływa na możliwość przetrwania wykupywanych 
spółek,

O. mając na uwadze liczne konflikty interesów wynikające bądź z modelu działalności 
niepublicznego rynku kapitałowego czy funduszu hedgingowego, bądź ze stosunków 
między takimi instrumentami a innymi uczestnikami rynków finansowych,

P. mając na uwadze, że choć nie ma dowodów, iż to takie instrumenty wywołały obecny 
kryzys finansowy, to jednak zajmowały się one obrotem nieregulowanymi i wysoce 
złożonymi produktami strukturyzowanymi; mając na uwadze, że instrumenty te pogłębiły 
kryzys ze względu na brak dostatecznej kapitalizacji, a tym samym wrażliwość na 
zawirowania,

Q. mając na uwadze konieczność zminimalizowania ryzyka kolejnych kryzysów 
finansowych oraz istnienie silnych wzajemnych relacji między rynkami i między 
uczestnikami rynku, a także konieczność ustanowienia równych reguł gry ponad 
granicami oraz wśród uczestników rynków regulowanych i nieregulowanych, UE 
potrzebuje lepszych, spójniejszych i bardziej ujednoliconych uregulowań prawnych we 
wszystkich dziedzinach,

1. zwraca się do Komisji o przedstawienie mu w terminie do dnia 30 listopada 2008 r., na 
podstawie art. 44, art. 47 ust. 2 i art. 95 traktatu WE, wniosku legislacyjnego lub 
wniosków legislacyjnych w sprawie funduszy hedgingowych, niepublicznych rynków 
kapitałowych i innych istotnych podmiotów, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami 
przedstawionymi poniżej;

2. stwierdza, że zalecenia te są zgodne z zasadą pomocniczości i z podstawowymi prawami
obywateli;
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3. uważa, że skutki finansowe żądanego wniosku (wniosków) muszą być pokryte ze 
środków przeznaczonych w budżecie UE na ustanowienie (i) organu nadzorczego UE, (ii) 
publicznej agencji ratingowej UE oraz (iii) publicznego organu UE certyfikującego
produkty strukturyzowane;

4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, a także 
szczegółowych zaleceń przedstawionych w załączniku Komisji i Radzie oraz 
parlamentom i rządom państw członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI:
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA W SPRAWIE TREŚCI ŻĄDANEGO WNIOSKU

1. Zalecenie nr 1 w sprawie środków dotyczących stabilności finansowej i lepszego 
funkcjonowania rynków finansowych

Parlament Europejski uważa, że akty prawne, które należy przyjąć, powinny regulować, 
co następuje:

a) wymogi kapitałowe – firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje 
kredytowe, fundusze tradycyjne (np. UCITS i fundusze emerytalne / pracownicze
programy emerytalne) muszą przestrzegać wymogów kapitałowych; niezależnie 
od struktury prawnej danego funduszu hedgingowego czy instrumentu 
niepublicznego rynku kapitałowego, w tym struktury spółki komandytowej, 
Komisja powinna zapewnić wprowadzenie odpowiedniego wymogu kapitałowego
na szczeblu podmiotu kontrolującego inwestycje danego funduszu czy danych 
funduszy (tzn. spółki zarządzającej), obejmującego wszystkie fundusze, 
niezależnie od miejsca ich rejestracji;

b) publiczna agencja ratingowa UE – Komisja powinna ustanowić publiczną agencję 
ratingową UW w celu wzmocnienia konkurencji i zwiększenia przejrzystości w 
tym sektorze; zmieniając dyrektywę 2006/48/WE, Komisja powinna również 
wprowadzić przepis stanowiący, że jeżeli do obliczenia kwoty ekspozycji danej 
instytucji kredytowej ważonej ryzykiem wymagana jest ocena zdolności 
kredytowej przez zewnętrzną agencję ratingową (ECAI), wymagana jest także 
ocena zdolności kredytowej przez publiczną agencję ratingową UE;

c) płynność – zmieniając dyrektywę 2006/48/WE, Komisja powinna wprowadzić 
wymogi adekwatności kapitałowej ważonej ryzykiem w odniesieniu do ryzyka 
płynności;

