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(Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително)

ДИРЕКТИВИ

ДИРЕКТИВА 2007/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 5 септември 2007 година
за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета и директиви 2002/83/ЕО, 2004/39/ЕО, 2005/68/ЕО
и 2006/48/ЕО по отношение на процедурните правила и критериите за оценяване за
предварителната оценка на придобиванията и увеличението на участия във финансовия сектор
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови
инструменти (6), Директива 2005/68/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 ноември 2005 г. относно
презастраховането и Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно
предприемането и осъществяването на дейност на кредитни
институции (преработена) (7) регулират ситуации, при които
дадено физическо или юридическо лице е взело решение да
придобие или увеличи квалифицирано участие в кредитна
институция, застрахователно или презастрахователно предприятие или инвестиционен посредник.

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност, и по-специално член 47, параграф 2 и член 55 от него,
като взеха предвид предложението на Комисията,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),
като взеха предвид становището на Европейската централна
банка (2),

(2)

Правната рамка до този момент не предвижда подробни
критерии за предварителната оценка на предложеното
придобиване, нито процедура за тяхното прилагане. Необходимо е изясняване на критериите и процеса на предварителна оценка, за да се осигурят необходимата правна
сигурност, яснота и предсказуемост по отношение на
процеса на оценяване, както и по отношение на резултатите
от него.

(3)

Ролята на компетентните органи както при националните,
така и при презграничните случаи следва да се състои в
извършване на предварителната оценка в рамките на ясна и
прозрачна процедура и ограничен набор от ясни критерии
за оценка от строго пруденциално естество. Следователно е
необходимо да се уточнят критерии за надзорната оценка на
акционерите и управлението във връзка с предложено
придобиване и ясна процедура за тяхното прилагане.
Настоящата директива възпрепятства всякакво заобикаляне
на първоначалните условия за получаване на разрешително
чрез придобиване на квалифицирано участие в субекта, в
който се предлага придобиване. Настоящата директива не
следва да възпрепятства компетентните органи да вземат
предвид ангажиментите, поети от предложилия приобретател, за изпълнение на пруденциалните изисквания за оценка

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от
Договора (3),
като имат предвид, че:
(1)

Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. за
координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане,
различно от животозастраховането (трета директива за
застраховането, различно от животозастраховане) (4), Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
5 ноември 2002 г. относно животозастраховането (5),
Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на

(1) ОВ C 93, 27.4.2007 г., стр. 22.
(2) ОВ C 27, 7.2.2007 г., стр. 1.
(3) Становище на Европейския парламент от 13 март 2007 г. (все още
непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 28 юни
2007 г.
(4) ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ
L 323, 9.12.2005 г., стр. 1).
(5) ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 2006/101/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г.,
стр. 238).

(6) ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 2006/31/ЕО (ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 60).
(7) ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива
2007/18/ЕО на Комисията (ОВ L 87, 28.3.2007 г., стр. 9).
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съгласно критериите за оценка, изложени в настоящата
директива, при условие че правата на предложилия
приобретател по настоящата директива не са засегнати.
(4)

Предварителната оценка на предложено придобиване по
никакъв начин не следва да отменя или заменя изискванията
за текущия разумен надзор и други съответни разпоредби,
на които субектът, който е предмет на сделката, е бил
подчинен от момента на неговото първоначално одобрение.

(5)

Настоящата директива не следва да възпрепятства участниците на пазара да участват ефективно на пазара на ценни
книжа. Необходимата информация за оценка на предложено
придобиване, както и оценката за съответствието с различните критерии трябва следователно да бъде пропорционална, наред с другото, на ангажираността на предложилия
приобретател в управлението на образуванието, в което се
предлага придобиването. Компетентните органи следва, в
съответствие с добрата административна практика, да
извършат своята оценка незабавно и да информират
предложилия приобретател и за положителната оценка,
във всеки случай, ако предложилият приобретател е
поискал това.

(6)

(7)

За пазари, които са все по-интегрирани и в които групови
структури могат да обхващат няколко държави-членки,
придобиването на квалифицирано участие подлежи на
контрол в няколко държави-членки. Максималното хармонизиране на процедурата и предварителните оценки
навсякъде в Общността, без държавите-членки да установяват по-строги правила, е следователно от решаващо
значение. Праговете за нотификация на предложено придобиване или прехвърляне на квалифицирано участие,
процедурата по оценяване, списъкът с критериите за оценка
и други разпоредби на настоящата директива, които се
прилагат за предварителната оценка на предложените
придобивания, следва поради това да бъдат обект на
максимално хармонизиране. Настоящата директива не
възпрепятства държавите-членки да изискват от компетентните органи да бъдат информирани относно придобивания
на участия под определените в настоящата директива
прагове, доколкото една държава-членка налага не повече
от един допълнителен праг под 10 % за тази цел. Освен това
тя не възпрепятства компетентните органи да установяват
общи насоки за това в кои случаи ще се смята, че такива
участия водят до упражняване на значително влияние.
С цел гарантиране на яснотата и предвидимостта на
процедурата по оценяване следва да има ограничен
максимален срок за извършване на предварителната оценка.
По време на процедурата по оценяване компетентните
органи следва да могат да преустановят отчитането на
времето само веднъж и единствено с цел да се изиска
допълнителна информация, след което органите следва при
всички случаи да завършат оценяването в рамките на
максималния срок за извършване на оценка. Това не следва
да възпрепятства компетентните органи да изискват други
пояснения дори и след срока, определен за предоставяне на
поисканата информация, или да позволяват на предложилия
приобретател да предостави допълнителна информация в
който и да е момент през време на максималния срок за
извършване на оценка, при условие че този срок не е
превишен. Това също така не следва да бъде пречка за
компетентните органи да възразяват срещу предложеното
придобиване, когато това е уместно, в който и да е момент
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по време на максималния срок за извършване на оценка.
Затова сътрудничеството между предложилия приобретател
и компетентните органи следва да продължи да бъде
неделима част от целия период за извършване на оценка.
Редовни контакти между предложилия приобретател и
компетентния орган на регулирания субект, в който се
предлага придобиването, могат да започнат и преди
официалната нотификация. Това сътрудничество следва да
съдържа истинско усилие за оказване на взаимно съдействие, за да се избегнат например непредвидени изисквания
на информация или предоставяне на информация в късен
момент от срока за извършване на оценката.
(8)

По отношение на предварителната оценка критерият,
свързан с „репутацията на предложилия приобретател“,
предполага определяне на това, дали има съмнения относно
почтеността и професионалната компетентност на предложилия приобретател и дали тези съмнения са основателни.
Подобни съмнения могат да възникнат например вследствие
на предишни действия при извършване на стопанска
дейност. Оценката на репутацията е от особено значение,
ако предложилият приобретател е нерегулиран стопански
субект, но тази оценка следва да бъде улеснена, ако
приобретателят е бил одобрен и върху него се упражнява
надзор в рамките на ЕС.

(9)

Списък, съставен от държавата-членка, следва да уточнява
информацията, която може да бъде поискана за целите на
оценките, при стриктно спазване на критериите, определени
в настоящата директива. Информацията следва да бъде
съразмерна и приспособена към естеството на предложеното
придобиване, особено ако предложеният приобретател е
нерегулиран стопански субект или е установен в трета
страна. Следва да се предвидят разпоредби и относно
възможността за изискване на по-малко обстойна информация в обосновани случаи.

(10) Важно е компетентните органи да работят в тясно

сътрудничество едни с други при оценяване на това,
доколко е подходящ даден предложил приобретател, който
е регулиран стопански субект, одобрен в друга държавачленка или в друг сектор. Макар да се смята за подходящо
отговорността за крайното решение по отношение на
предварителната оценка да продължи да се носи от
компетентния орган, отговорен за надзора на образуванието,
в което се предлага придобиването, този компетентен орган
следва да взема изцяло под внимание становището на
компетентния орган, отговорен за надзора на предложилия
приобретател, особено във връзка с критериите за оценяване,
пряко свързани с предложилия приобретател.
(11) Комисията в съответствие с правата и задълженията,

определени в Договора, следва да бъде в състояние да
осъществява наблюдение върху прилагането на разпоредбите относно предварителната оценка на придобивания с
оглед изпълнение на задълженията, които са ѝ възложени
във връзка с прилагането на общностното право. Като вземат
предвид член 296 от Договора, държавите-членки следва да
си сътрудничат с Комисията, като след приключване на
процедурата по оценяване ѝ предоставят информация,
свързана с предварителните оценки, провеждани от техните
компетентни органи, когато такава информация е поискана
единствено с оглед определяне дали държавите-членки са
нарушили своите задължения по настоящата директива.
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10 от Директива 2004/109/ЕО (*), както и условията по
отношение на тяхното сумиране, предвидени в член 12,
параграфи 4 и 5 от споменатата директива.

(12) Критериите за оценяване могат в бъдеще да се нуждаят от

корекции, за да се отчетат развитието на пазара и
необходимостта от еднакво прилагане в рамките на
Общността. Такива технически корекции следва да се
приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета
от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за
упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени
на Комисията (1).

