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(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er
obligatorisk)

DIREKTIVER

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/44/EF
af 5. september 2007
om ændring af Rådets direktiv 92/49/EØF og direktiv 2002/83/EF, 2004/39/EF, 2005/68/EF og
2006/48/EF hvad angår procedurereglerne og kriterierne for tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser
og forøgelse af kapitalandele i den finansielle sektor
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle
instrumenter (6), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2005/68/EF af 16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/
48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve
virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) (7) regulerer
de situationer, hvor en fysisk eller juridisk person påtænker
at erhverve eller forøge en kvalificeret deltagelse i et
kreditinstitut, et forsikrings- eller genforsikringsselskab eller
et investeringsselskab.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, og artikel 55,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),

(2)

I disse retlige rammer er ikke hidtil fastsat hverken
detaljerede kriterier for tilsynsmæssig vurdering af den
påtænkte erhvervelse eller en procedure for anvendelsen af
dem. Der er behov for en præcisering af kriterierne og
processen i forbindelse med tilsynsmæssig vurdering for at
tilvejebringe den nødvendige retssikkerhed, klarhed og
forudsigelighed med hensyn til vurderingsprocessen samt
med hensyn til resultaterne heraf.

(3)

De kompetente myndigheders rolle både i indenlandske og
grænseoverskridende sager bør være at foretage en tilsynsmæssig vurdering inden for rammerne af en klar og
gennemsigtig procedure og på grundlag af et begrænset
antal klare vurderingskriterier, der udelukkende er af
tilsynsmæssig karakter. Det er derfor nødvendigt at
fastsætte kriterier for den tilsynsmæssige vurdering af
aktionærerne og ledelsen i forhold til en påtænkt
erhvervelse og en klar procedure for anvendelsen af dem.
Dette direktiv forebygger enhver omgåelse af de oprindelige
betingelser for tilladelse til at erhverve en kvalificeret
deltagelse i det institut, der er mål for opkøbet. Dette
direktiv bør ikke hindre de kompetente myndigheder i at
tage hensyn til tilsagn, som den påtænkte erhverver har
givet om opfyldelse af tilsynskrav i henhold til vurderings-

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende
direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og
om ændring af direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (tredje
skadesforsikringsdirektiv) (4), Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om
livsforsikring (5), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

(1) EUT C 93 af 27.4.2007, s. 22.
(2) EUT C 27 af 7.2.2007, s. 1.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 13.3.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 28.6.2007.
(4) EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1. Senest ændret ved EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF (EUT L 323 af
9.12.2005, s. 1).
(5) EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1. Senest ændret ved Rådets direktiv
2006/101/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 238).

(6) EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/31/
EF (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 60).
(7) EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv
2007/18/EF (EUT L 87 af 28.3.2007, s. 9).
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kriterierne i dette direktiv, forudsat at den påtænkte
erhververs rettigheder i henhold til dette direktiv ikke
berøres heraf.

(4)

Den tilsynsmæssige vurdering af en påtænkt erhvervelse
bør ikke på nogen måde suspendere eller afløse kravene om
løbende tilsyn og andre relevante bestemmelser, som det
institut, der er mål for opkøbet, har været underlagt, siden
det modtog sin første tilladelse.

(5)

Dette direktiv bør ikke forhindre markedsdeltagerne i at
operere effektivt på værdipapirmarkedet. Omfanget af de
oplysninger, der er nødvendige for at vurdere en påtænkt
erhvervelse, og vurderingen af, om de forskellige kriterier er
opfyldt, bør derfor stå i rimeligt forhold bl.a. til den
påtænkte erhververs deltagelse i ledelsen af det institut,
hvori erhvervelsen påtænkes. De kompetente myndigheder
bør i overensstemmelse med god forvaltningsskik afslutte
deres vurdering hurtigst muligt og orientere den påtænkte
erhverver, også i tilfælde af en positiv vurdering, og i hvert
fald hvis den påtænkte erhverver anmoder herom.

(6)

(7)

For markeder, som bliver mere og mere integrerede, og
hvor koncernstrukturer kan brede sig over forskellige
medlemsstater, underkastes erhvervelsen af en kvalificeret
deltagelse vurdering i en række medlemsstater. Det er derfor
helt afgørende at sikre størst mulig harmonisering i hele
Fællesskabet af proceduren og de tilsynsmæssige vurderinger, uden at medlemsstaterne fastsætter strengere regler.
Tærsklerne for underretning om en påtænkt erhvervelse
eller en afhændelse af en kvalificeret deltagelse, vurderingsproceduren, listen over vurderingskriterier og andre
bestemmelser i dette direktiv, som skal anvendes på den
tilsynsmæssige vurdering af påtænkte erhvervelser, bør
derfor harmoniseres i størst muligt omfang. Dette direktiv
bør ikke forhindre medlemsstaterne i at foreskrive, at de
kompetente myndigheder underrettes om erhvervelse af
kapitalandele under tærsklerne i dette direktiv, når højst én
yderligere tærskel under 10 % i den forbindelse kræves af en
medlemsstat. Det bør heller ikke forhindre de kompetente
myndigheder i at fastsætte generelle retningslinjer for,
hvornår sådanne kapitalandele anses for at resultere i
betydelig indflydelse.

For at sikre klarhed og forudsigelighed i vurderingsproceduren bør der derfor være en begrænset maksimumsperiode for afslutning af den tilsynsmæssige vurdering. I
løbet af vurderingsproceduren bør de kompetente myndigheder kun kunne afbryde denne periode én gang og kun
med henblik på at tilvejebringe yderligere oplysninger, og
derefter bør myndighederne under alle omstændigheder
afslutte vurderingen inden for den maksimale vurderingsperiode. Dette bør ikke forhindre de kompetente myndigheder i at anmode om yderligere præciseringer, selv efter
den periode, der fastsættes for at tilvejebringe de ønskede
oplysninger, eller i at give den påtænkte erhverver mulighed
for at fremlægge supplerende oplysninger på et hvilket som
helst tidspunkt i løbet af den maksimale vurderingsperiode,
forudsat at denne periode ikke overskrides. Det bør heller
ikke forhindre de kompetente myndigheder i at gøre
indsigelse mod den påtænkte erhvervelse på et hvilket som
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helst tidspunkt i løbet af den maksimale vurderingsperiode,
hvis det er relevant. Der vil således være tale om et egentligt
samarbejde mellem den påtænkte erhverver og de kompetente myndigheder under hele vurderingsperioden. Der
kan også indledes regelmæssig kontakt mellem den
påtænkte erhverver og den kompetente myndighed for
det regulerede institut, hvori der påtænkes en erhvervelse,
forud for en formel underretning. Et sådant samarbejde bør
indebære en reel indsats for at bistå hinanden, så f.eks.
uventede anmodninger om oplysninger eller fremlæggelse
af oplysninger på et sent tidspunkt i vurderingsperioden
kan undgås.

(8)

I forbindelse med den tilsynsmæssige vurdering indebærer
kriteriet om den påtænkte erhververs omdømme en
fastlæggelse af, om der hersker tvivl om den påtænkte
erhververs integritet og faglige kompetence, og om denne
tvivl er velbegrundet. En sådan tvivl kan f.eks. opstå som
følge af tidligere erhvervsmæssig adfærd. Vurderingen af
omdømmet er særlig relevant, hvis den påtænkte erhverver
er en ikke-reguleret virksomhed, men bør lettes, hvis
erhververen er meddelt tilladelse og underlagt tilsyn inden
for EU.

(9)

En liste, der fastlægges af medlemsstaten, bør indeholde de
oplysninger, der kan anmodes om med henblik på
vurderinger, i nøje overensstemmelse med de kriterier, der
er fastsat i dette direktiv. Oplysningerne bør stå i rimeligt
forhold til og være afpasset efter arten af den påtænkte
erhvervelse, navnlig hvis den påtænkte erhverver er en ikkereguleret virksomhed eller er etableret i et tredjeland. Der
bør også åbnes mulighed for i begrundede tilfælde at
anmode om mindre omfattende oplysninger.

(10) Det er yderst vigtigt, at de kompetente myndigheder

arbejder tæt sammen i forbindelse med vurderingen af
egnetheden af en påtænkt erhverver, når denne er et
reguleret institut, der er meddelt tilladelse i en anden
medlemsstat eller i en anden sektor. Selv om det betragtes
som hensigtsmæssigt, at ansvaret for den endelige afgørelse
vedrørende den tilsynsmæssige vurdering forbliver hos den
kompetente myndighed, der har ansvaret for tilsynet med
det institut, hvori der søges en erhvervelse, bør denne
kompetente myndighed tage fuldt hensyn til, hvad den
kompetente myndighed med ansvar for tilsynet med den
påtænkte erhverver, især med hensyn til de vurderingskriterier, der knytter sig direkte til den påtænkte erhverver.

(11) Kommissionen bør i overensstemmelse med de rettigheder

og forpligtelser, der er fastsat i traktaten, kunne overvåge
anvendelsen af bestemmelserne om den tilsynsmæssige
vurdering af erhvervelser, så den kan udføre de opgaver, den
er pålagt med hensyn til håndhævelsen af fællesskabsretten.
Under henvisning til traktatens artikel 296 bør medlemsstaterne samarbejde med Kommissionen ved, når vurderingsproceduren er afsluttet, at sende Kommissionen
oplysninger om de tilsynsmæssige vurderinger, som deres
kompetente myndigheder foretager, når Kommissionens
eneste formål med at anmode om disse oplysninger er at
fastslå, om medlemsstaterne har undladt at opfylde deres
forpligtelser i henhold til dette direktiv.
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nævnt i artikel 9 og 10 i direktiv 2004/109/EF (*) samt
betingelserne for sammenlægning heraf i det nævnte
direktivs artikel 12, stk. 4 og 5, i betragtning.

