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(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is)

RICHTLIJNEN

RICHTLIJN 2007/44/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 5 september 2007

tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG,
2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële

beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 47, lid 2, en artikel 55,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalin-
gen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uit-
zondering van de levensverzekeringsbranche (derde
richtlijn schadeverzekering) (4), Richtlijn 2002/83/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002
betreffende levensverzekering (5), Richtlijn 2004/39/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004

betreffende markten voor financiële instrumenten (6),
Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 16 november 2005 betreffende herverzekering en
Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de
uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen
(herschikking) (7) reglementeren de situatie waarin een
natuurlijke of rechtspersoon heeft besloten een gekwalifi-
ceerde deelneming in een kredietinstelling, verzekerings- of
herverzekeringsonderneming of beleggingsonderneming te
verwerven of te vergroten.

(2) Dat juridische kader bevat vooralsnog geen gedetailleerde
criteria voor een prudentiële beoordeling van de voorge-
nomen verwerving, noch een procedure voor de toepassing
van deze criteria. Om te zorgen voor de nodige rechts-
zekerheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid met betrek-
king tot het beoordelingsproces en het resultaat ervan
dienen de criteria en het proces van prudentiële beoordeling
verduidelijkt te worden.

(3) De rol van de bevoegde autoriteiten in zowel binnenlandse
als grensoverschrijdende gevallen moet bestaan in de
verrichting van een prudentiële beoordeling binnen een
kader van een duidelijke en transparante procedure en een
beperkte reeks van duidelijke beoordelingscriteria van strikt
prudentiële aard. Daarom moeten criteria voor de beoorde-
ling door toezichthouders van aandeelhouders en manage-
ment in het kader van een voorgenomen verwerving,
alsook een duidelijke procedure voor de toepassing ervan
worden vastgesteld. Deze richtlijn voorkomt dat de initiële
voorwaarden voor de vergunningverlening omzeild worden
door de verwerving van een gekwalificeerde deelneming in
de doelentiteit (waarin verwerving van een deelneming
wordt beoogd). Deze richtlijn vormt voor de bevoegde
autoriteiten geen beletsel om rekening te houden met
eerdere toezeggingen van de kandidaat-verwerver om op
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basis van de in deze richtlijn vastgestelde beoordelings-
criteria te voldoen aan de prudentiële voorschriften, mits de
rechten van de kandidaat-verwerver uit hoofde van deze
richtlijn niet worden geschaad.

(4) De prudentiële beoordeling van een voorgenomen ver-
werving dient geenszins de schorsing in te houden, noch in
de plaats te treden van de vereisten van het lopend
prudentieel toezicht noch van de andere relevante bepalin-
gen waaraan de doelentiteit sinds haar eigen initiële
vergunning onderworpen is geweest.

(5) Deze richtlijn mag niet verhinderen dat marktdeelnemers
zich doeltreffend op de effectenmarkt bewegen. De ter
beoordeling van een voorgenomen verwerving benodigde
informatie en de beoordeling van de naleving van de
verschillende criteria moeten derhalve in verhouding staan
tot onder meer de betrokkenheid van de kandidaat-
verwerver bij het management van de entiteit die het
doelwit van de verwerving is. De bevoegde autoriteiten
moeten, conform goede bestuurspraktijken, hun beoorde-
ling onverwijld voltooien en de kandidaat-verwerver in
kennis stellen van een positieve beoordeling, in ieder geval
indien de kandidaat-verwerver hierom verzoekt.

(6) Voor markten die steeds verder integreren, en in gevallen
waarin groepsstructuren zich tot diverse lidstaten kunnen
uitbreiden, wordt de verwerving van een gekwalificeerde
deelneming in een reeks lidstaten onder de loep genomen.
Maximale harmonisatie in de gehele Gemeenschap van de
procedure en de prudentiële beoordelingen zonder dat de
lidstaten strengere regels vaststellen, is derhalve van
essentieel belang. De drempels voor de kennisgeving van
een voorgenomen verwerving of een afstoting van een
gekwalificeerde deelneming, de beoordelingsprocedure, de
lijst van de beoordelingscriteria en andere bepalingen van
deze richtlijn die moeten worden toegepast op de
prudentiële beoordeling van voorgenomen verwervingen,
moeten derhalve maximaal worden geharmoniseerd. Deze
richtlijn belet de lidstaten niet te verlangen dat de bevoegde
autoriteiten in kennis worden gesteld van verwervingen van
deelnemingen die onder de in deze richtlijn vastgestelde
drempels liggen, zolang te dien einde ten hoogste één extra
drempel van minder dan 10 % door een lidstaat wordt
opgelegd. Ook belet de richtlijn de bevoegde autoriteiten
niet met algemene richtsnoeren aan te geven wanneer
dergelijke deelnemingen worden beschouwd als resulterend
in invloed van betekenis.