Държавите-членки не вземат предвид правата на глас или
акциите, които инвестиционни посредници или кредитни
институции могат да притежават в резултат от поемане на
емисията на финансови инструменти и/или пласиране на
финансови инструменти на базата на твърд ангажимент,
предвидени в раздел А, точка 6 от приложение I към
Директива 2004/39/ЕО (**), при условие че тези права не се
упражняват или използват по друг начин за намеса в
управлението на емитента и доколкото те се прехвърлят в
срок една година след придобиването.

(13) Тъй като целите на настоящата директива, а именно

установяването на хармонизирани процедурни правила и
критерии за оценяване в рамките на Общността, не могат да
бъдат осъществени в достатъчна степен от държавите-членки
и следователно, поради мащаба и последиците си, могат да
бъдат по-добре осъществени на общностно равнище,
Общността може да приеме мерки в съответствие с
принципа на субсидиарност, установен в член 5 от
Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност,
посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля
необходимото за постигането на тези цели.

(*)

Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на
информацията за издателите, чиито ценни книжа са
допуснати за търгуване на регулиран пазар (ОВ L 390,
31.12.2004 г., стр. 38).
(**) Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на
финансови инструменти (ОВ L 145, 30.4.2004 г.,
стр. 1.). Директива, последно изменена с Директива
2007/44/ЕО (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1).“

(14) Намерението на Общността е да запази своите финансови

пазари отворени за останалата част от света и по този начин
да подпомогне подобряването на либерализирането на
световните финансови пазари в трети страни. Би било от
полза за всички участници на пазара да постигнат равен
достъп до инвестиции по целия свят. Държавите-членки
следва да докладват на Комисията за случаи, в които
общностни кредитни институции, инвестиционни посредници, други финансови институции или застрахователни
предприятия, придобиващи кредитни институции, инвестиционни посредници, други финансови институции или
застрахователни предприятия, намиращи се в трети страни,
не се третират еднакво с местните приобретатели и се
сблъскват със сериозни пречки. Комисията следва да
предложи мерки за решаване на проблемите при подобни
случаи или да ги повдигне на подходящ форум.
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2.

Член 15 се изменя, както следва:
а)

параграф 1 се заменя със следното:
„1. Държавите-членки изискват от всяко физическо
или юридическо лице или такива лица, действащи
съгласувано, наричани по-долу „предложил приобретател“, които са взели решение или да придобият,
пряко или непряко, квалифицирано участие в застрахователно предприятие, или пряко или непряко да
увеличат такова квалифицирано участие, в резултат на
което делът на правата на глас или капиталът, който
държат, би достигнал или надвишил 20, 30 или 50 %,
или застрахователното предприятие би станало тяхно
дъщерно предприятие, наричано по-долу „предложено
придобиване“, първо да нотифицират писмено компетентните органи на застрахователното предприятие, в
което те се стремят да придобият квалифицирано
участие или да увеличат подобно квалифицирано
участие, относно размера на предвиденото участие и
относно съответната информация, посочена в член
15б, параграф 4. Държавите-членки не са длъжни да
прилагат прага от 30 % в случаите, в които съгласно
член 9, параграф 3, буква а) от Директива 2004/109/
ЕО прилагат праг от една трета.“;

(15) В съответствие с параграф 34 от Междуинституционалното

споразумение за по-добро законотворчество (2) държавитечленки се насърчават да съставят, за себе си и в интерес на
Общността, таблици, отразяващи, доколкото е възможно,
съответствието между настоящата директива и мерките по
въвеждането ѝ в националното законодателство, както и да
предоставят публичен достъп до тях.
(16) Директиви 92/49/ЕИО, 2002/83/ЕО, 2004/39/ЕО, 2005/

68/ЕО и 2006/48/ЕО следва да бъдат съответно изменени,
ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Изменение на Директива 92/49/ЕИО
Директива 92/49/ЕИО се изменя, както следва:
1.

В член 1, буква ж) вторият параграф се заменя със следното:

б)

параграф 1а се заличава;

„За целите на настоящото определение, по смисъла на
членове 8 и 15 и на другите нива на участие, посочени в
член 15, се отчитат правата на глас, посочени в членове 9 и

в)

параграф 2 се заменя със следното:

(1) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/
512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
(2) ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

„2. Държавите-членки изискват от всяко физическо
или юридическо лице, което е взело решение да се
разпореди, пряко или непряко, с квалифицираното си
участие в застрахователно предприятие, първо да
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нотифицира писмено компетентните органи на държавата-членка по произход, като посочи размера на
предвиденото участие. Такова лице следва също да
нотифицира компетентните органи, ако е взело
решение да намали квалифицираното си участие, така
че делът на правата на глас или притежавания
капитала би спаднал под 20, 30 или 50 % или така
че застрахователното предприятие би престанало да
бъде негово дъщерно предприятие. Държавите-членки
не са длъжни да прилагат прага от 30 % в случаите,
когато съгласно член 9, параграф 3, буква а) от
Директива 2004/109/ЕО прилагат праг от една трета.“
3.

Създават се следните членове:
„Член 15а
1. Компетентните органи изпращат, своевременно и във
всички случаи в рамките на два работни дни след
получаване на нотификацията, предвидена в член 15,
параграф 1, както и след евентуално последващо получаване
на информацията, посочена в параграф 2 от настоящия член,
писмено потвърждение за получаването до предложилия
приобретател.
Компетентните органи разполагат с максимален срок
шестдесет работни дни от датата на писменото потвърждение за получаване на нотификацията и на всички
документи, които държавата-членка изисква да се прилагат
към нотификацията въз основа на списъка, посочен в член
15б, параграф 4, наричан по-долу „срок за извършване на
оценка“, за да извършат оценката, предвидена в член 15б,
параграф 1, наричана по-долу „оценка“.
Компетентните органи информират предложилия приобретател за датата, на която изтича срокът за извършване на
оценка, при потвърждаване на получаването на нотификацията.
2. Компетентните органи могат, по време на срока за
извършване на оценка, ако е необходимо, но не по-късно от
петдесетия работен ден от срока за извършване на оценка, да
отправят искане за допълнителна информация, която е
необходима за приключване на оценката. Това искане се
отправя в писмена форма и уточнява необходимата
допълнителна информация.
За периода между датата на искане на информация от страна
на компетентните органи и датата на получаване на отговор
от предложилия приобретател срокът за извършване на
оценка се прекъсва. Това прекъсване не може да надвишава
двадесет работни дни. Всяко допълнително искане от страна
на компетентните органи за допълване или изясняване на
информацията се отправя по преценка на компетентните
органи, но то не може да води до прекъсване на срока за
извършване на оценка.
3. Компетентните органи могат да удължат прекъсването,
посочено в параграф 2, втора алинея, най-много до тридесет
работни дни, ако предложилият приобретател:
а)

се намира или е регулиран извън Общността; или

б)
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е физическо или юридическо лице, което не подлежи
на надзор съгласно настоящата директива, Директива
85/611/ЕИО (*), Директива 2002/83/ЕО (**), Директива 2004/39/ЕО, Директива 2005/68/ЕО (***) или
Директива 2006/48/ЕО (4)*.

4. Ако след извършване на оценката компетентните
органи решат да се противопоставят на предложението за
придобиване, те уведомяват предложилия приобретател в
писмена форма, като представят мотивите за решението, в
рамките на два работни дни, като не излизат извън рамките
на срока за извършване на оценка. При спазване на
разпоредбите на националното законодателство, по искане
на предложилия приобретател може да бъде публично
оповестено подходящо изложение на мотивите за решението. Това не възпрепятства държавите-членки да разрешат
на компетентните органи да извършат подобно публично
оповестяване, без това да е поискано от предложилия
приобретател.
5. Ако компетентните органи не се противопоставят в
писмена форма на предложението за придобиване в рамките
на срока за извършване на оценката, предложеното
придобиване се смята за одобрено.
6. Компетентните органи могат да определят максимален
срок за сключване на предложеното придобиване и по
целесъобразност да го удължат.
7. Държавите-членки не могат да налагат изисквания, построги от определените в настоящата директива, за
нотификация и одобрение от компетентните органи на
преки или непреки придобивания на права на глас или на
капитал.
Член 15б
1. При оценяване на нотификацията, предвидена в член
15, параграф 1, и на информацията, посочена в член 15а,
параграф 2, компетентните органи, с оглед гарантиране на
стабилно и разумно управление на застрахователното
предприятие, в което се предлага придобиване, и като
отчитат възможното въздействие на предложилия приобретател върху застрахователното предприятие, преценяват
доколко предложилият приобретател е подходящ, както и
финансовата стабилност на предложеното придобиване
съгласно всеки един от следните критерии:
а)

репутацията на предложилия приобретател;

б)

репутацията и опитът на всяко лице, което ще
ръководи дейността на застрахователното предприятие
в резултат на предложеното придобиване;

в)

финансовата стабилност на предложилия приобретател, по-специално във връзка с вида дейност, която се
провежда или предвижда в застрахователното предприятие, в което се предлага придобиване;

г)

дали застрахователното предприятие ще бъде в
състояние да спазва и да продължава да спазва
пруденциалните изисквания, които се основават на
настоящата директива и, където е приложимо, на
други директиви, по-специално директиви 73/239/
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ЕИО, 98/78/ЕО (5)*, 2002/13/ЕО (6)* и 2002/87/ЕО
(7)*, и по-специално дали групата, от която то ще
стане част, има структура, която позволява упражняване на ефективен надзор, ефективен обмен на
информация между компетентните органи и разпределяне на отговорностите между компетентните органи;
д)

дали съществуват разумни основания за подозрение, че
във връзка с предложеното придобиване се извършва,
било е извършено или е имало опит за извършване на
пране на пари или финансиране на тероризма по
смисъла на член 1 от Директива 2005/60/ЕО (8)* или
че осъществяването на предложеното придобиване би
увеличило риска от това.