(12) Det kan i fremtiden blive nødvendigt at tilpasse vurde-

ringskriterierne for at tage højde for markedsudviklingen og
behovet for at sikre en ensartet anvendelse i hele
Fællesskabet. Sådanne tekniske tilpasninger bør vedtages i
overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af
28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges
Kommissionen (1).

Medlemsstaterne tager ikke hensyn til stemmerettigheder
eller aktier, som investeringsselskaber eller kreditinstitutter
måtte besidde, som følge af at de har ydet emissionsgaranti
for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle
instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse som
omhandlet i bilag I, afsnit A, nr. 6), i direktiv 2004/39/
EF (**), forudsat at sådanne rettigheder dels ikke udøves
eller på anden måde anvendes til at gribe ind i udstederens
ledelse, dels tidligst afhændes et år efter erhvervelsen.

(13) Målet for dette direktiv, nemlig indførelse af harmoniserede

procedureregler og vurderingskriterier i hele Fællesskabet,
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og
kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås
på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette
direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette
mål.

(*)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF
af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på
et reguleret marked (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).
(**) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af
21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (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).«

(14) Fællesskabet ønsker at holde sine finansielle markeder åbne

for resten af verden og således bidrage til at forøge
liberaliseringen af alle finansielle markeder i tredjelande.
Det vil være fordelagtigt for alle markedsdeltagere at få lige
adgang til investeringer på verdensplan. Medlemsstaterne
bør til Kommissionen indberette tilfælde, hvor Fællesskabets kreditinstitutter, investeringsselskaber, andre finansinstitutter eller forsikringsselskaber, der erhverver
kreditinstitutter, investeringsselskaber, andre finansinstitutter eller forsikringsselskaber i tredjelande, ikke behandles på
samme måde som landets egne erhververe og møder større
hindringer. Kommissionen bør foreslå foranstaltninger for
at imødegå sådanne tilfælde eller tage dem op i et passende
forum.
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2)

I artikel 15 foretages følgende ændringer:
a)

Stk. 1 affattes således:
»1. Medlemsstaterne foreskriver, at enhver fysisk
eller juridisk person eller fysiske eller juridiske
personer, som handler samlet, (i det følgende benævnt
»den påtænkte erhverver«), der påtænker direkte eller
indirekte at erhverve en kvalificeret deltagelse i et
forsikringsselskab eller direkte eller indirekte yderligere at forøge sådan en kvalificeret deltagelse i et
forsikringsselskab med det resultat, at vedkommendes
andel af stemmerettigheder eller kapitalandele derved
når op på eller overstiger 20 %, 30 % eller 50 %, eller
at forsikringsselskabet derved bliver vedkommendes
datterselskab, (i det følgende benævnt »den påtænkte
erhvervelse«), forinden skriftligt skal underrette de
kompetente myndigheder for det forsikringsselskab,
hvori de søger at erhverve eller forøge en kvalificeret
deltagelse, om størrelsen af den kapitalandel, der
påtænkes erhvervet, og de relevante oplysninger, der
er omhandlet i artikel 15b, stk. 4. Medlemsstaterne
kan undlade at anvende tærsklen på 30 %, hvis de
anvender en tærskel på en tredjedel i henhold til
artikel 9, stk. 3, litra a), i direktiv 2004/109/EF.«

(15) I henhold til punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om

bedre lovgivning (2) tilskyndes medlemsstaterne til både i
egen og i Fællesskabets interesse at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser
overensstemmelsen mellem dette direktiv og de nationale
gennemførelsesforanstaltninger.
(16) Direktiv 92/49/EØF, 2002/83/EF, 2004/39/EF, 2005/68/EF

og 2006/48/EF bør derfor ændres i overensstemmelse
hermed —
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Ændring af direktiv 92/49/EØF
I direktiv 92/49/EØF foretages følgende ændringer:
1)

Artikel 1, litra g), andet afsnit, affattes således:
»Ved anvendelsen af denne definition i forbindelse med
artikel 8 og 15 samt de andre niveauer for deltagelse, der er
omhandlet i artikel 15, tages de stemmerettigheder, der er

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF
(EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
(2) EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

b)

Stk. 1a udgår.

c)

Stk. 2 affattes således:
»2. Medlemsstaterne foreskriver, at enhver fysisk
eller juridisk person, der påtænker direkte eller
indirekte at opgive sin besiddelse af en kvalificeret
deltagelse i et forsikringsselskab, forinden skriftligt
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skal underrette hjemlandets kompetente myndigheder
herom med angivelse af størrelsen af den kapitalandel,
der derefter besiddes. Enhver fysisk eller juridisk
person skal ligeledes underrette de kompetente
myndigheder, hvis vedkommende har til hensigt at
formindske sin kvalificerede deltagelse så meget, at
vedkommendes andel af stemmerettigheder eller
kapitalandele derved når ned under en tærskel på
20 %, 30 % eller 50 %, eller at forsikringsselskabet
derved ophører med at være vedkommendes datterselskab. Medlemsstaterne kan undlade at anvende
tærsklen på 30 %, hvis de anvender en tærskel på en
tredjedel i henhold til artikel 9, stk. 3, litra a), i direktiv
2004/109/EF.«
3)

Følgende artikler indsættes:

b)
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en fysisk eller juridisk person, som ikke er underlagt
tilsyn i medfør af dette direktiv eller direktiv 85/611/
EØF (*), 2002/83/EF (**), 2004/39/EF, 2005/68/EF
(***) eller 2006/48/EF (4)*.

4. Beslutter de kompetente myndigheder efter afslutningen af deres vurdering at gøre indsigelse mod den påtænkte
erhvervelse, skal de inden for en frist på to arbejdsdage og
uden at overskride vurderingsperioden underrette den
påtænkte erhverver skriftligt herom og begrunde denne
beslutning. Med forbehold af den nationale lovgivning kan
der på den påtænkte erhververs anmodning offentliggøres
en passende begrundelse for denne beslutning. Dette
forhindrer ikke en medlemsstat i at lade den kompetente
myndighed offentliggøre en sådan begrundelse, uden at den
påtænkte erhverver har anmodet herom.

»Artikel 15a
1. De kompetente myndigheder anerkender straks og
under alle omstændigheder senest to arbejdsdage efter
modtagelsen af den i artikel 15, stk. 1, omhandlede
underretning eller i forbindelse med eventuel efterfølgende
modtagelse af de i stk. 2 i denne artikel omhandlede
oplysninger skriftligt modtagelsen heraf over for den
påtænkte erhverver.
De kompetente myndigheder har en frist på højst tres
arbejdsdage fra datoen for den skriftlige anerkendelse af
modtagelsen af underretningen og alle de dokumenter, som
medlemsstaten kræver vedlagt underretningen på grundlag
af den i artikel 15b, stk. 4, omhandlede liste (i det følgende
benævnt »vurderingsperioden«), til at foretage den i
artikel 15b, stk. 1, omhandlede vurdering (i det følgende
benævnt »vurderingen«).
De kompetente myndigheder underretter den påtænkte
erhverver om den dato, hvor vurderingsperioden udløber,
samtidig med anerkendelsen af modtagelsen.
2. De kompetente myndigheder kan om nødvendigt i
løbet af vurderingsperioden, men ikke efter den halvtredsindstyvende arbejdsdag i vurderingsperioden, anmode
om yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for
at afslutte vurderingen. Denne anmodning skal fremsættes
skriftligt og præcisere, hvilke supplerende oplysninger der
er behov for.
I perioden mellem de kompetente myndigheders anmodning om oplysninger og modtagelsen af svar herpå fra den
påtænkte erhverver afbrydes vurderingsperioden. Afbrydelsen må ikke overstige tyve arbejdsdage. Eventuelle
yderligere anmodninger fra de kompetente myndigheders
side om at supplere eller præcisere oplysningerne afhænger
af de kompetente myndigheders skøn, men må ikke
medføre en afbrydelse af vurderingsperioden.

5. Gør de kompetente myndigheder ikke i løbet af
vurderingsperioden skriftligt indsigelse mod den påtænkte
erhvervelse, anses den for at være godkendt.

6. De kompetente myndigheder kan fastsætte en maksimumsperiode for afslutningen af den påtænkte erhvervelse
og om nødvendigt forlænge denne.

7. Medlemsstaterne må ikke indføre krav vedrørende
underretning af de kompetente myndigheder om eller de
kompetente myndigheders godkendelse af direkte eller
indirekte erhvervelse af stemmerettigheder eller kapitalandele, der er strengere end kravene i dette direktiv.

Artikel 15b
1. Ved vurderingen af den i artikel 15, stk. 1, omhandlede
underretning og de i artikel 15a, stk. 2, omhandlede
oplysninger vurderer de kompetente myndigheder for at
sikre en sund og forsigtig forvaltning af det forsikringsselskab, hvori der påtænkes en erhvervelse, og under
hensyntagen til den påtænkte erhververs sandsynlige indflydelse på forsikringsselskabet den påtænkte erhververs
egnethed og den påtænkte erhvervelses finansielle sundhed
i forhold til alle de følgende kriterier:

a)

den påtænkte erhververs omdømme

b)

omdømmet og erfaringen hos den person, som vil
lede forsikringsselskabet som følge af den påtænkte
erhvervelse

c)

den påtænkte erhververs forsvarlige og fornuftige
forvaltning især i forhold til den type forretninger, der
forfølges eller påtænkes forfulgt i det forsikringsselskab, hvori erhvervelsen påtænkes

d)

om forsikringsselskabet vil kunne overholde og
fortsætte med at overholde tilsynskravene på grundlag
af dette direktiv og i givet fald andre direktiver, særlig

3. De kompetente myndigheder kan forlænge afbrydelsen
som nævnt i stk. 2, andet afsnit, i indtil tredive arbejdsdage,
hvis den påtænkte erhverver er:
a)

placeret eller er omfattet af lovgivning uden for
Fællesskabet, eller
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direktiv 73/239/EØF, 98/78/EF (5)*, 2002/13/EF (6)*
og 2002/87/EF (7)*, navnlig om den koncern, som
selskabet kommer til at indgå i, har en struktur, der
gør det muligt at gennemføre et effektivt tilsyn og en
effektiv udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder samt at fastslå, hvordan ansvaret
skal fordeles mellem de kompetente myndigheder
e)

om der er rimelige grunde til i forbindelse med den
påtænkte erhvervelse at formode, at hvidvaskning af
penge eller finansiering af terrorisme, som omhandlet
i artikel 1 i direktiv 2005/60/EF (8)*, forekommer eller
forsøges eller er forekommet eller er blevet forsøgt,
eller at den påtænkte erhvervelse vil kunne øge
risikoen herfor.