d) wycena – Komisja powinna zaproponować szczegółowe zasady wyceny 
niepłynnych instrumentów finansowych dla lepszej ochrony inwestorów 
i stabilności rynków finansowych;

e) firmy brokerskie – kwota wymogu kapitałowego dotyczącego każdej firmy 
brokerskiej powinna zostać zwiększona odpowiednio do poziomu złożoności 
i nieprzejrzystości struktury lub rodzaju ekspozycji tej instytucji na ryzyko 
związane transakcjami zawieranymi przez nią z funduszami hedgingowymi i na 
niepublicznych rynkach kapitałowych; osiągnięcie tego celu wymaga w 
szczególności zmiany odpowiednich przepisów dyrektyw 2006/48/WE 
i 2006/49/WE;

f) kapitał wysokiego ryzyka – Komisja powinna niezwłocznie wdrożyć wnioski 
polityczne zawarte w swoim komunikacie w sprawie usuwania przeszkód 
w transgranicznych inwestycjach funduszy venture capital, w tym przedłożyć 
wniosek legislacyjny dotyczący ujednolicenia w całej UE ram prawnych 



PE404.764v01-00 10/18 PR\718451PL.doc

PL

dotyczących kapitału wysokiego ryzyka, a tym samym zapewnienia MŚP 
transgranicznego dostępu do takiego kapitału zgodnie ze strategią lizbońską;

g) organ nadzorczy UE – Komisja powinna ustanowić europejskiego nadzorcę dla 
wszystkich sektorów usług finansowych: rynków kapitałowych, papierów 
wartościowych, ubezpieczeń i bankowości; ponadto należy stwierdzić, czy należy 
ustanowić dwóch takich nadzorców: jednego odpowiedzialnego za nadzór 
ostrożnościowy, a drugiego – za nadzór nad prowadzeniem działalności.

2. Zalecenie nr 2 w sprawie środków dotyczących przejrzystości

Parlament Europejski uważa, że akty prawne, które należy przyjąć, powinny regulować, 
co następuje:

a) rejestracja i licencjonowanie spółek zarządzających oraz osób zarządzających 
funduszami – Komisja powinna ustanowić ramy prawne UE dotyczące rejestracji 
i licencjonowania podmiotów kontrolujących inwestycje funduszy hedgingowych 
lub niepublicznych rynków kapitałowych (tj. spółek zarządzających), które 
powinny funkcjonować na zasadzie jednego miejsca wejścia na rynek: od chwili 
uzyskania licencji taka spółka powinna mieć możliwość prowadzenia działalności 
w całej UE; w celu wspierania dobrze funkcjonującego jednolitego europejskiego 
rynku finansowego Komisja powinna zapewnić ujawnianie przez każdą spółkę 
zarządzającą:

- nazwy i miejsca rejestracji kontrolowanych przez siebie funduszy,

- imion i nazwisk osób zarządzających,

- wyników finansowych spółki oraz premii,

- wynagrodzenia członków organów spółki, kierownictwa wyższego szczebla 
i innych pracowników spółki odpowiedzialnych za przebieg procesów 
inwestycyjnych, a także

- stosunków z firmami brokerskimi;

informacje te powinny być przedstawiane w jednolity sposób (aby ułatwić także 
wykonanie poniższych zaleceń dotyczących bazy danych);

b) notyfikacja (tj. zatwierdzenie) hurtowych instrumentów inwestycyjnych – w celu 
zachęcenia funduszy do zakładania siedzib w UE (a nie w rajach podatkowych)
Komisja powinna przedłożyć odrębny wniosek dotyczący dyrektywy zgodnej z 
dyskutowanym obecnie systemem emisji papierów wartościowych na 
niepublicznych rynkach kapitałowych w całej UE, regulującej na szczeblu UE 
sprzedaż i dystrybucję jednostek uczestnictwa w funduszach hedgingowych i
niepublicznych rynkach finansowych; taki system powinien funkcjonować 
zgodnie z zasadą jednego miejsca wejścia na rynek: od chwili uzyskania 
zezwolenia powinno być możliwe oferowanie profesjonalnym inwestorom 
instytucjonalnym hurtowych instrumentów inwestycyjnych w całej UE; w celu 
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wspierania dobrze funkcjonującego jednolitego europejskiego rynku finansowego 
Komisja powinna zapewnić ujawnianie przez instrument inwestycyjny:

- ogólnej strategii inwestycyjnej oraz (niezwłocznie) wszelkich zmian tej 
strategii,

- stosunku zadłużenia do wartości aktywów ogółem,

- opłat i prowizji ogółem, wraz z rozbiciem na poszczególne elementy 
(w tym wszelkie opcje na akcje przyznane pracownikom),

- źródeł i kwot pozyskanych środków,

- wyników osiągniętych w przeszłości,

- systemu zarządzania ryzykiem i metod wyceny aktywów,

- informacji o zarządzającym funduszem, a także

- procentowego udziału wkładu wniesionego do funduszu przez spółkę 
zarządzającą i jej pracowników;

informacje te powinny być przedstawiane w jednolity sposób (aby ułatwić także 
wykonanie poniższych zaleceń dotyczących bazy danych);

c) baza danych – Komisja powinna, korzystając z pomocy komitetów poziomu 
trzeciego, ustanowić wspólnotową bazę danych dotyczącą rejestracji / licencji /
autoryzacji w celu gromadzenia informacji dotyczących zarówno spółek 
zarządzających, jak i instrumentów inwestycyjnych, o których mowa powyżej; 
organy nadzorcze wszystkich państw członkowskich powinny mieć 
nieograniczony dostęp do tej bazy; informacje odpowiednich kategorii powinny 
być dostępne publicznie;

d) inwestorzy – Komisja i organy nadzorcze powinny zapewnić, że podmioty 
inwestujące w takie instrumenty będą otrzymywały nie tylko dostateczne, ale 
także istotne i porównywalne informacje (na przykład uproszczony prospekt 
emisyjny/ zestawienie stosowane w przypadku UCITS);

e) niepubliczny rynek kapitałowy a ochrona pracowników – Komisja powinna 
przedłożyć wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2001/23/WE, aby ochrona 
pracowników na mocy tej dyrektywy, w tym prawo do informacji i konsultacji, 
zapewniana była także w każdym przypadku, gdy kontrola nad danym 
przedsiębiorstwem lub daną spółką jest przenoszona w drodze transakcji na 
niepublicznym rynku kapitałowym.

3. Zalecenie nr 3 w sprawie środków dotyczących nadmiernego zadłużenia

Parlament Europejski uważa, że akty prawne, które należy przyjąć, powinny regulować, 
co następuje:
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a) ograniczenia dotyczące stosunku zadłużenia do wartości aktywów ogółem w 
przypadku niepublicznych funduszy kapitałowych – Komisja powinna zmienić 
dyrektywę 77/91/EWG w sprawie wymogów kapitałowych w celu wprowadzenia 
przepisów określających odpowiedni poziom zadłużenia w każdym czasie w 
odniesieniu do przejmowanej spółki, mając na uwadze uzasadnione interesy 
ważnych zainteresowanych stron (w tym pracowników); w związku z 
wyznaczeniem takiego poziomu Komisja powinna zwrócić się do państw 
członkowskich o wprowadzenie konsekwencji podatkowych dla niepublicznych 
funduszy kapitałowych w przypadku nadmiernego zadłużenia; takie 
konsekwencje podatkowe mogłyby obejmować pozbawienie lub ograniczenie 
możliwości odliczenia kosztów obsługi zadłużenia od podstawy opodatkowania, 
zgodnie z najlepszymi praktykami poszczególnych państw członkowskich;