2. Компетентните органи могат да се противопоставят на
предложеното придобиване само ако са налице сериозни
основания за това съгласно критериите, посочени в
параграф 1, или ако предоставената от предложилия
приобретател информация е непълна.

в)

(*)

5. Независимо от разпоредбите на член 15а, параграфи 1,
2 и 3, когато на компетентния орган са изпратени
нотификации за две или повече предложения за придобиване или увеличаване на квалифицираното участие в едно и
също застрахователно предприятие, този орган третира
предложилите приобретатели по недискриминационен
начин.

(**)

(***)

(4)*

(5)*

Член 15в
1. Съответните компетентни органи работят в тясно
сътрудничество помежду си при осъществяване на оценката,
ако предложилият приобретател е едно от следните:
а)

б)

кредитна институция, застрахователно предприятие,
презастрахователно предприятие, инвестиционен
посредник или управляващо дружество по смисъла
на член 1а, точка 2 от Директива 85/611/ЕИО,
наричано по-долу „управляващо дружество ПКИПЦК“,
одобрено в друга държава-членка или в сектор,
различен от този, в който се предлага придобиването;
предприятие майка на кредитна институция, застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие, инвестиционен посредник или управляващо
дружество ПКИПЦК, одобрени в друга държава-членка
или в сектор, различен от този, в който се предлага
придобиването; или

физическо или юридическо лице, контролиращо
кредитна институция, застрахователно предприятие,
презастрахователно предприятие, инвестиционен
посредник или управляващо дружество ПКИПЦК,
одобрени в друга държава-членка или в сектор,
различен от този, в който се предлага придобиването.

2. Компетентните органи си предоставят без необосновано
забавяне всякаква информация, която е съществена или от
значение за оценката. В тази връзка компетентните органи
обменят помежду си при поискване всякаква информация,
която е от значение, и по своя собствена инициатива
съобщават цялата съществена информация. В решението на
компетентния орган, одобрил застрахователното предприятие, за което е направено предложението за придобиване, се
посочват всички становища или резерви, изразени от страна
на компетентния орган, който отговаря за предложилия
приобретател.

3. Държавите-членки не могат да налагат предварителни
условия във връзка с размера на участие, което следва да
бъде придобито, нито да разрешават на компетентните си
органи да разглеждат предложеното придобиване от
позицията на икономическите нужди на пазара.
4. Държавите-членки оповестяват списък с информацията,
която е необходима за извършване на оценката и която
следва да бъде предоставена на компетентните органи при
изпращане на нотификацията, посочена по член 15,
параграф 1. Необходимата информация следва да съответства и да бъде приспособена към естеството на предложилия
приобретател и предложеното придобиване. Държавитечленки не могат да изискват информация, която не е от
значение за извършване на предварителна оценка.
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(6)*

(7)*

(8)*

Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември
1985 г. за координиране на законовите, подзаконовите
и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми
ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 375, 31.12.1985 г.,
стр. 3). Директива, последно изменена с Директива
2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ
L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).
Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането (ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1).
Директива, последно изменена с Директива 2007/44/
ЕО.
Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 16 ноември 2005 г. относно презастраховането (ОВ L 323, 9.12.2005 г., стр. 1). Директива,
изменена с Директива 2007/44/ЕО.
Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането
и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1).
Директива, последно изменена с Директива 2007/44/
ЕО.
Директива 98/78/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 27 октомври 1998 г. относно допълнителния надзор върху застрахователни предприятия, които
са част от застрахователна или презастрахователна
група (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 1). Директива
последно изменена с Директива 2005/68/ЕО.
Директива 2002/13/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 5 март 2002 г. за изменение на Директива
73/239/ЕИО на Съвета по отношение на изискванията
за границите на платежоспособност на дружества,
които не извършват животозастраховане (ОВ L 77,
20.3.2002 г., стр. 17).
Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните
посредници към един финансов конгломерат (ОВ
L 35, 11.2.2003 г., стр. 1). Директива, изменена с
Директива 2005/1/ЕО.
Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 26 октомври относно предотвратяването
на използването на финансовата система за целите на
прането на пари и финансиране на тероризма (ОВ
L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).“
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предвиденото участие и съответната информация по
член 15б, параграф 4. Държавите-членки не са длъжни
да прилагат прага от 30 % в случаите, в които съгласно
член 9, параграф 3, буква а) от Директива 2004/109/
ЕО прилагат праг от една трета.“;

„— корекции на критериите, установени в член 15б,
параграф 1, с цел да се отчете бъдещото развитие и да
се гарантира еднакво прилагане на настоящата директива.“
б)

параграф 1а се заличава;

в)

параграф 2 се заменя със следното:

Член 2
Изменение на Директива 2002/83/ЕО

„2. Държавите-членки изискват всяко физическо или
юридическо лице, което е взело решение да се
разпореди, пряко или непряко, с квалифицирано
участие в застрахователно предприятие, първо да
нотифицира писмено компетентните органи на държавата-членка по произход за размера на неговото/
нейното участие. Такова лице също така следва да
нотифицира компетентните органи, ако той/тя възнамерява да намали своето квалифицирано участие, така
че частта от правата на глас или от притежавания
капитал би спаднал под 20, 30 или 50 % или
застрахователното предприятие би престанало да бъде
негово/нейно дъщерно предприятие. Държавитечленки не са длъжни да прилагат прага от 30 % в
случаите, когато съгласно член 9, параграф 3, буква а)
от Директива 2004/109/ЕО прилагат праг от една
трета.“

Директива 2002/83/ЕО се изменя, както следва:
1.

В член 1, буква й) втора алинея се заменя със следното:
„За целите на това определение, по смисъла на членове 8 и
15 и на другите нива на участие, посочени в член 15, се
отчитат правата на глас, посочени в членове 9 и 10 от
Директива 2004/109/ЕО (*), както и условията по отношение на тяхното сумиране, предвидени в член 12, параграфи
4 и 5 от посочената директива.
Държавите-членки не вземат предвид правата на глас или
акциите, които инвестиционни посредници или кредитни
институции могат да притежават в резултат от поемане на
емисията на финансови инструменти и/или пласиране на
финансови инструменти на базата на твърд ангажимент,
предвидени в раздел А, точка 6 от приложение I към
Директива 2004/39/ЕО (**), при условие че тези права не се
упражняват или използват по друг начин за намеса в
управлението на емитента и при условие че те се прехвърлят
в срок една година след придобиването.
(*)

Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 15 декември 2004 г. за хармонизиране на
изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са
допуснати за търгуване на регулиран пазар (ОВ
L 390, 31.12.2004 г., стр. 38).
(**) Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на
финансовите инструменти (ОВ L 145, 30.4.2004 г.,
стр. 1). Директива, последно изменена с Директива
2007/44/ЕО (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1).“
2.

Член 15 се изменя, както следва:
а)

параграф 1 се заменя със следното:
„1. Държавите-членки изискват от всяко физическо
или юридическо лице, или такива лица, действащи
съгласувано (наричани по-долу „предложил приобретател“), които или са взели решение да придобият,
пряко или непряко, квалифицирано си участие в
застрахователно предприятие, или допълнително да
увеличат пряко или непряко такова участие, в резултат
на което делът на правата на глас или капитала, който
държат, би достигнал или надвишил 20, 30 или 50 %,
или застрахователното предприятие би станало тяхно
дъщерно предприятие, наричано по-долу „предложено
придобиване“, първо да нотифицират писмено компетентните органи на застрахователното предприятие, в
което те се стремят да придобият или увеличат
квалифицирано участие, като посочват размера на

3.

