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(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

DIREKTIIVID

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2007/44/EÜ,
5. september 2007,
millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/49/EMÜ ning direktiive 2002/83/EÜ, 2004/39/EÜ, 2005/68/
EÜ ja 2006/48/EÜ seoses finantssektoris osaluse omandamise ja selle suurendamise tehingute suhtes
rakendatava usaldusväärsuse hindamise menetluskorra ja kriteeriumidega
(EMPs kohaldatav tekst)

(finantsinstrumentide turgude kohta), (6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005. aasta direktiiviga
2005/68/EÜ (mis käsitleb edasikindlustust) ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiviga
2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta
(uuestisõnastamine)) (7).

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 47 lõiget 2 ja artiklit 55,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),
(2)

Kõnealuse õigusliku raamistikuga ei ole siiani ette nähtud
üksikasjalikke kriteeriume kavandatava omandamise usaldusväärsuse hindamiseks ega nende kriteeriumide kohaldamise korda. Usaldusväärsuse hindamise kriteeriume ja
menetlusi tuleb täpsustada, et tagada vajalik õiguskindlus,
selgus ja ettearvatavus hindamismenetluse ja selle tulemuste
suhtes.

(3)

Pädevate asutuste ülesanne nii riigisiseste kui ka piiriüleste
juhtumite puhul peaks olema teostada usaldusväärsuse
hindamist selge ja läbipaistva menetluse ning piiratud arvu
selgete ja rangelt usaldusväärsuse hindamiseks mõeldud
hindamiskriteeriumide raames. Sellepärast on vaja määrata
kriteeriumid, mille alusel järelevalveasutused saaksid hinnata kavandatava omandamise seotud aktsionäre ja juhtimist, ning selge kord nende kriteeriumide kohaldamiseks.
Käesolev direktiiv peaks ära hoidma tegevuslubade esmaste
tingimuste järgimisest kõrvalehoidmise, kui omandatakse
osalus huvipakkuvas üksuses, milles osaluse omandamist
kavandatakse. Käesolev direktiiv ei tohiks takistada pädevaid asutusi arvesse võtmast kavandava omandaja poolt
antud lubadusi, et vastata käesolevas direktiivis sätestatud

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (2),
toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)
ning arvestades järgmist:
(1)

Olukordi, kus füüsiline või juriidiline isik on teinud otsuse
olulise osaluse omandamiseks või suurendamiseks krediidiasutuses, elukindlustus-, kahjukindlustus- või edasikindlustusseltsis või investeerimisühingus, reguleeritakse
nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiiviga 92/49/EMÜ
(otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (kolmas kahjukindlustuse direktiiv)), (4) Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 5. novembri 2002. aasta direktiiviga 2002/83/EÜ
(elukindlustuse kohta), (5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu
21. aprilli 2004. aasta direktiiviga 2004/39/EÜ

(1) ELT C 93, 27.4.2007, lk 22.
(2) ELT C 27, 7.2.2007, lk 1.
(3) Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu
Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 28. juuni 2007. aasta otsus.
(4) EÜT L 228, 11.8.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/68/EÜ (ELT L 323,
9.12.2005, lk 1).
(5) EÜT L 345, 19.12.2002, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud
nõukogu direktiiviga 2006/101/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 238).

(6) ELT L 145, 30.4.2004, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud
direktiiviga 2006/31/EÜ (ELT L 114, 27.4.2006, lk 60).
(7) ELT L 177, 30.6.2006, lk 1. Direktiivi on muudetud komisjoni
direktiiviga 2007/18/EÜ (ELT L 87, 28.3.2007, lk 9).
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hindamiskriteeriumide aluseks olevatele usaldatavusnõuetele, tingimusel et see ei mõjuta kavandava omandaja
käesoleva direktiivi kohaseid õigusi.

(4)

(5)

(6)

(7)

omandamisele mis tahes hetkel kogu maksimaalse
hindamisaja jooksul. Kavandava omandaja ja pädevate
asutuste vaheline koostöö oleks seega oluline kogu
hindamisaja jooksul. Korrapärane kontakt kavandava
omandaja ja kavandatava omandamise objektiks oleva
reguleeritud üksuse pädeva asutuse vahel võib alguse saada
enne ametlikku teatamist. Selline koostöö peaks hõlmama
üksteise abistamiseks tehtavaid tegelikke jõupingutusi, mille
abil saaks näiteks vältida ootamatuid teabetaotlusi või teabe
esitamist hindamisaja lõpus.

Kavandatava omandamise usaldusväärsuse hindamine ei
tohiks muuta kehtetuks ega asenda mingil juhul käimasoleva usaldatavusnõuete järelevalve tingimusi ega muid
asjakohaseid tingimusi, mida on huvipakkuva üksuse suhtes
kohaldatud alates talle esmase tegevusloa väljastamisest.

(8)

Usaldusväärsuse hindamisega seoses nõuab „kavandava
omandaja maine” kriteerium kindlaks määramist, kas
kavandava omandaja aususe ja ametialase pädevuse suhtes
on teatavaid kahtlusi ning kas need on põhjendatud.
Sellised kahtlused võivad kerkida näiteks tulenevalt varasemast käitumisest ettevõtluses. Maine hindamine on erilise
tähtsusega, kui kavandav omandaja on reguleerimata üksus,
kuid hindamist tuleks hõlbustada, kui omandaja on
Euroopa Liidus tegevusloa saanud ja seal järelevalve all.

(9)

Liikmesriigi poolt koostatud loetelus peaks sisalduma teave,
mida võib hindamiste eesmärgil rangelt käesolevas direktiivis sätestatud kriteeriume järgides nõuda. See teave peab
olema proportsionaalne ja kohandatud vastavalt kavandatava omandamise laadile, eriti kui kavandav omandaja on
reguleerimata üksus või asub kolmandas riigis. Samuti
tuleks ette näha võimalus nõuda põhjendatud juhtudel
vähem teavet.

Käesolev direktiiv ei tohiks takistada turul osalejate tõhusat
tegevust väärtpaberiturul. Kavandatava omandamise hindamiseks nõutav teave ning samuti erinevatele kriteeriumidele
vastamise hindamine peaks seetõttu muu hulgas olema
proportsionaalne kavandava omandaja kaasamisega üksuse,
milles osaluse omandamist taotletakse, juhtimisse. Pädevad
asutused peaksid kooskõlas hea haldustavaga viima hindamise viivitusteta lõpule ja teavitama kavandavat omandajat
ka positiivsest tulemusest, igal juhul siis, kui kavandav
omandaja seda taotleb.

Järjest rohkem integreeritud turgude puhul, mille grupistruktuurid võivad ulatuda eri liikmesriikidesse, kuulub
olulise osaluse omandamine kontrollimisele mitmes liikmesriigis. Seetõttu on kriitiliselt tähtis ühtlustada asjakohane kord ja usaldusväärsuse hindamine kogu ühenduses
suurimal võimalikul määral, ilma et liikmesriigid kehtestaksid rangemaid nõudeid. Seetõttu tuleks suurimal võimalikul määral ühtlustada kavandatavast omandamisest või
olulise osaluse võõrandamisest teatamise piirmäärad, hindamismenetlus, hindamiskriteeriumide loetelu ja käesoleva
direktiivi muud sätted, mida kohaldatakse kavandatava
omandamise usaldusväärsuse hindamisele. Käesolev direktiiv ei tohiks takistada liikmesriike nõudmast, et pädevaid
asutusi tuleb teavitada käesolevas direktiivis kehtestatud
piirmääradest allapoole jäävate osaluste omandamisest, kui
liikmesriik ei ole kehtestanud sel eesmärgil rohkem kui ühe
täiendava piirmäära, mis on väiksem kui 10 %. Samuti ei
tohiks käesolev direktiiv takistada pädevaid asutusi sätestamast üldiseid juhised selle kohta, millal nimetatud osalust
peetakse märkimisväärset mõju avaldavaks.

Hindamismenetluse selguse ja prognoositavuse tagamiseks
peaks usaldusväärsuse hindamiseks olema ette nähtud
piiratud maksimaalne ajavahemik. Hindamismenetluse
käigus peaks pädevatel asutustel olema võimalik menetlust
peatada vaid ühe korra üksnes täiendava teabe taotlemiseks,
pärast mida peaksid asutused igal juhul hindamise
maksimaalse hindamisaja jooksul lõpule viima. See ei
tohiks takistada pädevatel asutustel küsida täiendavaid
selgitusi ka pärast ajavahemikku, mis on ette nähtud
nõutava teabe täiendamiseks, või lubada kavandaval
omandajal edastada lisateavet mis tahes hetkel kogu
maksimaalse hindamisaja jooksul, eeldusel et hindamisaeg
ei ole veel lõppenud. Samuti ei tohiks see takistada pädevaid
asutusi väljendamast vajadusel vastuseisu kavandatavale
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(10) Oluline on pädevate asutuste omavaheline tihe koostöö, kui

hinnatakse sellise kavandava omandaja sobivust, kes
kujutab endast teises liikmesriigis või teises sektoris
tegutsemiseks tegevusloa saanud reguleeritud üksust. Kuigi
peetakse sobivaks, et vastutus usaldusväärsuse hindamise
osas lõpliku otsuse tegemise eest jääb sellele pädevale
asutusele, kelle kohustuste hulka kuulub järelevalve teostamine kavandatava omandamise objektiks oleva üksuse
üle, peaks kõnealune pädev asutus võtma täiel määral
arvesse selle pädeva asutuse arvamust, kes teostab järelevalvet kavandava omandaja üle, ning eelkõige kavandava
omandajaga otseselt seotud hindamiskriteeriumide osas.

