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Kapitalforvaltning II  

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2007 om Kapitalforvaltning II 

(2007/2200 (INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens hvidbog om forbedring af det indre markeds rammer for 

investeringsfonde (KOM(2006)0686), 

 

- der henviser til direktiv 2001/107/EF1 og 2001/108/EF2 begge om ændring af direktiv 

85/611/EØF3 om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 

(investeringsinstitutter) henholdsvis med henblik på en regulering af 

administrationsselskaber og forenklede prospekter (UCITS) og med hensyn til 

investeringsinstitutters investeringer (UCITS III), 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 

markeder for finansielle instrumenter4 (MiFID), 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF af 9. marts 2005 om 

indførelse af en ny organisationsstruktur for udvalg vedrørende finansielle 

tjenesteydelser, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om 

arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed5 

(pensionsfondsdirektivet), 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 

om forsikringsformidling6 (forsikringsformidlingsdirektivet) og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikring7, 

                                                 
1  EFT L 41 af 13.2.2002, s. 20. 
2  EFT L 41 af 13.2.2002, s. 35. 
3  EFT L 375, 31.12.1985, s. 3). Senest ændret ved direktiv 2005/1/EF (EUT L 79 af 24.3.2005, s. 

9). 
4  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2007/44/EF (EUT L 247 af 21.9.2007, s. 

1). 
5  EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10. 
6  EFT L 9 af 15.1.2003, s. 3. 
7  EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1. 



 

- der henviser til sin beslutning af 15. januar 2004 om fremtiden for "hedge funds" og 

derivater1, 

 

- der henviser til rapport fra ekspertgruppen i kapitalforvaltning af 7. maj 2004, rapporter af 

juli 2006 fra ekspertgruppen og til sin beslutning af 27. april 2006 om kapitalforvaltning2, 

 

- der henviser til Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalgs (CESR) vejledning til 

Kommissionen af 26. januar 2006 vedrørende afklaring af definitionerne af aktiver, der 

kan indgå i UCITS (CESR/06-005), 

 

- der henviser til Den Internationale Valutafonds rapport fra april 2007 om global finansiel 

stabilitet: markedsudvikling og markedsspørgsmål, 

 

- der henviser til Den Europæiske Centralbanks (ECB) årsberetning for 2006, kapital IV: 

Finansiel stabilitet og integration, 

 

- der henviser til Kommissionens direktiv 2006/73/EF af 10. august 2006 om 

gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår de 

organisatoriske krav til og betingelserne for drift af investeringsselskaber samt 

definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv3 (MiFID-

gennemførelsesdirektivet), 

 

- der henviser til Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalgs niveau 3-henstillinger om 

incitamenter under MiFID (CESR/07-228b) af 29. maj 2007, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 

om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller 

optages til handel4 (prospektdirektivet), 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (KOM(2007)0361) (Solvens II-

direktivet), 

 

- der henviser til Rådets (Økofin) konklusioner af 8. maj 2007, 

 

- der henviser til Kommissionens grønbog om en forbedring af EU-rammerne for 

investeringsfonde (KOM(2005)0314) 

 

- der henviser til Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles 

beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier 

vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater5 og Europa-Parlamentets og Rådets 
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direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber 

med begrænset ansvar1, 

 

- der henviser til den opdaterede rapport fra Forummet for Finansiel Stabilitet om stærkt 

lånefinansierede institutioner af 19. maj 2007, 

 

- der henviser til rapporten fra OECD’s styringsgruppe "Den private kapitalbeholdnings 

rolle i virksomhedsledelse: om de private aktiefondes og "aktivist" hedgefondes rolle fra 

maj 2007, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 45, 

 

- der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0460/2007), 

 

A. der henviser til, at hensigten med denne beslutning ikke er at behandle de fem 

lovgivningsforanstaltninger i UCITS III-revisionspakken, nemlig fremme af 

indberetningsproceduren, udarbejdelse af et administrationsselskabspas, revision af det 

forenklede prospekt og udarbejdelse af en ramme for fondsfusioner og en ramme for 

pooling, eller at drøfte ændringer til samarbejdet om tilsyn på disse fem områder, 

 

B. der henviser til, at Parlamentet agter at spille en stor rolle i udformningen af et mere 

integreret europæisk marked for investeringsfonde, der går videre end den kommende 

begrænsede revision af UCITS III, 

 