Създават се следните членове:
„Член 15а
Срок за извършване на оценка
1. Компетентните органи изпращат своевременно и във
всички случаи в рамките на два работни дни след
получаване на нотификацията, изисквана по член 15,
параграф 1, както и след евентуално последващо получаване
на информацията, посочена в параграф 2 от настоящия член,
писмено потвърждение за получаването до предложилия
приобретател.
Компетентните органи разполагат с максимален срок
шестдесет работни дни от датата на писменото потвърждение за получаване на нотификацията и на всички
документи, които държавата-членка изисква да се прилагат
към нотификацията въз основа на списъка, посочен в член
15б, параграф 4, наричан по-долу „срок за извършване на
оценка“, за да извършат оценката, посочена в член 15б,
параграф 1, наричана по-долу „оценка“.
Компетентните органи информират предложилия приобретател за датата, на която изтича срокът за извършване на
оценка, при потвърждаване на получаването на нотификацията.
2. Компетентните органи могат по време на срока за
извършване на оценка, ако е необходимо, но не по-късно от
петдесетия работен ден от срока за извършване на оценка, да
отправят искане за допълнителна информация, която е
необходима за приключване на оценката. Това искане се
отправя в писмена форма и уточнява необходимата
допълнителна информация.
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За периода между датата на изискване на информация от
страна на компетентните органи и датата на получаване на
отговор от предложилия приобретател срокът за извършване
на оценка се прекъсва. Това прекъсване не може да
надвишава двадесет работни дни. Всяко допълнително
искане от страна на компетентните органи за допълване
или изясняване на информацията се отправя по преценка на
компетентните органи, но то не може да води до прекъсване
на срока за извършване на оценка.

финансовата стабилност на предложеното придобиване
съгласно всеки един от следните критерии:

3. Компетентните органи могат да удължат прекъсването,
посочено в параграф 2, втора алинея, най-много до тридесет
работни дни, ако предложилият приобретател:
а)

се намира или е регулиран извън Общността; или

б)

е физическо или юридическо лице, което не подлежи
на надзор съгласно настоящата директива или директиви 85/611/ЕИО (*), 92/49/ЕИО (**), 2004/39/ЕО,
2005/68/ЕО или 2006/48/ЕО (***).

4. Ако след извършване на оценката компетентните
органи решат да се противопоставят на предложението за
придобиване, те информират предложилия приобретател в
писмена форма, като представят мотивите за решението, в
рамките на два работни дни, като не излизат извън рамките
на срока за извършване на оценка. При спазване на
разпоредбите на националното законодателство, по искане
на предложилия приобретател може да бъде публично
оповестено подходящо изложение на мотивите за решението. Това не възпрепятства държавите-членки да разрешат
на компетентните органи да извършат подобно публично
оповестяване без това да е поискано от предложилия
приобретател.
5. Ако в рамките на срока за извършване на оценката
компетентните органи не се противопоставят в писмена
форма на предложението за придобиване, предложеното
придобиване се смята за одобрено.
6. Компетентните органи могат да определят максимален
срок за сключване на предложеното придобиване и по
целесъобразност да го удължат.
7. Държавите-членки не могат да налагат изисквания, построги от определените в настоящата директива, за
нотификация и одобрение от компетентните органи на
преки или непреки придобивания на права на глас или на
капитал.
Член 15б
Оценка
1. При оценяване на нотификацията, предвидена в член
15, параграф 1, и на информацията, посочена в член 15а,
параграф 2, компетентните органи, с оглед гарантиране на
стабилното и разумно управление на застрахователното
предприятие, в което се предлага придобиване, и като
отчитат възможното въздействие на предложилия приобретател върху застрахователното предприятие, преценяват
доколко предложилият приобретател е подходящ, както и

а)

репутацията на предложилия приобретател;

б)

репутацията и опита на всяко лице, което ще ръководи
работата на застрахователното предприятие в резултат
на предложеното придобиване;

в)

финансовата стабилност на предложилия приобретател, по-специално във връзка с вида дейност, която се
провежда или предвижда в застрахователното предприятие, в което се предлага придобиване;

г)

дали застрахователното предприятие ще бъде в
състояние да спазва и да продължава да спазва
пруденциалните изисквания, които се основават на
настоящата директива и, където е приложимо, на
други директиви, по-специално директиви 98/78/ЕО
(4)* и 2002/87/ЕО (5)*, и по-специално дали групата,
от която то ще стане част, има структура, която
позволява упражняване на ефективен надзор, ефективен обмен на информация между компетентните
органи и разпределяне на отговорностите между
компетентните органи;

д)

дали съществуват разумни основания за подозрение, че
във връзка с предложеното придобиване се извършва,
било е извършено или е имало опит за извършване на
пране на пари или финансиране на тероризма по
смисъла на член 1 от Директива 2005/60/ЕО (6)*, или
че осъществяването на предложеното придобиване би
увеличило риска от това.

2. Компетентните органи могат да възразят срещу предложеното придобиване само ако са налице сериозни
основания за това съгласно критериите, посочени в
параграф 1, или ако предоставената от предложилия
приобретател информация е непълна.
3. Държавите-членки не могат да налагат предварителни
условия във връзка с размера на участие, което следва да
бъде придобито, нито да разрешават на компетентните си
органи да разглеждат предложеното придобиване от
позицията на икономическите нужди на пазара.
4. Държавите-членки оповестяват списък с информацията,
която е необходима за извършване на оценката и която
следва да бъде предоставена на компетентните органи при
изпращане на нотификацията по член 15, параграф 1.
Необходимата информация следва да съответства и да бъде
приспособена към естеството на предложилия приобретател
и предложеното придобиване. Държавите-членки не могат
да изискват информация, която не е от значение за
извършване на предварителна оценка.
5. Независимо от разпоредбите на член 15а, параграфи 1,
2 и 3, когато на компетентния орган са изпратени
нотификации за две или повече предложения за придобиване или увеличаване на квалифицирани участия в едно и
също застрахователно предприятие, този орган третира
предложилите приобретатели по недискриминационен
начин.
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Член 15в

презастрахователни предприятия, които са част от
застрахователна или презастрахователна група (ОВ
L 330, 5.12.1998 г., стр. 1). Директива, последно
изменена с Директива 2005/68/ЕО.
(5)* Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните
посредници към един финансов конгломерат (ОВ
L 35, 11.2.2003 г., стр. 1). Директива, изменена с
Директива 2005/1/ЕО.
(6)* Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване
на използването на финансовата система за целите на
прането на пари и финансирането на тероризма (ОВ
L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).“

Придобиване от регулирани финансови предприятия
1. Съответните компетентни органи работят в тясна
консултация помежду си при осъществяване на оценката,
ако предложилият приобретател е едно от следните:
а)

кредитна институция, застрахователно предприятие,
презастрахователно предприятие, инвестиционен
посредник или управляващо дружество по смисъла
на член 1а, точка 2 от Директива 85/611/ЕИО,
наричано по-долу „управляващо дружество ПКИПЦК“,
одобрено в друга държава-членка или в сектор,
различен от този, в който се предлага придобиването;

б)

предприятие майка на кредитна институция, застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие, инвестиционен посредник или управляващо
дружество ПКИПЦК, одобрени в друга държава-членка
или в сектор, различен от този, в който се предлага
придобиването; или

в)

физическо или юридическо лице, контролиращо
кредитна институция, застрахователно предприятие,
презастрахователно предприятие, инвестиционен
посредник или управляващо дружество ПКИПЦК,
одобрени в друга държава-членка или в сектор,
различен от този, в който се предлага придобиването.

2. Компетентните органи си предоставят без необосновано
забавяне всякаква информация, която е съществена или от
значение за оценката. В тази връзка компетентните органи
обменят помежду си при поискване всякаква информация,
която е от значение, и по своя собствена инициатива
съобщават цялата съществена информация. В решението на
компетентния орган, одобрил застрахователното предприятие, за което е направено предложението за придобиване, се
посочват всички становища или резерви, изразени от страна
на компетентния орган, който отговаря за предложилия
приобретател.
Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември
1985 г. за координиране на законовите, подзаконовите
и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни
книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3).
Директива, последно изменена с Директива 2005/1/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 79,
24.3.2005 г., стр. 9)
(**) Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. за
координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането (трета
директива за застраховането, различно от животозастраховане) (ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 2007/44/ЕО.
(***) Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането
и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1).
Директива, последно изменена с Директива 2007/44/
ЕО.
(4)* Директива 98/78/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 27 октомври 1998 г. относно допълнителния
надзор
върху
застрахователни
и
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4.

В член 64 се добавя следното тире:
„— корекции на критериите, установени в член 15б,
параграф 1, с цел да се отчете бъдещото развитие и да
се гарантира еднаквото прилагане на настоящата
директива.“
Член 3
Изменение на Директива 2004/39/ЕО

Директива 2004/39/ЕО се изменя, както следва:
1.

В член 4, параграф 1 точка 27 се заменя със следното:
„27. „квалифицирано участие“ означава всяко пряко или
непряко участие в инвестиционен посредник, което
представлява 10 % или повече от капитала или от
правата на глас, както са определени в членове 9 и 10
от Директива 2004/109/ЕО (*), като се отчитат
условията за тяхното сумиране, предвидени в член
12, параграфи 4 и 5 от посочената директива, или
което прави възможно упражняването на значително
влияние над ръководството на инвестиционния
посредник, в който е това участие;

(*)

(*)

2.

Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 15 декември 2004 г. за хармонизиране на
изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са
допуснати за търгуване на регулиран пазар (ОВ
L 390, 31.12.2004 г., стр. 38).“

В член 10 параграфи 3 и 4 се заменят със следното:
„3. Държавите-членки изискват от всяко физическо или
юридическо лице, или такива лица, действащи съгласувано,
наричани по-долу „предложил приобретател“, които са
взели решение или да придобият, пряко или непряко,
квалифицирано участие в инвестиционен посредник, или
пряко или непряко да увеличат такова квалифицирано
участие, в резултат на което делът на правата на глас или на
притежавания капитал би достигнал или надвишил 20, 30
или 50 %, или инвестиционният посредник би станал тяхно
дъщерно предприятие, наричано по-долу „предложено
придобиване“, първо да нотифицират писмено компетентните органи на инвестиционния посредник, в който те се
стремят да придобият квалифицирано участие или да
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която е от значение, и по своя собствена инициатива
съобщават цялата съществена информация. В решението на
компетентния орган, одобрил инвестиционния посредник,
за който е направено предложението за придобиване, се
посочват всички становища или резерви, изразени от страна
на компетентния орган, който отговаря за предложилия
приобретател.“

увеличат подобно квалифицирано участие, относно размера
на предвиденото участие и относно съответната информация
съгласно член 10б, параграф 4.
Държавите-членки изискват от всяко физическо или
юридическо лице, което е взело решение да се разпореди,
пряко или непряко, с квалифицирано участие в инвестиционен посредник, първо да нотифицира компетентните
органи, като посочи размера на предвиденото участие.
Такова лице нотифицира по същия начин компетентните
органи, ако възнамерява да намали квалифицираното си
участие, в резултат на което делът на правата на глас или на
притежавания капитал би спаднал под 20, 30 или 50 %,
или ако инвестиционният посредник би престанал да бъде
негово дъщерно предприятие.
Държавите-членки не са длъжни да прилагат прага от 30 %
в случаите, в които съгласно член 9, параграф 3, буква а) от
Директива 2004/109/ЕО прилагат праг от една трета.
При определяне на това, дали критериите за квалифицирано
участие, посочени в настоящия член, са изпълнени,
държавите-членки не вземат предвид правата на глас или
акциите, които инвестиционните посредници или кредитните институции могат да притежават в резултат от поемане
на емисията на финансови инструменти и/или пласиране на
финансови инструменти на базата на твърд ангажимент,
предвидени съгласно раздел А, точка 6 от приложение I,
при условие че тези права не се упражняват или използват
по друг начин за намеса в управлението на емитента и
доколкото те се прехвърлят в срок една година след
придобиването.
4. Съответните компетентни органи работят в тясна
консултация помежду си, когато извършват оценката,
предвидена в член 10б, параграф 1 (наричана по-долу
„оценката“), ако предложилият приобретател е едно от
следните:
а)

кредитна институция, застрахователно предприятие,
презастрахователно предприятие, инвестиционен
посредник или ПКИПЦК управляващо дружество,
одобрено в друга държава-членка или в сектор,
различен от този, в който се предлага придобиването;

б)

предприятие майка на кредитна институция, застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие, инвестиционен посредник или ПКИПЦК
управляващо дружество, одобрени в друга държавачленка или в сектор, различен от този, в който се цели
придобиването; или

в)

физическо или юридическо лице, контролиращо
кредитна институция, застрахователно предприятие,
презастрахователно предприятие, инвестиционен
посредник или ПКИПЦК управляващо дружество,
одобрени в друга държава-членка или в сектор,
различен от този, в който се предлага придобиването.

Компетентните органи си предоставят без необосновано
забавяне всякаква информация, която е съществена или от
значение за оценката. В тази връзка компетентните органи
обменят помежду си при поискване всякаква информация,
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3.

Създават се следните членове:
„Член 10а
Срок за извършване на оценка
1. Компетентните органи изпращат, своевременно и във
всички случаи в рамките на два работни дни след
получаване на нотификацията, която се изисква съгласно
член 10, параграф 3, първа алинея, както и след евентуално
последващо получаване на документите, посочени в параграф 2 от настоящия член, писмено потвърждение за
получаването до предложилия приобретател.
Компетентните органи разполагат с максимален срок
шестдесет работни дни от датата на писменото потвърждение за получаване на нотификацията и на всички
документи, които държавата-членка изисква да се прилагат
към нотификацията въз основа на списъка по член 10б,
параграф 4, наричан по-долу „срок за извършване на
оценка“, за да извършат оценката.
Компетентните органи информират предложилия приобретател за датата, на която изтича срокът за извършване на
оценка, при потвърждаване на получаването на нотификацията.
2. Компетентните органи могат по време на срока за
извършване на оценка, ако е необходимо, но не по-късно от
петдесетия работен ден от срока за извършване на оценка, да
отправят искане за допълнителна информация, която е
необходима за приключване на оценката. Това искане се
отправя в писмена форма и уточнява необходимата
допълнителна информация.
За периода между датата на изискване на информация от
страна на компетентните органи и датата на получаване на
отговор от предложилия приобретател срокът за извършване
на оценка се прекъсва. Това прекъсване не може да
надвишава двадесет работни дни. Всяко допълнително
искане от страна на компетентните органи за допълване
или изясняване на информацията се отправя по преценка на
компетентните органи, но то не може да води до прекъсване
на срока за извършване на оценка.
3. Компетентните органи могат да удължат прекъсването,
посочено в параграф 2, втора алинея, най-много до тридесет
работни дни, ако предложилият приобретател:
а)

се намира или е регулиран извън Общността; или

б)

е физическо или юридическо лице, което не подлежи
на надзор съгласно настоящата директива, Директива
85/611/ЕИО, Директива 92/49/ЕИО (*), Директива
2002/83/ЕО, Директива 2005/68/ЕО (**) или Директива 2006/48/ЕО (***).
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4. Ако след извършване на оценката компетентните
органи решат да се противопоставят на предложението за
придобиване, те информират предложилия приобретател в
писмена форма, като представят мотивите за решението, в
рамките на два работни дни, като не излизат извън рамките
на срока за извършване на оценка. При спазване на
разпоредбите на националното законодателство, по искане
на предложилия приобретател може да бъде публично
оповестено подходящо изложение на мотивите за решението. Това не възпрепятства държавите-членки да разрешат
на компетентните органи да извършат подобно публично
оповестяване, без това да е поискано от предложилия
приобретател.
5. Ако компетентните органи не се противопоставят
писмено на предложението за придобиване в рамките на
срока за извършване на оценката, предложеното придобиване се смята за одобрено.
6. Компетентните органи могат да определят максимален
срок за сключване на предложеното придобиване и по
целесъобразност да го удължат.
7. Държавите-членки не могат да налагат изисквания, построги от определените в настоящата директива, за
нотификация и одобрение от компетентните органи на
преки или непреки придобивания на права на глас или на
капитал.
Член 10б
Оценка

21.9.2007 г.

било е извършено или е имало опит за извършване на
пране на пари или финансиране на тероризма по
смисъла на член 1 от Директива 2005/60/ЕО (6)* или
че осъществяването на предложението за придобиване
би увеличило риска от това.
С цел да бъде отчетено бъдещото развитие и да се гарантира
еднаквото прилагане на настоящата директива, Комисията,
действайки в съответствие с процедурата по член 64,
параграф 2, може да приеме мерки по прилагане, които
коригират критериите, установени в първа алинея от
настоящия параграф.
2. Компетентните органи могат се противопоставят на
предложеното придобиване само ако са налице сериозни
основания за това съгласно критериите, посочени в
параграф 1, или ако предоставената от предложилия
приобретател информация е непълна.
3. Държавите-членки не могат да налагат предварителни
условия във връзка с размера на участие, което следва да
бъде придобито, нито да разрешават на компетентните си
органи да разглеждат придобиването от позицията на
икономическите нужди на пазара.
4. Държавите-членки оповестяват списък с информацията,
която е необходима за извършване на оценката и която
следва да бъде предоставена на компетентните органи при
изпращане на нотификацията, посочена в член 10,
параграф 3. Необходимата информация следва да съответства и да бъде приспособена към естеството на предложилия
приобретател и предложеното придобиване. Държавитечленки не могат да изискват информация, която не е от
значение за извършване на предварителна оценка.

1. При оценяване на нотификацията, предвидена в член
10, параграф 3, и на информацията, посочена в член 10а,
параграф 2, компетентните органи, с оглед гарантиране на
стабилно и разумно управление на инвестиционния посредник, в който се предлага придобиване, и като отчитат
възможното въздействие на предложилия приобретател
върху инвестиционния посредник, преценяват доколко
предложилият приобретател е подходящ, както и финансовата стабилност на предложеното придобиване, съгласно
всеки един от следните критерии:

5. Независимо от разпоредбите на член 10а, параграфи 1,
2 и 3, когато на компетентния орган са изпратени
нотификации за две или повече предложения за придобиване или увеличаване на квалифицираното участие в един и
същ инвестиционен посредник, този орган третира предложилите приобретатели по недискриминационен начин.