(11) Komisjonil peaks olema vastavalt asutamislepingus sätesta-

tud õigustele ja kohustustele võimalik jälgida osaluse
omandamiste usaldusväärsuse hindamist käsitlevate sätete
rakendamist, et täita talle seoses ühenduse õigusaktide
jõustamisega määratud ülesandeid. Võttes arvesse asutamislepingu artiklit 296, peaksid liikmesriigid tegema komisjoniga koostööd, esitades talle pärast hindamismenetluse
lõpuleviimist teabe, mis on seotud nende liikmesriikide
pädevate asutuste poolt läbi viidud usaldusväärsuse hindamisega, kui sellist teavet nõutakse üksnes selleks, et kindlaks
määrata, kas liikmesriik on rikkunud käesolevast direktiivist
tulenevaid kohustusi.
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osutatud hääleõigust ning samuti nimetatud direktiivi
artikli 12 lõigetes 4 ja 5 sätestatud osaluste summeerimise
tingimusi.

(12) Tulevikus võib olla vaja hindamiskriteeriume kohandada, et

võtta arvesse turu arengut ja vajadust kohaldada neid
kriteeriume ühetaoliselt kogu ühenduses. Sellised tehnilised
kohandused tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni
1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse
komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (1).

Liikmesriigid ei võta arvesse hääleõigust ega väärtpabereid,
mida investeerimisühingud või krediidiasutused võivad
omada finantsinstrumentide garanteerimise tulemusel ja/
või finantsinstrumentide emissiooni tagamisel kindla
kohustuse alusel, mis on loetletud direktiivi 2004/39/EÜ
(**) I lisa A jao punktis 6 tingimusel, et neid õigusi ühelt
poolt ei rakendata ega kasutata muul viisil, et sekkuda
emitendi juhtimisse, ning teiselt poolt et need võõrandatakse ühe aasta jooksul alates omandamisest.

(13) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt ühtlustatud

menetluskorra ja hindamiskriteeriumide kehtestamine kogu
ühenduses, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning
selle eesmärgi ulatust ja mõju silmas pidades on seda
võimalik paremini saavutada ühenduse tasandil, võib
ühendus võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu artiklis 5
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe
käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(*)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004.
aasta direktiiv 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete
ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele
emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud
reguleeritud turul kauplemisele (ELT L 390,
31.12.2004, lk 38).
(**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004.
aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1). Direktiivi on
viimati muudetud direktiiviga 2007/44/EÜ (ELT L 247
21.9.2007, lk 1).”

(14) Ühendus kavatseb hoida oma finantsturud ülejäänud

maailmale avatuna ja aidata seeläbi edendada ülemaailmsete
finantsturgude liberaliseerimist kolmandates riikides. Samaväärse juurdepääsu saavutamine investeeringutele kogu
maailmas oleks kõikide turul osalejate huvides. Liikmesriigid peaksid komisjoni teavitama juhtudest, kus ühenduse
krediidiasutusi, investeerimisühinguid, muid finantseerimisasutusi või kindlustusseltse, kes omandavad osalusi
kolmandates riikides asuvates krediidiasutustes, investeerimisühingutes, muid finantseerimisasutustes või kindlustusseltsides, ei kohelda sama viisil kui riigisiseseid omandajaid
ja nad kogevad tõsiseid takistusi. Komisjon peaks kavandama meetmeid sellistel juhtudel esinevate probleemide
kõrvaldamiseks või tõstatama need probleemid asjakohastel
foorumitel.
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2.

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt.

a)

(15) Vastavalt paremat õigusloomet käsitleva institutsioonideva-

Lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid nõuavad, et üksinda või kooskõlastatult tegutsevad füüsilised või juriidilised isikud
(edaspidi „kavandav omandaja”), kes on otsustanud
olulise osaluse kahjukindlustusseltsis kas otseselt või
kaudselt omandada või seda osalust otseselt või
kaudselt suurendada nii, et tekkiv osa häälte arvust
või kapitalist oleks 20 %, 30 % või 50 % või ületaks
neid määrasid, või nii, et kõnealune kahjukindlustusselts muutuks tema või nende tütarettevõtjaks (edaspidi „kavandatav omandamine”), teataksid kõigepealt
kirjalikult pädevatele asutustele kahjukindlustusseltsi,
milles nad soovivad omandada või suurendada olulist
osalust, kavandatava osaluse suuruse ja asjakohase
teabe vastavalt artikli 15b lõikele 4. Liikmesriigid ei
pea kohaldama 30 % piirmäära, kui nad kohaldavad
vastavalt direktiivi 2004/109/EÜ artikli 9 lõike 3
punktis a sätestatule piirmäära ulatusega üks kolmandik.”

helise kokkuleppe (2) punktile 34 julgustatakse liikmesriike
koostama nii enda tarbeks kui ka ühenduse huvides
vastavustabeleid, mis kajastaksid võimalikult põhjalikult
käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahelist vastavust, ning need avalikustama.
(16) Direktiive 92/49/EMÜ, 2002/83/EÜ, 2004/39/EÜ, 2005/

68/EÜ ja 2006/48/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 92/49/EMÜ muutmine
Direktiivi 92/49/EMÜ muudetakse järgmiselt.
1.

Artikli 1 punkti g teine lõik asendatakse järgmisega:
„Käesoleva mõiste tähenduses võetakse seoses artiklitega 8
ja 15 ning artiklis 15 osutatud osalusega muu määraga
arvesse direktiivi 2004/109/EÜ (*) artiklites 9 ja 10

(1) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/
512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).
(2) ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

b)

Lõige 1a jäetakse välja.

c)

Lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Liikmesriigid kohustavad iga füüsilist või juriidilist isikut, kes on otsustanud olulise osaluse kindlustusseltsis kas otseselt või kaudselt võõrandada,
teatama sellest kõigepealt kirjalikult päritoluliikmes-
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b)

on füüsiline või juriidiline isik ja tema suhtes ei
teostata järelevalvet käesoleva direktiivi või direktiivide 85/611/EMÜ (*), 2002/83/EÜ (**), 2004/39/EÜ,
2005/68/EÜ (***), 2006/48/EÜ (4)* alusel.

riigi pädevatele asutustele, näidates kavandatava
osaluse suuruse. Samuti peab selline isik teavitama
pädevaid asutusi juhul, kui ta on otsustanud vähendada oma olulist osalust sel määral, et tema osa häälte
arvust või kapitalist langeb alla 20 %, 30 % või 50 %
või sellisel määral, et kindlustusselts lakkab olemast
tema tütarettevõtja. Liikmesriigid ei pea kohaldama
30 % piirmäära, kui nad kohaldavad vastavalt direktiivi 2004/109/EÜ artikli 9 lõike 3 punktis a sätestatule
piirmäära ulatusega üks kolmandik.”

3.

Lisatakse järgmised artiklid:

4. Kui pädevad asutused otsustavad valminud hindamise
alusel seista vastu kavandatavale omandamisele, teatavad
nad sellest kavandavale omandajale hindamisaega ületamata
kahe tööpäeva jooksul kirjalikult ning esitavad oma otsuse
põhjendused. Kavandava omandaja taotlusel võib otsuse
tegemise asjakohased põhjused teha siseriikliku õiguse
kohaselt üldsusele kättesaadavaks. See ei takista liikmesriikidel lubada pädevatel asutustel nimetatud teavet avaldada
ilma kavandava omandaja taotluseta.

„Artikkel 15a
1. Artikli 15 lõike 1 kohase teate kättesaamise korral, ja
ka käesoleva artikli lõikes 2 osutatud teabe võimaliku
hilisema kättesaamise korral, edastavad pädevad asutused
kavandavale omandajale viivitamata ja igal juhul kahe
tööpäeva jooksul kirjaliku kinnituse selle teate kättesaamise
kohta.

Pädevatel asutustel on alates teate ja kõikide dokumentide,
mille lisamist liikmesriik artikli 15b lõikes 4 osutatud
nimekirja alusel nõuab, kättesaamist tõendava kirjaliku
kinnituse saatmise kuupäevast kuni 60 tööpäeva (edaspidi
„hindamisaeg”) aega artikli 15b lõikes 1 sätestatud
hindamise (edaspidi „hindamine”) teostamiseks.

5. Kui pädevad asutused ei esita hindamisaja jooksul
kirjalikku vastuväidet kavandatavale omandamisele, loetakse kavandatav omandamine heakskiidetuks.

6. Pädevad asutused võivad kavandatava omandamise
lõpuleviimiseks ette näha maksimumperioodi ning seda
vajadusel pikendada.

7. Liikmesriigid ei tohi kehtestada käesolevas direktiivis
sätestatust rangemaid nõudeid pädevate asutuste teavitamisele ja heakskiitmisele seoses hääleõiguste või kapitali otsese
või kaudse omandamisega.

Artikkel 15b
Teate kättesaamisel teatavad pädevad asutused kavandavale
omandajale hindamisaja lõppkuupäeva.

2. Vajaduse korral võivad pädevad asutused hindamisaja
jooksul ning mitte pärast hindamisaja viiekümnendat
tööpäeva nõuda lisateavet, mis on vajalik hindamise
lõpuleviimiseks. Taotlus esitatakse kirjalikult ning selles
täpsustatakse, millist täiendavat teavet on vaja.

Pädevate asutuste poolt esitatud teabepäringu ja sellele
kavandavalt omandajalt vastuse saamise vaheliseks perioodiks hindamisaeg peatub. See peatumine ei tohi kesta
kauem kui kakskümmend tööpäeva. Pädevate asutuste
edaspidised täiendavat või selgitavat teavet nõudvad
teabepäringud on pädevate asutuste kasutada nende
äranägemisel, kuid nende tulemusel ei tohi hindamisaeg
peatuda.