(7) Teneinde te zorgen voor een heldere en voorspelbare
beoordelingsprocedure moet worden voorzien in een
beperkte maximumtermijn voor de voltooiing van de
prudentiële beoordeling. Tijdens de beoordelingsprocedure
kunnen de bevoegde autoriteiten de termijn slechts eenmaal
stuiten, en uitsluitend om alleen aanvullende informatie te
vragen, waarna de autoriteiten in ieder geval de beoordeling
binnen de maximumbeoordelingstermijn moeten vol-
tooien. Dit mag niet beletten dat de bevoegde autoriteiten
om verdere verduidelijkingen vragen, zelfs na de termijn die
is vastgesteld voor de aanvulling van de verlangde
informatie, noch dat de kandidaat-verwerver op enig
moment van de maximumbeoordelingstermijn aanvullende
informatie verstrekt, mits deze termijn niet wordt over-
schreden. Dit mag evenmin beletten dat de bevoegde
autoriteiten zich in voorkomend geval op enig moment van
de maximumbeoordelingstermijn tegen de voorgenomen

verwerving verzetten. De samenwerking tussen de kandi-
daat-verwerver en de bevoegde autoriteiten blijft dus een
intrinsiek onderdeel van de volledige beoordelingsperiode.
Regelmatige contacten tussen de kandidaat-verwerver en de
bevoegde autoriteit voor de gereglementeerde doelentiteit
kunnen ook reeds vóór de formele kennisgeving worden
aangevangen. Een dergelijke samenwerking dient uit te gaan
van een oprechte inspanning om elkaar te helpen, waardoor
bijvoorbeeld onverwachte verzoeken om informatie of het
verstrekken van informatie laat in de beoordelingsperiode
kunnen worden voorkomen.

(8) Wat de prudentiële beoordeling betreft, houdt het criterium
„reputatie van de kandidaat-verwerver” in dat wordt
nagegaan of er twijfel bestaat over de integriteit en
vakbekwaamheid van de kandidaat-verwerver en of deze
twijfel gerechtvaardigd is. Dergelijke twijfel kan bijvoorbeeld
ontstaan op grond van commerciële praktijken in het
verleden. De beoordeling van de reputatie is met name van
belang indien de kandidaat-verwerver een niet-gereglemen-
teerde entiteit is maar zou gegeven moeten zijn indien de
verwerver in de Europese Unie een vergunning is verleend
en hij aldaar aan toezicht is onderworpen.

(9) In de door de lidstaat opgestelde lijst dient nader te worden
omschreven welke informatie kan worden verlangd voor
strikt volgens de criteria van deze richtlijn te verrichten
beoordelingen. De informatie staat in verhouding tot en is
afgestemd op de aard van de voorgenomen verwerving, met
name indien de kandidaat-verwerver een niet-gereglemen-
teerde entiteit is of in een derde land gevestigd is. Er moet
ook worden voorzien in de mogelijkheid om in gerecht-
vaardigde gevallen minder uitgebreide informatie te vragen.

(10) Het is van essentieel belang dat de bevoegde autoriteiten
nauw met elkaar samenwerken bij de beoordeling van de
geschiktheid van een kandidaat-verwerver die een geregle-
menteerde entiteit is met een vergunning in een andere
lidstaat of een andere sector. Hoewel het dienstig wordt
geacht dat de verantwoordelijkheid voor het definitieve
besluit betreffende de prudentiële beoordeling blijft berus-
ten bij de bevoegde autoriteit belast met het toezicht op de
entiteit die het doelwit van de verwerving is, dient die
bevoegde autoriteit ten volle rekening te houden met het
advies van de bevoegde autoriteit belast met het toezicht op
de kandidaat-verwerver, in het bijzonder met betrekking tot
de beoordelingscriteria die rechtstreeks verband houden
met de kandidaat-verwerver.

(11) De Commissie moet, conform de in het Verdrag opge-
nomen rechten en plichten, een wakend oog kunnen
houden op de toepassing van de bepalingen inzake de
prudentiële beoordeling van verwervingen, teneinde de
haar opgedragen taken in verband met de handhaving van
de communautaire wetgeving te kunnen uitvoeren. In het
licht van artikel 296 van het Verdrag moeten de lidstaten
met de Commissie samenwerken en haar, zodra de
beoordelingsprocedure is afgerond, informatie verstrekken
over prudentiële beoordelingen die hun bevoegde auto-
riteiten hebben verricht, wanneer dergelijke informatie
wordt verlangd met als enig oogmerk vast te stellen of een
lidstaat zijn verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn niet
is nagekomen.
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(12) In de toekomst kunnen aanpassingen van de beoordelings-
criteria nodig zijn op basis van marktontwikkelingen en de
noodzaak tot een uniforme toepassing in de gehele
Gemeenschap. Dergelijke technische aanpassingen dienen
te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG
van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden (1).

(13) Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk de
vaststelling van geharmoniseerde procedureregels en beoor-
delingscriteria in de gehele Gemeenschap, niet voldoende
door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve,
vanwege de omvang en gevolgen ervan, beter door de
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeen-
schap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan
nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(14) De Gemeenschap is voornemens haar financiële markten
voor de rest van de wereld open te houden en zo de
liberalisering van de financiële markten in derde landen
wereldwijd te helpen verbeteren. Gelijke toegang tot
beleggingen overal ter wereld komt ten goede aan alle
marktdeelnemers. De lidstaten dienen de Commissie de
gevallen te melden waarin communautaire kredietinstel-
lingen, beleggingsondernemingen, andere financiële instel-
lingen of verzekeringsondernemingen die in een derde land
gesitueerde kredietinstellingen, beleggingsondernemingen,
andere financiële instellingen of verzekeringsondernemin-
gen verwerven, niet dezelfde behandeling wordt verleend
als binnenlandse verwervers en grote belemmeringen
ondervinden. De Commissie dient maatregelen voor te
stellen om deze problemen te verhelpen of deze in een
passend gremium aan de orde te stellen.