b) uszczuplenie kapitału – Komisja powinna zmienić dyrektywę 77/91/EWG 
w sprawie wymogów kapitałowych w celu wyznaczenia minimalnego poziomu 
kapitału przejmowanej spółki w kontekście jej interesów w dłuższej perspektywie; 
Komisja powinna także niezwłocznie przedłożyć wniosek dotyczący przepisów 
ujednolicających wymogi nakładane na członków organów przejmowanej spółki 
(tj. członków zarządu i rady nadzorczej), a dotyczące poświadczenia, że odpływ 
kapitału (w tym wszelkie wypłacane opłaty i prowizje) służy interesom 
przejmowanej spółki w dłuższej perspektywie, w tym jej wzrostowi oraz 
potrzebom w zakresie rozwoju i badań w dłuższej perspektywie; w szczególności 
cel ten można osiągnąć poprzez zmianę wymogów UE dotyczących ładu 
korporacyjnego, np. przepisów dyrektywy 1978/660/EWG;

c) ograniczenia dotyczące stosunku zadłużenia do wartości aktywów ogółem 
w przypadku funduszy hedgingowych – Komisja powinna określić górną granicę 
zadłużenia funduszy hedgingowych w związku z ochroną stabilności systemu 
finansowego UE;

d) rejestracja produktów strukturyzowanych w UE – Komisja powinna ustanowić 
publiczny rejestr produktów strukturyzowanych dostępnych w UE.

4. Zalecenie nr 4 w sprawie środków dotyczących konfliktu interesów

Parlament Europejski uważa, że akty prawne, które należy przyjąć, powinny regulować, 
co następuje:

a) banki inwestycyjne (firmy brokerskie) – fundusze hedgingowe i niepubliczne 
fundusze kapitałowe – Komisja powinna ocenić, czy podniesienie wymogów 
kapitałowych wobec firm brokerskich (zalecenie nr 1) rozwiązuje odpowiednio 
problem konfliktów interesów właściwych dla stosunków między:

- firmami brokerskimi a funduszami hedgingowymi w przypadku, gdy 
decyzja firmy brokerskiej o kredytowaniu podejmowana jest 
w perspektywie uzyskania dochodów z opłat i prowizji od funduszu (drogą 
usług handlowych), a także

- bankami inwestycyjnymi a niepublicznymi funduszami kapitałowymi
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w przypadku, gdy decyzja banku o kredytowaniu podejmowana jest często 
w perspektywie uzyskania dochodów z opłat i prowizji od funduszu (drogą 
usług związanych z realizacją transakcji);

b) Komisja powinna także wprowadzić przepisy mające na celu zapewnienie 
istnienia skutecznych „chińskich murów” między usługami świadczonymi 
klientom przez spółkę inwestycyjną (np. usługi brokerskie) a wszystkimi innymi 
jednostkami spółki (w tym usługami w zakresie zarządzania aktywami, 
operacjami na własny rachunek itd.);

- niepubliczny rynek kapitałowy – Komisja powinna określić zasady postępowania 
w przypadku konfliktu interesów między partnerami niepublicznego funduszu 
kapitałowego a kierownictwem przejmowanej spółki (a także wszelkimi innymi
osobami, które mogą skorzystać na transakcji); zasady te powinny obejmować 
wymóg ujawnienia wszelkich opłat i prowizji lub innych form wynagrodzenia dla 
członków organów (tj. członków zarządu i rady nadzorczej) lub pracowników 
przejmowanej spółki;

- agencje ratingowe – Komisja powinna określić zasady postępowania w przypadku 
konfliktu interesów właściwego ich obecnym modelom działalności, a także 
w przypadku konfliktu interesów będącego następstwem wzajemnych zależności 
między uczestnikami rynków finansowych w ich obecnej formie;

- dostęp do rynku i koncentracja – Dyrekcja Generalna Komisji ds. Konkurencji 
powinna wszcząć dochodzenie w sprawie koncentracji rynku w następujących 
sektorach usług finansowych: fundusze hedgingowe, niepubliczne fundusze 
kapitałowe, banki inwestycyjne (ze szczególnym uwzględnieniem usług 
brokerskich) i agencje ratingowe.
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UZASADNIENIE

W ostatnich latach – na długo przed obecnym kryzysem finansowym, który wystąpił 
w sierpniu 2007 r. – zaczęły pojawiać się obawy co do skutków działalności instrumentów
inwestujących przede wszystkim z wykorzystaniem dużej dźwigni finansowej, takich jak 
fundusze hedgingowe czy niepubliczne fundusze kapitałowe. Takie obawy wyrażone zostały 
zarówno w państwach członkowskich, jak i przez europejskie oraz światowe instytucje 
finansowe. Sektor alternatywnych instrumentów inwestycyjnych, czyli sektor funduszy 
hedgingowych i niepublicznych funduszy kapitałowych nie jest już „niszowy”, ale odgrywa 
ważną rolę na rynkach finansowych.