а)

репутацията на предложилия приобретател;

(*)

б)

репутацията и опита на всяко лице, което ще ръководи
дейността на инвестиционния посредник в резултат на
предложеното придобиване;

в)

финансовата стабилност на предложилия приобретател, по-специално във връзка с вида дейност, която се
провежда или предвижда в инвестиционния посредник, в който се предлага придобиване;

г)

дали инвестиционният посредник ще бъде в състояние
да спазва и да продължава да спазва пруденциалните
изисквания, които се основават на настоящата директива и, където е приложимо, на други директиви, поспециално директиви 2002/87/ЕО (4)* и 2006/49/ЕО
(5)*, и по-специално дали групата, от която то ще
стане част, има структура, която позволява упражняване на ефективен надзор, ефективен обмен на
информация между компетентните органи и разпределяне на отговорностите между компетентните органи;

д)

дали съществуват разумни основания за подозрение, че
във връзка с предложеното придобиване се извършва,

Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. за
координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането (трета
директива за застраховането, различно от животозастраховане) (ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 2007/44/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 247,
21.9.2007 г., стр. 1).
(**) Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 16 ноември 2005 г. относно презастраховането (ОВ L 323, 9.12.2005 г., стр. 1). Директива,
изменена с Директива 2007/44/ЕО.
(***) Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането
и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1).
Директива, последно изменена с Директива 2007/44/
ЕО.
(4)* Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните
посредници към един финансов конгломерат (ОВ
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L 35, 11.2.2003 г., стр. 1). Директива, изменена с
Директива 2005/1/ЕО (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).
(5)* Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата
адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (преработена) (ОВ L 177,
30.6.2006 г., стр. 201).
(6)* Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 26 октомври за предотвратяване на
използването на финансовата система за целите на
прането на пари и финансиране на тероризма (ОВ
L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).“
Член 4
Изменение на Директива 2005/68/ЕО
Директива 2005/68/ЕО се изменя, както следва:
1.

Член 2, параграф 2, трета алинея се заменя със следното:
„За целите на параграф 1, буква й), по смисъла на член 12 и
членове от 19 до 23 и на другите нива на участие, посочени
в членове от 19 до 23, се отчитат правата на глас, посочени
в членове 9 и 10 от Директива 2004/109/ЕО (*), както и
условията за тяхното сумиране, предвидени в член 12,
параграфи 4 и 5 от посочената директива.
Държавите-членки не вземат предвид правата на глас или
акциите, които инвестиционните посредници или кредитните институции могат да притежават в резултат от поемане
на емисията на финансови инструменти и/или пласиране на
финансови инструменти на базата на твърд ангажимент,
предвидени съгласно раздел А, точка 6 от приложение I към
Директива 2004/39/ЕО, при условие че тези права не се
упражняват или използват по друг начин за намеса в
управлението на емитента и доколкото те се прехвърлят в
срок една година след придобиването.
(*)

2.

Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 15 декември 2004 г. за хармонизиране на
изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са
допуснати за търгуване на регулиран пазар (ОВ
L 390, 31.12.2004 г., стр. 38).“
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участие или да увеличат такова квалифицирано участие,
относно размера на предвиденото участие и относно
съответната информация съгласно член 19а, параграф 4.
Държавите-членки не са длъжни да прилагат прага от 30 %
в случаите, в които съгласно член 9, параграф 3, буква а) от
Директива 2004/109/ЕО прилагат праг от една трета.
2. Компетентните органи изпращат, своевременно и във
всички случаи в рамките на два работни дни след
получаване на нотификацията, както и след евентуално
последващо получаване на документите, посочени в параграф 3, писмено потвърждение за получаването до предложилия приобретател.
Компетентните органи разполагат с максимален срок
шестдесет работни дни от датата на писменото потвърждение за получаване на нотификацията и на всички
документи, които държавата-членка изисква да се прилагат
към нотификацията въз основа на списъка по член 19а,
параграф 4, наричан по-долу „срок за извършване на
оценка“, за да извършат оценката, предвидена в член 19а,
параграф 1, наричана по-долу „оценка“.
Компетентните органи информират предложилия приобретател за датата, на която изтича срокът за извършване на
оценка, при потвърждаване на получаването на нотификацията.
3. Компетентните органи могат по време на срока за
извършване на оценка, ако е необходимо, но не по-късно от
петдесетия работен ден от срока за извършване на оценка, да
отправят искане за допълнителна информация, която е
необходима за приключване на оценката. Това искане се
отправя в писмена форма и уточнява необходимата
допълнителна информация.
За периода между датата на изискване на информация от
страна на компетентните органи и датата на получаване на
отговор от предложилия приобретател срокът за извършване
на оценка се прекъсва. Това прекъсване не може да
надвишава двадесет работни дни. Всяко допълнително
искане от страна на компетентните органи за допълване
или изясняване на информацията се отправя по преценка на
компетентните органи, но то не може да води до прекъсване
на срока за извършване на оценка.

Член 19 се заменя със следното:
„Член 19

4. Компетентните органи могат да удължат прекъсването,
посочено в параграф 3, втора алинея, най-много до тридесет
работни дни, ако предложилият приобретател:

Придобивания
1. Държавите-членки изискват от всяко физическо или
юридическо лице, или такива лица, действащи съгласувано
(наричани по-долу „предложил приобретател“), които са
взели решение или да придобият, пряко или непряко,
квалифицирано участие в презастрахователно предприятие
или пряко или непряко да увеличат такова квалифицирано
участие, в резултат на което делът на правата на глас или на
притежавания капитал би достигнал или надвишил 20, 30
или 50 %, или презастрахователното предприятие би
станало тяхно дъщерно дружество, наричано по-долу
„предложено придобиване“, първо да нотифицират писмено
компетентните органи на презастрахователното предприятие, в което те се стремят да придобият квалифицирано

а)

се намира или е регулиран извън Общността; или

б)

е физическо или юридическо лице, което не подлежи
на надзор съгласно настоящата директива или директиви 85/611/ЕИО (*), 92/49/ЕИО, 2002/83/ЕО,
2004/39/ЕО или 2006/48/ЕО (**).

5. Ако след извършване на оценката компетентните
органи решат да се противопоставят на предложението за
придобиване, те информират предложилия приобретател в
писмена форма, като представят мотивите за това решение, в
рамките на два работни дни, като не излизат извън рамките
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на срока за извършване на оценка. При спазване на
разпоредбите на националното право, по искане на
предложилия приобретател може да бъде публично оповестено подходящо изложение на мотивите за решението. Това
не възпрепятства държавите-членки да разрешат на компетентните органи да извършат подобно публично оповестяване, без това да е поискано от предложилия приобретател.

в)

финансовата стабилност на предложилия приобретател, по-специално във връзка с вида дейност, която се
провежда или предвижда в презастрахователното
предприятие, в което се предлага придобиване;

г)

дали презастрахователното предприятие ще бъде в
състояние да спазва и да продължава да спазва
пруденциалните изисквания, които се основават на
настоящата директива и, където е приложимо, на
други директиви, по-специално директиви 98/78/ЕО и
2002/87/ЕО, и по-специално дали групата, от която то
ще стане част, има структура, която позволява
упражняване на ефективен надзор, ефективен обмен
на информация между компетентните органи и
разпределяне на отговорностите между компетентните
органи;

д)

дали съществуват разумни основания за подозрение, че
във връзка с предложеното придобиване се извършва,
било е извършено или е имало опит за извършване на
пране на пари или финансиране на тероризма по
смисъла на член 1 от Директива 2005/60/ЕО (*) или
че осъществяването на предложеното придобиване би
увеличило риска от това.

6. Ако компетентните органи не се противопоставят в
писмена форма на предложението за придобиване в рамките
на срока за извършване на оценката, то се смята за одобрено.
7. Компетентните органи могат да определят максимален
срок за сключване на предложеното придобиване и по
целесъобразност да удължат този срок.
8. Държавите-членки не могат да налагат изисквания, построги от определените в настоящата директива, за
нотификация и одобрение от компетентните органи на
преки или непреки придобивания на права на глас или на
капитал.

Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември
1985 г. за координиране на законовите, подзаконовите
и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни
книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3).
Директива, последно изменена с Директива 2005/1/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 79,
24.3.2005 г., стр. 9).
(**) Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането
и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1).
Директива, последно изменена с Директива 2007/44/
ЕО (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1)“

(*)

3.

21.9.2007 г.

2. Компетентните органи могат да се противопоставят на
предложеното придобиване само ако са налице сериозни
основания за това съгласно критериите, посочени в
параграф 1, или ако предоставената от предложилия
приобретател информация е непълна.