(15) Overeenkomstig punt 34 van het Interinstitutioneel
Akkoord „Beter wetgeven” (2) worden de lidstaten ertoe
aangespoord voor zichzelf en in het belang van de
Gemeenschap hun eigen tabellen op te stellen, die voor
zover mogelijk, het verband weergeven tussen deze richtlijn
en de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te maken.

(16) De Richtlijnen 92/49/EEG, 2002/83/EG, 2004/39/EG,
2005/68/EG en 2006/48/EG moeten derhalve dienover-
eenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen in Richtlijn 92/49/EEG

Richtlijn 92/49/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 1, onder g), tweede alinea, wordt vervangen door:

„Voor de toepassing van deze definitie in de artikelen 8 en
15 en voor de andere in artikel 15 genoemde

deelnemingspercentages worden de in de artikelen 9 en
10 van Richtlijn 2004/109/EG (*) bedoelde stemrechten,
alsmede de in artikel 12, leden 4 en 5, van die richtlijn
bedoelde voorwaarden voor samenvoeging daarvan, in
aanmerking genomen.

De lidstaten houden geen rekening met stemrechten of
aandelen die beleggingsondernemingen of kredietinstellin-
gen kunnen houden als gevolg van het overnemen van
financiële instrumenten en/of het plaatsen van financiële
instrumenten met plaatsingsgarantie, vermeld in bijlage I,
deel A, punt 6, van Richtlijn 2004/39/EG (**), tenzij die
rechten worden uitgeoefend of anderszins gebruikt om
inspraak uit te oefenen in het bestuur van de uitgevende
instelling, en mits ze binnen één jaar na de verwerving
worden overgedragen.

(*) Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 15 december 2004 betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over
uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel
op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PB
L 390 van 31.12.2004, blz. 38).

(**) Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor
financiële instrumenten (PB L 145 van 30.4.2004,
blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
2007/44/EG (PB L 247 van 21.9.2007, blz. 1).”.

2) Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

„1. De lidstaten schrijven voor dat iedere natuurlijke
of rechtspersoon of dergelijke in onderlinge overeen-
stemming handelende personen, hierna „kandidaat-
verwerver” genoemd, die besloten hebben om recht-
streeks of middellijk een gekwalificeerde deelneming
in een verzekeringsonderneming te verwerven dan
wel rechtstreeks of middellijk een dergelijke gekwali-
ficeerde deelneming verder te vergroten, waardoor het
percentage van de gehouden stemrechten of aandelen
in het kapitaal 20 %, 30 % of 50 % bereikt of
overschrijdt dan wel de verzekeringsonderneming
hun dochteronderneming wordt, hierna „voorgeno-
men verwerving” genoemd, de bevoegde autoriteiten
van de verzekeringsonderneming waarin zij een
gekwalificeerde deelneming willen verwerven dan
wel vergroten, daarvan vooraf schriftelijk kennis
moeten geven onder vermelding van de omvang van
de beoogde deelneming en de in artikel 15 ter, lid 4,
bedoelde relevante informatie. De lidstaten hoeven de
drempel van 30 % niet toe te passen wanneer zij
overeenkomstig artikel 9, lid 3, onder a), van Richtlijn
2004/109/EG een drempelwaarde van een derde
toepassen.”;

b) lid 1 bis wordt geschrapt;

c) lid 2 wordt vervangen door:

„2. De lidstaten bepalen dat iedere natuurlijke of
rechtspersoon die heeft besloten zijn rechtstreekse of
middellijke gekwalificeerde deelneming in een ver-
zekeringsonderneming af te stoten, de bevoegde
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autoriteiten van de lidstaat van herkomst daarvan
vooraf schriftelijk kennis moet geven onder vermel-
ding van de omvang van de betrokken deelneming.
Tot kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten is
eveneens gehouden iedere natuurlijke of rechtsper-
soon die heeft besloten de omvang van zijn
gekwalificeerde deelneming zodanig te verkleinen
dat het percentage van de door hem gehouden
stemrechten of aandelen onder 20 %, 30 % of 50 %
daalt of dat de verzekeringsonderneming ophoudt zijn
dochteronderneming te zijn. De lidstaten hoeven de
drempel van 30 % niet toe te passen wanneer zij
overeenkomstig artikel 9, lid 3, onder a), van Richtlijn
2004/109/EG een drempelwaarde van een derde
toepassen.”.

3) De volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 15 bis

1. De bevoegde autoriteiten zenden de kandidaat-verwer-
ver snel en in elk geval binnen twee werkdagen na
ontvangst van de ingevolge artikel 15, lid 1, vereiste
kennisgeving, alsook na eventuele ontvangst op een later
tijdstip van de in lid 2 van dit artikel bedoelde informatie,
een schriftelijke ontvangstbevestiging.