Ze względu na łatwy dostęp do nisko oprocentowanego finansowania dłużnego i wysoką 
płynność w okresie od 2000 r. do połowy 2007 r. oraz na fakt poszukiwania przez wielu 
inwestorów instytucjonalnych i prywatnych możliwości inwestowania zapewniających 
wyższe zyski znacznie wzrósł udział funduszy hedgingowych i niepublicznych funduszy 
kapitałowych w aktywach zarządzanych na świecie ogółem. Nie tylko gwałtowny wzrost ich 
aktywów, ale także coraz intensywniejszy obrót powoduje, że instrumenty te stały się 
istotnymi uczestnikami rynku. Choć ich udział w rynku wzrósł, tego samego nie można 
powiedzieć o poziomach przejrzystości1.

Do czerwca 2007 r., to jest na kilka miesięcy przed wystąpieniem światowego kryzysu 
finansowego, obawy co do systemowego ryzyka występującego na niepublicznym rynku 
kapitałowym wyrażono w kilku niezależnych sprawozdaniach światowych instytucji
finansowych, a także na szeregu spotkań międzynarodowym. W maju 2007 r. Forum 
Stabilności Finansowej zaleciło organom finansowym, inwestorom instytucjonalnym i 
zarządzającym funduszy hedgingowych zwiększenie ochrony przed potencjalnym ryzykiem 
systemowym związanym z działalnością funduszy hedgingowych i innych instytucji 
inwestujących z wykorzystaniem dużej dźwigni finansowej. Podobne obawy wyraził 
Europejski Bank Centralny w sprawozdaniach z 2006 i 2007 r. W czerwcu 2007 r. brytyjski 
Urząd ds. Usług Finansowych wyraził w kontekście niepublicznych funduszy finansowych
obawy dotyczące nadużyć rynkowych, konfliktu interesów, metod finansowania i rozkładu
ryzyka związanego zazwyczaj z wykupem kredytowanym.

Parlament Europejski w kilku swoich sprawozdaniach zawarł zalecenia dla Komisji 
Europejskiej w sprawie funduszy hedgingowych i niepublicznych funduszy kapitałowych, ale 
pozostały one bez odpowiedzi. W rezolucji z lipca 2007 r. Parlament Europejski „wyraża 
ubolewanie, że zobowiązanie [Komisji Europejskiej do dokonania szczegółowej, niezależnej i 
profesjonalnej oceny wpływu regulacji prawnej] nie zostało dostatecznie wypełnione”. Nadal
oczekujemy reakcji ze strony Komisji.

Niniejsze sprawozdanie należy postrzegać w tym właśnie kontekście. Obecnie dostosowanie 
przepisów do aktualnej sytuacji jest jeszcze bardziej konieczne. Rynki finansowe stają się 
coraz bardziej zintegrowane na szczeblu światowym i coraz bardziej złożone, europejskie 

                                               
1 Zob. dokument roboczy w sprawie funduszy hedgingowych i niepublicznego rynku kapitałowego z dnia 
17 marca 2008 r.
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środki prawne muszą zatem zostać zmodernizowane, a Europa musi opracować środki 
nadzoru i regulacji równie nowoczesne i precyzyjnie dostosowane, jak sam rynek finansowy. 
Niedostateczne i niewłaściwe byłoby działanie w taki sposób, jakby obecne struktury prawne 
Europy, opracowane w przeszłości w zupełnie innych okolicznościach, nie musiały być 
równie nowoczesne i innowacyjne jak podmioty, których działalność mają regulować.

