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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

IRÁNYELVEK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/44/EK IRÁNYELVE

(2007. szeptember 5.)

a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK
irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális

értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és
különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére és 55. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé-
nyére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak meg-
felelően (3),

mivel:

(1) Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé-
sek összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/49/EGK
tanácsi irányelv (harmadik nem életbiztosítási irányelv) (4),
az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (5), a pénzügyi
eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv (6), a viszontbiztosí-
tásról szóló, 2005. november 16-i 2005/68/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv és a hitelintézetek tevé-
kenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006.
június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (átdolgozott szöveg) (7) szabályozza azt a helyzetet,
amikor egy természetes vagy jogi személy egy hitelinté-
zetben, biztosítóban, viszontbiztosítóban vagy befektetési
vállalkozásban való befolyásoló részesedés szerzéséről
döntést hozott.

(2) A jogi keret azonban mindezidáig nem szabott meg
részletes kritériumokat a szándékolt részesedésszerzés
prudenciális értékelésére, sem eljárást a kritériumok
alkalmazására. A szükséges jogbiztonság, tisztánlátás és
kiszámíthatóság biztosítása érdekében pontosításra szorul a
prudenciális értékelés kritériumrendszere és eljárása, mind
az értékelési folyamat, mind annak eredménye tekintetében.

(3) Az illetékes hatóságok szerepe mind a hazai, mind a
határon átnyúló esetekben a prudenciális értékelés elvég-
zése, világos és átlátható eljárás keretében, és korlátozott
számú, szigorúan prudenciális természetű, egyértelmű
értékelési kritériumok alapján. Ennek következtében a
szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban meg kell
határozni a részvényesek és a vezetőség felügyeleti
értékelésére szolgáló kritériumokat és az alkalmazásukra
szolgáló pontos eljárást. Ez az irányelv megakadályozza,
hogy az engedélyezésre vonatkozó kezdeti feltételek
teljesítését ki lehessen kerülni a részesedésszerzés tárgyát
képező célvállalkozásban befolyásoló részesedésszerzés
révén. Ez az irányelv nem akadályozza az illetékes
hatóságokat abban, hogy figyelembe vegyék a részesedést
szerezni kívánó személy által arra vonatkozóan vállalt
kötelezettségeket, hogy meg fog felelni az ezen irányelvben

2007.9.21. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/1

(1) HL C 93., 2007.4.27., 22. o.
(2) HL C 27., 2007.2.7., 1. o.
(3) Az Európai Parlament 2007. március 13-i véleménye (a Hivatalos

Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2007. június 28-i
határozata.

(4) HL L 228., 1992.8.11., 1. o. A legutóbb a 2005/68/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 323., 2005.12.9., 1. o.)
módosított irányelv.

(5) HL L 345., 2002.12.19., 1. o. A legutóbb a 2006/101/EK tanácsi
irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 238. o.) módosított irányelv.

(6) HL L 145., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 2006/31/EK irányelvvel
(HL L 114., 2006.4.27., 60. o.) módosított irányelv.

(7) HL L 177., 2006.6.30., 1. o. A legutóbb a 2007/18/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 87., 2007.3.28., 9. o.) módosított irányelv.



megállapított értékelési kritériumok szerinti prudenciális
követelményeknek, feltéve, hogy a részesedést szerezni
kívánó fél ezen irányelv szerinti jogai nem sérülnek.

(4) A szándékolt részesedésszerzés prudenciális értékelése
semmilyen formában nem függeszti fel vagy lép a
folyamatos prudenciális felügyelet követelményeinek és
azon egyéb vonatkozó rendelkezéseknek a helyébe, ame-
lyek a célvállalkozásra alapításkori engedélyezése óta
vonatkoznak.

(5) Ez az irányelv nem akadályozhatja a piaci résztvevőket az
értékpapírpiacon való hatékony működésben. A szándékolt
részesedésszerzés értékeléséhez szükséges információknak,
valamint a különböző kritériumoknak való megfelelés
értékelésének ezért arányosnak kell lenniük többek között
a részesedést szerezni kívánó személynek a részesedés-
szerzés tárgyát képező vállalkozás vezetésében való részvé-
telének mértékével. Az illetékes hatóságoknak továbbá – a
bevált közigazgatatási gyakorlatnak megfelelően – értéke-
lésüket késedelem nélkül el kell végezniük, és a részesedést
szerezni kívánó személyt – annak erre irányuló kérése
esetén minden esetben – a kedvező értékelésről is
értesíteniük kell.

(6) Az egyre integráltabbá váló piacokon, ahol a csoportstruk-
túrák több tagállamra is kiterjedhetnek, a befolyásoló
részesedés megszerzését több tagállamban is vizsgálják.
Emiatt döntő fontosságú az eljárások és a prudenciális
értékelések teljes mértékű harmonizációja a Közösség
egészében úgy, hogy a tagállamok ne állapítsanak meg
szigorúbb szabályozást. A szándékolt részesedésszerzéssel,
vagy a befolyásoló részesedés elidegenítésével kapcsolatos
bejelentés határértékei, az értékelési eljárás, az értékelési
kritériumok listája, valamint ezen irányelvnek a szándékolt
részesedésszerzés prudenciális értékelésére alkalmazandó
egyéb rendelkezései ezért teljes mértékű harmonizáció
tárgyát képezik. Ez az irányelv nem akadályozza meg a
tagállamokat abban, hogy megköveteljék, hogy az illetékes
hatóságokat tájékoztatni kelljen az ezen irányelvben
megállapított határértékeknél alacsonyabb mértékű része-
sedésszerzésekről, amennyiben a tagállam ebből a célból
legfeljebb egy 10 % alatti további határértéket állapít meg.
Emellett az illetékes hatóságokat sem akadályozza meg
abban, hogy általános iránymutatást nyújtsanak arra
vonatkozóan, hogy ezek a részesedések mikor tekinthetők
jelentős befolyást eredményezőnek.

(7) Az értékelési eljárás világosságának és kiszámíthatóságának
biztosítása érdekében a prudenciális értékelés elvégzésére
vonatkozóan korlátozott időtartamú, maximális időszakot
kell meghatározni. Az értékelési eljárás során az illetékes
hatóságok az értékelési időszakot csak egyszer és csak
további információk kérése céljából szakíthatják meg,
amelyet követően a hatóságoknak minden esetben be kell
fejezniük az értékelést a meghatározott maximális értékelési
időszakon belül. Ez nem akadályozza az illetékes hatósá-
gokat abban, hogy a kért információk kiegészítésére
meghatározott időtartam lezárulta után is további ponto-
sítást kérhessenek, vagy a részesedést szerezni kívánó
személy számára lehetővé tegyék, hogy az értékelési
időszak maximális időtartama alatt bármikor további
információkat nyújtson be, feltéve, hogy ezen időtartamot
nem lépik túl. Nem akadályozza továbbá az illetékes

hatóságokat abban, hogy – adott esetben – az értékelési
időszak maximális időtartama folyamán bármikor a
szándékolt részesedésszerzést ellenezzék. A részesedést
szerezni kívánó személy és az illetékes hatóságok közötti
együttműködés ezáltal lényeges marad az értékelési időszak
egészének folyamán. A részesedést szerezni kívánó személy
és a részesedésszerzés tárgyát képező szabályozott intéz-
mény tekintetében illetékes hatóság közötti rendszeres
kapcsolat a hivatalos bejelentést megelőzően is meg-
kezdődhet. Ezen együttműködésnek egymás segítésére
irányuló valódi erőfeszítést kell jelentenie, amely lehetővé
teszi például a váratlan információkérések vagy az értékelési
időszak folyamán későn történő információbenyújtás
elkerülését.

(8) A prudenciális értékelés vonatkozásában a „részesedést
szerezni kívánó személy jó hírnevére” vonatkozó követel-
mény magában foglalja annak megállapítását, hogy vajon
kétséges-e a részesedést szerezni kívánó tisztességessége és
szakmai kompetenciája és hogy ezek a kételyek vajon
megalapozottak-e. Ilyen kételyek például a múltbeli üzleti
magatartáson alapulhatnak. Különösen fontos a jó hírnév
vizsgálata, ha a részesedést szerezni kívánó személy nem
szabályozott vállalkozás, de azt meg kell könnyíteni,
amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy az EU-
n belül engedéllyel rendelkezik és felügyelet alá tartozik.

(9) A tagállamok által összeállított lista részletezi az értékelések
céljából – kizárólag az ezen irányelvben meghatározott
kritériumoknak megfelelően – kérhető információkat. Az
információknak arányban kell állniuk a szándékolt része-
sedésszerzéssel, és igazodniuk kell annak jellegéhez,
különösen, ha a részesedést szerezni kívánó személy nem
szabályozott vállalkozás vagy székhelye harmadik ország-
ban található. Rendelkezni kell arról is, hogy indokolt
esetekben lehetőség legyen kevesebb információ kérésére is.

(10) Alapvető fontosságú, hogy az illetékes hatóságok szorosan
együttműködjenek egymással olyan részesedést szerezni
kívánó személy alkalmasságának értékelésékor, amely egy
másik tagállamban vagy másik ágazatban engedélyezett
szabályozott vállalkozás. Noha helyénvaló, hogy a pruden-
ciális értékelésre vonatkozó végső döntés annak a vállalko-
zásnak a felügyeletét ellátó illetékes hatóság felelősségébe
tartozik, amelyben a részesedésszerzést tervezik ennek az
illetékes hatóságnak – különösen a részesedést szerezni
kívánó személlyel közvetlenül összefüggő értékelési krité-
riumok tekintetében –, teljes mértékben figyelembe kell
vennie a részesedést szerezni kívánó személy felügyeletéért
felelős illetékes hatóság véleményét.

(11) A Bizottságnak a Szerződésben megállapított jogoknak és
kötelezettségeknek megfelelően képesnek kell lennie a
részesedésszerzés prudenciális értékelésére vonatkozó ren-
delkezések alkalmazásának ellenőrzésére, hogy eleget
tegyen a közösségi jog végrehajtása tekintetében ráruházott
feladatoknak. A Szerződés 296. cikkére tekintettel, a
tagállamoknak együtt kell működniük a Bizottsággal úgy,
hogy – az értékelési eljárás lezárulását követően – eljuttatják
részére az illetékes hatóságaik által végzett prudenciális
értékelésekre vonatkozó információkat, amennyiben ezeket
az információkat kizárólag annak megállapításához kérik,
hogy a tagállamok megsértették-e az ezen irányelv szerinti
kötelezettségeiket.
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(12) A piac változásainak és a Közösség egészén belüli egységes
alkalmazás iránti igénynek a figyelembevétele miatt a
jövőben szükségessé válhat az értékelési kritériumok
kiigazítása. Az ilyen technikai jellegű kiigazításokat a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999.
június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (1) össz-
hangban kell elfogadni.