De bevoegde autoriteiten hebben vanaf de datum van de
schriftelijke ontvangstbevestiging van de kennisgeving en
van alle door de lidstaat vereiste documenten van de in
artikel 15 ter, lid 4, bedoelde lijst die bij de kennisgeving
gevoegd moeten worden, een termijn van 60 werkdagen
(hierna „beoordelingsperiode” genoemd) om de in arti-
kel 15 ter, lid 1, bedoelde beoordeling (hierna „beoordeling”
genoemd) uit te voeren.

De bevoegde autoriteiten stellen de kandidaat-verwerver bij
de ontvangstbevestiging in kennis van de datum waarop de
beoordelingsperiode afloopt.

2. De bevoegde autoriteiten mogen, indien nodig, tijdens
de beoordelingsperiode, doch niet na de vijftigste werkdag
daarvan, om aanvullende informatie verzoeken die nood-
zakelijk is om de beoordeling af te ronden. Dit verzoek
wordt schriftelijk gedaan en vermeldt welke aanvullende
informatie nodig is.

Vanaf de datum van het verzoek van de bevoegde
autoriteiten om informatie tot de ontvangst van een
antwoord daarop van de kandidaat-verwerver wordt de
beoordelingsperiode onderbroken. De onderbreking duurt
ten hoogste 20 werkdagen. Aanvullende verzoeken van de
bevoegde autoriteiten ter vervollediging of verduidelijking
van de informatie staan ter discretie van de bevoegde
autoriteiten, maar mogen geen onderbreking van de
beoordelingsperiode tot gevolg hebben.

3. De bevoegde autoriteiten mogen de in lid 2, tweede
alinea, bedoelde onderbreking verlengen tot ten hoogste 30
werkdagen:

a) indien de kandidaat-verwerver buiten de Gemeen-
schap is gevestigd of aan reglementering onderworpen
is;

b) indien de kandidaat-verwerver een natuurlijke of
rechtspersoon is en niet onderworpen is aan
toezicht uit hoofde van deze richtlijn of Richtlijn 85/
611/EEG (*), Richtlijn 2002/83/EG (**), Richtlijn
2004/39/EG, Richtlijn 2005/68/EG (***) of Richtlijn
2006/48/EG (4)*.

4. Indien de bevoegde autoriteiten na voltooiing van de
beoordeling besluiten om zich te verzetten tegen de
voorgenomen verwerving, geven zij de kandidaat-verwer-
ver daarvan binnen twee werkdagen en zonder de
beoordelingsperiode te overschrijden schriftelijk kennis en
delen zij de redenen voor dat besluit mede. Onverminderd
het nationale recht kan een passende motivering van het
besluit op verzoek van de kandidaat-verwerver voor het
publiek toegankelijk worden gemaakt. Dit neemt niet weg
dat een lidstaat de bevoegde autoriteit kan toestaan deze
informatie openbaar te maken zonder dat de kandidaat-
verwerver daarom heeft verzocht.

5. Indien de bevoegde autoriteiten zich binnen de
beoordelingsperiode niet schriftelijk tegen de voorgenomen
verwerving verzetten, wordt deze geacht te zijn goed-
gekeurd.

6. De bevoegde autoriteiten mogen voor de voltooiing
van de voorgenomen verwerving een maximumtermijn
vaststellen en deze zo nodig verlengen.

7. De lidstaten mogen geen voorschriften inzake kennis-
geving aan en goedkeuring door de bevoegde autoriteiten
van rechtstreekse of middellijke verwervingen van stem-
rechten of kapitaal opleggen die stringenter zijn dan de
bepalingen van deze richtlijn.

Artikel 15 ter

1. Bij de beoordeling van de in artikel 15, lid 1, bedoelde
kennisgeving en de in artikel 15 bis, lid 2, bedoelde
informatie beoordelen de bevoegde autoriteiten, met het
oog op de gezonde en prudente bedrijfsvoering van de
verzekeringsonderneming die het doelwit van de verwer-
ving is en rekening houdend met de waarschijnlijke invloed
van de kandidaat-verwerver op de verzekeringsonderne-
ming, de geschiktheid van de kandidaat-verwerver en de
financiële soliditeit van de voorgenomen verwerving aan de
hand van alle navolgende criteria:

a) de reputatie van de kandidaat-verwerver;

b) de reputatie en ervaring van de personen die het
bedrijf van de verzekeringsonderneming als gevolg
van de voorgenomen verwerving feitelijk gaan leiden;

c) de financiële soliditeit van de kandidaat-verwerver,
met name met betrekking tot de aard van de
werkzaamheden die verricht en beoogd worden in
de verzekeringsonderneming die het doelwit van de
verwerving is;

d) of de verzekeringsonderneming zal kunnen voldoen
en blijven voldoen aan de prudentiële voorschriften
op grond van deze richtlijn en, in voorkomend geval,
aan de prudentiële voorschriften op grond van andere
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richtlijnen, met name de Richtlijnen 73/239/EEG,
98/78/EG (5)*, 2002/13/EG (6)* en 2002/87/EG (7)*,
met name of de groep waarvan zij deel gaat uitmaken
zo gestructureerd is dat effectief toezicht en effectieve
uitwisseling van informatie tussen de bevoegde auto-
riteiten mogelijk zijn en dat de verdeling van de
verantwoordelijkheden tussen de bevoegde autoritei-
ten kan worden bepaald;

e) of er goede redenen zijn om te vermoeden dat in
verband met de voorgenomen verwerving geld wordt
of werd witgewassen of terrorisme wordt of werd
gefinancierd of dat gepoogd wordt of gepoogd werd
geld wit te wassen of terrorisme te financieren in de
zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG (8)*, of dat
de voorgenomen verwerving het risico op dergelijk
gedrag zou kunnen vergroten.