C. der henviser til, at åbne fonde, der investerer i fast ejendom, og fonde af hedgefonde såvel 

som andre ikke-harmoniserede detailfonde for øjeblikket ligger uden for UCITS-

rammerne og dermed ikke har gavn af et europæisk pas, der begrænser diversiteten af de 

investeringsprodukter, der er tilgængelige for detailinvestorer, og UCITS's 

investeringsstrategi, 

 

D. der henviser til, at de forskellige nationale private investeringsordninger og 

investeringspraksis udgør en hindring for grænseoverskridende investeringsprodukter til 

professionelle investorer, 

 

E. der henviser til, at forskellige oplysningskrav til UCITS og andre konkurrerende 

investeringsprodukter, forskellige nationale beskatningsregler for grænseoverskridende 

fondsfusioner, hindringer for fondsbehandling og forskelligt ansvar for depositarer udgør 

en hindring for ensartede spilleregler, øget konkurrencedygtighed og konsolidering af det 

europæiske marked for investeringsfonde, 

 

F. der henviser til, at der har været mange misforståelser omkring forskellige alternative 

investeringsinstrumenter, og som henviser til, at instrumenter såsom hedgefonde og 

aktiefonde er forskellige med hensyn til tilvejebringelse af midler, investeringspolitiske 

mål og ledelseskontrol, 

                                                 
1  EUT L 310 af 25.11.2005, s. 1. 



 

Ikke harmoniserede detailfonde 

 

1. glæder sig over oprettelsen af en ekspertgruppe om åbne fonde, der investerer i fast 

ejendom, men beklager, at Kommissionen ikke har prioriteret spørgsmålet om fonde af 

hedgefonde; imødeser modtagelsen af både ekspertgruppens rapport om åbne fonde, der 

investerer i fast ejendom, og resultaterne af Kommissionens undersøgelse om ikke-

harmoniserede detailfonde, der har til formål at etablere et indre marked for disse 

produkter; 

 

2. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for en yderligere udvidelse af 

anvendelsesområdet for artikel 19, stk. 1, i UCITS III til at omfatte åbne fonde, der 

investerer i fast ejendom, og fonde af hedgefonde, navnlig da hedgefondsindekser 

allerede er gjort belånbare; understreger behovet for en fuldstændig konsekvensanalyse af 

risici og fordele ved denne ændring og dermed tage særlig hensyn til beskyttelse af 

UCITS-betegnelsen; understreger, at dette ikke bør afbryde den igangværende revision af 

UCITS III; 

 

3. mener, at det under hensyntagen til konklusionerne i ovennævnte ekspertgruppes rapport 

og Kommissionens undersøgelse om ikke-harmoniserede fonde bør overvejes at etablere 

en indre markedsramme for åbne fonde, der investerer i fast ejendom, og fonde af 

hedgefonde og andre ikke-harmoniserede detailfonde som regulerede produkter på EU-

plan på grundlag af en konsekvensanalyse og fuld inddragelse af spørgsmål vedrørende 

diversifikation, likviditet og vurdering; understreger, at sådanne overvejelser ikke må 

afbryde den igangværende UCITS III-revision; 

 

Ordning for private investeringer 

 

4. kræver, at der indføres harmoniserede rammer for private investeringer på EU-plan for at 

fremme det indre markeds integration, som bygger på en omfattende konsekvensanalyse; 

understreger, at en sådan ordning skal indeholde den nødvendige retssikkerhed for 

ordningens aktører, men at den ikke bør medføre overregulering og dermed for store 

byrder for private investeringsaktiviteter mellem professionelle og velinformede aktører i 

form af for detaljerede og for strenge krav; gentager, at det ikke bør være muligt at 

indføre national overregulering; 

 

5. mener, at en ordning for private investeringer skal gælde for alle åbne investeringsfonde, 

herunder fonde, som reguleres i EU, på nationalt plan såvel som fonde, der reguleres i 

tredjelande; er ikke desto mindre overbevist om, at det er afgørende at gøre fremskridt i 

spørgsmålet om gensidig markedsadgang, hvor det måtte være relevant; opfordrer derfor 