(13) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a Közösség egészé-
ben harmonizált eljárási szabályok és értékelési kritériumok
létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően meg-
valósítani, és az intézkedések mértéke és hatásai miatt e
célok a Közösség által jobban megvalósíthatók, a Közösség
a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével
összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett
cikkben foglalt arányosság elvével összhangban ez az
irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(14) A Közösség a pénzügyi piacait nyitva kívánja tartani a világ
többi része előtt, hogy ily módon előmozdítsa a globális
pénzpiacok liberalizálását a harmadik országokban. Vala-
mennyi piaci résztvevő számára kedvező lenne, ha a
befektetésekhez világszerte azonos hozzáférést lehetne
elérni. A tagállamoknak jelentést kell tenniük a Bizottság
felé azon esetekről, amelyekben a harmadik országokban
székhellyel rendelkező hitelintézetekben, befektetési vállal-
kozásokban, egyéb pénzügyi intézményekben és biztosító-
társaságokban részesedést szerző közösségi hitelintézetek,
befektetési vállalkozások, egyéb pénzügyi intézmények és
biztosítótársaságok nem részesülnek a belföldi részesedés-
szerzőkkel azonos elbánásban, és jelentős akadályokkal
szembesülnek. A Bizottságnak javaslatot kell tennie az ilyen
esetek orvoslására szolgáló intézkedésekre, vagy azokra
megfelelő fórumokon fel kell hívnia a figyelmet.

(15) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi
megállapodás (2) 34. pontjával összhangban a tagállamokat
ösztönzik arra, hogy a maguk számára, illetve a Közösség
érdekében készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető
legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető
intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat
tegyék közzé.

(16) A 92/49/EGK, a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK
és a 2006/48/EK irányelvet ennek megfelelően ezért
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/49/EGK irányelv módosítása

A 92/49/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk g) pontjának második bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„E meghatározás alkalmazásában, a 8. és a 15. cikkel,
valamint a 15. cikkben említett egyéb részesedési ará-
nyokkal összefüggésben a 2004/109/EK irányelv (*) 9. és
10. cikkében említett szavazati jogokat, valamint annak
12. cikke (4) és (5) bekezdésében meghatározott, a

szavazati jogok összesítésére vonatkozó feltételeket figye-
lembe kell venni.

A tagállamoknak nem kell figyelembe venniük azokat a
szavazati jogokat vagy részvényeket, amelyekkel a befekte-
tési vállalkozások vagy hitelintézetek – a 2004/39/EK
irányelv (**) I. melléklete A. szakaszának 6. pontjában
foglaltak értelmében – a pénzügyi eszközök jegyzési
garanciavállalása és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló
kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezése révén
rendelkezhetnek, feltéve, hogy az említett jogokat egyrészt
nem gyakorolják vagy egyéb módon nem használják a
kibocsátó vezetésébe való beavatkozásra, és másrészt
azokat a részesedésszerzéstől számított egy éven belül
elidegenítik.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-
i 2004/109/EK irányelve a szabályozott piacra
bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos
információkra vonatkozó átláthatósági követelmények
harmonizációjáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.).

(**) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i
2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól
(HL L 145., 2004.4.30., 1. o.). A legutóbb a 2007/44/
EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.)
módosított irányelv.”

2. A 15. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A tagállamok minden olyan természetes vagy
jogi személy, vagy összehangoltan fellépő több ilyen
személy (a továbbiakban: a részesedést szerezni
kívánó személy) részére, aki vagy amely döntést
hozott befolyásoló részesedésnek egy biztosítóinté-
zetben való közvetlen vagy közvetett megszerzésére
vagy ilyen befolyásoló részesedésnek egy biztosítóin-
tézetben való közvetlen vagy közvetett további
növelésére, aminek eredményeképpen szavazati jo-
gainak vagy birtokolt tőkerészesedésének aránya
elérné vagy meghaladná a 20, 30 vagy 50 %-ot vagy
a biztosítóintézet a leányvállalatává válna (a továb-
biakban: a szándékolt részesedésszerzés) előírják,
hogy először a megszerezni kívánt befolyásoló
részesedés nagyságát és a 15b. cikk (4) bekezdésében
említett vonatkozó információkat írásban jelentsék be
annak a biztosítóintézetnek az illetékes hatóságai felé,
amelyben befolyásoló részesedés megszerzésére vagy
ilyen részesedés növelésére törekszenek. A tagálla-
moknak nem szükséges a 30 %-os határértéket
alkalmazniuk abban az esetben, ha a 2004/109/EK
irányelv 9. cikke (3) bekezdése a) pontjának meg-
felelően az egyharmados határértéket alkalmazzák.”

b) Az (1a) bekezdés törlendő.

c) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A tagállamok minden természetes vagy jogi
személy részére, aki vagy amely döntést hozott egy
biztosítóintézetben fennálló befolyásoló részesedésé-
nek közvetlen vagy közvetett elidegenítéséről, előírják,
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hogy ezt a tényt először írásban jelentse be – az
elidegeníteni kívánt részesedés nagyságának meg-
jelölésével – a székhely szerinti tagállam illetékes
hatóságainak. Ennek a személynek hasonlóképpen
bejelentést kell tennie az illetékes hatóságok felé akkor
is, ha befolyásoló részesedése oly mértékű csökkenté-
séről döntött, hogy ezáltal szavazati jogának, vagy az
általa birtokolt tőkerészesedésnek az aránya 20, 30,
vagy 50 % alá csökkenne, vagy ha a biztosítóintézet
megszűnne leányvállalata lenni. A tagállamoknak nem
szükséges a 30 %-os határértéket alkalmazniuk abban
az esetben, ha a 2004/109/EK irányelv 9. cikke
(3) bekezdése a) pontjának megfelelően az egyharma-
dos határértéket alkalmazzák.”

3. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„15a. cikk

(1) Az illetékes hatóságok azonnal, és minden esetben a
15. cikk (1) bekezdésében előírt bejelentés átvételét,
valamint az ezen cikk (2) bekezdésében említett informá-
ciók esetleges későbbi átvételét követő két munkanapon
belül írásban elismerik az átvételt a részesedést szerezni
kívánó személy felé.

Az illetékes hatóságoknak a bejelentés és a tagállam által a
15b. cikk (4) bekezdésében említett lista alapján előírt, a
bejelentéshez csatolandó valamennyi dokumentum írásos
átvételi elismervénye napjától számított legfeljebb hatvan
munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendel-
kezésére a 15b. cikk (1) bekezdésében előírt értékelés (a
továbbiakban: értékelés) elvégzésére.

Az illetékes hatóságok az átvétel elismerésekor tájékoztatják
a részesedést szerezni kívánó személyt az értékelési időszak
lejártának időpontjáról.

(2) Az illetékes hatóságok az értékelési időszak során – de
az értékelési időszak ötvenedik munkanapjánál nem később
– szükség esetén bármely olyan további információt
bekérhetnek, amely szükséges az értékelés befejezéséhez.
Ezt a kérelmet írásban, a szükséges pótlólagos információk
megnevezésével kell megtenni.

Az illetékes hatóságok által történő információkérés napja
és a részesedést szerezni kívánó személy arra adott
válaszának az átvétele közötti időszakban az értékelési
időszakot meg kell szakítani. A megszakítás nem tarthat
tovább húsz munkanapnál. Az illetékes hatóságok általi
bármely – az információk kiegészítését vagy pontosítását
szolgáló – további kérésről az illetékes hatóságok szabad
mérlegelésük szerint döntenek, azonban ez nem járhat az
értékelési időszak megszakításával.

(3) Az illetékes hatóságok a (2) bekezdés második
albekezdésében említett megszakítást legfeljebb harminc
munkanapra meghosszabbíthatják, ha a részesedést sze-
rezni kívánó személy:

a) székhelye a Közösségen kívül található vagy a
Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik; vagy

b) olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
nem tartozik ezen irányelv, vagy a 85/311/EGK (*),
2002/83/EK (**), a 2004/39/EK, a 2005/68/EK (***), a
2006/48/EK (4)* irányelv szerinti felügyelet hatálya
alá.

(4) Ha az illetékes hatóságok értékelésük befejezésekor a
szándékolt részesedésszerzés ellenzése mellett döntenek,
erről két munkanapon belül és az értékelési időszakot nem
meghaladva írásban tájékoztatják a részesedést szerezni
kívánó személyt, megadva a határozat indokait. A nemzeti
jog függvényében, a részesedést szerezni kívánó személy
kérésére egy a határozat indokait megfelelően tartalmazó
nyilatkozatot a nyilvánosság számára hozzáférhetővé lehet
tenni. Ez nem akadálya annak, hogy a tagállam lehetővé
tegye az illetékes hatóság számára, hogy ezt a közzétételt a
részesedést szerezni kívánó személy kérése nélkül is
megtegye.

(5) Ha az illetékes hatóságok az értékelési időszakon belül
nem ellenzik írásban a szándékolt részesedésszerzést, akkor
a szándékolt részesedésszerzést jóváhagyottnak kell tekin-
teni.

(6) Az illetékes hatóságok megszabhatják a szándékolt
részesedésszerzés végrehajtásának maximális időtartamát,
és azt adott esetben meghosszabbíthatják.

(7) A szavazati jogok vagy tőkerészesedés közvetlen vagy
közvetett megszerzése tekintetében a tagállamok nem
szabhatnak meg az illetékes hatóságoknak történő bejelen-
tésre vagy az azok általi jóváhagyásra vonatkozó, az ebben
az irányelvben megállapítottnál szigorúbb követelményeket.