2. De bevoegde autoriteiten mogen zich alleen tegen de
voorgenomen verwerving verzetten indien daarvoor goede
redenen zijn op grond van de criteria van lid 1 of indien de
door de kandidaat-verwerver verstrekte informatie onvolle-
dig is.

3. De lidstaten verbinden geen voorwaarden vooraf aan
de omvang van de deelneming die verworven dient te
worden, en staan hun bevoegde autoriteiten evenmin toe de
voorgenomen verwerving te toetsen aan economische
marktbehoeften.

4. De lidstaten publiceren een lijst met informatie die
nodig is voor de beoordeling en die bij de in artikel 15,
lid 1, bedoelde kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten
moet worden verstrekt. De vereiste informatie staat in
verhouding tot en is afgestemd op de aard van de
kandidaat-verwerver en van de voorgenomen verwerving.
De lidstaten verlangen geen informatie die voor een
prudentiële beoordeling niet relevant is.

5. Niettegenstaande artikel 15 bis, leden 1, 2 en 3,
worden, wanneer de bevoegde autoriteit kennis wordt
gegeven van twee of meer voornemens om een gekwali-
ficeerde deelneming in dezelfde verzekeringsonderneming
te verwerven of te vergroten, de kandidaat-verwervers door
deze autoriteit op niet-discriminerende wijze behandeld.

Artikel 15 quater

1. De relevante bevoegde autoriteiten werken in onderling
overleg samen bij de beoordeling indien de kandidaat-
verwerver een van de volgende personen betreft:

a) een kredietinstelling, verzekeringsonderneming, her-
verzekeringsonderneming, beleggingsonderneming of
beheermaatschappij in de zin van artikel 1 bis, punt 2,
van Richtlijn 85/611/EEG (hierna „icbe-beheermaat-
schappij” genoemd), waaraan vergunning is verleend
in een andere lidstaat of in een andere sector dan die
van de voorgenomen verwerving;

b) de moederonderneming van een kredietinstelling,
verzekeringsonderneming, herverzekeringsonderne-
ming, beleggingsonderneming of icbe-beheermaat-
schappij waaraan vergunning is verleend in een
andere lidstaat of in een andere sector dan die van
de voorgenomen verwerving, of

c) een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zeggen-
schap uitoefent over een kredietinstelling, verzeke-
ringsonderneming, herverzekeringsonderneming,
beleggingsonderneming of icbe-beheermaatschappij
waaraan vergunning is verleend in een andere lidstaat
of in een andere sector dan die van de voorgenomen
verwerving.

2. De bevoegde autoriteiten verstrekken elkaar zonder
onnodige vertraging alle informatie die voor de beoordeling
van essentieel belang of relevant is. Daartoe geven zij elkaar
op verzoek alle relevante informatie en delen zij uit eigen
beweging alle essentiële informatie mee. In een besluit van
de bevoegde autoriteit die aan de verzekeringsonderneming
welke het doelwit van de verwerving is, vergunning heeft
verleend, worden de standpunten en bedenkingen van de
voor de kandidaat-verwerver verantwoordelijke bevoegde
autoriteit vermeld.

(*) Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december
1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instel-
lingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)
(PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3). Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 2005/1/EG van het Europees
Parlement en de Raad (PB L 79 van 24.3.2005, blz. 9).

(**) Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 5 november 2002 betreffende levens-
verzekering (PB L 345 van 19.12.2002, blz. 1).
Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/44/EG.

(***) Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 16 november 2005 betreffende herver-
zekering (PB L 323 van 9.12.2005, blz. 1). Richtlijn
gewijzigd bij Richtlijn 2007/44/EG.

(4)* Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot
en de uitoefening van de werkzaamheden van
kredietinstellingen (herschikking) (PB L 177 van
30.6.2006, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/44/EG.

(5)* Richtlijn 98/78/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend
toezicht op verzekeringsondernemingen en herver-
zekeringsondernemingen in een verzekerings- of
herverzekeringsgroep (PB L 330 van 5.12.1998,
blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
2005/68/EG.

(6)* Richtlijn 2002/13/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 5 maart 2002 tot wĳziging van Richtlĳn
73/239/EEG van de Raad op het gebied van de
solvabiliteitsmargevereisten voor schadeverzekerings-
ondernemingen (PB L 77 van 20.3.2002, blz. 17).

(7)* Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 16 december 2002 betreffende het
aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzeke-
ringsondernemingen en beleggingsondernemingen in
een financieel conglomeraat (PB L 35 van 11.2.2003,
blz. 1). Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2005/1/EG.

(8)* Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309
van 25.11.2005, blz. 15).”.
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4) In artikel 51 wordt het volgende streepje toegevoegd:

„— aanpassingen van de criteria van artikel 15 ter, lid 1,
om rekening te houden met toekomstige ontwikke-
lingen en om te zorgen voor een uniforme toepassing
van deze richtlijn.”.