2. De kompetente myndigheder må kun gøre indsigelse
mod den påtænkte erhvervelse, hvis der er rimelige grunde
dertil på baggrund af kriterierne i stk. 1, eller de af den
påtænkte erhverver afgivne oplysninger ikke er fyldestgørende.
3. Medlemsstaterne må hverken pålægge forhåndsbetingelser vedrørende størrelsen af den kapitalandel, der skal
erhverves, eller tillade deres kompetente myndigheder at
vurdere den påtænkte erhvervelse ud fra markedets
økonomiske behov.
4. Medlemsstaterne offentliggør en liste med de oplysninger, der er nødvendige for at foretage vurderingen, og
som skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder
på tidspunktet for den underretning, der er omhandlet i
artikel 15, stk. 1. Omfanget af de nødvendige oplysninger
skal stå i rimeligt forhold til og være afpasset efter
karakteren af den påtænkte erhverver og den påtænkte
erhvervelse. Medlemsstaterne må ikke forlange oplysninger,
som ikke er relevante for en tilsynsmæssig vurdering.
5. Har den kompetente myndighed modtaget underretning om to eller flere påtænkte erhvervelser eller forøgelser
af kvalificerede deltagelser i det samme forsikringsselskab,
skal den uanset artikel 15a, stk. 1, 2 og 3, behandle alle de
påtænkte erhververe uden forskelsbehandling.

for et investeringsinstitut, der er meddelt tilladelse i en
anden medlemsstat eller i en anden sektor end den,
hvori erhvervelsen påtænkes, eller
c)

(*)

(**)

(***)

(4)*

Artikel 15c

a)

b)

et kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab, et investeringsselskab eller et administrationsselskab, jf. artikel 1a,
nr. 2), i direktiv 85/611/EØF, (i det følgende benævnt
»administrationsselskab for et investeringsinstitut«),
der er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat eller
i en anden sektor end den, hvori erhvervelsen
påtænkes
moderselskabet for et kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab,
et investeringsselskab eller et administrationsselskab

en fysisk eller juridisk person, der kontrollerer et
kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab, et investeringsselskab eller et administrationsselskab for et
investeringsinstitut, der er meddelt tilladelse i en
anden medlemsstat eller i en anden sektor end den,
hvori erhvervelsen påtænkes.

2. De kompetente myndigheder udveksler uden unødig
forsinkelse alle oplysninger, som er væsentlige eller
relevante for vurderingen. I denne forbindelse videregiver
de kompetente myndigheder efter anmodning alle relevante
oplysninger til hinanden og videregiver på eget initiativ alle
væsentlige oplysninger. En beslutning truffet af den
kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse til det
forsikringsselskab, hvori erhvervelsen påtænkes, skal anføre
ethvert synspunkt eller forbehold, som den kompetente
myndighed, der er ansvarlig for den påtænkte erhverver, har
givet udtryk for.

(5)*

1. De relevante kompetente myndigheder arbejder i tæt
samråd med hinanden, når vurderingen foretages, hvis den
påtænkte erhverver er en af følgende:
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(6)*

(7)*

(8)*

Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985
om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i
værdipapirer (investeringsinstitutter) (EFT L 375 af
31.12.1985, s. 3). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF (EUT L 79 af
24.3.2005, s. 9).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af
5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 af
19.12.2002, s. 1). Senest ændret ved direktiv 2007/
44/EF.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF af
16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed
(EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1). Ændret ved direktiv
2007/44/EF.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af
14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve
virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) (EUT
L 177 af 30.6.2006, s. 1). Senest ændret ved direktiv
2007/44/EF.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF af
27. oktober 1998 om supplerende tilsyn med
forsikrings- og genforsikringsselskaber i en forsikrings- eller genforsikringsgruppe (EFT L 330 af
5.12.1998, s. 1). Senest ændret ved direktiv 2005/
68/EF.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/13/EF af
5. marts 2002 om ændring af Rådets direktiv 73/239/
EØF for så vidt angår krav til solvensmargenen for
skadesforsikringsselskaber (EFT L 77 af 20.3.2002,
s. 17).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af
16. december 2002 om supplerende tilsyn med
kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat (EUT L 35 af
11.2.2003, s. 1). Ændret ved direktiv 2005/1/EF.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af
26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger
mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT
L 309 af 25.11.2005, s. 15).«
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er omhandlet i artikel 15b, stk. 4. Medlemsstaterne
kan undlade at anvende tærsklen på 30 %, hvis de
anvender en tærskel på en tredjedel i henhold til
artikel 9, stk. 3, litra a), i direktiv 2004/109/EF.«

»— tilpasning af de i artikel 15b, stk. 1, fastsatte kriterier
for at tage højde for den fremtidige udvikling og sikre
en ensartet anvendelse af dette direktiv.«
b)

Stk. 1a udgår.

c)

Stk. 2 affattes således:

Artikel 2
Ændring af direktiv 2002/83/EF
I direktiv 2002/83/EF foretages følgende ændringer:
1)

»2. Medlemsstaterne foreskriver, at enhver fysisk
eller juridisk person, der påtænker direkte eller
indirekte at opgive sin besiddelse af en kvalificeret
deltagelse i et forsikringsselskab, forinden skriftligt
skal underrette hjemlandets kompetente myndigheder
herom med angivelse af størrelsen af den kapitalandel,
der derefter besiddes. Enhver fysisk eller juridisk
person skal ligeledes underrette de kompetente
myndigheder, hvis vedkommende har til hensigt at
formindske sin kvalificerede deltagelse så meget, at
vedkommendes andel af stemmerettigheder eller
kapitalandele derved når ned under en tærskel på
20 %, 30 % eller 50 %, eller at forsikringsselskabet
derved ophører med at være vedkommendes datterselskab. Medlemsstaterne kan undlade at anvende
tærsklen på 30 %, hvis de anvender en tærskel på en
tredjedel i henhold til artikel 9, stk. 3, litra a), i direktiv
2004/109/EF.«

Artikel 1, litra j), andet afsnit, affattes således:
»Ved anvendelsen af denne definition i forbindelse med
artikel 8 og 15 samt de andre niveauer for deltagelse, der er
omhandlet i artikel 15, tages de stemmerettigheder, der er
nævnt i artikel 9 og 10 i direktiv 2004/109/EF (*) samt
betingelserne for sammenlægning heraf i det nævnte
direktivs artikel 12, stk. 4 og 5, i betragtning.
Medlemsstaterne tager ikke hensyn til stemmerettigheder
eller aktier, som investeringsselskaber eller kreditinstitutter
måtte besidde, som følge af at de har ydet emissionsgaranti
for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle
instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse som
omhandlet i bilag I, afsnit A, nr. 6), i direktiv 2004/39/
EF (**), forudsat at sådanne rettigheder dels ikke udøves
eller på anden måde anvendes til at gribe ind i udstederens
ledelse, dels tidligst afhændes et år efter erhvervelsen.

Følgende artikler indsættes:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF
af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på
et reguleret marked (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).
(**) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af
21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (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).«

»Artikel 15a

I artikel 15 foretages følgende ændringer:

De kompetente myndigheder har en frist på højst tres
arbejdsdage fra datoen for den skriftlige anerkendelse af
modtagelsen af underretningen og alle de dokumenter, som
medlemsstaten kræver vedlagt underretningen på grundlag
af listen i artikel 15b, stk. 4, (i det følgende benævnt
»vurderingsperioden«), til at foretage den i artikel 15b,
stk. 1, omhandlede vurdering (i det følgende benævnt
»vurderingen«).

(*)

2)

3)

a)

Stk. 1 affattes således:
»1. Medlemsstaterne foreskriver, at enhver fysisk
eller juridisk person eller fysiske eller juridiske
personer, som handler samlet, (i det følgende benævnt
»den påtænkte erhverver«), der påtænker direkte eller
indirekte at erhverve en kvalificeret deltagelse i et
forsikringsselskab eller direkte eller indirekte yderligere at forøge en sådan kvalificeret deltagelse i et
forsikringsselskab med det resultat, at vedkommendes
andel af stemmerettigheder eller kapitalandele derved
når op på eller overstiger 20 %, 30 % eller 50 %, eller
at forsikringsselskabet derved bliver vedkommendes
datterselskab, (i det følgende benævnt »den påtænkte
erhvervelse«), forinden skriftligt skal underrette de
kompetente myndigheder for det forsikringsselskab,
hvori de søger at erhverve eller forøge en kvalificeret
deltagelse, om størrelsen af den kapitalandel, der
påtænkes erhvervet, og de relevante oplysninger, der

Vurderingsperiode
1. De kompetente myndigheder anerkender straks og
under alle omstændigheder senest to arbejdsdage efter
modtagelsen af den i artikel 15, stk. 1, omhandlede
underretning eller i forbindelse med eventuel efterfølgende
modtagelse af de i stk. 2 omhandlede oplysninger skriftligt
modtagelsen heraf over for den påtænkte erhverver.