1. Selleks, et tagada kahjukindlustusseltsi, milles osaluse
omandamist taotletakse, arukas ja usaldusväärne juhtimine,
ning arvestades võimalikku mõju, mida kavandav omandaja
võib avaldada kahjukindlustusseltsile, hindavad pädevad
asutused artikli 15 lõikega 1 ette nähtud teate ja artikli 15a
lõikes 2 osutatud teabe hindamisel kavandava omandaja
sobivust ning kavandatava omandamise majanduslikku
usaldatavust kõikide järgmiste kriteeriumide põhjal:

a)

kavandava omandaja maine;

b)

kavandatava omandamise tulemusel kahjukindlustusseltsi äritegevust juhtima asuva iga isiku maine ja
kogemused;

c)

kavandava omandaja majanduslik usaldatavus, eriti
seoses kavandatava omandamise objektiks oleva
kahjukindlustusseltsi olemasoleva ja kavandatava äritegevuse laadiga;

d)

kas kahjukindlustusselts suudab järgida käesoleval
direktiivil põhinevaid ja vajaduse korral ka teistel
direktiividel, nimelt direktiividel 73/239/EMÜ, 98/78/

3. Pädevad asutused võivad lõike 2 teises lõigus osutatud
hindamisaja peatamist pikendada kuni 30 tööpäevani, kui
kavandav omandaja:

a)

asub väljaspool ühendust või tema üle teostatakse
järelevalvet väljaspool ühendust või
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c)

füüsiline või juriidiline isik, kelle kontrolli all on teises
liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist erinevas
sektoris tegevusloa saanud krediidiasutus, elukindlustusselts, kahjukindlustusselts, edasikindlustusselts,
investeerimisühing või avatud investeerimisfondi
valitseja.

EÜ (5)*, 2002/13/EÜ (6)* ja 2002/87/EÜ (7)* põhinevaid usaldatavusnõudeid ning nende järgimist jätkata;
eelkõige see, kas kontsernil, mille osaks ta saab, on
olemas struktuur, mis võimaldab teostada tõhusat
järelevalvet, vahetada tõhusalt teavet pädevate asutuste
vahel ning määrata kindlaks ülesannete jaotus pädevate asutuste vahel;

e)

kas on mõistlikku alust kahtlustada, et seoses
kavandatava omandamisega toimub või on toimunud
või üritatakse või on püütud üritada rahapesu või
terrorismi rahastamist direktiivi 2005/60/EÜ (8)*
artikli 1 tähenduses, või kas kavandatav omandamine
võiks suurendada sellise tegevuse ohtu.

2. Pädevad asutused võivad esitada kavandatavale omandamisele vastuväite üksnes siis, kui neil on mõistlik alus
seda teha lõikes 1 sätestatud kriteeriumide alusel või kui
kavandava omandaja esitatud teave ei ole täielik.

2. Pädevad asutused edastavad üksteisele põhjendamatult
viivitamata hindamiseks vajaliku olulise või asjakohase
teabe. Selles suhtes edastavad pädevad asutused üksteisele
taotluse korral kogu asjakohase teabe ning edastavad kogu
hädavajaliku teabe omal algatusel. Pädev asutuse, kes andis
tegevusloa kahjukindlustusseltsile, milles osaluse omandamist taotletakse, otsuses näidatakse ära kõik seisukohad ja
reservatsioonid, mida on väljendanud kavandava omandaja
eest vastutav pädev asutus.

3. Liikmesriigid ei kehtesta eeltingimusi omandamisele
kuuluva osaluse määra suhtes ega luba oma pädevatel
asutustel võtta kavandatava omandamise kontrollimisel
aluseks turu majanduslikke vajadusi.
(*)
4. Liikmesriigid avalikustavad loetelu teabe kohta, mida
on vaja hindamise läbiviimiseks ja mis tuleb edastada
pädevatele asutustele artikli 15 lõikes 1 osutatud teate
esitamisel. Nõutav teave peab olema proportsionaalne ning
kohandatud vastavalt kavandava omandaja ja kavandatava
omandamise laadile. Liikmesriigid ei nõua teavet, mis ei ole
asjakohane usaldusväärsuse hindamiseks.

5. Kui pädevale asutusele on esitatud kaks või enam
ettepanekut osaluse omandamise või suurendamise kohta
ühes ja samas kahjukindlustusseltsis, tagab pädev asutus,
olenemata artikli 15a lõigetest 1, 2 ja 3, et kõiki
kavandavaid omandajaid koheldakse mittediskrimineerival
viisil.

Artikkel 15c

(**)

(***)

(4)*

(5)*

1. Asjaomased pädevad asutused konsulteerivad omavahel omandamise hindamisel, kui kavandav omandaja on
üks järgmistest:
(6)*
a)

b)

teises liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist
erinevas sektoris tegevusloa saanud krediidiasutus,
elukindlustusselts, kahjukindlustusselts, edasikindlustusselts, investeerimisühing või fondivalitseja direktiivi
85/611/EMÜ artikli 1a punkti 2 tähenduses (edaspidi
„avatud investeerimisfondi valitseja”);

teises liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist
erinevas sektoris tegevusloa saanud krediidiasutuse,
elukindlustusseltsi, kahjukindlustusseltsi, edasikindlustusseltsi,
investeerimisühingu
või
avatud
investeerimisfondi valitseja emaettevõtja või

(7)*

(8)*

Nõukogu 20. detsembri 1985. aasta direktiiv 85/611/
EMÜ, avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate
õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT
L 375, 31.12.1985, lk 3). Direktiivi on viimati
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/1/EÜ (ELT L 79, 24.3.2005, lk 9).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002.
aasta direktiiv 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta (EÜT
L 345, 19.12.2002, lk 1). Direktiivi on viimati
muudetud direktiiviga 2007/44/EÜ.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005.
aasta direktiiv 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust (ELT L 323, 9.12.2005, lk 1). Direktiivi on
muudetud direktiiviga 2007/44/EÜ.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta
direktiiv 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja
tegevuse kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 177,
30.6.2006, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud
direktiiviga 2007/44/EÜ.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998.
aasta direktiiv 98/78/EÜ, kindlustusandjate või edasikindlustusandjate kontserni kuuluvate kindlustus- ja
edasikindlustusseltside täiendava järelevalve kohta
(EÜT L 330, 5.12.1998, lk 1). Direktiivi on viimati
muudetud direktiiviga 2005/68/EÜ.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. märtsi 2002. aasta
direktiiv 2002/13/EÜ, millega muudetakse nõukogu
direktiivi 73/239/EMÜ seoses kahjukindlustusseltside
solventsusmarginaalinõuetega (EÜT L 77, 20.3.2002,
lk 17).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002.
aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside
ja
investeerimisühingute
täiendavat
järelevalvet (EÜT L 35, 11.2.2003, lk 1). Direktiivi
on muudetud direktiiviga 2005/1/EÜ.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005.
aasta direktiiv 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise
vältimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 15).”
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Artiklisse 51 lisatakse järgmine taane:
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soovivad omandada või suurendada olulist osalust,
kavandatava osaluse suuruse ja asjakohase teabe
vastavalt artikli 15b lõikele 4. Liikmesriigid ei pea
kohaldama 30 % piirmäära, kui nad kohaldavad
vastavalt direktiivi 2004/109/EÜ artikli 9 lõike 3
punktis a sätestatule piirmäära ulatusega üks kolmandik.”

„— artikli 15b lõikes 1 esitatud kriteeriumide kohandused, et võtta arvesse tulevast arengut ja tagada
käesoleva direktiivi ühetaoline kohaldamine.”
Artikkel 2
b)

Lõige 1a jäetakse välja.

c)

Lõige 2 asendatakse järgmisega:

Direktiivi 2002/83/EÜ muutmine
Direktiivi 2002/83/EÜ muudetakse järgmiselt.
1.

Artikli 1 punkti j teine lõik asendatakse järgmisega:

„2. Liikmesriigid kohustavad iga füüsilist või juriidilist isikut, kes on otsustanud olulise osaluse elukindlustusseltsis kas otseselt või kaudselt võõrandada,
teatama sellest kõigepealt kirjalikult päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele, näidates ära kavandatava
osaluse suuruse. Lisaks peab see isik teavitama
pädevaid asutusi juhul, kui ta on otsustanud vähendada oma olulist osalust sel määral, et tema osa
hääleõigusest või kapitalist langeb alla 20 %, 30 % või
50 % või sellisel määral, et elukindlustusselts lakkab
olemast tema tütarettevõtja. Liikmesriigid ei pea
kohaldama 30 % piirmäära, kui nad kohaldavad
vastavalt direktiivi 2004/109/EÜ artikli 9 lõike 3
punktis a sätestatule piirmäära ulatusega üks kolmandik.”

„Käesoleva mõiste tähenduses võetakse seoses artiklitega 8
ja 15 ning muu artiklis 15 osutatud osaluse määraga
arvesse direktiivi 2004/109/EÜ (*) artiklites 9 ja 10
osutatud hääleõigust ning samuti nimetatud direktiivi
artikli 12 lõigetes 4 ja 5 sätestatud osaluste summeerimise
tingimusi.
Liikmesriigid ei võta arvesse hääleõigust ega väärtpabereid,
mida investeerimisühingud või krediidiasutused võivad
omada finantsinstrumentide garanteerimise tulemusel
ja/või finantsinstrumentide emissiooni tagamisel kindla
kohustuse alusel, mis on loetletud direktiivi 2004/39/EÜ
(**) I lisa A jao punktis 6 tingimusel, et neid õigusi ei
rakendata ega kasutata muul viisil, et sekkuda emitendi
juhtimisse ning kui need võõrandatakse ühe aasta jooksul
alates omandamisest.

3.

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 15a
(*)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembril 2004
direktiiv 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud
turul kauplemisele (ELT L 390, 31.12.2004, lk 38).
(**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004.
aasta direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide
turgude kohta (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1). Direktiivi
on viimati muudetud direktiiviga 2007/44/EÜ (ELT
L 247, 21.9.2007, lk 1).”
2.

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt.
a)

Lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Liikmesriigid nõuavad, et üksinda või kooskõlastatult tegutsevad füüsilised või juriidilised isikud
(edaspidi „kavandavad omandajad”), kes on otsustanud
olulise osaluse elukindlustusseltsis kas otseselt või
kaudselt omandada või seda osalust otseselt või
kaudselt suurendada nii, et tekkiv osa häälte arvust
või kapitalist oleks 20 %, 30 % või 50 % või ületaks
neid määrasid, või nii, et kõnealune elukindlustusselts
muutuks tema või nende tütarettevõtjaks (edaspidi
„kavandatav omandamine”), teataksid kõigepealt pädevatele asutustele elukindlustusseltsi, milles nad

Hindamisaeg
1. Artikli 15 lõike 1 kohase teate kättesaamise korral ja ka
käesoleva artikli lõikes 2 osutatud teabe võimaliku hilisema
kättesaamise korral edastavad pädevad asutused kavandavale omandajale viivitamata ja igal juhul kahe tööpäeva
jooksul kirjaliku kinnituse selle teate kättesaamise kohta.