Niepubliczne fundusze kapitałowe i fundusze hedgingowe

Fundusze hedgingowe i niepubliczne fundusze kapitałowe to alternatywne instrumenty
inwestycyjne. Choć w obydwu przypadkach są to słabo uregulowane prywatne grupy 
kapitałowe, inwestujące i wynagradzające swoją kadrę zarządzającą udziałami w zyskach 
funduszu, to jednak stosują one różne strategie inwestycyjne i inwestują w różnego rodzaju 
produkty.

Niepubliczne fundusze kapitałowe są „niepubliczne” w tym znaczeniu, że nie są notowane na 
rynku regulowanym i pozyskują kapitał od inwestorów spoza publicznych rynków 
kapitałowych. Można je podzielić na fundusze venture capital (finansujące powstające 
przedsiębiorstwa), fundusze finansujące rozwój działających już przedsiębiorstw (expansion 
capital funds) i fundusze wykupujące przedsiębiorstw (buy-out funds), dążące zazwyczaj do 
przejęcia spółki notowanej na rynku regulowanym drogą wykupu finansowanego
z wykorzystaniem dużej dźwigni. Fundusze zajmujące się wykupem kredytowanym stanowią 
obecnie ponad 60% wszystkich niepublicznych funduszy kapitałowych i powinny stać się 
przedmiotem zainteresowania w celu objęcia ich nowoczesnymi regulacjami prawnymi.
Władze publiczne nie mają dostatecznych informacji o skali i struktury zadłużenia oraz 
struktury własnościowej niepublicznych funduszy kapitałowych. Co więcej, stosowane 
obecnie wspólnotowe środki ostrożnościowe (np. dyrektywa w sprawie wymogów 
kapitałowych) wymagają przeglądu w celu stwierdzenia, czy nadal dają nadzorcom UE
i innym władzom publicznym instrumenty niezbędne m.in. do wypełniania obowiązków w 
zakresie zapewniania stabilności finansowej.

W odniesieniu do przedsiębiorstw, pracowników, emerytów i rencistów oraz konsumentów 
narażonych pośrednio na niepublicznych funduszy kapitałowych, a w szczególności funduszy 
zajmujących się wykupem kredytowanym, mało prawdopodobne jest, aby obowiązujące 
obecnie wspólnotowe przepisy w zakresie ochrony inwestorów zapewniały im odpowiednią 
ochronę, ponieważ pośrednik uczestniczący w takiej inwestycji (na przykład fundusz 
emerytalny) korzysta na wyłączeniu inwestorów profesjonalnych. Należy rozważyć, w jaki 
sposób najlepiej rozszerzyć na te wrażliwe grupy zakres stosowania wspólnotowych 
przepisów w zakresie ochrony inwestorów.

Możliwość stosowania dźwigni finansowej na niepublicznym rynku kapitałowym 
(szczególnie w przypadku wykupu kredytowanego) powoduje, że na takie działania 
narażonych jest wiele przedsiębiorstw, a zatem może wymagać objęcia przepisami 
analogicznymi do przepisów obowiązujących obecnie w odniesieniu do niedostatecznej 
kapitalizacji, ale na szczeblu UE. Zmiana struktury kapitałowej w celu zwiększenia 
zadłużenia jest tożsama z ulgą podatkową, co powoduje, że mamy jednocześnie do czynienia 
z przedsiębiorstwem znajdującym się w nienajlepszej kondycji finansowej i ze spadkiem 
dochodów z podatków; przynosi to korzyści kredytodawcom zamiast umożliwiać rządom 
finansowanie realizacji celów strategii lizbońskiej, takich jak poprawa edukacji, infrastruktury 
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oraz badań i rozwoju. Przedsiębiorstwa przejmowane drogą wykupu kredytowanego mogą 
również doświadczyć uszczuplenia kapitału (np. w drodze wypłaty nadmiernych dywidend 
dla zarządzających niepublicznymi funduszami kapitałowymi lub poprzez zwiększenie
zadłużenia przejmowanej spółki poprzez likwidację nieujawnionych rezerw i sprzedaż 
aktywów). Spółka działająca na niepublicznym rynku kapitałowym może przenieść ryzyko na 
przejmowaną spółkę, co jest możliwe m.in. ze względu na ich strukturę prawną (ograniczona
odpowiedzialność).