De kompetente myndigheder underretter den påtænkte
erhverver om den dato, hvor vurderingsperioden udløber,
samtidig med anerkendelsen af modtagelsen.
2. De kompetente myndigheder kan om nødvendigt i
løbet af vurderingsperioden, men ikke efter den halvtredsindstyvende arbejdsdag i vurderingsperioden, anmode
om yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for
at afslutte vurderingen. Denne anmodning skal fremsættes
skriftligt og præcisere, hvilke supplerende oplysninger der
er behov for.
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I perioden mellem de kompetente myndigheders anmodning om oplysninger og modtagelsen af svar herpå fra den
påtænkte erhverver afbrydes vurderingsperioden. Afbrydelsen må ikke overstige tyve arbejdsdage. Eventuelle
yderligere anmodninger fra de kompetente myndigheders
side om at supplere eller præcisere oplysningerne afhænger
af de kompetente myndigheders skøn, men må ikke
medføre en afbrydelse af vurderingsperioden.

b)

omdømmet og erfaringen hos den person, som
kommer til at lede forsikringsselskabet som følge af
den påtænkte erhvervelse

c)

den påtænkte erhververs forsvarlige og fornuftige
forvaltning, især i forhold til den type forretninger, der
forfølges eller påtænkes forfulgt i det forsikringsselskab, hvori erhvervelsen påtænkes

d)

om forsikringsselskabet vil kunne overholde og
fortsætte med at overholde tilsynskravene på grundlag
af dette direktiv og i givet fald andre direktiver, særlig
direktiv 98/78/EF (4)* og 2002/87/EF (5)*, navnlig
om den koncern, som selskabet kommer til at indgå i,
har en struktur, der gør det muligt at gennemføre et
effektivt tilsyn og en effektiv udveksling af oplysninger
mellem de kompetente myndigheder samt at fastslå,
hvordan ansvaret skal fordeles mellem de kompetente
myndigheder

e)

om der er rimelige grunde til i forbindelse med den
påtænkte erhvervelse at formode, at hvidvaskning af
penge eller finansiering af terrorisme, som omhandlet
i artikel 1 i direktiv 2005/60/EF (6)*, forekommer eller
forsøges eller er forekommet eller er blevet forsøgt,
eller at den påtænkte erhvervelse vil kunne øge
risikoen herfor.

3. De kompetente myndigheder kan forlænge afbrydelsen
som nævnt i stk. 2, afsnit 2, i indtil tredive arbejdsdage, hvis
den påtænkte erhverver er:
a)

placeret eller er omfattet af lovgivning uden for
Fællesskabet, eller

b)

er en fysisk eller juridisk person, som ikke er underlagt
tilsyn i medfør af dette direktiv eller direktiv 85/611/
EØF (*), 92/49/EØF (**), 2004/39/EF, 2005/68/EF
eller 2006/48/EF (***).

4. Beslutter de kompetente myndigheder efter afslutningen af deres vurdering at gøre indsigelse mod den påtænkte
erhvervelse, skal de inden for en frist på to arbejdsdage og
uden at overskride vurderingsperioden underrette den
påtænkte erhverver skriftligt herom og angive begrundelsen
for denne beslutning. Med forbehold af den nationale
lovgivning kan der på den påtænkte erhververs anmodning
offentliggøres en passende begrundelse for denne beslutning. Dette forhindrer ikke en medlemsstat i at lade den
kompetente myndighed offentliggøre en sådan begrundelse,
uden at den påtænkte erhverver har anmodet herom.
5. Gør de kompetente myndigheder ikke i løbet af
vurderingsperioden skriftligt indsigelse mod den påtænkte
erhvervelse, anses den for at være godkendt.
6. De kompetente myndigheder kan fastsætte en maksimumsperiode for afslutningen af den påtænkte erhvervelse
og om nødvendigt forlænge denne.
7. Medlemsstaterne må ikke indføre krav om underretning af de kompetente myndigheder eller de kompetente
myndigheders godkendelse vedrørende direkte eller indirekte erhvervelse af stemmerettigheder eller kapitalandele,
der er strengere end kravene i dette direktiv.
Artikel 15b
Vurdering
1. Ved vurderingen af den i artikel 15, stk. 1, omhandlede
underretning og de i artikel 15a, stk. 2, omhandlede
oplysninger vurderer de kompetente myndigheder for at
sikre en sund og forsigtig forvaltning af det forsikringsselskab, hvori der påtænkes en erhvervelse, og under
hensyntagen til den påtænkte erhververs sandsynlige indflydelse på forsikringsselskabet den påtænkte erhververs
egnethed og den påtænkte erhvervelses finansielle sundhed
i forhold til alle de følgende kriterier:
a)

den påtænkte erhververs omdømme
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2. De kompetente myndigheder må kun gøre indsigelse
mod den påtænkte erhvervelse, hvis der er rimelige grunde
dertil på baggrund af kriterierne i stk. 1, eller de af den
påtænkte erhverver afgivne oplysninger ikke er fyldestgørende.

3. Medlemsstaterne må hverken pålægge forhåndsbetingelser vedrørende størrelsen af den kapitalandel, der skal
erhverves, eller tillade deres kompetente myndigheder at
vurdere den påtænkte erhvervelse ud fra markedets
økonomiske behov.

4. Medlemsstaterne offentliggør en liste med de oplysninger, der er nødvendige for at foretage vurderingen, og
som skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder
på tidspunktet for den underretning, der er omhandlet i
artikel 15, stk. 1. Omfanget af de nødvendige oplysninger
skal stå i rimeligt forhold til og være afpasset efter
karakteren af den påtænkte erhverver og den påtænkte
erhvervelse. Medlemsstaterne må ikke forlange oplysninger,
som ikke er relevante for en tilsynsmæssig vurdering.

5. Har den kompetente myndighed modtaget underretning om to eller flere påtænkte erhvervelser eller forøgelser
af kvalificerede deltagelser i det samme forsikringsselskab,
skal den uanset artikel 15a, stk. 1, 2 og 3, behandle alle de
påtænkte erhververe uden forskelsbehandling.
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Artikel 15c

(4)* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF af
27. oktober 1998 om supplerende tilsyn med
forsikrings- og genforsikringsselskaber i en forsikrings- eller genforsikringsgruppe (EFT L 330 af
5.12.1998, s. 1). Senest ændret ved direktiv 2005/
68/EF.
(5)* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af
16. december 2002 om supplerende tilsyn med
kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat (EUT L 35 af
11.2.2003, s. 1). Ændret ved direktiv 2005/1/EF.
(6)* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af
26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger
mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT
L 309 af 25.11.2005, s. 15.«

Finansielle regulerede selskabers erhvervelser
1. De relevante kompetente myndigheder arbejder i tæt
samråd med hinanden ved foretagelsen af vurderingen, hvis
den påtænkte erhverver er en af følgende:
a)

et kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab, et investeringsselskab eller et administrationsselskab, jf. artikel 1a,
nr. 2), i direktiv 85/611/EØF, (i det følgende benævnt
»administrationsselskab for et investeringsinstitut«),
der er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat eller
i en anden sektor end den, hvori erhvervelsen
påtænkes
4)

b)

c)

moderselskabet for et kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab,
et investeringsselskab eller et administrationsselskab
for et investeringsinstitut, der er meddelt tilladelse i en
anden medlemsstat eller i en anden sektor end den,
hvori erhvervelsen påtænkes, eller
en fysisk eller juridisk person, der kontrollerer et
kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab, et investeringsselskab eller et administrationsselskab for et
investeringsinstitut, der er meddelt tilladelse i en
anden medlemsstat eller i en anden sektor end den,
hvori erhvervelsen påtænkes.

I artikel 64 indsættes følgende led:
»— tilpasning af de i artikel 15b, stk. 1, fastsatte kriterier
for at tage hensyn til den fremtidige udvikling og sikre
en ensartet anvendelse af dette direktiv.«
Artikel 3
Ændring af direktiv 2004/39/EF

I direktiv 2004/39/EF foretages følgende ændringer:
1)

Artikel 4, stk. 1, nr. 27), affattes således:
»27) »kvalificeret deltagelse«: direkte eller indirekte besiddelse af mindst 10 % af kapitalen eller stemmerettighederne i et investeringsselskab, jf. artikel 9 og 10 i
direktiv 2004/109/EF (*) henset til betingelserne for
sammenlægning i det nævnte direktivs artikel 12,
stk. 4 og 5, eller en besiddelse, som giver mulighed for
at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af det
investeringsselskab, hvori der besiddes en kapitalandel

2. De kompetente myndigheder udveksler uden unødig
forsinkelse alle oplysninger, som er væsentlige eller
relevante for vurderingen. I denne forbindelse videregiver
de kompetente myndigheder efter anmodning alle relevante
oplysninger til hinanden og videregiver på eget initiativ alle
væsentlige oplysninger. En beslutning truffet af den
kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse til det
forsikringsselskab, hvori erhvervelsen påtænkes, skal anføre
ethvert synspunkt eller forbehold, som den kompetente
myndighed, der er ansvarlig for den påtænkte erhverver, har
givet udtryk for.
Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985
om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i
værdipapirer (investeringsinstitutter) (EFT L 375 af
21.12.1985, s. 3). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF (EUT L 79 af
24.3.2005, s. 9).
(**) Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om
samordning af love og administrative bestemmelser
vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra
livsforsikring og om ændring af direktiv 73/239/EØF
og 88/357/EØF (tredje skadesforsikringsdirektiv) (EFT
L 228 af 11.8.1992, s. 1). Senest ændret ved direktiv
2007/44/EF.
(***) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af
14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve
virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) (EUT
L 177 af 30.6.2006, s. 1). Senest ændret ved direktiv
2007/44/EF.
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(*)

(*)

2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF
af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på
et reguleret marked (EUT L 390 af 31.12.2004,
s. 38).«