Pädevatel asutustel on alates teate ja kõikide dokumentide,
mille lisamist liikmesriik artikli 15b lõikes 4 osutatud
nimekirja alusel nõuab, kättesaamist tõendava kirjaliku
kinnituse kuupäevast kuni 60 tööpäeva (edaspidi „hindamisaeg”) aega artikli 15b lõikes 1 sätestatud hindamise
(edaspidi „hindamine”) teostamiseks.

Teate kättesaamisel teatavad pädevad asutused kavandavale
omandajale hindamisaja lõppkuupäeva.

2. Vajaduse korral võivad pädevad asutused hindamisaja
jooksul ning mitte pärast hindamisaja viiekümnendat
tööpäeva nõuda lisateavet, mis on vajalik hindamise
lõpuleviimiseks. Taotlus esitatakse kirjalikult ning selles
täpsustatakse, millist täiendavat teavet on vaja.
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Pädevate asutuste poolt esitatud teabepäringu ja sellele
kavandavalt omandajalt vastuse saamise vaheliseks perioodiks hindamisaeg peatub. See peatumine ei tohi kesta
kauem kui kakskümmend tööpäeva. Pädevate asutuste
edaspidised täiendavat või selgitavat teavet nõudvad
teabepäringud on pädevate asutuste kasutada nende
äranägemisel, kuid nende tulemusel ei tohi hindamisaeg
peatuda.

omandamise majanduslikku usaldatavust kõikide järgmiste
kriteeriumide põhjal:

a)

kavandava omandaja maine;

b)

kavandatava omandamise tulemusel elukindlustusseltsi äritegevust juhtima asuva iga isiku maine ja
kogemused;

c)

kavandava omandaja majanduslik usaldatavus, eriti
seoses omandatava elukindlustusseltsi olemasoleva ja
kavandatava äritegevuse laadiga;

d)

kas elukindlustusselts suudab järgida käesoleval direktiivil põhinevaid ja vajaduse korral ka teistel direktiividel, nimelt direktiividel 98/78/EÜ (4)* ja 2002/87/
EÜ (5)* põhinevaid usaldatavusnõudeid ning nende
järgimist jätkata; eelkõige see, kas kontsernil, mille
osaks ta saab, on olemas struktuur, mis võimaldab
teostada tõhusat järelevalvet, vahetada tõhusalt teavet
pädevate asutuste vahel ning määrata kindlaks
ülesannete jaotus pädevate asutuste vahel;

e)

kas on mõistlikku alust kahtlustada, et seoses
kavandatava omandamisega toimub või on toimunud
või üritatakse või on püütud üritada rahapesu või
terrorismi rahastamist direktiivi 2005/60/EÜ (6)*
artikli 1 tähenduses, või kas kavandatav omandamine
võiks suurendada sellise tegevuse ohtu.

3. Pädevad asutused võivad lõike 2 teises lõigus osutatud
hindamisaja peatamist pikendada kuni 30 tööpäevani, kui
kavandav omandaja:

a)

b)

asub väljaspool ühendust või tema üle teostatakse
järelevalvet väljaspool ühendust või

on füüsiline või juriidiline isik ja tema suhtes ei
teostata järelevalvet käesoleva direktiivi või direktiivide 85/611/EMÜ (*), 92/49/EMÜ (**), 2004/39/EÜ,
2005/68/EÜ, 2006/48/EÜ (***) alusel.

4. Kui pädevad asutused otsustavad esitada valminud
hinnangus kavandatava omandamise suhtes vastuväite,
teatavad nad sellest kavandavale omandajale hindamisaega
ületamata kahe tööpäeva jooksul kirjalikult ning esitavad
oma otsuse põhjendused. Kavandava omandaja taotlusel
võib otsuse tegemise asjakohased põhjused teha siseriikliku
õiguse kohaselt üldsusele kättesaadavaks. See ei takista
liikmesriikidel lubada pädevatel asutustel nimetatud teavet
avaldada ilma kavandava omandaja taotluseta.

5. Kui pädevad asutused ei esita hindamisaja jooksul
kirjalikku vastuväidet kavandatavale omandamisele, loetakse kavandatav omandamine heakskiidetuks.

6. Pädevad asutused võivad kavandatava omandamise
lõpuleviimiseks ette näha maksimumperioodi ning seda
vajadusel pikendada.

7. Liikmesriigid ei tohi kehtestada käesolevas direktiivis
sätestatust rangemaid nõudeid pädevate asutuste teavitamisele ja heakskiitmisele seoses hääleõiguste või kapitali otsese
või kaudse omandamisega.

Artikkel 15b
Hindamine
1. Elukindlustusseltsi kavandava omandaja tõenäolist
mõju arvestades ning selleks, et tagada omandatava
elukindlustusseltsi arukas ja usaldusväärne juhtimine,
hindavad pädevad asutused artikli 15 lõikega 1 ette nähtud
teate ja artikli 15a lõikes 2 osutatud teabe hindamisel
kavandava omandaja sobivust ning kavandatava
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2. Pädevad asutused võivad esitada kavandatavale omandamisele vastuväite üksnes siis, kui neil on mõistlik alus
seda teha lõikes 1 sätestatud kriteeriumide alusel või kui
kavandava omandaja esitatud teave ei ole täielik.

3. Liikmesriigid ei kehtesta eeltingimusi omandamisele
kuuluva osaluse määra suhtes ega luba oma pädevatel
asutustel võtta kavandatava omandamise kontrollimisel
aluseks turu majanduslikke vajadusi.

4. Liikmesriigid avalikustavad loetelu teabe kohta, mida
on vaja hinnangu andmiseks ja mis tuleb edastada
pädevatele asutustele artikli 15 lõikes 1 osutatud teate
esitamisel. Nõutav teave peab olema proportsionaalne ning
kohandatud vastavalt kavandava omandaja ja kavandatava
omandamise laadile. Liikmesriigid ei nõua teavet, mis ei ole
asjakohane usaldusvääruse hindamiseks.

5. Kui pädevale asutusele on esitatud kaks või enam
ettepanekut osaluse omandamise või suurendamise kohta
ühes ja samas kahjukindlustusseltsis, tagab pädev asutus,
olenemata artikli 15a lõigetest 1, 2 ja 3, et kõiki
kavandavaid omandajaid koheldakse mittediskrimineerival
viisil.
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Artikkel 15c

edasikindlustusandjate kontserni kuuluvate kindlusja edasikindlustusseltside täiendava järelevalve kohta
(EÜT L 330, 5.12.1998, lk 1). Direktiivi on viimati
muudetud direktiiviga 2005/68/EÜ.
(5)* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002.
aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside
ja
investeerimisühingute
täiendavat
järelevalvet (EÜT L 35, 11.2.2003, lk 1). Direktiivi
on muudetud direktiiviga 2005/1/EÜ.
(6)* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005.
aasta direktiiv 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise
vältimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 15).”

Osaluse omandamine reguleeritud finantsasutuste
poolt
1. Asjaomased pädevad asutused konsulteerivad omavahel osaluse omandamise hindamisel, kui kavandav omandaja on üks järgmistest:

a)

b)

c)

teises liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist
erinevas sektoris tegevusloa saanud krediidiasutus,
elukindlustusselts, kahjukindlustusselts, edasikindlustusselts, investeerimisühing või fondivalitseja direktiivi
85/611/EMÜ artikli 1a punkti 2 tähenduses (edaspidi
„avatud investeerimisfondi valitseja”);

4.

Artiklisse 64 lisatakse järgmine taane:

„— artikli 15b lõikes 1 sätestatud kriteeriumide kohandused, et võtta arvesse tulevast arengut ja tagada
käesoleva direktiivi ühetaoline kohaldamine.”

teises liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist
erinevas sektoris tegevusloa saanud krediidiasutuse,
elukindlustusseltsi, kahjukindlustusseltsi, edasikindlustusseltsi,
investeerimisühingu
või
avatud
investeerimisfondi valitseja emaettevõtja või

füüsiline või juriidiline isik, kelle kontrolli all on teises
liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist erinevas
sektoris tegevusloa saanud krediidiasutus, elukindlustusselts, kahjukindlustusselts, edasikindlustusselts,
investeerimisühing või avatud investeerimisfondi
valitseja.

Artikkel 3
Direktiivi 2004/39/EÜ muutmine
Direktiivi 2004/39/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõike 1 punkt 27 asendatakse järgmisega:

„27. oluline osalus – otsene või kaudne osalus investeerimisühingus, kui osalus kapitalist või hääleõigusest on
10 % või rohkem, nagu on sätestatud direktiivi 2004/
109/EÜ (*) artiklites 9 ja 10, võttes arvesse nimetatud
direktiivi artikli 12 lõigetes 4 ja 5 sätestatud osaluste
summeerimise tingimusi, või osalus, mis võimaldab
märkimisväärselt mõjutada investeerimisühingu juhtimist, milles osalust omatakse.

2. Pädevad asutused edastavad üksteisele põhjendamatult
viivitamata hindamiseks vajaliku olulise või asjakohase
teabe. Selles suhtes edastavad pädevad asutused üksteisele
taotluse korral kogu asjakohase teabe ning edastavad kogu
hädavajaliku teabe omal algatusel. Omandatavale elukindlustusseltsile tegevusloa andnud pädeva asutuse otsuses
tuleb ära näidata kõik seisukohad ja reservatsioonid, mida
on väljendanud kavandava omandaja eest vastutav pädev
asutus.