Kommissionen til at forhandle om disse aftaler med tredjelande, navnlig med De 

Forenede Stater, og anmoder Kommissionen om at tage fat på dette spørgsmål i det 

transatlantiske økonomiske råd; 

 

6. er overbevist om, at en definition af, hvem der er berettiget til at investere, er vigtig; 

foreslår, at eksisterende kategorier af investorer i MiFID og prospektdirektivet bør tages i 

betragtning; støtter en bred definition af professionel investor; understreger imidlertid, at 

der til trods for den eksisterende lovgivning er flere spørgsmål, der stadig bør tages op, 

herunder f.eks. kriteriet om årsindkomst samt behovet for at fastsætte 

overførselsrestriktioner, der forbyder professionelle investorer, som er berettiget til at 



investere under en sådan privat investeringsordning, at sælge produktet til detailinvestorer 

direkte eller indirekte, f.eks. i tilknytning til andre detailprodukter; 

 

7. foreslår, at der i første omgang indføres en fritagelse for indberetningsprocessen for 

UCITS i den reviderede UCITS III, idet denne fritagelse begrænses til et lille antal meget 

professionelle investorer såsom professionelle kunder ifølge MiFID; 

 

8. mener, at ordningen for private investeringer i anden omgang bør udvides til andre 

produkter, til en mere bredt defineret type af professionelle investorer og bør indeholde en 

generel fritagelse for lokale markedsføringsbestemmelser; opfordrer Kommissionen til 

inden sommeren 2008 at beslutte, om der er behov for lovgivningsforanstaltninger, eller 

om en vejledning fra Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) er tilstrækkelig; 

 

9. er overbevist om, at en europæisk ramme for ordningen for private investeringer kun bør 

finde anvendelse på grænseoverskridende private investeringer og i dette tilfælde 

tilsidesætte de eksisterende nationale bestemmelser, men at den ikke bør erstatte nationale 

bestemmelser, der finder anvendelse på indenlandske private investeringer; er som et 

første skridt tilhænger af en ordning, som bygger på vejledning fra CESR, men 

understreger, at man bør undersøge behovet for europæiske lovgivningsforanstaltninger 

for at opnå mere retssikkerhed; 

 

10. opfordrer Kommissionen til at undersøge og reducere de skattemæssige hindringer for 

grænseoverskridende investeringer i disse produkter; 

 

Distribution, oplysning og finansielle færdigheder 

 

11. mener, at anvendelsen af kommissioner er en acceptabel aflønningsmetode; påpeger 

samtidig, at oplysninger til investorer, herunder oplysning om gebyrer og spread, er meget 

vigtig for at gøre det muligt for investorerne at træffe mere informerede beslutninger og 

for at øge konkurrencen; glæder sig over MiFID-bestemmelserne om oplysning om 

gebyrer, men minder om, at MiFID ikke finder anvendelse på alle konkurrerende 

investeringsprodukter; 

 

Konkurrerende produkter 

 

12. mener, at kravene om oplysning af omkostninger og gebyrer på salgsstedet samt krav om 

løbende information om risici og resultater ikke kun bør gælde UCITS, men også alle 

konkurrerende produkter (dvs. certifikater, veksler, livsforsikring tilknyttet 

investeringsfonde); erkender dog, at det ikke er muligt at fastsætte regler for fuldstændig 

sammenlignelighed mellem forskellige typer af investeringsprodukter; 

 

13. anmoder i denne forbindelse om en gennemgang af lovgivningsrammerne for 

markedsføring, reklame og salg af alle detailinvesteringsprodukter senest inden udgangen 

af 2008, navnlig af det kommende solvens II-direktiv, forsikringsformidlingsdirektivet og 

UCITS III for at nå frem til ensartede spilleregler og en sammenhængende 

fremgangsmåde i forbindelse med beskyttelse af investorer; opfordrer Kommissionen til 

at anmode niveau 3-udvalgene om teknisk bistand på dette område samtidigt med, at der 

tages hensyn til mangfoldigheden af produkter og distributionskanaler; 

 



14. anmoder Kommissionen om at undersøge, om en sektorudarbejdet adfærdskodeks kan 

bidrage til at øge gebyrernes transparens ved at tage hensyn til de positive og negative 

følger af adfærdskodeksen i sektoren for afsluttede handler; 

 