3. Държавите-членки не могат да налагат предварителни
условия във връзка с размера на участие, което следва да
бъде придобито, нито да разрешават на компетентните си
органи да разглеждат придобиването от позицията на
икономическите нужди на пазара.

Създава се член 19а:
„Член 19а
Оценка
1. При оценяване на нотификацията, предвидена в член
19, параграф 1, и на информацията, посочена в член 19,
параграф 3, компетентните органи, с оглед гарантиране на
стабилно и благоразумно управление на презастрахователното предприятие, в което се предлага придобиване, и като
отчитат възможното въздействие на предложилия приобретател върху презастрахователното предприятие, преценяват
доколко предложилият приобретател е подходящ, както и
финансовата стабилност на предложеното придобиване,
съгласно всеки един от следните критерии:
а)

репутацията на предложилия приобретател;

б)

репутацията и опита на всяко лице, което ще ръководи
дейността на презастрахователното предприятие в
резултат на осъществяване на предложеното придобиване;

4. Държавите-членки оповестяват списък с информацията,
която е необходима за извършване на оценката и която
следва да бъде предоставена на компетентните органи при
изпращане на нотификацията, посочена в член 19,
параграф 1. Необходимата информация следва да съответства и да бъде приспособена към естеството на предложилия
приобретател и предложеното придобиване. Държавитечленки не могат да изискват информация, която не е от
значение за извършване на предварителна оценка.

5. Независимо от разпоредбите на член 19, параграфи 2, 3
и 4, когато на компетентния орган са изпратени нотификации за две или повече предложения за придобиване или
увеличаване на квалифицираното участие в едно и също
презастрахователно предприятие, той третира предложилите
приобретатели по недискриминационен начин.

(*)

Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване
на използването на финансовата система за целите на
прането на пари и финансиране на тероризма (ОВ
L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).“

21.9.2007 г.
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Член 20 се заменя със следното:

Изменение на Директива 2006/48/ЕО

„Член 20
Придобивания от регулирани финансови
предприятия

Директива 2006/48/ЕО се изменя, както следва:

1. Съответните компетентни органи работят в тясна
консултация помежду си при извършване на оценката, ако
предложилият приобретател е едно от следните:

1.

а)

б)

предприятие майка на кредитна институция, застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие, инвестиционен посредник или управляващо
дружество ПКИПЦК, одобрени в друга държава-членка
или в сектор, различен от този, в който се предлага
придобиването;

в)

физическо или юридическо лице, контролиращо
кредитна институция, застрахователно предприятие,
презастрахователно предприятие, инвестиционен
посредник или управляващо дружество ПКИПЦК,
одобрени в друга държава-членка или в сектор,
различен от този, в който се предлага придобиването.

В член 21 втория параграф се заменя със следното:
„Такова лице следва също така да информира компетентните
органи, ако е взело решение да намали квалифицираното си
участие, така че делът на правата на глас или на
притежавания капитал би спаднал под 20, 30 или 50 %,
или така че презастрахователното предприятие би престанало да бъде негово дъщерно дружество. Държавите-членки
не са длъжни да прилагат прага от 30 % в случаите, когато
съгласно член 9, параграф 3, буква а) от Директива 2004/
109/ЕО прилагат праг от една трета.“

6.

В член 56 се добавя буква е):
„е)

корекции на критериите, установени в член 19а,
параграф 1, с цел да се отчете бъдещото развитие и да
се гарантира еднакво прилагане на настоящата директива.“

Член 12, параграф 1, втора алинея се заменя със следния
текст:
„При определяне на това, дали са изпълнени критериите за
квалифицирано дялово участие по смисъла на настоящия
член, се отчитат правата на глас, посочени в членове 9 и 10
от Директива 2004/109/ЕО (*), както и условията относно
тяхното сумиране, предвидени в член 12, параграфи 4 и 5
от посочената директива.

кредитна институция, застрахователно предприятие,
презастрахователно предприятие, инвестиционен
посредник или управляващо дружество по смисъла
на член 1а, точка 2 от Директива 85/611/ЕИО
(наричано
по-долу
„управляващо
дружество
ПКИПЦК“), одобрено в друга държава-членка или в
сектор, различен от този, в който се предлага
придобиването;

2. Компетентните органи си предоставят без необосновано
забавяне всякаква информация, която е съществена или от
значение за оценката. В тази връзка компетентните органи
обменят помежду си при поискване всякаква информация,
която е от значение, и по своя собствена инициатива
съобщават цялата съществена информация. В решението на
компетентния орган, одобрил презастрахователното предприятие, за което е направено предложението за придобиване, се посочват всички становища или резерви, изразени от
страна на компетентния орган, отговарящ за предложилия
приобретател.“
5.
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Държавите-членки не вземат предвид правата на глас или
акциите, които инвестиционните посредници или кредитните институции могат да притежават като резултат от
поемане на емисията на финансови инструменти и/или
пласиране на финансови инструменти на базата на твърд
ангажимент, предвидени в раздел А, точка 6 от приложение I
към Директива 2004/39/ЕО (**), при условие че тези права
не се упражняват или използват по друг начин за намеса в
управлението на емитента и доколкото те се прехвърлят в
срок една година след придобиването.
(*)

Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 15 декември 2004 г. за хармонизиране на
изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са
допуснати за търгуване на регулиран пазар (ОВ
L 390, 31.12.2004 г., стр. 38).
(**) Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите за
финансови инструменти (ОВ L 145, 30.4.2004 г.,
стр. 1). Директива, последно изменена с Директива
2007/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1).“
2.

Член 19 се заменя със следното:
„Член 19
1. Държавите-членки изискват от всяко физическо или
юридическо лице, или такива лица, действащи съгласувано,
наричани по-долу „предложил приобретател“, които са
взели решение или да придобият пряко или непряко
квалифицирано дялово участие в кредитната институция,
или пряко или непряко да увеличат такова квалифицирано
дялово участие, в резултат на което делът на правата на глас
или на притежавания капитал би достигнал или надвишил
20, 30 или 50 %, или кредитната институция би станала
тяхно дъщерно предприятие (наричано по-долу „предложено придобиване“), да нотифицират писмено компетентните органи на кредитната институция, в която те се стремят
да придобият квалифицирано участие или да увеличат
подобно квалифицирано дялово участие, относно размера на
предвиденото участие и относно съответната информация
съгласно член 19а, параграф 4. Държавите-членки не са
длъжни да прилагат прага от 30 % в случаите, в които
съгласно член 9, параграф 3, буква а) от Директива 2004/
109/ЕО прилагат праг от една трета.
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2. Компетентните органи изпращат своевременно и във
всички случаи в рамките на два работни дни след
получаване на нотификацията, както и след евентуално
последващо получаване на информацията, посочена в
параграф 3, писмено потвърждение за получаването до
предложилия приобретател.

срока за извършване на оценка, предложеното придобиване
се смята за одобрено.

Компетентните органи разполагат с максимален срок
шестдесет работни дни от датата на писменото потвърждение за получаване на нотификацията и на всички
документи, които държавата-членка изисква да се прилагат
към нотификацията въз основа на списъка, посочен в член
19а, параграф 4, наричан по-долу „срок за извършване на
оценка“, за да извършат оценката, посочена в член 19а,
параграф 1, наричана по-долу „оценка“.

8. Държавите-членки не могат да налагат изисквания, построги от определените в настоящата директива, за
нотификация и одобрение от компетентните органи на
преки или непреки придобивания на права на глас или на
капитал.

7. Компетентните органи могат да определят максимален
срок за сключване на предложеното придобиване и по
целесъобразност да удължат този срок.

(*)

Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември
1985 г. за координиране на законовите, подзаконовите
и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни
книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3).
Директива, последно изменена с Директива 2005/1/
ЕО.
(**) Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. за
координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането (трета
директива за застраховането, различно от животозастраховане) (ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 2007/44/ЕО.
(***) Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането (ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1).
Директива, последно изменена с Директива 2007/44/
ЕО.
(4)* Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 16 ноември 2005 г. относно презастраховането (ОВ L 323, 9.12.2005 г., стр. 1). Директива,
изменена с Директива 2007/44/ЕО.“

Компетентните органи информират предложилия приобретател за датата, на която изтича срокът за извършване на
оценка, при потвърждаване на получаването на нотификацията.
3. Компетентните органи могат по време на срока за
извършване на оценка, ако е необходимо, но не по-късно от
петдесетия ден от срока за извършване на оценка, да
отправят искане за допълнителна информация, която е
необходима за приключване на оценката. Това искане се
отправя в писмена форма и уточнява необходимата
допълнителна информация.
За периода между датата на изискване на информация от
страна на компетентните органи и датата на получаване на
отговор от предложилия приобретател срокът за извършване
на оценка се прекъсва. Това прекъсване не може да
надвишава двадесет работни дни. Всяко допълнително
искане от страна на компетентните органи за допълване
или изясняване на информацията се отправя по преценка на
компетентните органи, но то не може да води до прекъсване
на срока за извършване на оценка.
4. Компетентните органи могат да удължат прекъсването,
посочено в параграф 3, втора алинея, най-много до тридесет
работни дни, ако предложилият приобретател:
а)

се намира или е регулиран извън Общността; или

б)

е физическо или юридическо лице, което не подлежи
на надзор съгласно настоящата директива или директиви 85/611/ЕИО (*), 92/49/ЕИО (**), 2002/83/ЕО
(***), 2004/39/ЕО или 2005/68/ЕО (4)*.