15b. cikk

(1) A 15. cikk (1) bekezdésében előírt bejelentés és a 15a.
cikk (2) bekezdésében említett információ értékelésekor az
illetékes hatóságok – a részesedésszerzés tárgyát képező
biztosítóintézet hatékony, eredményes és prudens irányítá-
sának érdekében és a részesedést szerezni kívánó személy-
nek a biztosítóintézetre gyakorolt valószínűsíthető
befolyását figyelembe véve – az alábbi kritériumok alapján
értékelik a részesedést szerezni kívánó személy alkalmassá-
gát és a szándékolt részesedésszerzés pénzügyi meg-
bízhatóságát:

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve;

b) a szándékolt részesedésszerzés eredményeképpen a
biztosítóintézet üzleti tevékenységét irányító bármely
személy jó hírneve és tapasztalata;

c) a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi
megbízhatósága, különösen a részesedésszerzés tár-
gyát képező biztosítóintézetben folytatott és tervezett
üzleti tevékenységgel kapcsolatban;

d) annak kérdése, hogy a biztosítóintézet képes lesz-e
teljesíteni és folyamatosan teljesíteni az ezen az
irányelven és adott esetben egyéb irányelveken –
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mégpedig a 73/239/EGK, a 98/78/EK (5)*, a 2002/13/
EK (6)* és a 2002/87/EK (7)* irányelven – alapuló
prudenciális követelményeket és különösen, hogy
vajon az a csoport, amelynek részévé válik, olyan
szerkezetű-e, amely lehetővé teszi a hatékony felügye-
let gyakorlását, az illetékes hatóságok közötti haté-
kony információcserét és az illetékes hatóságok
közötti hatáskörmegosztás meghatározását;

e) léteznek-e ésszerű okok annak feltételezésére, hogy a
szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban pénz-
mosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek vagy
követtek el vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg
elkövetni a 2005/60/EK irányelv (8)* 1. cikke értel-
mében, vagy hogy a szándékolt részesedésszerzés
növelheti annak kockázatát.

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor ellenezhetik a
szándékolt részesedésszerzést, ha erre az (1) bekezdésben
meghatározott kritériumok alapján ésszerű okuk van, vagy
ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott
információ nem teljes.

(3) A tagállamok nem szabhatnak előzetes feltételeket a
megszerzendő részesedési arány tekintetében, és nem
engedélyezhetik illetékes hatóságaik számára a szándékolt
részesedésszerzésnek a piac gazdasági igényei alapján való
vizsgálatát.

(4) A tagállamok közzéteszik az értékeléshez szükséges és
a 15. cikk (1) bekezdésében említett bejelentés időpontjá-
ban az illetékes hatóságok számára nyújtandó információk
listáját. A kért információknak arányosnak kell lenniük, és
azokat a részesedést szerezni kívánó személy és a
szándékolt részesedésszerzés jellegéhez kell igazítani. A
tagállamok nem kérhetnek a prudenciális értékelés szem-
pontjából nem tárgyhoz tartozó információt.

(5) A 15a. cikk (1), (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak
ellenére, amennyiben ugyanazon biztosítóintézet tekinteté-
ben kettő vagy több, befolyásoló részesedés szerzésére vagy
növelésére vonatkozó ajánlatról érkezik bejelentés az
illetékes hatósághoz, úgy az utóbbinak a részesedést
szerezni kívánó személyeket megkülönböztetéstől mentes
módon kell kezelnie.

15c. cikk

(1) Az érintett illetékes hatóságoknak a részesedésszerzés
értékelésekor egymás között teljeskörűen konzultálniuk
kell, amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy az
alábbiak egyike:

a) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy a 85/611/EGK
irányelv 1a. cikkének 2. pontja szerinti alapkezelő
társaság (a továbbiakban: ÁÉKBV alapkezelő társaság);

b) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV alapkezelő
társaság anyavállalata;

c) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV alapkezelő
társaság felett ellenőrzést gyakorló természetes vagy
jogi személy.

(2) Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül
egymás rendelkezésére bocsátanak minden – a részesedész-
szerzés értékelése szempontjából alapvető vagy tárgyhoz
tartozó – információt. E tekintetben az illetékes hatóságok a
tárgyhoz tartozó információkat kérésre, az alapvető
információkat pedig saját kezdeményezésükre, közlik
egymással. A szándékolt részesedésszerzés tárgyát képező
biztosítóintézetet engedélyező illetékes hatóság határozata
utal a részesedést szerezni kívánó személyért felelős
illetékes hatóság részéről kinyilvánított bármely véleményre
vagy fenntartásra.

(*) A Tanács 1985. december 20-i 85/611/EGK irányelve
az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív
befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó tör-
vényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések össze-
hangolásáról (HL L 375., 1985.12.31., 3. o.). A
legutóbb a 2005/1/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.) módosított
irányelv.

(**) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. november 5-i
2002/83/EK irányelve az életbiztosításról (HL L 345.,
2002.12.19., 1. o.). A legutóbb a 2007/44/EK
irányelvvel módosított irányelv.

(***) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. november 16-
i 2005/68/EK irányelve a viszontbiztosításról (HL
L 323., 2005.12.9., 1. o.). A 2007/44/EK irányelvvel
módosított irányelv.

(4)* Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i
2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységé-
nek megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott
szöveg) (HL L 177., 2006.6.30., 1. o.). A legutóbb a
2007/44/EK irányelvvel módosított irányelv.

(5)* Az Európai Parlament és a Tanács 1998. október 27-i
98/78/EK irányelve a biztosítási és viszontbiztosítási
csoportok biztosítóintézeteinek vagy viszontbiztosí-
tóinak kiegészítő felügyeletéről (HL L 330.,
1998.12.5., 1. o.). A legutóbb a 2005/68/EK
irányelvvel módosított irányelv.

(6)* Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 5-i
2002/13/EK irányelve a Tanács 73/239/EGK irány-
elvének módosításáról a nem életbiztosítások szava-
toló tőkéjére vonatkozó követelmények tekintetében
(HL L 77., 2002.3.20., 17. o.).

(7)* Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-
i 2002/87/EK irányelve a pénzügyi konglomerátum-
hoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befek-
tetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről (HL L 35.,
2003.2.11., 1. o.). A 2005/1/EK irányelvvel módosí-
tott irányelv.

(8)* Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i
2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a
pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása cél-
jára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309.,
2005.11.25., 15. o.).”
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4. Az 51. cikk a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— a 15b. cikk (1) bekezdésében meghatározott kritéri-
umok kiigazítása a jövőbeni fejlemények figyelembe-
vétele és ezen irányelv egységes alkalmazása
érdekében.”

2. cikk

A 2002/83/EK irányelv módosításai

A 2002/83/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk j) pontjának második albekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„E meghatározás alkalmazásában a 8. és a 15. cikkel,
valamint a 15. cikkben említett egyéb részesedési ará-
nyokkal összefüggésben a 2004/109/EK irányelv (*) 9. és
10. cikkében meghatározott szavazati jogokat, valamint
12. cikke (4) és (5) bekezdéseiben említett, a szavazati jogok
összesítésére vonatkozó feltételeket figyelembe kell venni.

A tagállamoknak nem kell figyelembe venniük azokat a
szavazati jogokat vagy részvényeket, amelyekkel a befekte-
tési vállalkozások vagy hitelintézetek a 2004/39/EK
irányelv (**) I. melléklete A. szakaszának 6. pontjában
foglaltak értelmében – a pénzügyi eszközök jegyzési
garanciavállalása és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló
kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezése révén –

rendelkezhetnek, feltéve, hogy az említett jogokat egyrészt
nem gyakorolják vagy egyéb módon nem használják a
kibocsátó vezetésébe való beavatkozásra, és másrészt
azokat a részesedésszerzéstől számított egy éven belül
elidegenítik.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-
i 2004/109/EK irányelve a szabályozott piacra
bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos
információkra vonatkozó átláthatósági követelmények
harmonizációjáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.).

(**) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i
2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól
(HL L 145., 2004.4.30., 1. o.). A legutóbb a 2007/44/
EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.)
módosított irányelv.”

2. A 15. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A tagállamok minden olyan természetes vagy
jogi személy, vagy összehangoltan fellépő több ilyen
személy (a továbbiakban: a részesedést szerezni
kívánó személy) részére, aki vagy amely döntést
hozott befolyásoló részesedésnek egy biztosítóinté-
zetben való közvetlen vagy közvetett megszerzésére
vagy ilyen befolyásoló részesedésnek egy biztosítóin-
tézetben való közvetlen vagy közvetett további
növelésére, aminek eredményeképpen szavazati jo-
gainak vagy birtokolt tőkerészesedésének aránya
elérné vagy meghaladná a 20, 30 vagy 50 %-ot vagy
a biztosítóintézet a leányvállalatává válna (a továb-
biakban: a szándékolt részesedésszerzés) előírják,
hogy először a megszerezni kívánt befolyásoló

részesedés nagyságát és a 15b. cikk (4) bekezdésében
említett vonatkozó információkat írásban jelentsék be
annak a biztosítóintézetnek az illetékes hatóságai felé,
amelyben befolyásoló részesedés megszerzésére vagy
ilyen részesedés növelésére törekszenek. A tagálla-
moknak nem szükséges a 30 %-os határértéket
alkalmazniuk abban az esetben, ha a 2004/109/EK
irányelv 9. cikke (3) bekezdése a) pontjának meg-
felelően az egyharmados határértéket alkalmazzák.”

b) Az (1a) bekezdés törlendő.

c) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A tagállamok minden természetes vagy jogi
személy részére, aki vagy amely döntést hozott egy
biztosítóintézetben fennálló befolyásoló részesedésé-
nek közvetlen vagy közvetett elidegenítéséről, előírják,
hogy ezt a tényt először írásban jelentse be – az
elidegeníteni kívánt részesedés nagyságának meg-
jelölésével – a székhely szerinti tagállam illetékes
hatóságainak. Ennek a személynek hasonlóképpen
bejelentést kell tennie az illetékes hatóságok felé akkor
is, ha befolyásoló részesedésének oly mértékű csök-
kentéséről döntött, hogy ezáltal szavazati jogának,
vagy az általa birtokolt tőkerészesedésnek az aránya
20, 30, vagy 50 % alá csökkenne, vagy ha a
biztosítóintézet megszűnne leányvállalatának lenni.
A tagállamoknak nem szükséges a 30 %-os határérté-
ket alkalmazniuk abban az esetben, ha a 2004/109/EK
irányelv 9. cikke (3) bekezdése a) pontjának meg-
felelően az egyharmados határértéket alkalmazzák.”

3. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„15a. cikk

Értékelési időszak

(1) Az illetékes hatóságok azonnal, és minden esetben a
15. cikk (1) bekezdésében előírt bejelentés átvételét,
valamint az ezen cikk (2) bekezdésében említett informá-
ciók esetleges későbbi átvételét követő két munkanapon
belül írásban elismerik az átvételt a részesedést szerezni
kívánó személy felé.

Az illetékes hatóságoknak a bejelentés és a tagállam által a
15b. cikk (4) bekezdésében említett lista alapján előírt, a
bejelentéshez csatolandó valamennyi dokumentum írásos
átvételi elismervénye napjától számított legfeljebb hatvan
munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendel-
kezésére a 15b. cikk (1) bekezdésében előírt értékelés (a
továbbiakban: értékelés) elvégzésére.

Az illetékes hatóságok az átvétel elismerésekor tájékoztatják
a részesedést szerezni kívánó személyt az értékelési időszak
lejártának időpontjáról.

(2) Az illetékes hatóságok az értékelési időszak során – de
az értékelési időszak ötvenedik munkanapjánál nem később
– szükség esetén bármilyen olyan további információt
bekérhetnek, amely szükséges az értékelés befejezéséhez.
Ezt a kérelmet írásban, a szükséges pótlólagos információk
megnevezésével kell megtenni.
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Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a
részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának
átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot meg kell
szakítani. A megszakítás nem tarthat tovább húsz munka-
napnál. Az illetékes hatóságok bármely – az információ
kiegészítését vagy pontosítását szolgáló – további kéréséről
az illetékes hatóságok szabad mérlegelésük szerint dönte-
nek, azonban ez nem járhat az értékelési időszak meg-
szakításával.

(3) Az illetékes hatóságok a (2) bekezdés második
albekezdésében említett megszakítást legfeljebb harminc
munkanapra meghosszabbíthatják, amennyiben a részese-
dést szerezni kívánó

a) székhelye a Közösségen kívül található vagy a
Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik; vagy

b) olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
nem tartozik ezen irányelv, a 85/611/EGK (*), a 92/
49/EGK (**), a 2004/39/EK, a 2005/68/EK vagy a
2006/48/EK (***) irányelv szerinti felügyelet hatálya
alá.

(4) Ha az illetékes hatóságok értékelésük befejezésekor a
szándékolt részesedésszerzés ellenzése mellett döntenek,
erről két munkanapon belül és az értékelési időszakot nem
meghaladva írásban tájékoztatják a részesedést szerezni
kívánó személyt, megadva a határozat indokait. A nemzeti
jog függvényében, a részesedést szerezni kívánó személy
kérésére egy, a határozat indokait megfelelően tartalmazó
nyilatkozatot a nyilvánosság számára hozzáférhetővé lehet
tenni. Ez nem akadálya annak, hogy a tagállam lehetővé
tegye az illetékes hatóság számára, hogy ezt a közzétételt a
részesedést szerezni kívánó személy kérése nélkül is
megtegye.

(5) Ha az illetékes hatóságok az értékelési időszakon belül
nem ellenzik írásban a szándékolt részesedésszerzést, akkor
a szándékolt részesedésszerzést jóváhagyottnak kell tekin-
teni.

(6) Az illetékes hatóságok megszabhatják a szándékolt
részesedésszerzés végrehajtásának maximális időtartamát,
és azt adott esetben meghosszabbíthatják.

(7) A szavazati jogok vagy tőkerészesedés közvetlen vagy
közvetett megszerzése tekintetében a tagállamok nem
szabhatnak meg az illetékes hatóságoknak történő bejelen-
tésre vagy az azok általi jóváhagyásra vonatkozó, az ebben
az irányelvben megállapítottnál szigorúbb követelményeket.

15b. cikk

Értékelés

(1) A 15. cikk (1) bekezdésében előírt bejelentés és a 15a.
cikk (2) bekezdésében említett információ értékelésekor az
illetékes hatóságok – a részesedésszerzés tárgyát képező
biztosítóintézet hatékony, eredményes és prudens irányítá-
sának érdekében és a részesedést szerezni kívánónak a
biztosítóintézetre gyakorolt valószínűsíthető befolyását
figyelembe véve – az alábbi kritériumok alapján értékelik

a részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságát és a
szándékolt részesedésszerzés pénzügyi megbízhatóságát:

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve;

b) a szándékolt részesedésszerzés eredményeképpen a
biztosítóintézet üzleti tevékenységét irányító bármely
személy jó hírneve és tapasztalata;

c) a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi
megbízhatósága, különösen a részesedésszerzés tár-
gyát képező biztosítóintézetben folytatott és tervezett
üzleti tevékenységgel kapcsolatban;

d) annak kérdése, hogy a biztosítóintézet képes lesz-e
teljesíteni és folyamatosan teljesíteni az ezen az
irányelven és adott esetben egyéb irányelveken –

mégpedig a 98/78/EK (4)* és a 2002/87/EK irány-
elven (5)* – alapuló prudenciális követelményeket és
különösen, hogy vajon az a csoport, amelynek részévé
válik, olyan szerkezetű-e, amely lehetővé teszi a
hatékony felügyelet gyakorlását, az illetékes hatóságok
közötti hatékony információcserét és az illetékes
hatóságok közötti hatáskörmegosztás meghatározá-
sát;

e) léteznek-e ésszerű okok annak feltételezésére, hogy a
szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban pénz-
mosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek vagy
követtek el vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg a
2005/60/EK irányelv (6)* 1. cikke értelmében, vagy
hogy a tervezett részesedésszerzés növelheti annak
kockázatát.

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor ellenezhetik a
szándékolt részesedésszerzést, ha erre az (1) bekezdésben
meghatározott kritériumok alapján ésszerű okuk van, vagy
ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott
információ nem teljes.

(3) A tagállamok nem szabhatnak előzetes feltételeket a
megszerzendő részesedési arány tekintetében, és nem
engedélyezhetik illetékes hatóságaik számára a szándékolt
részesedésszerzésnek a piac gazdasági igényei alapján való
vizsgálatát.

(4) A tagállamok közzéteszik az értékeléshez szükséges és
a 15. cikk (1) bekezdésében említett bejelentés időpontjá-
ban az illetékes hatóságok számára nyújtandó információk
listáját. A kért információknak arányosnak kell lenniük, és
azokat a részesedést szerezni kívánó személy és a
szándékolt részesedésszerzés jellegéhez kell igazítani. A
tagállamok nem kérhetnek a prudenciális értékelés szem-
pontjából nem a tárgyhoz tartozó információkat.

(5) A 15a. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében foglaltak
ellenére, amennyiben ugyanazon biztosítóintézet tekinteté-
ben kettő vagy több befolyásoló részesedés szerzésére vagy
növelésére vonatkozó ajánlatról érkezik bejelentés az
illetékes hatósághoz, úgy az utóbbinak a részesedést
szerezni kívánó személyeket megkülönböztetéstől mentes
módon kell kezelnie.
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15c. cikk

Szabályozott pénzügyi szervezetek általi
részesedésszerzés

(1) Az érintett illetékes hatóságoknak a részesedésszerzés
értékelésekor egymás között teljeskörűen konzultálniuk
kell, amennyiben a részesedést szerezni kívánó személy az
alábbiak egyike:

a) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy a 85/611/EGK
irányelv 1a. cikkének 2. pontja szerinti alapkezelő
társaság (a továbbiakban: ÁÉKBV alapkezelő társaság);

b) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV alapkezelő
társaság anyavállalata; vagy

c) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV alapkezelő
társaság felett ellenőrzést gyakorló természetes vagy
jogi személy.

(2) Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül
egymás rendelkezésére bocsátanak minden – a részesedés-
szerzés értékelése szempontjából alapvető vagy tárgyhoz
tartozó – információt. E tekintetben az illetékes hatóságok a
tárgyhoz tartozó információkat kérésre, az alapvető
információkat pedig saját kezdeményezésükre közlik egy-
mással. A szándékolt részesedésszerzés tárgyát képező
biztosítóintézetet engedélyező illetékes hatóság határozata
utal a részesedést szerezni kívánó személyért felelős
illetékes hatóság részéről kinyilvánított bármely véleményre
vagy fenntartásra.

(*) A Tanács 1985. december 20-i 85/611/EGK irányelve
az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív
befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó tör-
vényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések össze-
hangolásáról (HL L 375., 1985.12.31., 3. o.). A
legutóbb a 2005/1/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.) módosított
irányelv.

(**) A Tanács 1992. június 18-i 92/49/EGK irányelve az
életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel-
kezések összehangolásáról (harmadik nem életbizto-
sítási irányelv) (HL L 228., 1992.8.11., 1. o.). A
legutóbb a 2007/44/EK irányelvvel módosított irány-
elv.

(***) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i
2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységé-
nek megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott
szöveg) (HL L 177., 2006.6.30., 1. o.). A legutóbb a
2007/44/EK irányelvvel módosított irányelv.

(4)* Az Európai Parlament és a Tanács 1998. október 27-i
98/78/EK irányelve a biztosítási és viszontbiztosítási
csoportok biztosítóintézeteinek vagy viszontbiztosí-
tóinak kiegészítő felügyeletéről (HL L 330.,

1998.12.5., 1. o.). A legutóbb a 2005/68/EK
irányelvvel módosított irányelv.

(5)* Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-
i 2002/87/EK irányelve a pénzügyi konglomerátum-
hoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befek-
tetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről (HL L 35.,
2003.2.11., 1. o.). A 2005/1/EK irányelvvel módosí-
tott irányelv.

(6)* Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i
2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a
pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása cél-
jára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309.,
2005.11.25., 15. o.).”

4. A 64. cikk a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— a 15b. cikk (1) bekezdésében meghatározott kritéri-
umok kiigazítása a jövőbeni fejlemények figyelembe-
vétele és ezen irányelv egységes alkalmazása
érdekében.”

3. cikk

A 2004/39/EK irányelv módosításai

A 2004/39/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (1) bekezdésének 27. pontja helyébe a következő
szöveg lép:

„(27) »befolyásoló részesedés«: befektetési vállalkozásban
fennálló bármely olyan közvetlen vagy közvetett
részesedés, amely vagy a tőke, vagy a szavazati jogok
10 %-át vagy annál többet képvisel a 2004/109/EK
irányelv (*) 9. és 10. cikkeiben meghatározottak
szerint, figyelembe véve az azon irányelv 12. cikke
(4) és (5) bekezdéseiben meghatározott, a szavazati
jogok összesítésére vonatkozó feltételeket, vagy amely
lehetővé teszi jelentős befolyás gyakorlását azon
befektetési vállalkozás irányítása felett, amelyben a
részesedés fennáll;

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-
i 2004/109/EK irányelve a szabályozott piacra
bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos
információkra vonatkozó átláthatósági követelmények
harmonizációjáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.).”