15. glæder sig over henstillingen fra CESR om, at en betaling eller et ikke-monetært gode, 

der ydes til eller af en juridisk enhed inden for den samme koncern, der kun udbyder sine 

egne produkter (interne fonde), bør behandles på nøjagtig samme måde som en betaling 

eller et gode, der ydes af en anden juridisk enhed i forbindelse med en åben 

virksomhedsarkitektur (tredjepartsfonde); 

 

16. bemærker, at artikel 26 i MiFID-gennemførelsesdirektivet gælder for betalinger eller 

ikke-monetære goder ydet mellem to separate juridiske personer, mens produkter, som 

produceres og sælges af samme juridiske person, ikke er omfattet af artikel 26; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge den praktiske indvirkning af artikel 26 på salget af 

konkurrerende produkter og dermed på den åbne arkitektur; 

 

17. erkender, at sporing af kommissioner, især retrocessionsgebyrer, er en tidskrævende og 

omkostningsfuld proces, som forventes at blive intensiveret med den tiltagende åbne 

arkitektur; opfordrer derfor sektoren til at undersøge, om fælles standarder i hele EU for 

en passende bevarelse af positioner er nødvendig, såsom standarder for at identificere 

distributører eller fremskaffe data, såsom datafilformater, datatransmissionsprotokoller og 

rapporteringsfrekvens; 

 

18. opfordrer CESR til at indberette virkningerne af artikel 26 i MiFID-

gennemførelsesdirektivet om nuværende "softing"- og "bundling"-ordninger i 2008 og til 

at undersøge, under hensyntagen til allerede eksisterende såvel som mulige kommende 

selvregulerende initiativer fra sektoren, om en fælles tilsynsmetode i hele EU vil være til 

fordel for investorerne; 

 

19. tilslutter sig den bekymring, som Kommissionen har givet udtryk for i grønbogen om en 

forbedring af EU-rammerne for investeringsfonde, med hensyn til garanterede fonde, som 

fejlagtigt bliver defineret som sådanne, når de ikke er dækket af kravene til 

kapitalgrundlag; opfordrer derfor Kommissionen til at komme med et forslag til passende 

bestemmelser om, hvordan f.eks. kravene til kapitalgrundlag på EU-plan kan opfyldes for 

disse fonde for at sikre en effektiv forbrugerbeskyttelse; bemærker i denne forbindelse, at 

tilsynskrav skal være sammenhængende og lige strenge både kvalitativt med hensyn til 

standarder for risikostyring og kvantitativt med hensyn til de deraf resulterende 

kapitalkrav; 

 

Samspil mellem UCITS og MiFID 

 

20. glæder sig over Kommissionens hensigt om at løse eventuelle konflikter mellem 

bestemmelserne i UCITS III og MiFID om distribution, incitamenter og bestemmelser om 

forretningsskik i sit vademecum; beklager imidlertid, at Kommissionen ikke har 

offentliggjort denne vejledning inden medlemsstaternes gennemførelse af MiFID; 

opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til medlemsstatens gennemførelseslovgivning 

og -regler og præcisere vademecummets juridiske status og dets forhold til CESR niveau 

3-foranstaltninger og til Kommissionens spørgsmål og svar vedrørende MiFID; 

 

Finansielle færdigheder 



 

21. påpeger, at tilsvarende krav om oplysning om konkurrerende produkter på salgsstedet 

vedrørende omkostninger, risici og resultater kun hjælper investor med at træffe en 

informeret beslutning, hvis han har et fornuftigt kendskab til og en grundlæggende 

forståelse af den måde, forskellige investeringsprodukter fungerer på; fremhæver derfor 

behovet for finansielle færdigheder; 
 

Beskatning af grænseoverskridende fondsfusioner  

 

22. beklager, at grænseoverskridende fusioner i mange retssystemer fortsat er underlagt 

beskatning, mens indenlandske fusioner ikke udløser beskatning; mener, at 

grænseoverskridende og indenlandske fusioner bør være afgiftsneutrale, eftersom 

investorerne ikke kan påvirke sådanne begivenheder og bør behandles ens; 

 

23. opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til direktiv om beskatning af 

fondsfusioner i 2008 i forlængelse af princippet om afgiftsneutralitet fastsat i direktiv 