(*)
Nõukogu 20. detsembri 1985. aasta direktiiv 85/611/
EMÜ avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate
õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT
L 375, 31.12.1985, lk 3). Direktiivi on viimati
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/1/EÜ (ELT L 79, 24.3.2005, lk 9).
(**) Nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiiv 92/49/EMÜ
otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise
kohta (kolmas kahjukindlustuse direktiiv) (EÜT
L 228, 11.8.1992, lk 1). Direktiivi on viimati
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/44/EÜ.
(***) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta
direktiiv 2006/48/EÜ, krediidiasutuste asutamise ja
tegevuse kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 177,
30.6.2006, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud
direktiiviga 2007/44/EÜ.
(4)* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998.
aasta direktiiv 98/78/EÜ, kindlustusandjate ja

21.9.2007

(*)

2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembril 2004
direktiiv 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud
turul kauplemisele (ELT L 390, 31.12.2004, lk 38).”

Artikli 10 lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmistega:

„3. Liikmesriigid nõuavad, et üksinda või kooskõlastatult
tegutsevad füüsilised või juriidilised isikud (edaspidi
„kavandavad omandajad”), kes on otsustanud olulise osaluse
investeerimisühingus kas otseselt või kaudselt omandada
või seda osalust otseselt või kaudselt suurendada nii, et
tekkiv osa häälte arvust või kapitalist oleks 20 %, 30 % või
50 % või ületaks neid määrasid, või nii, et kõnealune
investeerimisühing muutuks tema või nende tütarettevõtjaks (edaspidi „kavandatav omandamine”), teataksid kõigepealt pädevatele asutustele investeerimisühingu, milles nad
soovivad omandada või suurendada olulist osalust, kavan-
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teabe. Seoses sellega edastavad pädevad asutused üksteisele
taotluse korral kogu asjakohase teabe ning edastavad kogu
hädavajaliku teabe omal algatusel. Omandatavale investeerimisühingule tegevusloa andnud pädeva asutuse otsuses
tuleb ära näidata kõik seisukohad ja reservatsioonid, mida
on väljendanud kavandava omandaja eest vastutav pädev
asutus.”

datava osaluse suuruse ja asjakohase teabe vastavalt
artikli 10b lõikele 4.

Liikmesriigid kohustavad iga füüsilist või juriidilist isikut,
kes on otsustanud olulise osaluse investeerimisühingus kas
otseselt või kaudselt võõrandada, teatama kõigepealt kirjalikult pädevatele asutustele oma kavandatava osaluse
suuruse. Samuti teavitab selline isik pädevat asutust, kui
ta on otsustanud vähendada oma olulist osalust sel määral,
et tema osa hääleõigusest või kapitalist on alla 20 %, 30 %
või 50 % või investeerimisühing lakkab olemast tema
tütarettevõtja.

L 247/9

3.

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 10a
Hindamisaeg

Liikmesriigid ei pea kohaldama 30 % piirmäära, kui nad
kohaldavad vastavalt direktiivi 2004/109/EÜ artikli 9
lõike 3 punktis a sätestatule piirmäära ulatusega üks
kolmandik.

Et määrata kindlaks, kas käesolevas artiklis nimetatud
olulise osaluse kriteeriumid on täidetud, ei võta liikmesriigid arvesse hääleõigust ega väärtpabereid, mida investeerimisühingud või krediidiasutused võivad omada
finantsinstrumentide garanteerimise tulemusel ja/või
finantsinstrumentide emissiooni tagamisel kindla kohustuse
alusel, mis on loetletud käesoleva direktiivi I lisa A jao
punktis 6, tingimusel, et neid õiguseid ei rakendata ega
kasutata muul viisil, et sekkuda emitendi juhtimisse ning
kui need võõrandatakse ühe aasta jooksul alates omandamisest.

4. Artikli 10b lõikes 1 sätestatud hindamist (edaspidi
„hindamine”) teostades konsulteerivad asjaomased pädevad
asutused omavahel, kui kavandav omandaja on üks
järgmistest:

a)

b)

c)

teises liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist
erinevas sektoris tegevusloa saanud krediidiasutus,
elukindlustusselts, kahjukindlustusselts, edasikindlustusselts, investeerimisühing (edaspidi „avatud
investeerimisfondi valitseja”);

teises liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist
erinevas sektoris tegevusloa saanud krediidiasutuse,
elukindlustusseltsi, kahjukindlustusseltsi, edasikindlustusseltsi,
investeerimisühingu
või
avatud
investeerimisfondi valitseja emaettevõtja või

füüsiline või juriidiline isik, kelle kontrolli all on teises
liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist erinevas
sektoris tegevusloa saanud krediidiasutus, elukindlustusselts, kahjukindlustusselts, edasikindlustusselts,
investeerimisühing või avatud investeerimisfondi
valitseja.

Pädevad asutused edastavad üksteisele põhjendamatult
viivitamata hindamiseks vajaliku olulise või asjakohase

1. Artikli 10 lõike 3 esimese lõigu kohaselt nõutava teate
kättesaamise korral ja ka käesoleva artikli lõikes 2 osutatud
teabe võimaliku hilisema kättesaamise korral edastavad
pädevad asutused kavandavale omandajale viivitamata ja
igal juhul kahe tööpäeva jooksul kirjaliku kinnituse selle
teate kättesaamise kohta.

Pädevatel asutustel on alates teate ja kõikide dokumentide,
mille lisamist liikmesriik artikli 10b lõikes 4 osutatud
nimekirja alusel nõuab, kättesaamist tõendava kirjaliku
kinnituse kuupäevast kuni 60 tööpäeva (edaspidi „hindamisaeg”) aega hindamise teostamiseks.

Teate kättesaamisel teatavad pädevad asutused kavandavale
omandajale hindamisaja lõppkuupäeva.

2. Vajaduse korral võivad pädevad asutused hindamisaja
jooksul ning mitte pärast hindamisaja viiekümnendat
tööpäeva nõuda lisateavet, mis on vajalik hindamise
lõpuleviimiseks. Taotlus esitatakse kirjalikult ning selles
täpsustatakse, millist täiendavat teavet on vaja.

Pädevate asutuste poolt esitatud teabepäringu ja sellele
kavandavalt omandajalt vastuse saamise vaheliseks perioodiks hindamisaeg peatub. See peatumine ei tohi kesta
kauem kui kakskümmend tööpäeva. Pädevate asutuste
edaspidised täiendavat või selgitavat teavet nõudvad
teabepäringud on pädevate asutuste kasutada nende
äranägemisel, kuid nende tulemusel ei tohi hindamisaeg
peatuda.

3. Pädevad asutused võivad lõike 2 teises lõigus osutatud
hindamisaja peatamist pikendada kuni 30 tööpäevani, kui
kavandav omandaja:

a)

asub väljaspool ühendust või tema üle teostatakse
järelevalvet väljaspool ühendust või

b)

on füüsiline või juriidiline isik ja tema suhtes ei
teostata järelevalvet käesoleva direktiivi või direktiivide 85/611/EMÜ, 92/49/EMÜ (*), 2002/83/EÜ,
2005/68/EÜ (**) või 2006/48/EÜ (***) alusel.
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4. Kui pädevad asutused otsustavad esitada valminud
hinnangus kavandatava omandamise suhtes vastuväite,
teatavad nad sellest kavandavale omandajale tähtaega
ületamata kahe tööpäeva jooksul kirjalikult ning esitavad
oma otsuse põhjendused. Kavandava omandaja taotlusel
võib otsuse tegemise asjakohased põhjused teha siseriikliku
õiguse kohaselt üldsusele kättesaadavaks. See ei takista
liikmesriikidel lubada pädevatel asutustel nimetatud teavet
avaldada ilma kavandava omandaja taotluseta.
5. Kui pädevad asutused ei esita hindamisaja jooksul
kirjalikku vastuväidet kavandatavale omandamisele, loetaks
kavandatav omandamine heakskiidetuks.
6. Pädevad asutused võivad kavandatava omandamise
lõpuleviimiseks ette näha maksimumperioodi ning seda
vajadusel pikendada.
7. Liikmesriigid ei tohi kehtestada käesolevas direktiivis
sätestatust rangemaid nõudeid pädevate asutuste teavitamisele ja heakskiitmisele seoses hääleõiguste või kapitali otsese
või kaudse omandamisega.

21.9.2007
või üritatakse või on püütud üritada rahapesu või
terrorismi rahastamist direktiivi 2005/60/EÜ (6)*
artikli 1 tähenduses, või kas kavandatav omandamisne
võiks suurendada sellise tegevuse ohtu.

Selleks et võtta arvesse tulevast arengut ja tagada käesoleva
direktiivi ühetaoline kohaldamine, võib komisjon võtta
vastavalt artikli 64 lõikes 2 viidatud korrale vastu
rakendusmeetmeid, millega kohandatakse käesoleva lõike
esimeses lõigus esitatud kriteeriume.

2. Pädevad asutused võivad esitada kavandatavale omandamisele vastuväite üksnes siis, kui neil on mõistlik alus
seda teha lõikes 1 sätestatud kriteeriumide alusel või kui
kavandava omandaja esitatud teave ei ole täielik.

3. Liikmesriigid ei kehtesta eeltingimusi omandamisele
kuuluva osaluse määra suhtes ega luba oma pädevatel
asutustel võtta kavandatava omandamise kontrollimisel
aluseks turu majanduslikke vajadusi.

Artikkel 10b
Hindamine
1. Investeerimisühingu kavandava omandaja tõenäolist
mõju arvestades ning selleks, et tagada omandatava
investeerimisühingu arukas ja usaldusväärne juhtimine,
hindavad pädevad asutused artikli 10 lõikega 3 ette nähtud
teate ja artikli 10a lõikes 2 osutatud teabe hindamisel
kavandava omandaja sobivust ning kavandatava omandamise majanduslikku usaldatavust kõikide järgmiste kriteeriumide põhjal:
a)

kavandava omandaja maine;

b)

kavandatava omandamise tulemusel investeerimisühingu äritegevust juhtima asuva iga isiku maine ja
kogemused;

4. Liikmesriigid avalikustavad loetelu teabe kohta, mida
on vaja hinnangu andmiseks ja mis tuleb edastada
pädevatele asutustele artikli 10 lõikes 3 osutatud teate
esitamisel. Nõutav teave peab olema proportsionaalne ning
kohandatud vastavalt kavandava omandaja ja kavandatava
omandamise laadile. Liikmesriigid ei nõua teavet, mis ei ole
asjakohane usaldusväärsuse hindamiseks.