2. A 10. cikkben a (3) és a (4) bekezdés helyébe a következő
szöveg lép:

„(3) A tagállamok minden olyan természetes vagy jogi
személy, vagy összehangoltan fellépő több ilyen személy (a
továbbiakban: a részesedést szerezni kívánó személy)
részére, aki vagy amely döntést hozott befolyásoló
részesedésnek egy befektetési vállalkozásban való közvetlen
vagy közvetett megszerzésére vagy ilyen befolyásoló
részesedésnek egy befektetési vállalkozásban való közvetlen
vagy közvetett további növelésére, aminek eredményekép-
pen szavazati jogainak vagy birtokolt tőkerészesedésének
aránya elérné vagy meghaladná a 20, 30 vagy 50 %-ot vagy
a befektetési vállalkozás a leányvállalatává válna (a
továbbiakban: a szándékolt részesedésszerzés) előírják,
hogy először a megszerezni kívánt befolyásoló részesedés
nagyságát és a 10b. cikk (4) bekezdésében említett
vonatkozó információkat írásban jelentsék be annak a
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befektetési vállalkozásnak az illetékes hatóságai felé,
amelyben befolyásoló részesedés megszerzésére vagy ilyen
részesedés növelésére törekszenek.

A tagállamok minden természetes vagy jogi személy
részére, aki vagy amely döntést hozott egy befektetési
vállalkozásban fennálló befolyásoló részesedésének közvet-
len vagy közvetett elidegenítéséről, előírják, hogy ezt a tényt
először írásban jelentse be – az elidegeníteni kívánt
részesedés nagyságának megjelölésével – az illetékes
hatóságoknak. Ennek a személynek hasonlóképpen beje-
lentést kell tennie az illetékes hatóságok felé akkor is, ha
befolyásoló részesedésének oly mértékű csökkentéséről
döntött, hogy ezáltal szavazati jogának, vagy az általa
birtokolt tőkerészesedésnek az aránya 20, 30, vagy 50 %
alá csökkenne, vagy ha a biztosítóintézet megszűnne
leányvállalata lenni.

A tagállamoknak nem szükséges a 30 %-os határértéket
alkalmazniuk abban az esetben, ha a 2004/109/EK irányelv
9. cikke (3) bekezdése a) pontjának megfelelően az
egyharmados határértéket alkalmazzák.

Annak megállapítására, hogy teljesülnek-e a befolyásoló
részesedés e cikkben említett feltételei, a tagállamoknak
nem kell figyelembe venniük azokat a szavazati jogokat
vagy részvényeket, amelyekkel a befektetési vállalkozások
vagy hitelintézetek – az I. melléklete A. szakaszának 6.
pontjában foglaltak értelmében – a pénzügyi eszközök
jegyzési garanciavállalása és/vagy a kibocsátás átvételére
irányuló kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezése
révén rendelkezhetnek, feltéve, hogy az említett jogokat
egyrészt nem gyakorolják vagy egyéb módon nem
használják a kibocsátó vezetésébe való beavatkozásra, és
másrészt azokat a részesedésszerzéstől számított egy éven
belül elidegenítik.

(4) Az érintett illetékes hatóságoknak a részesedésszerzés
10b. cikk (1) bekezdésében előírt értékelésekor (továbbiak-
ban »az értékelés«) egymás között teljeskörűen konzultál-
niuk kell, amennyiben a részesedést szerezni kívánó
személy az alábbiak egyike:

a) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV alapkezelő
társaság;

b) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV alapkezelő
társaság anyavállalata; vagy

c) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV alapkezelő
társaság felett ellenőrzést gyakorló természetes vagy
jogi személy.

Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül
egymás rendelkezésére bocsátanak minden – az értékelés

szempontjából alapvető vagy lényeges – információt. E
tekintetben az illetékes hatóságok a tárgyhoz tartozó
információkat kérésre az alapvető információkat pedig
saját kezdeményezésükre közlik egymással. A szándékolt
részesedésszerzés tárgyát képező befektetési vállalkozást
engedélyező illetékes hatóság határozata utal a részesedést
szerezni kívánó személyért felelős illetékes hatóság részéről
kinyilvánított bármely véleményre vagy fenntartásra.”

3. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„10a. cikk

Értékelési időszak

(1) Az illetékes hatóságok azonnal, és minden esetben a
10. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében előírt
értesítés átvételét, valamint az ezen cikk (2) bekezdésben
említett információk esetleges későbbi átvételét követő két
munkanapon belül írásban elismerik annak átvételét a
részesedést szerezni kívánó személy felé.

Az illetékes hatóságoknak az értesítés és a tagállam által a
10b. cikk (4) bekezdésében említett lista alapján előírt, az
értesítéshez csatolandó valamennyi dokumentum írásos
átvételi elismervénye napjától számított legfeljebb hatvan
munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendel-
kezésére az értékelés elvégzésére.

Az illetékes hatóságok az átvételi elismervény napján
tájékoztatják a részesedést szerezni kívánó személyt az
értékelési időszak lejártának időpontjáról.

(2) Az illetékes hatóságok az értékelési időszak során – de
az értékelési időszak ötvenedik munkanapjánál nem később
– szükség esetén bármely olyan további információt
bekérhetnek, amely szükséges az értékelés befejezéséhez.
Ezt a kérelmet írásban, a szükséges pótlólagos információk
megnevezésével kell megtenni.

Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a
részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának
átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot meg kell
szakítani. A megszakítás nem tarthat tovább húsz munka-
napnál. Az illetékes hatóságok általi bármely – az
információ kiegészítését vagy pontosítását szolgáló –

további kérésről az illetékes hatóságok szabad mérlegelésük
szerint döntenek, azonban ez nem járhat az értékelési
időszak megszakításával.

(3) Az illetékes hatóságok a (2) bekezdés második
albekezdésében említett megszakítást legfeljebb harminc
munkanapra meghosszabbíthatják, amennyiben a részese-
dést szerezni kívánó személy:

a) székhelye a Közösségen kívül található vagy a
Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik; vagy

b) olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
nem tartozik ezen irányelv, vagy a 85/611/EGK, a 92/
49/EGK (*), a 2002/83/EK, a 2005/68/EK (**), a
2006/48/EK (***) irányelv szerinti felügyelet hatálya
alá.
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(4) Ha az illetékes hatóságok az értékelés befejezésekor a
szándékolt részesedésszerzés ellenzése mellett döntenek,
erről két munkanapon belül és az értékelési időszakot nem
meghaladva írásban tájékoztatják a részesedést szerezni
kívánó személyt, megadva a határozat indokait. A nemzeti
jog függvényében, a részesedést szerezni kívánó kérésére
egy, a döntés indokait megfelelően tartalmazó nyilatkozatot
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé lehet tenni. Ez nem
akadálya annak, hogy a tagállam lehetővé tegye az illetékes
hatóság számára, hogy ezt a közzétételt a részesedést
szerezni kívánó személy kérése nélkül is megtegye.

(5) Ha az illetékes hatóságok az értékelési időszakon belül
nem ellenzik írásban a szándékolt részesedésszerzést, akkor
a szándékolt részesedésszerzést jóváhagyottnak kell tekin-
teni.

(6) Az illetékes hatóságok megszabhatják a szándékolt
részesedésszerzés végrehajtásának maximális időtartamát,
és adott esetben azt meghosszabbíthatják.

(7) A szavazati jogok vagy a tőkerészesedés közvetlen
vagy közvetett megszerzése tekintetében a tagállamok nem
szabhatnak meg az illetékes hatóságoknak történő bejelen-
tésre vagy az azok általi jóváhagyásra vonatkozó, az ebben
az irányelvben megállapítottnál szigorúbb követelményeket.

10b. cikk

Értékelés

(1) A 10. cikk (3) bekezdésében előírt bejelentés és a 10a.
cikk (2) bekezdésében említett információ értékelésekor az
illetékes hatóságok – a részesedésszerzés tárgyát képező
befektetési vállalkozás hatékony, eredményes és prudens
irányításának érdekében és a részesedést szerezni kívánó
személynek a befektetési vállalkozásra gyakorolt valószínű-
síthető befolyását figyelembe véve – az alábbi kritériumok
alapján értékelik a részesedést szerezni kívánó személy
alkalmasságát és a szándékolt részesedésszerzés pénzügyi
megbízhatóságát:

a) a részesedést szerezni kívánó jó hírneve;

b) a szándékolt részesedésszerzés eredményeképpen a
befektetési vállalkozás üzleti tevékenységét irányító
bármely személy jó hírneve és tapasztalata;

c) a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi
megbízhatósága, különösen a részesedésszerzés tár-
gyát képező befektetési vállalkozásban folytatott és
tervezett üzleti tevékenység típusával kapcsolatban;

d) annak kérdése, hogy a befektetési vállalkozás képes
lesz-e teljesíteni és folyamatosan teljesíteni az ezen az
irányelven és adott esetben egyéb irányelveken –

mégpedig a 2002/87/EK (4)* és a 2006/49/EK (5)*
irányelven – alapuló prudenciális követelményeket és
különösen, hogy vajon az a csoport, amelynek részévé
válik, olyan szerkezetű-e, amely lehetővé teszi a
hatékony felügyelet gyakorlását, az illetékes hatóságok
közötti hatékony információcserét és az illetékes
hatóságok közötti hatáskörmegosztás meghatározá-
sát;

e) léteznek-e ésszerű okok annak feltételezésére, hogy a
szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban

pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek
vagy követtek el vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg a
2005/60/EK irányelv (6)* 1. cikke értelmében, vagy
hogy a tervezett részesedésszerzés növelheti annak
kockázatát.

A jövőbeni fejlemények figyelembevétele és ezen irányelv
egységes alkalmazása érdekében a Bizottság a 64. cikk
(2) bekezdésében említett eljárással összhangban az e
bekezdés első albekezdésében meghatározott feltételek
kiigazítására szolgáló végrehajtási intézkedéseket fogadhat
el.