90/434/EØF og 2005/56/EF; understreger, at målet ikke er at harmonisere beskatningen, 

men at fastslå, at indenlandske og grænseoverskridende fusioner skal være afgiftsneutrale, 

hvis investoren bevarer sin investering i fonden før og efter fusionen eller trækker sin 

investering tilbage som følge af den forventede fusion, inden den finder sted; 

 

24. mener, at afgiftsneutralitet af praktiske årsager i første omgang kun skal anvendes på 

UCITS-fusioner og senere på alle andre fonde; 

 

25. understreger, at det er yderst vigtigt at have et samordnet tilsyn med UCITS og ikke-

UCITS-produkter, og opfordrer til fortsatte bestræbelser på at udveksle information og på 

praktisk samarbejde blandt de finansielle myndigheder; 

 

Investeringspolitik og risikostyring 

 

26. beklager, at den nuværende udformning af investeringspolitikkerne har resulteret i, at 

aktiver som f.eks. fonde af hedgefonde og åbne fonde, der investerer i fast ejendom, 

ligger uden for anvendelsesområdet for belånbare aktiver i UCITS III, mens ret flygtige 

og mindre transparente aktiver såsom hedgefondsindekser anses for belånbare af CESR; 

 

27. mener at en definition af belånbare aktiver og fastsættelse af investeringsgrænser ikke 

sikrer kvaliteten af investeringsforvaltningen og endog kan give detailinvestorer en falsk 

følelse af sikkerhed; foreslår derfor, at det på mellemlang sigt overvejes at gå fra en 

fremgangsmåde baseret på forskrifter til en principstyret fremgangsmåde baseret på 

porteføljestyring som en mere avanceret form for risikospredning; understreger, at 

revisionen af UCITS III ikke bør forsinkes af, at der på nuværende tidspunkt indledes 

grundlæggende drøftelser af en sådan ændring; understreger behovet for nøje at 

undersøge følgerne af en sådan ændring for resultaterne af UCITS og UCITS-

betegnelsen; 

 

28. mener, at indførelsen af principstyrede bestemmelser om risikostyringssystemer på niveau 

1 vil bidrage til at sikre den finansielle stabilitet og konvergensen i tilsynspraksis; 

forventer, at Kommissionen derfor, når lovgivningsarbejdet med revisionen af UCITS III 

er afsluttet, udarbejder en oversigt med principbaserede kriterier for anvendelse af 

risikostyringssystemer under hensyntagen til, at disse systemer bør svare til den 



individuelle risikoprofil for den enkelte fond; opfordrer Kommissionen til at undersøge, 

om administrationsselskaber bør være forpligtet til at begrunde et bestemt systems 

egnethed, og om der er behov for et generelt krav om forhåndsgodkendelse af 

risikostyringssystemer hos tilsynsmyndigheden eller en klarere rolle for depositaren i 

overvågningen af investeringsaktiviteten; opfordrer CESR til at afslutte sit arbejde med at 

harmonisere risikostyringssystemer og til at begynde at se på likviditetsstyring; 

 

29. anser det for at styrke investorernes tillid for nødvendigt, at alle administrationsselskaber, 

der er organiseret som kapitalselskaber, og alle børsnoterede distributionsselskaber er 

underlagt de nationale corporate governance-regler, der gælder i deres hjemland, og 

fællesskabsrettens corporate governance-regler; 

 

Fondsbehandling 

 

30. glæder sig over initiativer som f.eks. standardiseringsgruppen for fondsbehandling under 

European Fund and Asset Management Association og Eurofi samt andre initiativer på 

nationalt plan for at øge fondsbehandlingens effektivitet; bemærker dog, at de hidtidige 

fremskridt er utilfredsstillende; mener, at Kommissionen bør gribe ind, hvis sektoren ikke 

gør betydeligt større fremskridt med hensyn til en mere omfattende anvendelse af 

elektronisk og standardiseret fondsbehandling inden udgangen af 2009; 

 

31. henleder opmærksomheden på de problemer, som små og mellemstore distributører og 

distributører med begrænset grænseoverskridende aktivitet støder på, når de går over til 

automatiserede og standardiserede løsninger; 

 

32. bemærker, at standardiserede opgørelsesfrister kunne være et incitament til større 

automatisering og forenkle og præcisere ordrebehandlingen og reducere fejlraten; 

 