Artikel 2

Wijzigingen in Richtlijn 2002/83/EG

Richtlijn 2002/83/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 1, onder j), wordt de tweede alinea vervangen
door:

„Voor de toepassing van deze definitie in de context van de
artikelen 8 en 15 van deze richtlijn en voor de andere in
artikel 15 genoemde deelnemingspercentages worden de in
de artikelen 9 en 10 van Richtlijn 2004/109/EG (*)
bedoelde stemrechten, alsmede de in artikel 12, leden 4
en 5, van die richtlijn neergelegde voorwaarden voor
samenvoeging daarvan, in aanmerking genomen.

De lidstaten houden geen rekening met stemrechten of
aandelen die beleggingsondernemingen of kredietinstellin-
gen kunnen houden als gevolg van het overnemen van
financiële instrumenten en/of het plaatsen van financiële
instrumenten met plaatsingsgarantie, vermeld in bijlage I,
deel A, punt 6, bij Richtlijn 2004/39/EG (**), tenzij die
rechten worden uitgeoefend of anderszins gebruikt om
inspraak uit te oefenen in het bestuur van de uitgevende
instelling, en mits ze binnen één jaar na de verwerving
worden overgedragen.

(*) Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 15 december 2004 betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over
uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel
op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PB
L 390 van 31.12.2004, blz. 38).

(**) Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor
financiële instrumenten (PB L 145 van 30.4.2004,
blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
2007/44/EG (PB L 247 van 21.9.2007, blz. 1)”

2) Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

„1. De lidstaten schrijven voor dat iedere natuurlijke
of rechtspersoon of dergelijke in onderlinge overeen-
stemming handelende personen (hierna „kandidaat-
verwerver” genoemd), die besloten hebben om recht-
streeks of middellijk een gekwalificeerde deelneming
in een verzekeringsonderneming te verwerven dan
wel rechtstreeks of middellijk een dergelijke gekwali-
ficeerde deelneming verder te vergroten, waardoor het
percentage van de gehouden stemrechten of aandelen
in het kapitaal 20 %, 30 % of 50 % bereikt of
overschrijdt dan wel de verzekeringsonderneming
hun dochteronderneming wordt (hierna „voorgeno-
men verwerving” genoemd), de bevoegde autoriteiten
van de verzekeringsonderneming waarin zij een

gekwalificeerde deelneming willen verwerven dan
wel vergroten, daarvan vooraf schriftelijk kennis
moeten geven onder vermelding van de omvang van
de beoogde deelneming en de in artikel 15 ter, lid 4,
bedoelde relevante informatie. De lidstaten hoeven de
drempel van 30 % niet toe te passen wanneer zij
overeenkomstig artikel 9, lid 3, onder a), van Richtlijn
2004/109/EG een drempelwaarde van een derde
toepassen.”;

b) lid 1 bis wordt geschrapt;

c) lid 2 wordt vervangen door:

„2. De lidstaten bepalen dat iedere natuurlijke of
rechtspersoon die heeft besloten zijn rechtstreekse of
middellijke gekwalificeerde deelneming in een ver-
zekeringsonderneming af te stoten, de bevoegde
autoriteiten van de lidstaat van herkomst daarvan
vooraf schriftelijk in kennis moet stellen onder
vermelding van het bedrag van de betrokken deelne-
ming. Tot kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten
is eveneens gehouden iedere natuurlijke of rechts-
persoon die heeft besloten de omvang van zijn
gekwalificeerde deelneming zodanig te verkleinen
dat het percentage van de door hem gehouden
stemrechten of aandelen onder 20 %, 30 % of 50 %
daalt of de onderneming ophoudt zijn dochteronder-
neming te zijn. De lidstaten hoeven de drempel van
30 % niet toe te passen wanneer zij overeenkomstig
artikel 9, lid 3, onder a), van Richtlijn 2004/109/EG
een drempelwaarde van een derde toepassen.”.

3) De volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 15 bis

Beoordelingsperiode

1. De bevoegde autoriteiten zenden de kandidaat-verwer-
ver snel en in elk geval binnen twee werkdagen na
ontvangst van de ingevolge artikel 15, lid 1, vereiste
kennisgeving, alsook na eventuele ontvangst op een later
tijdstip van de in lid 2 van dit artikel bedoelde informatie,
een schriftelijke ontvangstbevestiging.

De bevoegde autoriteiten hebben vanaf de datum van de
schriftelijke ontvangstbevestiging van de kennisgeving en
van alle door de lidstaat vereiste documenten van de in
artikel 15 ter, lid 4, bedoelde lijst die bij de kennisgeving
gevoegd moeten worden, een termijn van 60 werkdagen
(hierna „beoordelingsperiode” genoemd), om de in arti-
kel 15 ter, lid 1, bedoelde beoordeling (hierna „beoordeling”
genoemd), uit te voeren.

De bevoegde autoriteiten stellen de kandidaat-verwerver bij
de ontvangstbevestiging in kennis van de datum waarop de
beoordelingsperiode afloopt.