5. Kui pädevale asutusele on esitatud kaks või enam
ettepanekut osaluse omandamise või suurendamise kohta
ühes ja samas investeerimisühingus, tagab pädev asutus,
olenemata artikli 10a lõigetest 1, 2 ja 3, et kõiki
kavandavaid omandajaid koheldakse mittediskrimineerival
viisil.

(*)
c)

kavandava omandaja majanduslik usaldatavus, eriti
seoses omandatava investeerimisühingu olemasoleva
ja kavandatava äritegevuse laadiga;

d)

kas investeerimisühing suudab järgida käesoleval
direktiivil põhinevaid ja vajaduse korral ka teistel
direktiividel, nimelt direktiividel 2002/87/EÜ (4)* ja
2006/49/EÜ (5)* põhinevaid usaldatavusnõudeid ning
nende järgimist jätkata; eelkõige see, kas kontsernil,
mille osaks ta saab, on olemas struktuur, mis
võimaldab teostada tõhusat järelevalvet, vahetada
tõhusalt teavet pädevate asutuste vahel ning määrata
kindlaks ülesannete jaotus pädevate asutuste vahel;

e)

kas on mõistlikku alust kahtlustada, et seoses
kavandatava omandamisega toimub või on toimunud

Nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiiv 92/49/EMÜ
otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise
kohta (kolmas kahjukindlustuse direktiiv) (EÜT
L 228, 11.8.1992, lk 1). Direktiivi on viimati
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/44/EÜ (ELT L 247, 21.9.2007, lk 1).
(**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005.
aasta direktiiv 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust (ELT L 323, 9.12.2005, lk 1). Direktiivi on
muudetud direktiiviga 2007/44/EÜ.
(***) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta
direktiiv 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja
tegevuse kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 177,
30.6.2006, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud
direktiiviga 2007/44/EÜ.
(4)* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002.
aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside
ja
investeerimisühingute
täiendavat
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järelevalvet (EÜT L 35, 11.2.2003, lk 1). Direktiivi on
muudetud direktiiviga 2005/1/EÜ (ELT L 79,
24.3.2005, lk 9).
(5)* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta
direktiiv 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 177, 30.6.2006, lk 201).
(6)* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005.
aasta direktiiv 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise
vältimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 15).”
Artikkel 4
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tütarettevõtjaks (edaspidi „kavandatav omandamine”), teataksid kõigepealt pädevatele asutustele edasikindlustusseltsi,
milles nad soovivad omandada või suurendada olulist
osalust, kavandatava osaluse suuruse ja asjakohase teabe
vastavalt artikli 19a lõikele 4. Liikmesriigid ei pea
kohaldama 30 % piirmäära, kui nad kohaldavad vastavalt
direktiivi 2004/109/EÜ artikli 9 lõike 3 punktis a sätestatule
piirmäära ulatusega üks kolmandik.

2. Teate kättesaamise korral ja ka lõikes 3 osutatud teabe
võimaliku hilisema kättesaamise korral edastavad pädevad
asutused kavandavale omandajale viivitamata ja igal juhul
kahe tööpäeva jooksul kirjaliku kinnituse selle teate
kättesaamise kohta.

Direktiivi 2005/68/EÜ muutmine
Direktiivi 2005/68/EÜ muudetakse järgmiselt.
1.

Artikli 2 lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:
„Lõike 1 punkti j kohaldamisel võetakse seoses artiklitega 12
ja 19–23 ning muu artiklites 19–23 osutatud osaluse
määraga arvesse direktiivi 2004/109/EÜ (*) artiklites 9 ja
10 osutatud hääleõigust ning samuti nimetatud direktiivi
artikli 12 lõigetes 4 ja 5 sätestatud osaluste summeerimise
tingimusi.
Liikmesriigid ei võta arvesse hääleõigust ega väärtpabereid,
mida investeerimisühingud või krediidiasutused võivad
omada finantsinstrumentide garanteerimise tulemusel
ja/või finantsinstrumentide emissiooni tagamisel kindla
kohustuse alusel, mis on loetletud direktiivi 2004/39/EÜ
I lisa A jao punktis 6, tingimusel, et neid õiguseid ei
rakendata ega kasutata muul viisil, et sekkuda emitendi
juhtimisse ning kui need võõrandatakse ühe aasta jooksul
alates omandamisest.

(*)

2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004.
aasta direktiiv 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete
ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele
emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud
reguleeritud turul kauplemisele (ELT L 390,
31.12.2004, lk 38).”

Pädevatel asutustel on alates teate ja kõikide dokumentide,
mille lisamist liikmesriik artikli 19a lõikes 4 osutatud
nimekirja alusel nõuab, kättesaamist tõendava kirjaliku
kinnituse kuupäevast kuni 60 tööpäeva (edaspidi „hindamisaeg”) aega artikli 19a lõikes 1 sätestatud hindamise
(edaspidi „hindamine”) teostamiseks.

Teate kättesaamisel teatavad pädevad asutused kavandavale
omandajale hindamisaja lõppkuupäeva.

3. Vajaduse korral võivad pädevad asutused hindamisaja
jooksul ning mitte pärast hindamisaja viiekümnendat
tööpäeva nõuda lisateavet, mis on vajalik hindamise
lõpuleviimiseks. Taotlus esitatakse kirjalikult ning selles
täpsustatakse, millist täiendavat teavet on vaja.

Pädevate asutuste poolt esitatud teabepäringu ja sellele
kavandavalt omandajalt vastuse saamise vaheliseks perioodiks hindamisaeg peatub. See peatumine ei tohi kesta
kauem kui kakskümmend tööpäeva. Pädevate asutuste
edaspidised täiendavat või selgitavat teavet nõudvad
teabepäringud on pädevate asutuste kasutada nende
äranägemisel, kuid nende tulemusel ei tohi hindamisaeg
peatuda.

4. Pädevad asutused võivad lõike 3 teises lõigus osutatud
hindamisaja peatamist pikendada kuni 30 tööpäevani, kui
kavandav omandaja:

Artikkel 19 asendatakse järgmisega:
a)

asub väljaspool ühendust või tema üle teostatakse
järelevalvet väljaspool ühendust või

Osaluse omandamised

b)

1. Liikmesriigid nõuavad, et üksinda või kooskõlastatult
tegutsevad füüsilised või juriidilised isikud (edaspidi
„kavandav omandaja”), kes on otsustanud olulise osaluse
edasikindlustusseltsis kas otseselt või kaudselt omandada
või seda osalust otseselt või kaudselt suurendada nii, et
tekkiv osa häälte arvust või kapitalist oleks 20 %, 30 % või
50 % või ületaks neid määrasid, või nii, et kõnealune
edasikindlustusselts
muutuks
tema
või
nende

on füüsiline või juriidiline isik ja tema suhtes ei
teostata järelevalvet käesoleva direktiivi või direktiivide 85/611/EMÜ (*), 92/49/EMÜ, 2002/83/EÜ,
2004/39/EÜ, 2006/48/EÜ (**) alusel.

5. Kui pädevad asutused otsustavad esitada valminud
hinnangus kavandatava omandamise suhtes vastuväite,
teatavad nad sellest kavandavale omandajale tähtaega
ületamata kahe tööpäeva jooksul kirjalikult ning esitavad

„Artikkel 19
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c)

kavandava omandaja majanduslik usaldatavus, eriti
seoses omandatava edasikindlustusseltsi olemasoleva
ja kavandatava äritegevuse laadiga;

d)

kas edasikindlustusselts suudab järgida käesoleval
direktiivil põhinevaid ja vajaduse korral ka teistel
direktiividel, nimelt direktiividel 98/78/EÜ ja 2002/
87/EÜ põhinevaid usaldatavusnõudeid ning nende
järgimist jätkata; eelkõige see, kas kontsernil, mille
osaks ta saab, on olemas struktuur, mis võimaldab
teostada tõhusat järelevalvet, vahetada tõhusalt teavet
pädevate asutuste vahel ning määrata kindlaks
ülesannete jaotus pädevate asutuste vahel;

e)

kas on mõistlikku alust kahtlustada, et seoses
kavandatava omandamisega toimub või on toimunud
või üritatakse või on püütud üritada rahapesu või
terrorismi rahastamist direktiivi 2005/60/EÜ (*) artikli 1 tähenduses, või kas kavandatav omandamine
võiks suurendada sellise tegevuse ohtu.

oma otsuse põhjendused. Kavandava omandaja taotlusel
võib otsuse tegemise asjakohased põhjused teha siseriikliku
õiguse kohaselt üldsusele kättesaadavaks. See ei takista
liikmesriikidel lubada pädevatel asutustel nimetatud teavet
avaldada ilma kavandava omandaja taotluseta.

6. Kui pädevad asutused ei esita hindamisaja jooksul
kirjalikku vastuväidet kavandatavale omandamisele, loetakse kavandatav omandamine heakskiidetuks.

7. Pädevad asutused võivad kavandatava omandamise
lõpuleviimiseks ette näha maksimumperioodi ning seda
vajadusel pikendada.

8. Liikmesriigid ei tohi kehtestada käesolevas direktiivis
sätestatust rangemaid nõudeid pädevate asutuste teavitamisele ja heakskiitmisele seoses hääleõiguste või kapitali otsese
või kaudse omandamisega.

(*)

Nõukogu 20. detsembri 1985. aasta direktiiv 85/611/
EMÜ, avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate
õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT
L 375, 31.12.1985, lk 3). Direktiivi on viimati
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/1/EÜ (ELT L 79, 24.3.2005, lk 9).
(**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta
direktiiv 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja
tegevuse kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 177,
30.6.2006, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud
direktiiviga 2007/44/EÜ (ELT L 247, 21.9.2007,
lk 1).”