33. har noteret sig tanken om at etablere en standardiseret proces for at lette adgangen til 

pålidelige og standardiserede data om grænseoverskridende fonde, f.eks., hvis det er 

relevant, med støtte fra en referencedatabase over europæiske fonde med statiske data 

som prospekter og databehandling; fremhæver behovet for overvågning for at sikre, at 

data er ajourført og pålidelige; 

 

Depositar 

 

34. beklager, at ikke alle medlemsstater tillader afdelinger af EU's kreditinstitutioner at 

fungere som depositar, selv om de er reguleret på EU-plan i overensstemmelse med EU's 

lovgivning om finansielle tjenesteydelser; opfordrer derfor Kommissionen til at tage de 

nødvendige lovgivningsmæssige skridt i forbindelse med revisionen af UCITS III til at 

tillade sådanne kreditinstitutioner at fungere som depositar og til at fastsætte retningslinjer 

for et effektivt samarbejde om tilsyn; 

 

35. mener, at en harmonisering af definitionen af depositarfunktioner vil kunne bidrage til en 

bedre forståelse og et bedre samarbejde mellem tilsynsmyndigheder og sikre et 

konsekvent investorbeskyttelsesniveau i Europa; erkender imidlertid problemet med at 

overvinde nationale forskelle, navnlig med hensyn til ejendomslovgivning, bestemmelser 

om ansvar og regler om beskyttelse mod insolvens; kræver en yderligere undersøgelse af 

de retlige hindringer, som skal fjernes for at opnå en harmonisering af depositarfunktioner 



ved at tage hensyn til den eksisterende forskning i depositarens forskellige roller og 

ansvar i medlemsstaterne; 

 

36. understreger, at et depositarpas kun bør indføres, efter en fuldstændig harmonisering af 

depositarens rolle og ansvar; understreger, at samspillet mellem et depositarpas, 

administrationsselskabspas, fonden og tilsynsmyndighederne bør undersøges nøje, inden 

der træffes beslutning herom; 

 

37. opfordrer Kommissionen til at undersøge de virkninger, som en omfattende brug af yderst 

komplekse produkter (f.eks. derivater, herunder kreditderivater og indekser, inklusive 

hedgefondsindekser) har på effektiviteten af depositarens tilsynsfunktion; 

 

Lamfalussy 

 

38. understreger betydningen af at sikre udvalget af gennemførelsesinstrumenter på grundlag 

af indhold og mål i den grundlæggende niveau 1-lovgivning; opfordrer Kommissionen til 

at fremsætte forslag til et retsgrundlag på niveau 1 for brug af såvel 

gennemførelsesdirektiver som gennemførelsesforordninger på niveau 2; påpeger, at den 

nye forskriftsprocedure med kontrol skal anvendes på alle niveau 2-foranstaltninger; 

 

Hedgefonde 

 

39. henviser til beviserne for, at alternative investeringer som f.eks. hedgefondsaktiviteter, 

selv om de stadig på uhensigtsmæssig vis vurderes ud fra deres potentielle systemiske 

virkninger, ofte resulterer i større likviditet på markedet, spredning af risikoen, navnlig 

for traditionelle porteføljer og øget konkurrence mellem prisstillere og mæglere samt 

gavnlig hensigtsmæssig forskning, der resulterer i øget information og en mere effektiv 

prisfastsættelse; 

 

40. anser gennemsigtighed og oplysninger til investorer og tilsynsførende for at være af 

afgørende betydning og forventer, at de kommende forslag fra Den Internationale 

Børstilsynsorganisation (IOSCO) skaber mere klarhed i denne sammenhæng; opfordrer i 

denne henseende indtrængende sektoren til at nå til enighed om en adfærdskodeks om 

porteføljevurdering, risikostyringssystemer, gennemsigtigheden af gebyrstrukturer og 

øget indblik i investeringsstrategier; opfordrer Kommissionen til at spille en mere aktiv 

rolle i disse drøftelser (f.eks. i G8); 

 

41. er overbevist om, at detailinvestorers adgang til hedgefonde ikke bør forbydes som sådan; 

påpeger dog, at detailinvestorernes adgang bør ske under strenge betingelser i lyset af den 

ofte lempelige regulering af hedgefonde og deres aktiviteter; understreger, at det er 

nødvendigt med klare kriterier for, hvilke investorer der er omfattet, og med en regulering 

af modparternes eksponering; understreger samtidig, at enheder, som reguleres i henhold 

til MiFID, er omfattet af test for egnethed og hensigtsmæssighed til distribution som 

forebyggelse af uhensigtsmæssigt salg; 