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor ellenezhetik a
szándékolt részesedésszerzést, ha erre az (1) bekezdésben
meghatározott kritériumok alapján ésszerű okuk van, vagy
ha a részesedést szerezni kívánó által szolgáltatott infor-
máció nem teljes.

(3) A tagállamok nem szabhatnak előzetes feltételeket a
megszerzendő részesedési arány tekintetében, és nem
engedélyezhetik illetékes hatóságaik számára a szándékolt
részesedésszerzésnek a piac gazdasági igényei alapján való
vizsgálatát.

(4) A tagállamok közzéteszik az értékeléshez szükséges és
a 10. cikk (3) bekezdésében említett bejelentés időpontjá-
ban az illetékes hatóságok számára nyújtandó információk
listáját. A kért információknak arányosnak kell lenniük, és
azokat a részesedést szerezni kívánó személy és a
szándékolt részesedésszerzés jellegéhez kell igazítani. A
tagállamok nem kérhetnek a prudenciális értékelés szem-
pontjából nem a tárgyhoz tartozó információkat.

(5) A 10a. cikk (1), (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak
ellenére, amennyiben ugyanazon befektetési vállalkozás
tekintetében kettő vagy több, befolyásoló részesedés
szerzésére vagy növelésére vonatkozó ajánlatról értesítik
az illetékes hatóságot, úgy az utóbbinak a részesedést
szerezni kívánó személyeket megkülönböztetéstől mentes
módon kell kezelnie.

(*) A Tanács 1992. június 18-i 92/49/EGK irányelve az
életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel-
kezések összehangolásáról (harmadik nem életbizto-
sítási irányelv) (HL L 228., 1992.8.11., 1. o.). A
legutóbb a 2007/44/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.) módosított
irányelv.

(**) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. november 16-
i 2005/68/EK irányelve a viszontbiztosításról (HL
L 323., 2005.12.9., 1. o.). A 2007/44/EK irányelvvel
módosított irányelv.

(***) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i
2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységé-
nek megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott
szöveg) (HL L 177., 2006.6.30., 1. o.). A legutóbb a
2007/44/EK irányelvvel módosított irányelv.

(4)* Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-
i 2002/87/EK irányelve a pénzügyi konglomerátum-
hoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befek-
tetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről (HL L 35.,
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2003.2.11., 1. o.). A 2005/1/EK irányelvvel (HL L 79.,
2005.3.24., 9. o.) módosított irányelv.

(5)* Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i
2006/49/EK irányelve a befektetési vállalkozások és
hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg)
(HL L 177., 2006.6.30., 201. o.).

(6)* Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i
2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a
pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása cél-
jára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309.,
2005.11.25., 15. o.).”

4. cikk

A 2005/68/EK irányelv módosításai

A 2005/68/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„Az (1) bekezdés j) pontjának alkalmazásában a 12. és a
19–23. cikkel, valamint a 19–23. cikkben említett egyéb
részesedési arányokkal összefüggésben a 2004/109/EK
irányelv (*) 9. és 10. cikkében említett szavazati jogokat,
valamint annak az irányelvnek a 12. cikke (4) és
(5) bekezdéseiben meghatározott, a szavazati jogok össze-
sítésére vonatkozó feltételeket figyelembe kell venni.

A tagállamoknak nem kell figyelembe venniük azokat a
szavazati jogokat vagy részvényeket, amelyekkel a befekte-
tési vállalkozások vagy hitelintézetek a 2004/39/EK irányelv
I. melléklete A. szakaszának 6. pontjában foglaltak
értelmében – a pénzügyi eszközök jegyzési garanciaválla-
lása és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettség-
vállalás alapján történő kihelyezése révén rendelkezhetnek,
feltéve, hogy az említett jogokat egyrészt nem gyakorolják
vagy egyéb módon nem használják a kibocsátó vezetésébe
való beavatkozásra, és másrészt azokat a részesedés-
szerzéstől számított egy éven belül elidegenítik.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-
i 2004/109/EK irányelve a szabályozott piacra
bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos
információkra vonatkozó átláthatósági követelmények
harmonizációjáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.).”

2. A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„19. cikk

Részesedésszerzés

(1) A tagállamok minden olyan természetes vagy jogi
személy, vagy összehangoltan fellépő több ilyen személy (a
továbbiakban: részesedést szerezni kívánó személy) részére,
aki vagy amely döntést hozott befolyásoló részesedésnek
egy viszontbiztosítóban való közvetlen vagy közvetett
megszerzésére vagy ilyen befolyásoló részesedésnek egy
viszontbiztosítóban való közvetlen vagy közvetett további
növelésére, aminek eredményeképpen szavazati jogainak
vagy birtokolt tőkerészesedésének aránya elérné vagy
meghaladná a 20, 30 vagy 50 %-ot vagy a viszontbiztosító
a leányvállalatává válna (a továbbiakban: a szándékolt
részesedésszerzés) előírják, hogy először a megszerezni

kívánt befolyásoló részesedés nagyságát és a 19a. cikk
(4) bekezdésében említett vonatkozó információkat írásban
jelentsék be annak a viszontbiztosítónak az illetékes
hatóságai felé, amelyben befolyásoló részesedés megszerzé-
sére vagy ilyen részesedés növelésére törekszenek. A
tagállamoknak nem szükséges a 30 %-os határértéket
alkalmazniuk abban az esetben, ha a 2004/109/EK irányelv
9. cikke (3) bekezdése a) pontjának megfelelően az
egyharmados határértéket alkalmazzák.

(2) Az illetékes hatóságok azonnal, és minden esetben a
bejelentés átvételét, valamint a (3) bekezdésben említett
információk esetleges későbbi átvételét követő két munka-
napon belül írásban elismerik az átvételt a részesedést
szerezni kívánó személy felé.

Az illetékes hatóságoknak a bejelentés és a tagállam által a
19a. cikk (4) bekezdésében említett lista alapján előírt, a
bejelentéshez csatolandó valamennyi dokumentum írásos
átvételi elismervénye napjától számított legfeljebb hatvan
munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendel-
kezésére a 19a. cikk (1) bekezdésében előírt értékelés (a
továbbiakban: értékelés) elvégzésére.

Az illetékes hatóságok az átvétel elismerésekor tájékoztatják
a részesedést szerezni kívánó személyt az értékelési időszak
lejártának időpontjáról.

(3) Az illetékes hatóságok az értékelési időszak során – de
az értékelési időszak ötvenedik munkanapjánál nem később
– szükség esetén bármilyen olyan további információt
bekérhetnek, amely szükséges az értékelés befejezéséhez.
Ezt a kérelmet írásban, a szükséges pótlólagos információk
megnevezésével kell megtenni.

Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a
részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának
átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot meg kell
szakítani. A megszakítás nem tarthat tovább húsz munka-
napnál. Az illetékes hatóságok bármely – az információ
kiegészítését vagy pontosítását szolgáló – további kéréséről
az illetékes hatóságok szabad mérlegelésük szerint dönte-
nek, azonban ez nem járhat az értékelési időszak meg-
szakításával.

(4) Az illetékes hatóságok a (3) bekezdés második
albekezdésében említett megszakítást legfeljebb harminc
munkanapra meghosszabbíthatják, amennyiben a részese-
dést szerezni kívánó személy:

a) székhelye a Közösségen kívül található vagy a
Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik; vagy

b) olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
nem tartozik ezen irányelv, a 85/611/EGK (*), a 92/
49/EGK, a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2006/48/
EK (**) irányelv szerinti felügyelet hatálya alá.

(5) Ha az illetékes hatóságok értékelésük befejezésekor a
javasolt részesedésszerzés ellenzése mellett döntenek, erről
két munkanapon belül és az értékelési időszakot nem
meghaladva írásban értesítik a részesedést szerezni kívánó
személyt, megadva a határozat indokait. A nemzeti jog
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függvényében, a részesedést szerezni kívánó személy
kérésére egy, a döntés indokait megfelelően tartalmazó
nyilatkozatot a nyilvánosság számára hozzáférhetővé lehet
tenni. Ez nem akadálya annak, hogy a tagállam lehetővé
tegye az illetékes hatóság számára, hogy ezt a közzétételt a
részesedést szerezni kívánó személy kérése nélkül is
megtegye.

(6) Ha az illetékes hatóságok az értékelési időszakon belül
nem ellenzik írásban az (1) bekezdésben említett szándékolt
részesedésszerzést, akkor a szándékolt részesedésszerzést
jóváhagyottnak kell tekinteni.

(7) Az illetékes hatóságok megszabhatják a szándékolt
részesedésszerzés végrehajtásának maximális időtartamát,
és azt adott esetben meghosszabbíthatják.

(8) A szavazati jogok vagy tőkerészesedés közvetlen vagy
közvetett megszerzése tekintetében a tagállamok nem
szabhatnak meg az illetékes hatóságoknak történő bejelen-
tésre vagy az azok általi jóváhagyásra vonatkozó, az ebben
az irányelvben megállapítottnál szigorúbb követelményeket.

(*) A Tanács 1985. december 20-i 85/611/EGK irányelve
az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív
befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó tör-
vényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések össze-
hangolásáról (HL L 375., 1985.12.31., 3. o.). A
legutóbb a 2005/1/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.) módosított
irányelv.

(**) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i
2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységé-
nek megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott
szöveg) (HL L 177., 2006.6.30., 1. o.). A legutóbb a
2007/44/EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.)
módosított irányelv.”

3. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„19a. cikk

Értékelés

(1) A 19. cikk (1) bekezdésében előírt bejelentés és a
19. cikk (3) bekezdésében említett információ értékelésekor
az illetékes hatóságok – a részesedésszerzés tárgyát képező
viszontbiztosító hatékony, eredményes és prudens irá-
nyításának érdekében és a részesedést szerezni kívánó
személynek a viszontbiztosítóra gyakorolt valószínűsíthető
befolyását figyelembe véve – az alábbi kritériumok alapján
értékelik a részesedést szerezni kívánó személy alkalmassá-
gát és a szándékolt részesedésszerzés pénzügyi meg-
bízhatóságát:

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve;

b) a tervezett részesedésszerzés eredményeképpen a
viszontbiztosító üzleti ügyeit igazgató bármely sze-
mély jó hírneve és tapasztalata;

c) a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi
megbízhatósága, különösen a részesedésszerzés tár-
gyát képező viszontbiztosítóban folytatott és tervezett
üzleti tevékenység típusával kapcsolatban;

d) annak kérdése, hogy a viszontbiztosító képes lesz-e
teljesíteni és folyamatosan teljesíteni az ezen az
irányelven és adott esetben egyéb irányelveken –

mégpedig a 98/78/EK és a 2002/87/EK irányelven –

alapuló prudenciális követelményeket és különösen,
hogy vajon az a csoport, amelynek részévé válik,
olyan szerkezetű-e, amely lehetővé teszi a hatékony
felügyelet gyakorlását, az illetékes hatóságok közötti
hatékony információcserét és az illetékes hatóságok
közötti hatáskörmegosztás meghatározását;

e) léteznek-e ésszerű okok annak feltételezésére, hogy a
tervezett részesedésszerzéssel kapcsolatban pénzmo-
sást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek vagy
követtek el vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg a
2005/60/EK irányelv (*) 1. cikke értelmében, vagy
hogy a szándékolt részesedésszerzés növelheti annak
kockázatát.