2. De bevoegde autoriteiten mogen, indien nodig, tijdens
de beoordelingsperiode, doch niet na de vijftigste werkdag
daarvan, om aanvullende informatie verzoeken die nood-
zakelijk is om de beoordeling af te ronden. Dit verzoek
wordt schriftelijk gedaan en vermeldt welke aanvullende
informatie nodig is.
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Vanaf de datum van het verzoek van de bevoegde
autoriteiten om informatie tot de ontvangst van een
antwoord daarop van de kandidaat-verwerver wordt de
beoordelingsperiode onderbroken. De onderbreking duurt
ten hoogste 20 werkdagen. Aanvullende verzoeken van de
bevoegde autoriteiten ter vervollediging of verduidelijking
van de informatie staan ter discretie van de bevoegde
autoriteiten, maar mogen geen onderbreking van de
beoordelingsperiode tot gevolg hebben.

3. De bevoegde autoriteiten mogen de in lid 2, tweede
alinea, bedoelde onderbreking verlengen tot ten hoogste 30
werkdagen:

a) indien de kandidaat-verwerver buiten de Gemeen-
schap is gevestigd of aan reglementering onderworpen
is; of

b) indien de kandidaat-verwerver een natuurlijke of
rechtspersoon is en niet onderworpen is aan toezicht
uit hoofde van deze richtlijn of Richtlijn 85/611/EEG
(*), Richtlijn 92/49/EEG (**), Richtlijn 2004/39/EG,
Richtlijn 2005/68/EG of Richtlijn 2006/48/EG (***).

4. Indien de bevoegde autoriteiten na voltooiing van de
beoordeling besluiten om zich te verzetten tegen de
voorgenomen verwerving, geven zij de kandidaat-verwer-
ver daarvan binnen twee werkdagen en zonder de
beoordelingsperiode te overschrijden schriftelijk kennis en
delen zij de redenen voor dat besluit mede. Onverminderd
het nationale recht kan een passende motivering van het
besluit op verzoek van de kandidaat-verwerver voor het
publiek toegankelijk worden gemaakt. Dit neemt niet weg
dat een lidstaat de bevoegde autoriteit kan toestaan deze
informatie openbaar te maken zonder dat de kandidaat-
verwerver daarom heeft verzocht.

5. Indien de bevoegde autoriteiten zich binnen de
beoordelingsperiode niet schriftelijk tegen de voorgenomen
verwerving verzetten, wordt deze geacht te zijn goed-
gekeurd.

6. De bevoegde autoriteiten mogen voor de voltooiing
van de voorgenomen verwerving een maximumtermijn
vaststellen en deze periode zo nodig verlengen.

7. De lidstaten mogen geen voorschriften inzake kennis-
geving aan en goedkeuring door de bevoegde autoriteiten
van rechtstreekse of middellijke verwervingen van stem-
rechten of kapitaal opleggen die stringenter zijn dan de
bepalingen van deze richtlijn.

Artikel 15 ter

Beoordeling

1. Bij de beoordeling van de in artikel 15, lid 1, bedoelde
kennisgeving en de in artikel 15 bis, lid 2, bedoelde
informatie beoordelen de bevoegde autoriteiten, met het
oog op de gezonde en prudente bedrijfsvoering van de
verzekeringsonderneming die het doelwit van de verwer-
ving is en rekening houdend met de waarschijnlijke invloed
van de kandidaat-verwerver op de verzekeringsonderne-
ming, de geschiktheid van de kandidaat-verwerver en de

financiële soliditeit van de voorgenomen verwerving aan de
hand van alle navolgende criteria:

a) de reputatie van de kandidaat-verwerver;

b) de reputatie en ervaring van de personen die het
bedrijf van de verzekeringsonderneming als gevolg
van de voorgenomen verwerving feitelijk gaan leiden;

c) de financiële soliditeit van de kandidaat-verwerver,
met name met betrekking tot de aard van de
werkzaamheden die verricht en beoogd worden in
de verzekeringsonderneming die het doelwit van de
verwerving is;

d) of de verzekeringsonderneming zal kunnen voldoen
en blijven voldoen aan de prudentiële voorschriften
op grond van deze richtlijn en, in voorkomend geval,
aan de prudentiële voorschriften op grond van andere
richtlijnen, met name de Richtlijnen 98/78/EG (4)* en
2002/87/EG (5)*, met name of de groep waarvan zij
deel gaat uitmaken zo gestructureerd is dat effectief
toezicht en effectieve uitwisseling van informatie
tussen de bevoegde autoriteiten mogelijk zijn en dat
de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de
bevoegde autoriteiten kan worden bepaald;

e) of er goede redenen zijn om te vermoeden dat in
verband met de voorgenomen verwerving geld wordt
of werd witgewassen of terrorisme wordt of werd
gefinancierd of dat gepoogd wordt of gepoogd werd
geld wit te wassen of terrorisme te financieren in de
zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG (6)*, of dat
de voorgenomen verwerving het risico daarop zou
kunnen vergroten.

2. De bevoegde autoriteiten mogen zich alleen tegen de
voorgenomen verwerving verzetten indien daarvoor goede
redenen zijn op grond van de criteria van lid 1 of indien de
door de kandidaat-verwerver verstrekte informatie onvolle-
dig is.