Artikel 10, stk. 3 og 4, affattes således:
»3. Medlemsstaterne foreskriver, at enhver fysisk eller
juridisk person eller fysiske eller juridiske personer, som
handler samlet, (i det følgende benævnt »den påtænkte
erhverver«), der påtænker direkte eller indirekte at erhverve
en kvalificeret deltagelse i et investeringsselskab eller direkte
eller indirekte yderligere at forøge en sådan kvalificeret
deltagelse i et investeringsselskab med det resultat, at
vedkommendes andel af stemmerettigheder eller kapitalandele derved når op på eller overstiger 20 %, 30 % eller 50 %,
eller at investeringsselskabet derved bliver vedkommendes
datterselskab, (i det følgende benævnt »den påtænkte
erhvervelse«), forinden skriftligt skal underrette de kompetente myndigheder for det investeringsselskab, hvori de
søger at erhverve eller forøge en kvalificeret deltagelse, om
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relevante for vurderingen. I denne forbindelse videregiver
de kompetente myndigheder efter anmodning alle relevante
oplysninger til hinanden og videregiver på eget initiativ alle
væsentlige oplysninger. En beslutning truffet af den
kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse til det
investeringsselskab, hvori erhvervelsen påtænkes, skal
anføre ethvert synspunkt eller forbehold, som den kompetente myndighed, der er ansvarlig for den påtænkte
erhverver, har givet udtryk for.«

størrelsen af den kapitalandel, der påtænkes erhvervet, og
de relevante oplysninger, der er omhandlet i artikel 10b,
stk. 4.
Medlemsstaterne foreskriver, at enhver fysisk eller juridisk
person, der påtænker direkte eller indirekte at opgive sin
besiddelse af en kvalificeret deltagelse i et investeringsselskab, forinden skriftligt skal underrette de kompetente
myndigheder herom med angivelse af størrelsen af den
kapitalandel, der derefter besiddes. Enhver fysisk eller
juridisk person skal ligeledes underrette de kompetente
myndigheder, hvis vedkommende har til hensigt at mindske
sin kvalificerede deltagelse så meget, at hans andel af
stemmerettigheder eller kapitalandele når ned under en
tærskel på 20 %, 30 % eller 50 %, eller at investeringsselskabet ophører med at være vedkommendes datterselskab.
Medlemsstaterne kan undlade at anvende tærsklen på 30 %,
hvis de anvender en tærskel på en tredjedel i henhold til
artikel 9, stk. 3, litra a), i direktiv 2004/109/EF.
Ved bestemmelsen af, om kriterierne for en kvalificeret
deltagelse som omhandlet i denne artikel er opfyldt, tager
medlemsstaterne ikke hensyn til stemmerettigheder eller
aktier, som investeringsselskaber eller kreditinstitutter måtte
besidde, fordi de har ydet emissionsgaranti for finansielle
instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter
på grundlag af en fast forpligtelse som omhandlet i bilag I,
afsnit A, nr. 6), forudsat at sådanne rettigheder dels ikke
udøves eller på anden måde anvendes til at gribe ind i
udstederens ledelse, dels tidligst afhændes et år efter
erhvervelsen.
4. De relevante kompetente myndigheder arbejder i tæt
samråd med hinanden ved foretagelsen af vurderingen i
artikel 10b, stk. 1, (i det følgende benævnt »vurderingen«),
hvis den påtænkte erhverver er en af følgende:
a)

b)

c)

et kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab, et investeringsselskab eller et administrationsselskab for et
investeringsinstitut, der er meddelt tilladelse i en
anden medlemsstat eller i en anden sektor end den,
hvori erhvervelsen påtænkes
moderselskabet for et kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab,
et investeringsselskab eller et administrationsselskab
for et investeringsinstitut, der er meddelt tilladelse i en
anden medlemsstat eller i en anden sektor end den,
hvori erhvervelsen påtænkes, eller
en fysisk eller juridisk person, der kontrollerer et
kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab, et investeringsselskab eller et administrationsselskab for et
investeringsinstitut, der er meddelt tilladelse i en
anden medlemsstat eller i en anden sektor end den,
hvori erhvervelsen påtænkes.

De kompetente myndigheder udveksler uden unødig
forsinkelse alle oplysninger, som er væsentlige eller
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3)

Følgende artikler indsættes:
»Artikel 10a
Vurderingsperiode
1. De kompetente myndigheder anerkender straks og
under alle omstændigheder senest to arbejdsdage efter
modtagelsen af den i artikel 10, stk. 3, første afsnit,
omhandlede underretning eller i forbindelse med eventuel
efterfølgende modtagelse af de i denne artikels stk. 2
omhandlede oplysninger skriftligt modtagelsen heraf over
for den påtænkte erhverver.
De kompetente myndigheder har en frist på højst tres
arbejdsdage fra datoen for den skriftlige anerkendelse af
modtagelsen af underretningen og alle de dokumenter, som
medlemsstaten kræver vedlagt underretningen på grundlag
af listen i artikel 10b, stk. 4, (i det følgende benævnt
»vurderingsperioden«), til at foretage vurderingen.
De kompetente myndigheder underretter den påtænkte
erhverver om den dato, hvor vurderingsperioden udløber,
samtidig med anerkendelsen af modtagelsen.
2. De kompetente myndigheder kan om nødvendigt i
løbet af vurderingsperioden, men ikke efter den halvtredsindstyvende arbejdsdag i vurderingsperioden, anmode
om yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for
at afslutte vurderingen. Denne anmodning skal fremsættes
skriftligt og præcisere, hvilke supplerende oplysninger der
er behov for.
I perioden mellem de kompetente myndigheders anmodning om oplysninger og modtagelsen af svar herpå fra den
påtænkte erhverver afbrydes vurderingsperioden. Afbrydelsen må ikke overstige tyve arbejdsdage. Eventuelle
yderligere anmodninger fra de kompetente myndigheders
side om at supplere eller præcisere oplysningerne afhænger
af de kompetente myndigheders skøn, men må ikke
medføre en afbrydelse af vurderingsperioden.
3. De kompetente myndigheder kan forlænge afbrydelsen
som nævnt i stk. 2, andet afsnit, i indtil tredive arbejdsdage,
hvis den påtænkte erhverver er:
a)

placeret eller er omfattet af lovgivning uden for
Fællesskabet, eller

b)

en fysisk eller juridisk person, som ikke er underlagt
tilsyn i medfør af dette direktiv eller direktiv 85/611/
EØF, 92/49/EØF (*), 2002/83/EF, 2005/68/EF (**)
eller 2006/48/EF (***).
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4. Beslutter de kompetente myndigheder efter afslutningen af deres vurdering at gøre indsigelse mod den påtænkte
erhvervelse, skal de inden for en frist på to arbejdsdage og
uden at overskride vurderingsperioden underrette den
påtænkte erhverver skriftligt herom og angive begrundelsen
for denne beslutning. Med forbehold af den nationale
lovgivning kan der på den påtænkte erhververs anmodning
offentliggøres en passende begrundelse for denne beslutning. Dette forhindrer ikke en medlemsstat i at lade den
kompetente myndighed offentliggøre en sådan begrundelse,
uden at den påtænkte erhverver har anmodet herom.
5. Gør de kompetente myndigheder ikke i løbet af
vurderingsperioden skriftligt indsigelse mod den påtænkte
erhvervelse, anses den for at være godkendt.
6. De kompetente myndigheder kan fastsætte en maksimumsperiode for afslutningen af den påtænkte erhvervelse
og om nødvendigt forlænge denne.
7. Medlemsstaterne må ikke indføre krav om underretning af de kompetente myndigheder eller de kompetente
myndigheders godkendelse vedrørende direkte eller indirekte erhvervelse af stemmerettigheder eller kapitalandele,
der er strengere end kravene i dette direktiv.
Artikel 10b
Vurdering
1. Ved vurderingen af den i artikel 10, stk. 3, omhandlede
underretning og de i artikel 10a, stk. 2, omhandlede
oplysninger vurderer de kompetente myndigheder for at
sikre en sund og forsigtig forvaltning af det investeringsselskab, hvori der påtænkes en erhvervelse, og under
hensyntagen til den påtænkte erhververs sandsynlige indflydelse på investeringsselskabet den påtænkte erhververs
egnethed og den påtænkte erhvervelses finansielle sundhed
i forhold til alle de følgende kriterier:
a)

den påtænkte erhververs omdømme

b)

omdømmet og erfaringen hos den person, som vil
lede investeringsselskabet som følge af den påtænkte
erhvervelse

c)

den påtænkte erhververs forsvarlige og fornuftige
forvaltning, især i forhold til den type forretninger, der
forfølges eller påtænkes forfulgt i det investeringsselskab, hvori erhvervelsen påtænkes

d)

om investeringsselskabet vil kunne overholde og
fortsætte med at overholde tilsynskravene på grundlag
af dette direktiv og i givet fald andre direktiver, særlig
direktiv 2002/87/EF (4)* og 2006/49/EF (5)*, navnlig
om den koncern, som selskabet kommer til at indgå i,
har en struktur, der gør det muligt at gennemføre et
effektivt tilsyn og en effektiv udveksling af oplysninger
mellem de kompetente myndigheder samt at fastslå,
hvordan ansvaret skal fordeles mellem de kompetente
myndigheder

e)

om der er rimelige grunde til i forbindelse med den
påtænkte erhvervelse at formode, at hvidvaskning af
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penge eller finansiering af terrorisme, som omhandlet
i artikel 1 i direktiv 2005/60/EF (6)*, forekommer eller
forsøges eller er forekommet eller er blevet forsøgt,
eller at den påtænkte erhvervelse vil kunne øge
risikoen herfor.
For at tage hensyn til den fremtidige udvikling og sikre en
ensartet anvendelse af nærværende direktiv kan Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 64,
stk. 2, vedtage gennemførelsesforanstaltninger, som justerer
de i første afsnit af dette stykke fastsatte kriterier.
2. De kompetente myndigheder må kun gøre indsigelse
mod den påtænkte erhvervelse, hvis der er rimelige grunde
dertil på baggrund af kriterierne i stk. 1, eller de af den
påtænkte erhverver afgivne oplysninger ikke er fyldestgørende.
3. Medlemsstaterne må hverken pålægge forhåndsbetingelser vedrørende størrelsen af den kapitalandel, der skal
erhverves, eller tillade deres kompetente myndigheder at
vurdere den påtænkte erhvervelse ud fra markedets
økonomiske behov.
4. Medlemsstaterne offentliggør en liste med de oplysninger, der er nødvendige for at foretage vurderingen, og
som skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder
på tidspunktet for den underretning, der er omhandlet i
artikel 10, stk. 3. Omfanget af de nødvendige oplysninger
skal stå i rimeligt forhold til og være afpasset efter
karakteren af den påtænkte erhverver og den påtænkte
erhvervelse. Medlemsstaterne må ikke forlange oplysninger,
som ikke er relevante for en tilsynsmæssig vurdering.
5. Har den kompetente myndighed modtaget underretning om to eller flere påtænkte erhvervelser eller forøgelser
af kvalificerede deltagelser i det samme investeringsselskab,
skal den uanset artikel 10a, stk. 1, 2 og 3, behandle alle de
påtænkte erhververe uden forskelsbehandling.