3.

2. Pädevad asutused võivad esitada kavandatavale omandamisele vastuväite üksnes siis, kui neil on mõistlik alus
seda teha lõikes 1 sätestatud kriteeriumide alusel või kui
kavandava omandaja esitatud teave ei ole täielik.

3. Liikmesriigid ei kehtesta eeltingimusi omandamisele
kuuluva osaluse määra suhtes ega luba oma pädevatel
asutustel võtta kavandatava omandamise kontrollimisel
aluseks turu majanduslikke vajadusi.

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 19a
Hindamine
1. Edasikindlustusseltsi kavandava omandaja tõenäolist
mõju arvestades ning selleks, et tagada omandatava
edasikindlustusseltsi arukas ja usaldusväärne juhtimine,
hindavad pädevad asutused artikli 19 lõikega 1 ette nähtud
teate ja artikli 19 lõikes 3 osutatud teabe hindamisel
kavandava omandaja sobivust ning kavandatava omandamise majanduslikku usaldatavust kõikide järgmiste kriteeriumide põhjal:

a)

kavandava omandaja maine;

b)

kavandatava omandamise tulemusel edasikindlustusseltsi äritegevust juhtima asuva iga isiku maine ja
kogemused;

4. Liikmesriigid avalikustavad loetelu teabe kohta, mida
on vaja hinnangu andmiseks ja mis tuleb edastada
pädevatele asutustele artikli 19 lõikes 1 osutatud teate
esitamisel. Nõutav teave peab olema proportsionaalne ning
kohandatud vastavalt kavandava omandaja ja kavandatava
omandamise laadile. Liikmesriigid ei nõua teavet, mis ei ole
asjakohane usaldusväärsuse hindamiseks.

5. Kui pädevale asutusele on esitatud kaks või enam
ettepanekut osaluse omandamise või suurendamise kohta
ühes ja samas edasikindlustusseltsis, tagab pädev asutus,
olenemata artikli 19 lõigetest 2, 3 ja 4, et kõiki kavandavaid
omandajaid koheldakse mittediskrimineerival viisil.

(*)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005.
aasta direktiiv 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise
vältimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 15).”

21.9.2007
4.
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Artikkel 5

Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

Direktiivi 2006/48/EÜ muutmine

„Artikkel 20
Osaluse omandamised reguleeritud finantsasutuste
poolt

Direktiivi 2006/48/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. Hindamise teostamisel konsulteerivad asjaomased
pädevad asutused omavahel, kui kavandav omandaja on
üks järgmistest:

1.

a)

b)

teises liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist
erinevas sektoris tegevusloa saanud krediidiasutuse,
elukindlustusseltsi, kahjukindlustusseltsi, edasikindlustusseltsi,
investeerimisühingu
või
avatud
investeerimisfondi valitseja emaettevõtja;

Liikmesriigid ei võta arvesse hääleõigust ega väärtpabereid,
mida investeerimisühingud või krediidiasutused võivad
omada finantsinstrumentide garanteerimise tulemusel
ja/või finantsinstrumentide emissiooni tagamisel kindla
kohustuse alusel, mis on loetletud direktiivi 2004/39/EÜ
(**) I lisa A jao punktis 6, tingimusel, et neid õiguseid ei
rakendata ega kasutata muul viisil, et sekkuda emitendi
juhtimisse ning kui need võõrandatakse ühe aasta jooksul
alates omandamisest.

c)

füüsiline või juriidiline isik, kelle kontrolli all on teises
liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist erinevas
sektoris tegevusloa saanud krediidiasutus, elukindlustusselts, kahjukindlustusselts, edasikindlustusselts,
investeerimisühing või avatud investeerimisfondi
valitseja.

(*)

Artikli 21 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Lisaks peab see isik teavitama pädevat asutust juhul, kui ta
on otsustanud vähendada oma olulist osalust sel määral, et
tema osa hääleõigusest või kapitalist langeb alla 20 %, 30 %
või 50 % või sellisel määral, et edasikindlustusselts lakkab
olemast tema tütarettevõtja. Liikmesriigid ei pea kohaldama
30 % piirmäära, kui nad kohaldavad vastavalt direktiivi
2004/109/EÜ artikli 9 lõike 3 punktis a sätestatule piirmäära ulatusega üks kolmandik.”

6.

Artikli 12 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Määrates kindlaks, kas olulise osaluse kriteeriumid seoses
käesoleva artikliga on täidetud, tuleb arvestada direktiivi
2004/109/EÜ (*) artiklites 9 ja 10 osutatud hääleõigust
ning samuti nimetatud direktiivi artikli 12 lõigetes 4 ja 5
sätestatud osaluste summeerimise tingimusi.

teises liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist
erinevas sektoris tegevusloa saanud krediidiasutus,
elukindlustusselts, kahjukindlustusselts, edasikindlustusselts, investeerimisühing või fondivalitseja direktiivi
85/611/EMÜ artikli 1a punkti 2 tähenduses (edaspidi
„avatud investeerimisfondi valitseja”) või

2. Pädevad asutused edastavad üksteisele põhjendamatult
viivitamata teavet, mis on hindamiseks hädavajalik või
asjakohane. Selles suhtes edastavad pädevad asutused
üksteisele taotluse korral kogu asjakohase teabe ning
edastavad kogu hädavajaliku teabe omal algatusel. Omandatavale edasikindlustusseltsile tegevusloa andnud pädeva
asutuse otsuses tuleb ära näidata kõik seisukohad ja
reservatsioonid, mida on väljendanud kavandava omandaja
eest vastutav pädev asutus.”
5.

L 247/13

Artiklisse 56 lisatakse järgmine punkt:
„f)

artikli 19a lõikes 1 sätestatud kriteeriumide kohandused, et võtta arvesse tulevast arengut ja tagada
käesoleva direktiivi ühetaoline kohaldamine.”

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004.
aasta direktiiv 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete
ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele
emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud
reguleeritud turul kauplemisele (ELT L 390,
31.12.2004, lk 38).
(**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004.
aasta direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide
turgude kohta (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1). Direktiivi
on viimati muudetud direktiiviga 2007/44/EÜ (ELT
L 247, 21.9.2007, lk 1).”

2.

Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 19
1. Liikmesriigid nõuavad, et üksinda või kooskõlastatult
tegutsevad füüsilised või juriidilised isikud (edaspidi
„kavandavad omandajad”), kes on otsustanud olulise osaluse
krediidiasutuses kas otseselt või kaudselt omandada või
seda osalust otseselt või kaudselt suurendada nii, et tekkiv
osa häälte arvust või kapitalist oleks 20 %, 30 % või 50 %
või ületaks neid määrasid, või nii, et kõnealune krediidiasutus muutuks tema või nende tütarettevõtjaks (edaspidi
„kavandatav omandamine”), teataksid kõigepealt pädevatele
asutustele krediidiasutuse, milles nad soovivad omandada
või suurendada olulist osalust, kavandatava osaluse suuruse
ja asjakohase teabe vastavalt artikli 19a lõikele 4. Liikmesriigid ei pea kohaldama 30 % piirmäära, kui nad
kohaldavad vastavalt direktiivi 2004/109/EÜ artikli 9
lõike 3 punktis a sätestatule piirmäära ulatusega üks
kolmandik.
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7. Pädevad asutused võivad kavandatava omandamise
lõpuleviimiseks ette näha maksimumperioodi ning seda
vajadusel pikendada.

2. Teate kättesaamise korral ja ka lõikes 3 osutatud
informatsiooni võimaliku hilisema kättesaamise korral
edastavad pädevad asutused kavandavale omandajale viivitamata ja igal juhul kahe tööpäeva jooksul kirjaliku
kinnituse selle teate kättesaamise kohta.

8. Liikmesriigid ei tohi kehtestada käesolevas direktiivis
sätestatust rangemaid nõudeid pädevate asutuste teavitamisele ja heakskiitmisele seoses hääleõiguste või kapitali otsese
või kaudse omandamisega.

Pädevatel asutustel on alates teate ja kõikide dokumentide,
mille lisamist liikmesriik artikli 19a lõikes 4 osutatud
nimekirja alusel nõuab, kättesaamist tõendava kirjaliku
kinnituse kuupäevast kuni 60 tööpäeva (edaspidi „hindamisaeg”) aega artikli 19a lõikes 1 sätestatud hindamise
(edaspidi „hindamine”) teostamiseks.

(*)

Nõukogu 20. detsembri 1985. aasta direktiiv 85/611/
EMÜ, avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate
õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT
L 375, 31.12.1985, lk 3). Direktiivi on viimati
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/1/EÜ.
(**) Nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiiv 92/49/EMÜ
otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise
kohta (kolmas kahjukindlustuse direktiiv) (EÜT
L 228, 11.8.1992, lk 1). Direktiivi on viimati
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/44/EÜ.
(***) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002.
aasta direktiiv 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta (EÜT
L 345, 19.12.2002, lk 1). Direktiivi on viimati
muudetud direktiiviga 2007/44/EÜ.
(4)* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005.
aasta direktiiv 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust (ELT L 323, 9.12.2005, lk 1). Direktiivi on
muudetud direktiiviga 2007/44/EÜ.”

Teate kättesaamisel teatavad pädevad asutused kavandavale
omandajale hindamisaja lõppkuupäeva.

3. Vajaduse korral võivad pädevad asutused hindamisaja
jooksul ning mitte pärast hindamisaja viiekümnendat
tööpäeva nõuda lisateavet, mis on vajalik hindamise
lõpuleviimiseks. Taotlus esitatakse kirjalikult ning selles
täpsustatakse, millist täiendavat teavet on vaja.