Fundusze hedgingowe to instrumenty inwestycyjne stosujące strategie inwestycyjne, techniki 
obrotu i instrumenty finansowe, które są w znacznej mierze nieuregulowane. Fundusze tego 
typu dostosowują się szybko do wszelkich zmian warunków na rynku i dążą do 
wykorzystywania niedoskonałości rynku w celu maksymalizacji dochodów, które nie mają 
żadnego związku z dochodami osiąganymi na rynkach akcji i obligacji. W celu 
maksymalizacji tych dochodów (ale także strat) fundusze hedgingowe zaciągają kredyty 
w formie różnego rodzaju złożonych produktów finansowych lub zajmują się ich obrotem, co 
dotyczy m.in. produktów opartych na dużej dźwigni finansowej (instrumenty pochodne, 
opcje), a także stosują dynamiczne techniki obrotu takie, jak krótka sprzedaż. Fundusze 
hedgingowe stosują różne strategie inwestycyjne, od strategii wykorzystujących określone 
wydarzenia rynkowe (typu merger arbitrage, activist itp.) poprzez strategie equity hedge
(typu market neutral, short bias itp.) po strategie wykorzystujące wyniki analiz 
makroekonomicznych lub różnice w wycenie instrumentów finansowych (typu fixed income-
convertible arbitrage, volatility itp.). Choć wszystkie te strategie nie są zazwyczaj dostępne 
innym (działającym na rynku regulowanym) podmiotom zbiorowego inwestowania, to jednak 
wiele innych instytucji finansowych wykorzystuje niektóre z nich (na przykład jednostki 
banków inwestycyjnych prowadzące operacje na rachunek własny).

Choć przejrzystość w tym sektorze uległa w ostatnich latach poprawie, przede wszystkim ze 
względu na coraz większą presję ze strony inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze 
emerytalne, a nawet fundusze funduszy hedgingowych, to jednak należy podjąć dalsze 
działania w celu zwiększenia przejrzystości (sprawozdawczość i ujawnianie, wspólne normy
wyceny, zarządzanie ryzykiem, ład wewnętrzny itp.).

Złożona struktura obowiązujących dyrektyw i rozporządzeń UE oraz różnorodność krajowych 
regulacji dotyczących funduszy hedgingowych w poszczególnych państwach członkowskich 
pogłębia brak przejrzystości i zwiększa wysokie opłaty i prowizje1. Skutkuje to 
zmniejszeniem presji handlowej na spełnianie standardów obowiązujących w normalnych 
systemach podatkowych, a tym samym zachęca do rejestracji w rajach podatkowych oraz do 
inwestowania w produkty oferowane przez podmioty tam zarejestrowane, a nie na odwrót.

Inni istotni uczestnicy rynku

Fundusze hedgingowe utrzymują istotne stosunki handlowe z regulowanymi bankami 
inwestycyjnymi i handlowymi. Takie banki występują zarówno w roli brokerów (w tym 
podmiotów finansujących), jak i w roli podmiotów świadczących usługi w zakresie obrotu, 
sprzedaży, rozrachunku, rozliczania i przechowywania, a nawet oferują zarządzającym 
                                               