(*)

Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om
samordning af love og administrative bestemmelser
vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra
livsforsikring og om ændring af direktiv 73/239/EØF
og 88/357/EØF (tredje skadesforsikringsdirektiv) (EFT
L 228 af 11.8.1992, s. 1). Senest ændret ved EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2007/44/EF (EUT
L 247 af 21.9.2007, s. 1).
(**) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF af
16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed
(EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1). Ændret ved direktiv
2007/44/EF.
(***) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af
14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve
virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) (EUT
L 177 af 30.6.2006, s. 1). Senest ændret ved direktiv
2007/44/EF.
(4)* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af
16. december 2002 om supplerende tilsyn med
kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat (EUT L 35 af
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11.2.2003, s. 1). Ændret ved direktiv 2005/1/EF (EUT
L 79 af 24.3.2005, s. 9).
(5)* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af
14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og
kreditinstitutters kapitalgrundlag (omarbejdning) (EUT
L 177 af 30.6.2006, s. 201).
(6)* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af
26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger
mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT
L 309 af 25.11.2005, s. 15).«
Artikel 4

L 247/11

hvori de søger at erhverve eller forøge en kvalificeret
deltagelse, om størrelsen af den kapitalandel, der påtænkes
erhvervet, og de relevante oplysninger, der er omhandlet i
artikel 19a, stk. 4. Medlemsstaterne kan undlade at anvende
tærsklen på 30 %, hvis de anvender en tærskel på en
tredjedel i henhold til artikel 9, stk. 3, litra a), i direktiv
2004/109/EF.
2. De kompetente myndigheder anerkender straks og
under alle omstændigheder senest to arbejdsdage efter
modtagelsen af underretningen eller i forbindelse med
eventuel efterfølgende modtagelse af de i stk. 3 omhandlede
oplysninger skriftligt modtagelsen heraf over for den
påtænkte erhverver.

Ændring af direktiv 2005/68/EF
I direktiv 2005/68/EF foretages følgende ændringer:
1)

Artikel 2, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:
»Med henblik på stk. 1, litra j), i denne artikel og i
forbindelse med artikel 12 og 19-23 og de andre niveauer
for deltagelse, der er omhandlet i artikel 19-23, tages de
stemmerettigheder, der er nævnt i artikel 9 og 10 i direktiv
2004/109/EF (*) samt betingelserne for sammenlægning
heraf i det nævnte direktivs artikel 12, stk. 4 og 5, i
betragtning.
Medlemsstaterne tager ikke hensyn til stemmerettigheder
eller aktier, som investeringsselskaber eller kreditinstitutter
måtte besidde, som følge af at de har ydet emissionsgaranti
for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle
instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse som
omhandlet i bilag I, afsnit A, nr. 6), i direktiv 2004/39/
EF, forudsat at sådanne rettigheder dels ikke udøves eller på
anden måde anvendes til at gribe ind i udstederens ledelse,
og dels tidligst afhændes et år efter erhvervelsen.
(*)

2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF
af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på
et reguleret marked (EUT L 390 af 31.12.2004,
s. 38).«

Artikel 19 affattes således:
»Artikel 19
Erhvervelser
1. Medlemsstaterne foreskriver, at enhver fysisk eller
juridisk person eller fysiske eller juridiske personer, som
handler samlet, (i det følgende benævnt »den påtænkte
erhverver«), der påtænker direkte eller indirekte at erhverve
en kvalificeret deltagelse i et genforsikringsselskab eller
direkte eller indirekte yderligere at forøge sådan en
kvalificeret deltagelse i et genforsikringsselskab med det
resultat, at vedkommendes andel af stemmerettigheder eller
kapitalandele derved når op på eller overstiger 20 %, 30 %
eller 50 %, eller at genforsikringsselskabet derved bliver
vedkommendes datterselskab, (i det følgende benævnt »den
påtænkte erhvervelse«), forinden skriftligt skal underrette de
kompetente myndigheder for det genforsikringsselskab,

De kompetente myndigheder har en frist på højst tres
arbejdsdage fra datoen for den skriftlige anerkendelse af
modtagelsen af underretningen og alle de dokumenter, som
medlemsstaten kræver vedlagt underretningen på grundlag
af listen i artikel 19a, stk. 4, (i det følgende benævnt
»vurderingsperioden«), til at foretage den i artikel 19a,
stk. 1, omhandlede vurdering, (i det følgende benævnt
»vurderingen«).
De kompetente myndigheder underretter den påtænkte
erhverver om den dato, hvor vurderingsperioden udløber,
samtidig med anerkendelsen af modtagelsen.
3. De kompetente myndigheder kan om nødvendigt i
løbet af vurderingsperioden, men ikke efter den halvtredsindstyvende arbejdsdag i vurderingsperioden, anmode
om yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for
at afslutte vurderingen. Denne anmodning skal fremsættes
skriftligt og præcisere, hvilke supplerende oplysninger der
er behov for.
I perioden mellem de kompetente myndigheders anmodning om oplysninger og modtagelsen af svar herpå fra den
påtænkte erhverver afbrydes vurderingsperioden. Afbrydelsen må ikke overstige tyve arbejdsdage. Eventuelle
yderligere anmodninger fra de kompetente myndigheders
side om at supplere eller præcisere oplysningerne afhænger
af de kompetente myndigheders skøn, men må ikke
medføre en afbrydelse af vurderingsperioden.
4. De kompetente myndigheder kan forlænge afbrydelsen
som nævnt i stk. 3, andet afsnit, i indtil tredive arbejdsdage
hvis den påtænkte erhverver er:
a)

placeret eller er omfattet af lovgivning uden for
Fællesskabet, eller

b)

en fysisk eller juridisk person, som ikke er underlagt
tilsyn i medfør af dette direktiv eller direktiv 85/611/
EØF (*), 92/49/EØF, 2002/83/EF, 2004/39/EF eller
2006/48/EF (**).

5. Beslutter de kompetente myndigheder efter afslutningen af vurderingen at gøre indsigelse mod den påtænkte
erhvervelse, skal de inden for en frist på to arbejdsdage og
uden at overskride vurderingsperioden, underrette den
påtænkte erhverver skriftligt herom og angive begrundelsen
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for denne beslutning. Med forbehold af den nationale
lovgivning kan der på den påtænkte erhververs anmodning
offentliggøres en passende begrundelse for denne beslutning. Dette forhindrer ikke en medlemsstat i at lade den
kompetente myndighed offentliggøre en sådan begrundelse,
uden at den påtænkte erhverver har anmodet herom.

forfølges eller påtænkes forfulgt i det genforsikringsselskab, hvori erhvervelsen påtænkes

d)

om genforsikringsselskabet vil kunne overholde og
fortsætte med at overholde tilsynskravene på grundlag
af dette direktiv og i givet fald andre direktiver, særlig
direktiv 98/78/EF og 2002/87/EF, navnlig om den
koncern, som selskabet kommer til at indgå i, har en
struktur, der gør det muligt at gennemføre et effektivt
tilsyn og en effektiv udveksling af oplysninger mellem
de kompetente myndigheder samt at fastslå, hvordan
ansvaret skal fordeles mellem de kompetente myndigheder

e)

om der er rimelige grunde til i forbindelse med den
påtænkte erhvervelse at formode, at hvidvaskning af
penge eller finansiering af terrorisme, jf. artikel 1 i
direktiv 2005/60/EF (*), forekommer eller forsøges
eller er forekommet eller er blevet forsøgt, eller at den
påtænkte erhvervelse vil kunne øge risikoen herfor.

6. Gør de kompetente myndigheder ikke i løbet af
vurderingsperioden skriftligt indsigelse mod den påtænkte
erhvervelse, anses den for at være godkendt.
7. De kompetente myndigheder kan fastsætte en maksimumsperiode for afslutningen af den påtænkte erhvervelse
og om nødvendigt forlænge denne.
8. Medlemsstaterne må ikke indføre krav om underretning af de kompetente myndigheder eller de kompetente
myndigheders godkendelse vedrørende direkte eller indirekte erhvervelse af stemmerettigheder eller kapitalandele,
der er strengere end kravene i dette direktiv.

Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985
om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i
værdipapirer (investeringsinstitutter) (EFT L 375 af
31.12.1985, s. 3). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF (EUT L 79 af
24.3.2005, s. 9).
(**) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af
14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve
virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) (EUT
L 177 af 30.6.2006, s. 1). Senest ændret ved direktiv
2007/44/EF (EUT L 247 af 21.9.2007, s. 1).«

21.9.2007

(*)

3)

Følgende artikel indsættes:
»Artikel 19a
Vurdering
1. Ved vurderingen af den i artikel 19, stk. 1, omhandlede
underretning og de i artikel 19, stk. 3, omhandlede
oplysninger vurderer de kompetente myndigheder for at
sikre en sund og forsigtig forvaltning af det genforsikringsselskab, hvori der påtænkes en erhvervelse, og under
hensyntagen til den påtænkte erhververs sandsynlige indflydelse på genforsikringsselskabet den påtænkte erhververs
egnethed og den påtænkte erhvervelses finansielle sundhed
i forhold til alle de følgende kriterier:
a)

den påtænkte erhververs omdømme

b)

omdømmet og erfaringen hos den person, som
kommer til at lede genforsikringsselskabet som følge
af den påtænkte erhvervelse

c)

den påtænkte erhververs forsvarlige og fornuftige
forvaltning, især i forhold til den type forretninger, der

2. De kompetente myndigheder må kun gøre indsigelse
mod den påtænkte erhvervelse, hvis der er rimelige grunde
dertil på baggrund af kriterierne i stk. 1, eller de af den
påtænkte erhverver afgivne oplysninger ikke er fyldestgørende.

3. Medlemsstaterne må hverken pålægge forhåndsbetingelser vedrørende størrelsen af den kapitalandel, der skal
erhverves, eller tillade deres kompetente myndigheder at
vurdere den påtænkte erhvervelse ud fra markedets
økonomiske behov.

4. Medlemsstaterne offentliggør en liste med de oplysninger, der er nødvendige for at foretage vurderingen, og
som skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder
på tidspunktet for den underretning, der er omhandlet i
artikel 19, stk. 1. Omfanget af de nødvendige oplysninger
skal stå i rimeligt forhold til og være afpasset efter
karakteren af den påtænkte erhverver og den påtænkte
erhvervelse. Medlemsstaterne må ikke forlange oplysninger,
som ikke er relevante for en tilsynsmæssig vurdering.

5. Har den kompetente myndighed modtaget underretning om to eller flere påtænkte erhvervelser eller forøgelser
af kvalificerede deltagelser i det samme genforsikringsselskab, skal den uanset artikel 19, stk. 2, 3 og 4, behandle alle
de påtænkte erhververe uden forskelsbehandling.

(*)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af
26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger
mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT
L 309 af 25.11.2005, s. 15).«
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Artikel 20 affattes således:
»Artikel 20
Finansielle regulerede selskabers erhvervelser
1. De relevante kompetente myndigheder arbejder i tæt
samråd med hinanden ved foretagelsen af vurderingen, hvis
den påtænkte erhverver er en af følgende:
a)

et kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab, et investeringsselskab eller et administrationsselskab, jf. artikel 1a,
nr. 2), i direktiv 85/611/EØF, (i det følgende benævnt
»administrationsselskab for et investeringsinstitut«),
der er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat eller
i en anden sektor end den, hvori erhvervelsen
påtænkes

b)

moderselskabet for et kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab,
et investeringsselskab eller et administrationsselskab
for et investeringsinstitut, der er meddelt tilladelse i en
anden medlemsstat eller i en anden sektor end den,
hvori erhvervelsen påtænkes, eller

c)

en fysisk eller juridisk person, der kontrollerer et
kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab, et investeringsselskab eller et administrationsselskab for et
investeringsinstitut, der er meddelt tilladelse i en
anden medlemsstat eller i en anden sektor end den,
hvori erhvervelsen påtænkes.

2. De kompetente myndigheder udveksler uden unødig
forsinkelse alle oplysninger, som er væsentlige eller
relevante for vurderingen. I denne forbindelse videregiver
de kompetente myndigheder efter anmodning alle relevante
oplysninger til hinanden og videregiver på eget initiativ alle
væsentlige oplysninger. En beslutning truffet af den
kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse til det
genforsikringsselskab, hvori erhvervelsen påtænkes, skal
anføre ethvert synspunkt eller forbehold, som den kompetente myndighed, der er ansvarlig for den påtænkte
erhverver, har givet udtryk for.«
5)

Artikel 21, stk. 2, affattes således:
»Denne person skal ligeledes underrette de kompetente
myndigheder, hvis vedkommende har til hensigt at
formindske sin kvalificerede deltagelse så meget, at
vedkommendes andel af stemmerettigheder eller kapitalandele derved når ned under en tærskel på 20 %, 30 % eller
50 %, eller at genforsikringsselskabet derved ophører med
at være vedkommendes datterselskab. Medlemsstaterne kan
undlade at anvende tærsklen på 30 %, hvis de anvender en
tærskel på en tredjedel i henhold til artikel 9, stk. 3, litra a), i
direktiv 2004/109/EF.«

6)

L 247/13

I artikel 56 indsættes følgende litra:
»f)

tilpasning af de i artikel 19a, stk. 1, fastsatte kriterier
for at tage hensyn til den fremtidige udvikling og sikre
en ensartet anvendelse af dette direktiv.«

Ændringer til direktiv 2006/48/EF
I direktiv 2006/48/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 12, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Ved bestemmelsen af, om kriterierne for en kvalificeret
deltagelse som led i nærværende artikel er opfyldt, tages de
stemmerettigheder, der er nævnt i artikel 9 og 10 i direktiv
2004/109/EF (*), samt betingelserne for sammenlægning
heraf i det nævnte direktivs artikel 12, stk. 4 og 5, i
betragtning.

Medlemsstaterne tager ikke hensyn til stemmerettigheder
eller aktier, som investeringsselskaber eller kreditinstitutter
måtte besidde, som følge af at de har ydet emissionsgaranti
for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle
instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse som
omhandlet i bilag I, afsnit A, nr. 6), i direktiv 2004/39/
EF (**), forudsat at sådanne rettigheder dels ikke udøves
eller på anden måde anvendes til at gribe ind i udstederens
ledelse, dels tidligst afhændes et år efter erhvervelsen.

(*)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF
af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på
et reguleret marked (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).
(**) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af
21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (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).«

2)

I artikel 19 foretages følgende ændringer:

»Artikel 19
1. Medlemsstaterne foreskriver, at enhver fysisk eller
juridisk person eller fysiske eller juridiske personer, som
handler samlet, (i det følgende benævnt »den påtænkte
erhverver«), der påtænker direkte eller indirekte at erhverve
en kvalificeret deltagelse i et kreditinstitut eller direkte eller
indirekte yderligere at forøge sådan en kvalificeret deltagelse
i et kreditinstitut med det resultat, at vedkommendes andel
af stemmerettigheder eller kapitalandele derved når op på
eller overstiger 20 %, 30 % eller 50 %, eller at kreditinstituttet derved bliver vedkommendes datterselskab, (i det
følgende benævnt »den påtænkte erhvervelse«), forinden
skriftligt skal underrette de kompetente myndigheder for
det kreditinstitut, hvori de enten søger at erhverve eller
forøge en kvalificeret deltagelse, om størrelsen af den
kapitalandel, der påtænkes erhvervet, og de relevante
oplysninger, der er omhandlet i artikel 19a, stk. 4.
Medlemsstaterne kan undlade at anvende tærsklen på
30 %, hvis de anvender en tærskel på en tredjedel i henhold
til artikel 9, stk. 3, litra a), i direktiv 2004/109/EF.
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7. De kompetente myndigheder kan fastsætte en maksimumsperiode for afslutningen af den påtænkte erhvervelse
og om nødvendigt forlænge denne.

2. De kompetente myndigheder anerkender straks og
under alle omstændigheder senest to arbejdsdage efter
modtagelsen af underretningen eller i forbindelse med
eventuel efterfølgende modtagelse af de i stk. 3 omhandlede
oplysninger skriftligt modtagelsen heraf over for den
påtænkte erhverver.

8. Medlemsstaterne må ikke indføre krav om underretning af de kompetente myndigheder eller de kompetente
myndigheders godkendelse vedrørende direkte eller indirekte erhvervelse af stemmerettigheder eller kapitalandele,
der er strengere end kravene i dette direktiv.

De kompetente myndigheder har en frist på højst tres
arbejdsdage fra datoen for den skriftlige anerkendelse af
modtagelsen af underretningen og alle de dokumenter, som
medlemsstaten kræver vedlagt underretningen på grundlag
af listen i artikel 19a, stk. 4, (i det følgende benævnt
»vurderingsperioden«), til at foretage den i artikel 19a,
stk. 1, omhandlede vurdering (i det følgende benævnt
»vurderingen«).

(*)

Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985
om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i
værdipapirer (investeringsinstitutter) (EFT L 375 af
31.12.1985, s. 3). Senest ændret ved direktiv 2005/1/
EF.
(**) Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om
samordning af love og administrative bestemmelser
vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra
livsforsikring og om ændring af direktiv 73/239/EØF
og 88/357/EØF (tredje skadesforsikringsdirektiv) (EFT
L 228 af 11.8.1992, s. 1). Senest ændret ved direktiv
2007/44/EF.
(***) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af
5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 af
19.12.2002, s. 1). Senest ændret ved direktiv 2007/
44/EF.
(4)* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF af
16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed
(EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1). Ændret ved direktiv
2007/44/EF.«

De kompetente myndigheder underretter den påtænkte
erhverver om den dato, hvor vurderingsperioden udløber,
samtidig med anerkendelsen af modtagelsen.
3. De kompetente myndigheder kan om nødvendigt i
løbet af vurderingsperioden, men ikke efter den halvtredsindstyvende arbejdsdag i vurderingsperioden, anmode
om yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for
at afslutte vurderingen. Denne anmodning skal fremsættes
skriftligt og præcisere, hvilke supplerende oplysninger der
er behov for.
I perioden mellem de kompetente myndigheders anmodning om oplysninger og modtagelsen af svar herpå fra den
påtænkte erhverver afbrydes vurderingsperioden. Afbrydelsen må ikke overstige tyve arbejdsdage. Eventuelle
yderligere anmodninger fra de kompetente myndigheders
side om at supplere eller præcisere oplysningerne afhænger
af de kompetente myndigheders skøn, men må ikke
medføre en afbrydelse af vurderingsperioden.
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3)

Følgende artikler indsættes:
»Artikel 19a

4. De kompetente myndigheder kan forlænge afbrydelsen
som nævnt i stk. 3, andet afsnit, i indtil tredive arbejdsdage,
hvis den påtænkte erhverver er:
a)

placeret eller er omfattet af lovgivning uden for
Fællesskabet, eller

b)

en fysisk eller juridisk person, som ikke er underlagt
tilsyn i medfør af dette direktiv eller direktiv 85/611/
EØF (*), 92/49/EØF (**), 2002/83/EF (***), 2004/39/
EF samt 2005/68/EF (4)*.