5. Ако след извършване на оценката компетентните
органи решат да се противопоставят на предложението за
придобиване, те нотифицират предложилия приобретател в
писмена форма, като представят мотивите за решението, в
рамките на два работни дни, като не излизат извън рамките
на срока за извършване на оценка. При спазване на
разпоредбите на националното законодателство по искане
на предложилия приобретател може да бъде публично
оповестено подходящо изложение на мотивите за решението. Това не възпрепятства държавите-членки да разрешат
на компетентните органи да извършат подобно публично
оповестяване, без това да е поискано от предложилия
приобретател.
6. Ако компетентните органи не се противопоставят в
писмена форма на предложеното придобиване в рамките на

3.

Създават се следните членове:
„Член 19а
1. При оценяване на нотификацията, предвидена в член
19, параграф 1, и на информацията, посочена в член 19,
параграф 3, компетентните органи, с оглед гарантиране на
стабилно и благоразумно управление на кредитната институция, в която се предлага придобиване, и като отчитат
възможното въздействие на предложилия приобретател
върху кредитната институция, преценяват доколко предложилият приобретател е подходящ, както и финансовата
стабилност на предложеното придобиване, съгласно всеки
един от следните критерии:
а)

репутацията на предложилия приобретател;

б)

репутацията и опита на всяко лице, което ще ръководи
дейността на кредитната институция в резултат на
осъществяване на предложеното придобиване;

в)

финансовата стабилност на предложилия приобретател, по-специално във връзка с вида дейност, която се
провежда или предвижда в кредитната институция, в
която се предлага придобиването;

г)

дали кредитната институция ще бъде в състояние да
спазва и да продължава да спазва пруденциалните
изисквания, основаващи се на настоящата директива и,

21.9.2007 г.
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или в сектор, различен от този, в който се предлага
придобиването; или

където е приложимо, на други директиви, поспециално директиви 2000/46/ЕО, 2002/87/ЕО и
2006/49/ЕО, и по-специално дали групата, от която
то ще стане част, има структура, която позволява
упражняване на ефективен надзор, ефективен обмен на
информация между компетентните органи и разпределяне на отговорностите между компетентните органи;
д)

в)

дали съществуват разумни основания за подозрение, че
във връзка с предложеното придобиване се извършва,
било е извършено или е имало опит за извършване на
пране на пари или финансиране на тероризма по
смисъла на член 1 от Директива 2005/60/ЕО (*) или
че осъществяването на предложеното придобиване би
увеличило риска от това.

3. Държавите-членки не могат да налагат предварителни
условия във връзка с размера на дяловото участие, което
следва да бъде придобито, нито да разрешават на компетентните си органи да разглеждат предложеното придобиване от позицията на икономическите нужди на пазара.

(*)

4.

б)

кредитна институция, застрахователно предприятие,
презастрахователно предприятие, инвестиционен
посредник или управляващо дружество по смисъла
на член 1а, точка 2 от Директива 85/611/ЕИО,
наричано по-долу „управляващо дружество ПКИПЦК“,
одобрено в друга държава-членка или в сектор,
различен от този, в който се предлага придобиването;
предприятие майка на кредитна институция, застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие, инвестиционен посредник или управляващо
дружество ПКИПЦК, одобрени в друга държава-членка

Член 20 се заменя със следното:

Държавите-членки изискват от всяко физическо или
юридическо лице, което е взело решение да се разпореди,
пряко или непряко, с квалифицирано дялово участие в
кредитна институция, първо да нотифицира компетентните
органи за неговия размер. Такова лице следва да нотифицира
компетентните органи и когато е взело решение да намали
квалифицираното си дялово участие по такъв начин, че
правото му на глас или придобитият от него капитал да
спадне под 20, 30 или 50 на сто, или в случай че
кредитната институция престане да бъде негово дъщерно
предприятие. Държавите-членки не са длъжни да прилагат
прага от 30 % в случаите, когато в съответствие с член 9,
параграф 3, буква а) от Директива 2004/109/ЕО прилагат
праг от една трета.“

Член 19б

а)

Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване
на използването на финансовата система за целите на
прането на пари и финансиране на тероризма (ОВ
L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).“

„Член 20

5. Независимо от разпоредбите на член 19, параграфи 2, 3
и 4, когато на компетентния орган са изпратени нотификации за две или повече предложения за придобиване или
увеличаване на квалифицираното участие в една и съща
кредитна институция, този орган третира предложилите
приобретатели по недискриминационен начин.

1. Съответните компетентни органи работят в тясно
сътрудничество помежду си при оценяване на придобиването, ако предложилият приобретател е едно от следните:

физическо или юридическо лице, контролиращо
кредитна институция, застрахователно предприятие,
презастрахователно предприятие, инвестиционен
посредник или управляващо дружество ПКИПЦК,
одобрени в друга държава-членка или в сектор,
различен от този, в който се предлага придобиването.

2. Компетентните органи си предоставят, без необосновано забавяне, всякаква информация, която е съществена
или от значение за оценката. В тази връзка компетентните
органи обменят помежду си при поискване всякаква
информация, която е от значение, и по своя собствена
инициатива съобщават цялата съществена информация. В
решението на компетентния орган, който е одобрил
кредитната институция, за която е направено предложението за придобиване, се посочват всички становища или
резерви, изразени от страна на компетентния орган, който
отговаря за предложилия приобретател.

2. Компетентните органи могат да се противопоставят на
предложеното придобиване само ако са налице сериозни
основания за това съгласно критериите, посочени в
параграф 1, или ако предоставената от предложилия
приобретател информация е непълна.

4. Държавите-членки оповестяват списък с информацията,
която е необходима за извършване на оценката и която
следва да бъде предоставена на компетентните органи при
изпращане на нотификацията по член 19, параграф 1.
Необходимата информация следва да съответства и да бъде
приспособена към естеството на предложилия приобретател
и предложеното придобиване. Държавите-членки не могат
да изискват информация, която не е от значение за
извършване на предварителна оценка.

L 247/15

5.

В член 21 параграф 3 се заменя със следното:
„3. При определяне на това, дали са изпълнени критериите за квалифицирано дялово участие по смисъла на
членове 19 и 20 и на настоящия член, се отчитат правата на
глас, посочени в членове 9 и 10 от Директива 2004/109/
ЕО, както и условията относно тяхното сумиране, предвидени в член 12, параграфи 4 и 5 от посочената директива.
При определяне на това, дали са изпълнени критериите за
квалифицирано дялово участие, посочени в настоящия член,
държавите-членки не вземат предвид правата на глас или
акциите, които инвестиционните посредници или кредитните институции могат да притежават в резултат от поемане
на емисията на финансови инструменти и/или пласиране на
финансови инструменти на базата на твърд ангажимент,

L 247/16

Официален вестник на Европейския съюз

BG

предвидени съгласно раздел А, точка 6 от приложение I към
Директива 2004/39/ЕО, доколкото тези права не се
упражняват или използват по друг начин за намеса в
управлението на емитента и се прехвърлят в срок една
година от придобиването.“
6.

В член 150, параграф 2 се добавя буква е):
„е)

корекции на критериите, установени в член 19а,
параграф 1, с цел да се отчете бъдещото развитие и да
се гарантира еднакво прилагане на настоящата директива.“

21.9.2007 г.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на
основните разпоредби от националното законодателство, които те
приемат в областта, уредена с настоящата директива.
Член 8
Влизане в сила
1. Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването
ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Преди изтичането на 21 март 2011 г. Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, преразглежда прилагането на настоящата директива и предоставя доклад на Европейския парламент и
на Съвета, заедно с всички съответни предложения.

2. Процедурата по оценяване, прилагана по отношение на
предложените придобивания, за които компетентните органи са
били нотифицирани съгласно член 1, параграф 2, член 2,
параграф 2, член 3, параграф 2, член 4, параграф 2 и член 5,
параграф 2 преди влизане в сила на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби за съобразяване с настоящата
директива, се провежда в съответствие с националното законодателство на държавите-членки, което е в сила в момента на
нотифицирането.

Член 7

Член 9

Транспониране

Адресати

Член 6
Преразглеждане

1. Държавите-членки привеждат в сила необходимите законови,
подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се
съобразят с настоящата директива до 21 март 2009 г. Те
незабавно информират Комисията за това.
Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва
при официалното им публикуване. Условията и редът на
позоваване се определят от държавите-членки.

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставено в Страсбург на 5 септември 2007 година.
За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

H.-G. PÖTTERING

M. LOBO ANTUNES