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor ellenezhetik a
szándékolt részesedésszerzést, ha erre az (1) bekezdésben
meghatározott kritériumok alapján ésszerű okuk van, vagy
ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott
információ nem teljes.

(3) A tagállamok nem szabhatnak előzetes feltételeket a
megszerzendő részesedési arány tekintetében, és nem
engedélyezhetik illetékes hatóságaik számára a szándékolt
részesedésszerzésnek a piac gazdasági igényei alapján való
vizsgálatát.

(4) A tagállamok közzéteszik az (1) bekezdés szerinti
értékeléshez szükséges és a 19. cikk (1) bekezdésében
említett bejelentés időpontjában az illetékes hatóságok
számára nyújtandó információk listáját. A kért informáci-
óknak arányosnak kell lenniük, és azokat a részesedést
szerezni kívánó személy és a szándékolt részesedésszerzés
jellegéhez kell igazítani. A tagállamok nem kérhetnek a
prudenciális értékelés szempontjából nem a tárgyhoz
tartozó információkat.

(5) A 19. cikk (2), (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak
ellenére, amennyiben ugyanazon viszontbiztosító tekinte-
tében kettő vagy több, befolyásoló részesedés szerzésére
vagy növelésére vonatkozó ajánlatról érkezik bejelentés az
illetékes hatósághoz, úgy az utóbbinak a részesedést
szerezni kívánó személyeket megkülönböztetéstől mentes
módon kell kezelnie.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i
2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a
pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása cél-
jára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309.,
2005.11.25., 15. o.).”
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4. A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„20. cikk

Szabályozott pénzügyi szervezetek általi
részesedésszerzés

(1) Az érintett illetékes hatóságoknak az értékeléskor
egymás között teljeskörűen konzultálniuk kell, amennyiben
a részesedést szerezni kívánó személy az alábbiak egyike:

a) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy a 85/611/EGK
irányelv 1a. cikkének 2. pontja szerinti alapkezelő
társaság (a továbbiakban: ÁÉKBV alapkezelő társaság);

b) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV alapkezelő
társaság anyavállalata; vagy

c) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV alapkezelő
társaság felett ellenőrzést gyakorló természetes vagy
jogi személy.

(2) Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül
egymás rendelkezésére bocsátanak minden – az értékelés
szempontjából alapvető vagy a tárgyhoz tartozó –

információt. E tekintetben az illetékes hatóságok a tárgyhoz
tartozó információt kérésre, az alapvető információkat
pedig saját kezdeményezésükre közlik egymással. A
szándékolt részesedésszerzés tárgyát képező viszontbizto-
sítót engedélyező illetékes hatóság határozata utal a
részesedést szerezni kívánó személyért felelős rendelkező
illetékes hatóság részéről kinyilvánított bármely véleményre
vagy fenntartásra.”

5. A 21. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg
lép:

„Ennek a személynek hasonlóképpen bejelentést kell tennie
az illetékes hatóságok felé akkor is, ha befolyásoló
részesedésének oly mértékű csökkentéséről döntött, hogy
ezáltal szavazati jogának, vagy a birtokolt tőkerészesedés-
nek az aránya 20, 30, vagy 50 % alá csökkenne, vagy ha a
viszontbiztosító megszűnne leányvállalata lenni. A tagálla-
moknak nem szükséges a 30 %-os határértéket alkalmaz-
niuk abban az esetben, ha a 2004/109/EK irányelv 9. cikke
(3) bekezdése a) pontjának megfelelően az egyharmados
határértéket alkalmazzák.”

6. Az 56. cikk a következő ponttal egészül ki:

„f) a 19a. cikk (1) bekezdésében meghatározott kritéri-
umok kiigazítása a jövőbeni fejlemények figyelembe-
vétele és ezen irányelv egységes alkalmazása
érdekében.”

5. cikk

A 2006/48/EK irányelv módosítása

A 2006/48/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 12. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„Annak megállapítására, hogy e cikk összefüggésében
teljesülnek-e a befolyásoló részesedés feltételei, a 2004/
109/EK irányelv (*) 9. és 10. cikkében említett szavazati
jogokat, valamint annak az irányelvnek a 12. cikke (4) és
(5) bekezdéseiben meghatározott, a szavazati jogok össze-
sítésére vonatkozó feltételeket figyelembe kell venni.

A tagállamoknak nem kell figyelembe venniük azokat a
szavazati jogokat vagy részvényeket, amelyekkel a befekte-
tési vállalkozások vagy hitelintézetek a 2004/39/EK
irányelv (**) I. melléklete A. szakaszának 6. pontjában
foglaltak értelmében – a pénzügyi eszközök jegyzési
garanciavállalása és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló
kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezése révén
rendelkezhetnek, feltéve, ha az említett jogokat egyrészt
nem gyakorolják vagy egyéb módon nem használják a
kibocsátó vezetésébe való beavatkozásra, és másrészt
azokat a részesedésszerzéstől számított egy éven belül
elidegenítik.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-
i 2004/109/EK irányelve a szabályozott piacra
bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos
információkra vonatkozó átláthatósági követelmények
harmonizációjáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.).

(**) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i
2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól
(HL L 145., 2004.4.30., 1. o.). A legutóbb a 2007/44/
EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.)
módosított irányelv.”

2. A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„19. cikk

(1) A tagállamok minden olyan természetes vagy jogi
személy, vagy összehangoltan fellépő több ilyen személy (a
továbbiakban: a részesedést szerezni kívánó személy)
részére, aki döntést hozott befolyásoló részesedésnek egy
hitelintézetben való közvetlen vagy közvetett megszerzésére
vagy ilyen befolyásoló részesedésnek egy hitelintézetben
való közvetlen vagy közvetett további növelésére, aminek
eredményeképpen szavazati jogainak vagy birtokolt tőkeré-
szesedésének aránya elérné vagy meghaladná a 20, 30 vagy
50 %-ot vagy a hitelintézet a leányvállalatává válna (a
továbbiakban: a szándékolt részesedésszerzés) előírják,
hogy először a megszerezni kívánt befolyásoló részesedés
nagyságát és a 19a. cikk (4) bekezdésében említett
vonatkozó információkat írásban jelentse be annak a
hitelintézetnek az illetékes hatósága felé, amelyben befo-
lyásoló részesedés megszerzésére vagy ilyen részesedés
növelésére törekszenek. A tagállamoknak nem szükséges a
30 %-os határértéket alkalmazniuk abban az esetben, ha a
2004/109/EK irányelv 9. cikke (3) bekezdése a) pontjának
megfelelően az egyharmados határértéket alkalmazzák.
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(2) Az illetékes hatóságok azonnal, és minden esetben a
bejelentés átvételét, valamint a (3) bekezdésben említett
információk esetleges későbbi átvételét követő két munka-
napon belül írásban elismerik az átvételt a részesedést
szerezni kívánó felé.

Az illetékes hatóságoknak a bejelentés és a tagállam által a
19a. cikk (4) bekezdésében említett lista alapján előírt, a
bejelentéshez csatolandó valamennyi dokumentum írásos
átvételi elismervénye napjától számított legfeljebb hatvan
munkanap (a továbbiakban: értékelési időszak) áll rendel-
kezésére a 19a. cikk (1) bekezdésében előírt értékelés (a
továbbiakban: értékelés) elvégzésére.

Az illetékes hatóságok az átvétel elismerésekor tájékoztatják
a részesedést szerezni kívánó személyt az értékelési időszak
lejártának időpontjáról.

(3) Az illetékes hatóságok az értékelési időszak során – de
az értékelési időszak ötvenedik munkanapjánál nem később
– szükség esetén bármilyen olyan további információt
bekérhetnek, amely szükséges az értékelés befejezéséhez.
Ezt a kérelmet írásban, a szükséges pótlólagos információk
megnevezésével kell megtenni.

Az illetékes hatóságok általi információkérés napja és a
részesedést szerezni kívánó személy arra adott válaszának
átvétele közötti időszakban az értékelési időszakot meg kell
szakítani. A megszakítás nem tarthat tovább húsz munka-
napnál. Az illetékes hatóságok általi bármely – az
információk kiegészítését vagy pontosítását szolgáló –

további kérésről az illetékes hatóságok szabad mérlegelésük
szerint döntenek, azonban ez nem járhat az értékelési
időszak megszakításával.

(4) Az illetékes hatóságok a (3) bekezdés második
albekezdésében említett megszakítást legfeljebb harminc
munkanapra meghosszabbíthatják, amennyiben a részese-
dést szerezni kívánó személy:

a) székhelye a Közösségen kívül található vagy a
Közösségen kívüli szabályozás alá tartozik; vagy

b) olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
nem tartozik ezen irányelv, vagy a 85/611/EGK (*), a
92/49/EGK (**), a 2002/83/EK (***), a 2004/39/EK, a
2005/68/EK (4)* irányelv szerinti felügyelet hatálya
alá.

(5) Ha az illetékes hatóságok az értékelés befejezésekor a
szándékolt részesedésszerzés ellenzése mellett döntenek,
erről két munkanapon belül és az értékelési időszakot nem
meghaladva írásban értesítik a részesedést szerezni kívánó
személyt, megadva a határozat indokait. A nemzeti jog
függvényében, a részesedést szerezni kívánó személy
kérésére egy, a döntés indokait megfelelően tartalmazó
nyilatkozatot a nyilvánosság számára hozzáférhetővé lehet
tenni. Ez nem akadálya annak, hogy a tagállam lehetővé
tegye az illetékes hatóság számára, hogy ezt a közzétételt a
részesedést szerezni kívánó személy kérése nélkül is
megtegye.