5. Beslutter de kompetente myndigheder efter afslutningen af deres vurdering at gøre indsigelse mod den påtænkte
erhvervelse, skal de inden for en frist på to arbejdsdage og
uden at overskride vurderingsperioden underrette den
påtænkte erhverver skriftligt herom og angive begrundelsen
for denne beslutning. Med forbehold af den nationale
lovgivning kan der på den påtænkte erhververs anmodning
offentliggøres en passende begrundelse for denne beslutning. Dette forhindrer ikke en medlemsstat i at lade den
kompetente myndighed offentliggøre en sådan begrundelse,
uden at den påtænkte erhverver har anmodet herom.
6. Gør de kompetente myndigheder ikke i løbet af
vurderingsperioden skriftligt indsigelse mod den påtænkte
erhvervelse, anses den for at være godkendt.

1. Ved vurderingen af den i artikel 19, stk. 1, omhandlede
underretning og de i artikel 19, stk. 3, omhandlede
oplysninger vurderer de kompetente myndigheder for at
sikre en sund og forsigtig forvaltning af det kreditinstitut,
hvori der påtænkes en erhvervelse, og under hensyntagen
til den påtænkte erhververs sandsynlige indflydelse på
kreditinstituttet den påtænkte erhververs egnethed og den
påtænkte erhvervelses finansielle sundhed i forhold til alle
de følgende kriterier:
a)

den påtænkte erhververs omdømme

b)

omdømmet og erfaringen hos den person, som
kommer til at lede kreditinstituttet som følge af den
påtænkte erhvervelse

c)

den påtænkte erhververs forsvarlige og fornuftige
forvaltning, især i forhold til den type forretninger, der
forfølges eller påtænkes forfulgt i det kreditinstitut,
hvori erhvervelsen påtænkes

d)

om kreditinstituttet kunne overholde og fortsætte med
at overholde tilsynskravene på grundlag af dette
direktiv og i givet fald andre direktiver, særlig direktiv
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2000/46/EF, 2002/87/EF og 2006/49/EF, navnlig om
den koncern, som selskabet kommer til at indgå i, har
en struktur, der gør det muligt at gennemføre et
effektivt tilsyn og en effektiv udveksling af oplysninger
mellem de kompetente myndigheder samt at fastslå,
hvordan ansvaret skal fordeles mellem de kompetente
myndigheder

c)

om der er rimelige grunde til i forbindelse med den
påtænkte erhvervelse at formode, at hvidvaskning af
penge eller finansiering af terrorisme, jf. artikel 1 i
direktiv 2005/60/EF (*), forekommer eller forsøges
eller er forekommet eller er blevet forsøgt, eller at den
påtænkte erhvervelse vil kunne øge risikoen herfor.

2. De kompetente myndigheder udveksler uden unødig
forsinkelse alle oplysninger, som er væsentlige eller
relevante for vurderingen. I denne forbindelse videregiver
de kompetente myndigheder efter anmodning alle relevante
oplysninger til hinanden og videregiver på eget initiativ alle
væsentlige oplysninger. En beslutning truffet af den
kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse til det
kreditinstitut, hvori erhvervelsen påtænkes, skal anføre
ethvert synspunkt eller forbehold, som den kompetente
myndighed, der er ansvarlig for den påtænkte erhverver, har
givet udtryk for.

2. De kompetente myndigheder må kun gøre indsigelse
mod den påtænkte erhvervelse, hvis der er rimelige grunde
dertil på baggrund af kriterierne i stk. 1, eller de af den
påtænkte erhverver afgivne oplysninger ikke er fyldestgørende.

(*)

3. Medlemsstaterne må hverken pålægge forhåndsbetingelser vedrørende størrelsen af den kapitalandel, der skal
erhverves, eller tillade deres kompetente myndigheder at
vurdere den påtænkte erhvervelse ud fra markedets
økonomiske behov.
4. Medlemsstaterne offentliggør en liste med de oplysninger, der er nødvendige for at foretage vurderingen, og
som skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder
på tidspunktet for den underretning, der er omhandlet i
artikel 19, stk. 1. Omfanget af de nødvendige oplysninger
skal stå i rimeligt forhold til og være afpasset efter
karakteren af den påtænkte erhverver og den påtænkte
erhvervelse. Medlemsstaterne må ikke forlange oplysninger,
som ikke er relevante for en tilsynsmæssig vurdering.

4)

et kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab, et investeringsselskab eller et administrationsselskab, jf. artikel 1a,
nr. 2), i direktiv 85/611/EØF, (i det følgende benævnt
»administrationsselskab for et investeringsinstitut«),
der er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat eller
i en anden sektor end den, hvori erhvervelsen
påtænkes

b)

moderselskabet for et kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab,
et investeringsselskab eller et administrationsselskab
for et investeringsinstitut, der er meddelt tilladelse i en
anden medlemsstat eller i en anden sektor end den,
hvori erhvervelsen påtænkes, eller

Artikel 20 affattes således:

Medlemsstaterne foreskriver, at enhver fysisk eller juridisk
person, der påtænker direkte eller indirekte at opgive en
kvalificeret deltagelse i et kreditinstitut, forinden skriftligt
skal underrette de kompetente myndigheder herom med
angivelse af størrelsen af den kapitalandel, der derefter
besiddes. Enhver fysisk eller juridisk person skal ligeledes
underrette de kompetente myndigheder, hvis den pågældende har til hensigt at formindske sin kvalificerede
deltagelse så meget, at hans andel af stemmerettigheder
eller kapitalandele når ned under en tærskel på 20 %, 30 %
eller 50 %, eller at kreditinstituttet ophører med at være
vedkommendes datterselskab. Medlemsstaterne kan undlade at anvende tærsklen på 30 %, hvis de anvender en
tærskel på en tredjedel i henhold til artikel 9, stk. 3, litra a), i
direktiv 2004/109/EF.«

Artikel 19b

a)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af
26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger
mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT
L 309 af 25.11.2005, s. 15).«

»Artikel 20

5. Har den kompetente myndighed modtaget underretning om to eller flere påtænkte erhvervelser eller forøgelser
af kvalificerede deltagelser i det samme kreditinstitut, skal
den uanset artikel 19, stk. 2, 3 og 4, behandle alle de
påtænkte erhververe uden forskelsbehandling.

1. De relevante kompetente myndigheder arbejder i tæt
samråd med hinanden om vurderingen, hvis den påtænkte
erhverver er en af følgende:

en fysisk eller juridisk person, der kontrollerer et
kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab, et investeringsselskab eller et administrationsselskab for et
investeringsinstitut, der er meddelt tilladelse i en
anden medlemsstat eller i en anden sektor end den,
hvori erhvervelsen påtænkes.

5)

Artikel 21, stk. 3, affattes således:
»3. Ved bestemmelse af, om kriterierne for en kvalificeret
deltagelse som led i artikel 19 og 20 og nærværende artikel
er opfyldt, tages de stemmerettigheder, der er nævnt i
artikel 9 og 10 i direktiv 2004/109/EF, samt betingelserne
for sammenlægning heraf i det nævnte direktivs artikel 12,
stk. 4 og 5, i betragtning.
Ved bestemmelsen af, om kriterierne for en kvalificeret
deltagelse som omhandlet i denne artikel er opfyldt, tager
medlemsstaterne ikke hensyn til stemmerettigheder eller
aktier, som investeringsselskaber eller kreditinstitutter måtte
besidde, som følge af at de har ydet emissionsgaranti for
finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle
instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse i bilag I,

L 247/16

Den Europæiske Unions Tidende

DA

afsnit A, nr. 6), i direktiv 2004/39/EF, forudsat at sådanne
rettigheder dels ikke udøves eller på anden måde anvendes
til at gribe ind i udstederens ledelse, dels tidligst afhændes et
år efter erhvervelsen.«

21.9.2007

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område,
der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 8

6)

I artikel 150, stk. 2, indsættes følgende litra:
Ikrafttræden
»f)

tilpasning af de i artikel 19a, stk. 1, fastsatte kriterier
for at tage hensyn til den fremtidige udvikling og sikre
en ensartet anvendelse af dette direktiv.«

1. Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Senest den 21. marts 2011 vurderer Kommissionen i samarbejde
med medlemsstaterne anvendelsen af nærværende direktiv og
forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med
eventuelle forslag.

2. Den vurderingsprocedure, der anvendes i forbindelse med
påtænkte erhvervelser, som der i henhold til artikel 1, stk. 2,
artikel 2, stk. 2, artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 2, og artikel 5,
stk. 2, er givet underretning om til de kompetente myndigheder,
inden de nødvendige love og administrative bestemmelser for at
efterkomme dette direktiv sættes i kraft, gennemføres efter
gældende national lovgivning i medlemsstaterne på tidspunktet
for underretningen.

Artikel 7

Artikel 9

Gennemførelse

Adressater

Artikel 6
Revision

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 21. marts 2009. De underretter straks Kommissionen
herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for
henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Strasbourg, den 5. september 2007.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

H.-G. PÖTTERING

M. LOBO ANTUNES

Formand

Formand