 

42. mener, at spørgsmål om finansiel stabilitet skal behandles på globalt plan gennem et øget 

samarbejde mellem tilsynsmyndighederne og centralbankerne i internationale organer 

såsom IOSCO samt via en regelmæssig dialog mellem regeringer og lovgiver; opfordrer 

indtrængende Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og CESR til at spille en aktiv 

rolle for at fremme denne dialog og om nødvendigt foreslå passende foranstaltninger;  



 

43. mener, at hedgefonde kan bidrage til at styrke corporate governance praksis gennem en 

forøgelse af antallet af investorer, der gør aktiv og kvalificeret brug af deres 

aktierettigheder; er dog bekymret over, at nogle hedgefonde kunne tænkes at øge deres 

stemmeindflydelse billigt via mange forskellige mekanismer som f.eks. udlån og lån af 

værdipapirer; erkender, at dette ikke kun gøres af hedgefonde; foreslår, at Kommissionen 

undersøger det hensigtsmæssige i og gennemførligheden af en bestemmelse om, at når 

værdipapirer opbevares på investorers regning, skal en aftale om lån af værdipapirer 

indeholde en ret for udlåneren til omgående at tilbagekalde sine værdipapirer og at, hvis 

der ikke finder nogen tilbagekaldelse sted, låneren kun bør have tilladelse til at gøre brug 

af stemmerettigheder i overensstemmelse med udlånerens anvisninger; 

 

Aktiefonde 

 

44. anser aktiefonde for at være en vigtig kilde til start-, vækst- og omstruktureringskapital, 

ikke blot for store børsnoterede selskaber, men også for små og mellemstore 

virksomheder; er imidlertid også klar over de tilfælde, hvor en øget gældssætning har 

medført betydeligere risici for virksomhederne og deres ansatte, når deres ledelse ikke 

længere var i stand til at opfylde tilbagebetalingsforpligtelserne; 

 

45. understreger betydningen af gennemskuelighed over for investorerne og over for 

tilsynsmyndighederne vedrørende gebyrer og tilvejebringelse af kapital, navnlig når 

resultatet er en forbedring af de private virksomheders finansielle stilling samt af deres 

mål for forvaltningen, navnlig i forbindelse med omstrukturering af store virksomheder; 

 

46. mener, at regulering af modparternes eksponering og klare kriterier for, hvilke investorer 

der er omfattet for at begrænse detailinvestorernes eksponering for aktiefonde, er af 

afgørende betydning; 

 

47. erkender, at det offentlige ofte fokuserer på beskæftigelsesvirkningerne; bemærker, at 

tilgængelige data modsiger hinanden med hensyn til aktiefondenes samlede virkning på 

det generelle beskæftigelsesniveau; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en bedre 

undersøgelse; 

 

48. er overbevist om, at der er behov for en mere indgående undersøgelse for at forstå 

virkningerne af alternative investeringer, som f.eks. hedgefonde og aktiefonde, for den 

finansielle stabilitet, corporate governance, forbrugervalg og -beskyttelse og 

beskæftigelsen; ser frem til at undersøge disse virkninger i sine kommende betænkninger 

om hedgefonde og aktiefonde, som vil være baseret på de undersøgelser, som blev bestilt 

i august 2007; foreslår, at disse betænkninger bl.a. bør behandle følgende spørgsmål: 

 

- om en sektorbaseret adfærdskodeks er tilstrækkelig til at fremme finansiel stabilitet 

og investorbeskyttelse, eller om der er behov for en større indsats fra lovgivernes og 

tilsynsmyndighedernes side med hensyn til oplysningskrav via minimumsstandarder 

for rapportering og regulering af relevante aktører; 

 

 - om der er interesse for eller endog behov for et europæisk mærke for alternative 

investeringsinstrumenter og i givet fald, hvilket kriterium kunne anvendes til at 

skelne mellem de forskellige aktivklasser, som vil være omfattet af en sådan EU-

ramme; 



 

 - om hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at detailinvestorer kan få adgang til 

disse aktivklasser; 

 

o 
o     o 

 
49. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 

 

 