1 Zob. także: Naik, Narayan, Fung, William. „Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest”, London 
Business School, analiza ECON, str. iii, IP/A/ECON/ST/2007-17.
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funduszy hedgingowych powierzchnie biurowe. Według dostępnych danych w 2006 r.
fundusze hedgingowe zapewniły bankom inwestycyjnym dochody rzędu 40-50 miliardów 
USD, co stanowi około 15%-20% dochodów sektora z działalności inwestycyjnej banków 
ogółem i 4% wartości aktywów zarządzanych przez fundusze hedgingowe w tym okresie1.
Działalność funduszy hedgingowych cechuje także brak przejrzystości co do skali zadłużenia 
właściwego ich działalności ze względu na korzystanie przez nich z usług wielu brokerów, 
którzy zazwyczaj nie mają pełnego rozeznania w profilu ryzyka funduszy. Ma on jednak 
ogromne znaczenie przy obliczaniu wysokości wymaganego kapitału. Prawodawcy i organy 
nadzorcze wyrazili obawy co do ewentualnego konfliktu interesów, ponieważ finansując 
transakcje lub doradzając w takich sprawach, banki pobierają wysokie opłaty i prowizje, a 
czasem konkurują w zakupie oferowanych aktywów. Istnieją także obawy, że fundusze 
hedgingowe otrzymują poufne informacje o planowanych fuzjach i połączeniach oraz o 
innych nieujawnionych jeszcze wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na cenę akcji. Obrót 
przed publicznym ujawnieniem informacji dawałby danemu funduszowi przewagę. Choć są to 
praktyki niezgodne z prawem, to jednak często władze nie są w stanie ich wykryć lub 
udowodnić, że miały miejsce2.
Biorąc pod uwagę, że fundusze hedgingowe inwestują w produkty strukturyzowane, należy 
zwrócić uwagę, że niezbędna jest poprawa informacji dotyczących sekurytyzacji i transakcji 
prowadzonych na rynku pozagiełdowym. W tym kontekście niezbędne jest objęcie nowymi 
przepisami także działalności agencji ratingowych i ich modeli działalności.

Obecne zawirowanie na rynku finansowym

Obecny kryzys finansowy wywołany został problemami na amerykańskim rynku kredytów 
hipotecznych wysokiego ryzyka (rynku subprime), ale następnie ogarnął swoim zasięgiem 
cały system finansowy ze względu na wzajemne powiązania między uczestnikami rynku 
(podmiotami inwestycyjnymi, produktami strukturyzowanymi, agencjami ratingowymi itp.). 
Giełdy papierów wartościowych na całym świecie odnotowały znaczne straty, a banki 
centralne musiały zasilić rynek dodatkowymi środkami w celu zapobieżenia utracie płynności 
w okresie narastającego ograniczania dostępności kredytów. Nikt nie jest jeszcze w stanie 
określić pełnej skali tego kryzysu.

Spójne podejście

Bezpośrednich przyczyn bieżącego kryzysu finansowego nie należy szukać w działalności 
funduszy hedgingowych czy niepublicznych rynków kapitałowych. Niemniej kryzys ten 
pokazał, jak wrażliwe są fundusze hedgingowe i niepubliczne fundusze kapitałowe, a także 
ujawnił ścisłe, wzajemne związki z innymi kluczowymi podmiotami, takimi jak banki 
inwestycyjne, instrumenty sekurytyzacji (celowe instrumenty inwestycyjne) i agencje 
ratingowe. W związku z tym nowe i lepsze regulacje prawne funduszy hedgingowych i 
niepublicznych funduszy kapitałowych nie mogą być wprowadzone bez objęcia lepszymi 
regulacjami prawnymi innych podmiotów sektora finansów. Taka wzajemna zależność 
                                               
1 Zob. Dresdner Kleinwort: „Credit Swiss, Deutsche Bank, UBS: How Important are Hedge Funds for the 
Investment Banking Industry?”, analiza Dresdner Kleinwort Equity, 6 lutego 2007 r., s. 8.
2 Zob. International Herald Tribune z dnia 2 stycznia 2007 r.
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wymaga konsekwentnego i spójnego podejścia do regulacji, opartego na zasadzie równych 
reguł gry i bezstronności wobec wszystkich głównych podmiotów.

Wszyscy inwestorzy i konsumenci oraz wszystkie rynki finansowe odniosą korzyści 
z wprowadzenia odpowiednich i nowoczesnych regulacji prawnych. Regulacje te będą
wspierać stabilność finansową, realizację celów strategii lizbońskiej, konkurencyjność 
przedsiębiorstw w dłuższej perspektywie i ich zdolność do utrzymania się na rynku w 
warunkach globalizacji, a zatrudnienie i spójność społeczną. Dobrze funkcjonujące rynki 
finansowe wymagają przejrzystości i zaufania do rynku.

Niezbędne jest unowocześnienie i poprawa istniejących obecnie ram regulacyjnych 
i nadzorczych, zwiększenie przejrzystości, rozwiązanie kwestii konfliktu interesów 
i zwiększenie stabilności finansowej.
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