Pädevate asutuste poolt esitatud teabepäringu ja sellele
kavandavalt omandajalt vastuse saamise vaheliseks perioodiks hindamisaeg peatub. See peatumine ei tohi kesta
kauem kui kakskümmend tööpäeva. Pädevate asutuste
edaspidised täiendavat või selgitavat teavet nõudvad
teabepäringud on pädevate asutuste kasutada nende
äranägemisel, kuid nende tulemusel ei tohi hindamisaeg
peatuda.
3.
4. Pädevad asutused võivad lõike 3 teises lõigus osutatud
hindamisaja peatamist pikendada kuni 30 tööpäevani, kui
kavandav omandaja:

a)

asub väljaspool ühendust või tema üle teostatakse
järelevalvet väljaspool ühendust või

b)

on füüsiline või juriidiline isik ja tema suhtes ei
teostata järelevalvet käesoleva direktiivi või direktiivide 85/611/EMÜ (*), 92/49/EMÜ (**), 2002/83/EÜ
(***), 2004/39/EÜ, 2005/68/EÜ (4)* alusel.

5. Kui pädevad asutused otsustavad esitada valminud
hinnangus kavandatava omandamise suhtes vastuväite,
teatavad nad sellest tähtaega ületamata kavandavale omandajale kahe tööpäeva jooksul kirjalikult ning esitavad oma
otsuse põhjendused. Kavandava omandaja taotlusel võib
otsuse tegemise asjakohased põhjused teha siseriikliku
õiguse kohaselt üldsusele kättesaadavaks. See ei takista
liikmesriikidel lubada pädevatel asutustel nimetatud teavet
avaldada ilma kavandava omandaja taotluseta.

6. Kui pädevad asutused ei esita hindamisaja jooksul
kirjalikku vastuväidet kavandatavale omandamisele, loetakse kavandatav omandamine heakskiidetuks.

21.9.2007

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 19a
1. Krediidiasutuse kavandava omandaja tõenäolist mõju
arvestades ning selleks, et tagada omandatava krediidiasutuse arukas ja usaldusväärne juhtimine, hindavad pädevad
asutused artikli 19 lõikega 1 ette nähtud teate ja artikli 19
lõikes 3 osutatud teabe hindamisel kavandava omandaja
sobivust ning kavandatava omandamise majanduslikku
usaldatavust kõikide järgmiste kriteeriumide põhjal:

a)

kavandava omandaja maine;

b)

kavandatava omandamise tulemusel krediidiasutuse
äritegevust juhtima asuva iga isiku maine ja kogemused;

c)

kavandava omandaja majanduslik usaldatavus, eriti
seoses omandatava krediidiasutuse olemasoleva ja
kavandatava äritegevuse laadiga;

d)

kas krediidiasutus suudab järgida käesoleval direktiivil
põhinevaid ja vajaduse korral ka teistel direktiividel,
nimelt direktiividel 2000/46/EÜ, 2002/87/EÜ ja

21.9.2007
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2006/49/EÜ põhinevaid usaldatavusnõudeid ning
nende järgimist jätkata; eelkõige see, kas kontsernil,
mille osaks ta saab, on olemas struktuur, mis
võimaldab teostada tõhusat järelevalvet, vahetada
tõhusalt teavet pädevate asutuste vahel ning määrata
kindlaks ülesannete jaotus pädevate asutuste vahel;

c)

füüsiline või juriidiline isik, kelle kontrolli all on teises
liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist erinevas
sektoris tegevusloa saanud krediidiasutus, elukindlustusselts, kahjukindlustusselts, edasikindlustusselts,
investeerimisühing või avatud investeerimisfondi
valitseja.

kas on mõistlikku alust kahtlustada, et seoses
kavandatava omandamisega toimub või on toimunud
või üritatakse või on püütud üritada rahapesu või
terrorismi rahastamist direktiivi 2005/60/EÜ (*) artikli 1 tähenduses, või kas kavandatav omandamine
võiks suurendada sellise tegevuse ohtu.

2. Pädevad asutused edastavad üksteisele põhjendamatult
viivitamata hindamiseks vajaliku olulise või asjakohase
teabe. Seoses sellega edastavad pädevad asutused üksteisele
taotluse korral kogu asjakohase teabe ning edastavad kogu
hädavajaliku teabe omal algatusel. Omandatavale krediidiasutusele tegevusloa andnud pädeva asutuse otsuses tuleb
ära näidata kõik seisukohad ja reservatsioonid, mida on
väljendanud kavandava omandaja eest vastutav pädev
asutus.

ET

2. Pädevad asutused võivad esitada kavandatavale omandamisele vastuväite üksnes siis, kui neil on mõistlik alus
seda teha lõikes 1 sätestatud kriteeriumide alusel või kui
kavandava omandaja esitatud teave ei ole täielik.

3. Liikmesriigid ei kehtesta eeltingimusi omandamisele
kuuluva osaluse määra suhtes ega luba oma pädevatel
asutustel võtta kavandatava omandamise kontrollimisel
aluseks turu majanduslikke vajadusi.

(*)

4.

4. Liikmesriigid avalikustavad loetelu teabe kohta, mida
on vaja hinnangu andmiseks ja mis tuleb edastada
pädevatele asutustele artikli 19 lõikes 1 osutatud teate
esitamisel. Nõutav teave peab olema proportsionaalne ning
kohandatud vastavalt kavandava omandaja ja kavandatava
omandamise laadile. Liikmesriigid ei nõua teavet, mis ei ole
asjakohane usaldusväärsuse hindamiseks.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005.
aasta direktiiv 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise
vältimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 15).”

Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 20
Liikmesriigid kohustavad iga füüsilist või juriidilist isikut,
kes on otsustanud olulise osaluse krediidiasutuses kas
otseselt või kaudselt võõrandada, teatama sellest kõigepealt
kirjalikult päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele,, näidates kavandatava osaluse suuruse. Samuti peab selline isik
teavitama pädevaid asutusi juhul, kui ta on otsustanud
vähendada oma olulist osalust sel määral, et osa hääleõigusest või kapitalist langeks alla 20 %, 30 % või 50 % või et
krediidiasutus lakkaks olemast tema tütarettevõtja. Liikmesriigid ei pea kohaldama 30 % piirmäära, kui nad
kohaldavad vastavalt direktiivi 2004/109/EÜ artikli 9
lõike 3 punktis a sätestatule piirmäära ulatusega üks
kolmandik.”

5. Kui pädevale asutusele on esitatud kaks või enam
ettepanekut osaluse omandamise või suurendamise kohta
ühes ja samas krediidiasutuses, tagab pädev asutus,
olenemata artikli 19 lõigetest 2, 3 ja 4, et kõiki kavandavaid
omandajaid käsitletakse mittediskrimineerival viisil.

Artikkel 19b
1. Asjaomased pädevad asutused konsulteerivad hindamise läbiviimisel üksteisega, kui kavandav omandaja on üks
järgmistest:

a)

b)

teises liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist
erinevas sektoris tegevusloa saanud krediidiasutus,
elukindlustusselts, kahjukindlustusselts, edasikindlustusselts, investeerimisühing või fondivalitseja direktiivi
85/611/EMÜ artikli 1a punkti 2 tähenduses (edaspidi
„avatud investeerimisfondi valitseja”);

teises liikmesriigis või omandatava üksuse sektorist
erinevas sektoris tegevusloa saanud krediidiasutuse,
elukindlustusseltsi, kahjukindlustusseltsi, edasikindlustusseltsi,
investeerimisühingu
või
avatud
investeerimisfondi valitseja emaettevõtja või

5.

Artikli 21 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Et määrata kindlaks, kas olulise osaluse kriteeriumid
seoses artiklitega 19, 20 ja käesoleva artikliga on täidetud,
võetakse arvesse direktiivi 2004/109/EÜ artiklites 9 ja 10
osutatud hääleõigust ning samuti nimetatud direktiivi
artikli 12 lõigetes 4 ja 5 sätestatud osaluste summeerimise
tingimusi.

Et määrata kindlaks, kas käesolevas artiklis nimetatud
olulise osaluse kriteeriumid on täidetud, ei võta liikmesriigid arvesse hääleõigust ega väärtpabereid, mida investeerimisühingud või krediidiasutused võivad omada
finantsinstrumentide garanteerimise tulemusel ja/või
finantsinstrumentide emissiooni tagamisel kindla kohustuse
alusel, mis on loetletud direktiivi 2004/39/EÜ I lisa A jao
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punktis 6, tingimusel, et neid õiguseid ei rakendata ega
kasutata muul viisil, et sekkuda emitendi juhtimisse ning
kui need võõrandatakse ühe aasta jooksul alates omandamisest.”
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2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud peamiste
siseriiklike õigusnormide teksti.
Artikkel 8

6.

Artikli 150 lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:
Jõustumine
„f)

artikli 19a lõikes 1 sätestatud kriteeriumide kohandused, et võtta arvesse tulevast arengut ja tagada
käesoleva direktiivi ühetaoline kohaldamine.”
Artikkel 6
Läbivaatamine

Hiljemalt 21. märtsiks 2011 vaatab komisjon koostöös
liikmesriikidega läbi käesoleva direktiivi kohaldamise ja koostab
selle kohta aruande ning esitab oma aruande koos asjakohaste
ettepanekutega Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

1. Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas
avaldamise päeval.
2. Kavandatavate omandamise suhtes kohaldatav hindamismenetlus, mille läbiviimiseks on enne käesoleva direktiivi järgimiseks vajalike õigusnormide jõustumist pädevatele asutustele
esitatud artikli 1 lõikes 2, artikli 2 lõikes 2, artikli 3 lõikes 2,
artikli 4 lõikes 2 ja artikli 5 lõikes 2 osutatud teated, viiakse läbi
kooskõlas teate esitamise ajal liikmesriikides kehtivate õigusaktidega.
Artikkel 9

Artikkel 7
Adressaadid

Ülevõtmine
1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks
vajalikud õigusnormid enne 21. märtsi 2009. Liikmesriigid
teatavad nendest viivitamata komisjonile.
Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde
viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette
liikmesriigid.

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Strasbourg, 5. september 2007
Euroopa Parlamendi nimel

Nõukogu nimel

president

eesistuja

H.-G. PÖTTERING
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