(6) Ha az illetékes hatóságok az értékelési időszakon belül
nem ellenzik írásban az (1) bekezdésben említett szándékolt

részesedésszerzést, akkor a szándékolt részesedésszerzést
jóváhagyottnak kell tekinteni.

(7) Az illetékes hatóságok megszabhatják a szándékolt
részesedésszerzés végrehajtásának maximális időtartamát,
és azt adott esetben meghosszabbíthatják.

(8) A szavazati jogok vagy tőkerészesedés közvetlen vagy
közvetett megszerzése tekintetében a tagállamok nem
szabhatnak meg az illetékes hatóságoknak történő bejelen-
tésre vagy az azok általi jóváhagyásra vonatkozó, az ebben
az irányelvben megállapítottnál szigorúbb követelményeket.

(*) A Tanács 1985. december 20-i 85/611/EGK irányelve
az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív
befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó tör-
vényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések össze-
hangolásáról (HL L 375., 1985.12.31., 3. o.). A
legutóbb a 2005/1/EK irányelvvel módosított irányelv.

(**) A Tanács 1992. június 18-i 92/49/EGK irányelve az
életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel-
kezések összehangolásáról (harmadik nem életbizto-
sítási irányelv) (HL L 228., 1992.8.11., 1. o.). A
legutóbb a 2007/44/EK irányelvvel módosított irány-
elv.

(***) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. november 5-i
2002/83/EK irányelve az életbiztosításról (HL L 345.,
2002.12.19., 1. o.). A legutóbb a 2007/44/EK
irányelvvel módosított irányelv.

(4)* Az Európai Parlament és a Tanács 2005. november 16-
i 2005/68/EK irányelve a viszontbiztosításról (HL
L 323., 2005.12.9., 1. o.). A 2007/44/EK irányelvvel
módosított irányelv.”

3. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„19a. cikk

(1) A 19. cikk (1) bekezdésében előírt bejelentés és a
19. cikk (3) bekezdésében említett információ értékelésekor
az illetékes hatóságok – a részesedésszerzés tárgyát képező
hitelintézet hatékony, eredményes és prudens irányításának
érdekében és a részesedést szerezni kívánó személynek a
hitelintézetre gyakorolt valószínűsíthető befolyását figye-
lembe véve – az alábbi kritériumok alapján értékelik a
részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságát és a
szándékolt részesedésszerzés pénzügyi megbízhatóságát:

a) a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve;

b) a tervezett részesedésszerzés eredményeképpen a
hitelintézet üzleti tevékenységét irányító bármely
személy jó hírneve és tapasztalata;

c) a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi
megbízhatósága, különösen a részesedésszerzés tár-
gyát képező hitelintézetben folytatott és tervezett
üzleti tevékenység típusával kapcsolatban;

d) annak kérdése, hogy a hitelintézet képes lesz-e
teljesíteni és folyamatosan teljesíteni az ezen az
irányelven és adott esetben egyéb irányelveken –
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mégpedig a 2000/46/EK, a 2002/87/EK és a 2006/49/
EK irányelven – alapuló prudenciális követelményeket
és különösen, hogy vajon az a csoport, amelynek
részévé válik, olyan szerkezetű-e, amely lehetővé teszi
a hatékony felügyelet gyakorlását, az illetékes hatósá-
gok közötti hatékony információcserét és az azok
közötti hatáskörmegosztás meghatározását;

e) léteznek-e ésszerű okok annak feltételezésére, hogy a
tervezett részesedésszerzéssel kapcsolatban pénzmo-
sást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek vagy
követtek el vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg a
2005/60/EK irányelv (*) 1. cikke értelmében, vagy
hogy a tervezett részesedésszerzés növelheti annak
kockázatát.

(2) Az illetékes hatóságok csak akkor ellenezhetik a
szándékolt részesedésszerzést, ha erre az (1) bekezdésben
meghatározott kritériumok alapján ésszerű okuk van, vagy
ha a részesedést szerezni kívánó személy által szolgáltatott
információ nem teljes.

(3) A tagállamok nem szabhatnak előzetes feltételeket a
megszerzendő részesedési arány tekintetében, és nem
engedélyezhetik illetékes hatóságaik számára a szándékolt
részesedésszerzésnek a piac gazdasági igényei alapján való
vizsgálatát.

(4) A tagállamok közzéteszik az (1) bekezdés szerinti
értékeléshez szükséges és a 19. cikk (1) bekezdésében
említett bejelentés időpontjában az illetékes hatóságok
számára nyújtandó információk listáját. A kért informáci-
óknak arányosnak kell lenniük, és azokat a részesedést
szerezni kívánó személy és a szándékolt részesedésszerzés
jellegéhez kell igazítani. A tagállamok nem kérhetnek a
prudenciális értékelés szempontjából nem a tárgyhoz
tartozó információkat.

(5) A 19. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltak
ellenére, amennyiben ugyanazon hitelintézet tekintetében
kettő vagy több, befolyásoló részesedés szerzésére vagy
növelésére vonatkozó ajánlatról érkezik bejelentés az
illetékes hatósághoz, úgy az utóbbinak a részesedést
szerezni kívánó személyeket megkülönböztetéstől mentes
módon kell kezelnie.

19b. cikk

(1) Az érintett illetékes hatóságoknak az értékeléskor
egymás között teljeskörűen konzultálniuk kell, amennyiben
a részesedést szerezni kívánó személy az alábbiak egyike:

a) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy a 85/611/EGK
irányelv 1a. cikkének 2. pontja szerinti alapkezelő
társaság (a továbbiakban: ÁÉKBV alapkezelő társaság);

b) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV alapkezelő
társaság anyavállalata; vagy

c) egy másik tagállamban vagy a részesedésszerzés
tárgyát képező társaság ágazatától eltérő ágazatban
engedélyezett hitelintézet, biztosítóintézet, viszontbiz-
tosító, befektetési vállalkozás vagy ÁÉKBV alapkezelő
társaság felett ellenőrzést gyakorló természetes vagy
jogi személy.

(2) Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül
egymás rendelkezésére bocsátanak minden – az értékelés
szempontjából alapvető vagy lényeges – információt. E
tekintetben az illetékes hatóságok a tárgyhoz tartozó
információkat kérésre, az alapvető információkat pedig
saját kezdeményezésükre közlik egymással. A szándékolt
részesedésszerzésben érintett hitelintézetet engedélyező
illetékes hatóság határozata utal a részesedést szerezni
kívánó személyért felelős illetékes hatóság részéről kinyil-
vánított bármely véleményre vagy fenntartásra.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i
2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a
pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása cél-
jára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309.,
2005.11.25., 15. o.).”

4. A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„20. cikk

A tagállamok minden természetes vagy jogi személy
részére, aki vagy amely döntést hozott egy hitelintézetben
fennálló befolyásoló részesedésének közvetlen vagy közve-
tett elidegenítéséről előírják, hogy ezt a tényt először
írásban jelentse be – az elidegeníteni kívánt részesedés
nagyságának megjelölésével – az illetékes hatóságok felé.
Ennek a személynek hasonlóképpen bejelentést kell tennie
az illetékes hatóságoknak akkor is, ha befolyásoló részese-
désének oly mértékű csökkentéséről döntött, hogy ezáltal
szavazati jogának, vagy az általa birtokolt tőkerészesedés-
nek az aránya 20, 30 vagy 50 % alá csökkenne, vagy ha a
biztosítóintézet megszűnne leányvállalata lenni. A tagálla-
moknak nem szükséges a 30 %-os határértéket alkalmaz-
niuk abban az esetben, ha a 2004/109/EK irányelv 9. cikke
(3) bekezdése a) pontjának megfelelően az egyharmados
határértéket alkalmazzák.”

5. A 21. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Annak megállapítására, hogy a 19. és 20. cikk,
valamint e cikk összefüggésében teljesülnek-e a befolyásoló
részesedés feltételei, a 2004/109/EK irányelv 9. és 10. cik-
kében említett szavazati jogokat, valamint annak az
irányelvnek a 12. cikke (4) és (5) bekezdéseiben meg-
határozott, a szavazati jogok összesítésére vonatkozó
feltételeket figyelembe kell venni.

Annak megállapítására, hogy teljesülnek-e a befolyásoló
részesedés e cikkben említett feltételei, a tagállamoknak
nem kell figyelembe venniük azokat a szavazati jogokat
vagy részvényeket, amelyekkel a befektetési vállalkozások
vagy hitelintézetek – a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A.
szakaszának 6. pontjában foglaltak értelmében – a pénz-
ügyi eszközöknek jegyzési garanciavállalása és/vagy a
kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás alapján
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történő kihelyezése révén rendelkezhetnek, feltéve, ha az
említett jogokat egyrészt nem gyakorolják vagy egyéb
módon nem használják a kibocsátó vezetésébe való
beavatkozásra, és másrészt azokat a részesedésszerzéstől
számított egy éven belül elidegenítik.”

6. A 150. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„f) a 19a. cikk (1) bekezdésében meghatározott kritéri-
umok kiigazítása a jövőbeni fejlemények figyelembe-
vétele és ezen irányelv egységes alkalmazása
érdekében.”

6. cikk

Felülvizsgálat

2011. március 21-ig ezen irányelv végrehajtását követően a
Bizottság a tagállamokkal együttműködésben felülvizsgálja ezen
irányelv alkalmazását és arról jelentést készít, amelyet benyújt az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak bármely megfelelő
javaslattal együtt.

7. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2009. március 21-ig
megfeleljenek. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot ezekről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás
módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon
főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott
területen fogadnak el.

8. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az azon szándékolt részesedésszerzésekre alkalmazott
értékelési eljárást, amelyekre vonatkozóan az ezen irányelvnek
való megfeleléshez szükséges törvények, rendeletek vagy közi-
gazgatási rendelkezések hatálybalépését megelőzően nyújtották
be az 1. cikk (2) bekezdésében, a 2. cikk (2) bekezdésében, a
3. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikk
(2) bekezdésében említett bejelentést az illetékes hatóságok felé, a
bejelentés időpontjában a tagállamokban érvényben lévő
nemzeti joggal összhangban kell elvégezni.

9. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2007. szeptember 5-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

M. LOBO ANTUNES
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