3. De lidstaten verbinden geen voorwaarden vooraf aan
de omvang van de deelneming die verworven dient te
worden, en staan hun bevoegde autoriteiten evenmin toe de
voorgenomen verwerving te toetsen aan economische
marktbehoeften.

4. De lidstaten publiceren een lijst met informatie die
nodig is voor de beoordeling en die bij de in artikel 15,
lid 1, bedoelde kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten
moet worden verstrekt. De vereiste informatie staat in
verhouding tot en is afgestemd op de aard van de
kandidaat-verwerver en van de voorgenomen verwerving.
De lidstaten verlangen geen informatie die voor een
prudentiële beoordeling niet relevant is.

5. Niettegenstaande artikel 15 bis, leden 1, 2 en 3,
worden, wanneer de bevoegde autoriteit kennis wordt
gegeven van twee of meer voornemens om een gekwali-
ficeerde deelneming in dezelfde verzekeringsonderneming
te verwerven of te vergroten, de kandidaat-verwervers door
deze autoriteit op niet-discriminerende wijze behandeld.
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Artikel 15 quater

Verwervingen door gereglementeerde financiële
ondernemingen

1. De relevante bevoegde autoriteiten werken in onderling
overleg samen bij de beoordeling indien de kandidaat-
verwerver een van de volgende personen betreft:

a) een kredietinstelling, verzekeringsonderneming, her-
verzekeringsonderneming, beleggingsonderneming of
beheermaatschappij in de zin van artikel 1 bis, punt 2,
van Richtlijn 85/611/EEG (hierna „icbe-beheermaat-
schappij” genoemd), waaraan vergunning is verleend
in een andere lidstaat of in een andere sector dan die
van de voorgenomen verwerving;

b) de moederonderneming van een kredietinstelling,
verzekeringsonderneming, herverzekeringsonderne-
ming, beleggingsonderneming of icbe-beheermaat-
schappij waaraan vergunning is verleend in een
andere lidstaat of in een andere sector dan die van
de voorgenomen verwerving, of

c) een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zeggen-
schap uitoefent over een kredietinstelling, verzeke-
ringsonderneming, herverzekeringsonderneming,
beleggingsonderneming of icbe-beheermaatschappij
waaraan vergunning is verleend in een andere lidstaat
of in een andere sector dan die van de voorgenomen
verwerving.

2. De bevoegde autoriteiten verstrekken elkaar zonder
onnodige vertraging alle informatie die voor de beoordeling
van essentieel belang of relevant is. Daartoe geven zij elkaar
op verzoek alle relevante informatie en delen zij uit eigen
beweging alle essentiële informatie mee. In een besluit van
de bevoegde autoriteit die aan de verzekeringsonderneming
welke het doelwit van de verwerving is, vergunning heeft
verleend, worden de standpunten en bedenkingen van de
voor de kandidaat-verwerver verantwoordelijke bevoegde
autoriteit vermeld.

(*) Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december
1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instel-
lingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)
(PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3). Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 2005/1/EG van het Europees
Parlement en de Raad (PB L 79 van 24.3.2005, blz. 9).

(**) Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf,
met uitzondering van de levensverzekeringsbranche
(derde richtlijn schadeverzekering) (PB L 228 van
11.8.1992, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/44/EG.

(***) Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot
en de uitoefening van de werkzaamheden van
kredietinstellingen (herschikking) (PB L 177 van
30.6.2006, blz. 1). Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
2007/44/EG.

(4)* Richtlijn 98/78/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend
toezicht op verzekeringsondernemingen en

herverzekeringsondernemingen in een verzeke-
rings- of herverzekeringsgroep (PB L 330 van
5.12.1998, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2005/68/EG.

(5)* Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 16 december 2002 betreffende het
aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzeke-
ringsondernemingen en beleggingsondernemingen in
een financieel conglomeraat (PB L 35 van 11.2.2003,
blz. 1). Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2005/1/EG.

(6)* Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309
van 25.11.2005, blz. 15).”.

4) In artikel 64 wordt het volgende streepje toegevoegd:

„— aanpassingen van de criteria van artikel 15 ter, lid 1,
om rekening te houden met toekomstige ontwikke-
lingen en om te zorgen voor een uniforme toepassing
van deze richtlijn.”.

Artikel 3

Wijzigingen in Richtlijn 2004/39/EG

Richtlijn 2004/39/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 4, lid 1, punt 27, wordt vervangen door:

„27. gekwalificeerde deelneming: het rechtstreeks of mid-
dellijk bezitten van een deelneming in een beleggings-
onderneming van ten minste 10 % van het kapitaal of
van de stemrechten, als bedoeld in de artikelen 9 en
10 van Richtlijn 2004/109/EG (*) daarbij rekening
houdend met de in artikel 12, leden 4 en 5, van die
richtlijn bedoelde voorwaarden voor samenvoeging
daarvan, dan wel van een deelneming die de mogelijk-
heid inhoudt een invloed van betekenis uit te oefenen
op de bedrijfsvoering van de beleggingsonderneming
waarin wordt deelgenomen;

(*) Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 15 december 2004 betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over
uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel
op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PB
L 390 van 31.12.2004, blz. 38).”.

2) In artikel 10 worden de leden 3 en 4 vervangen door:

„3. De lidstaten schrijven voor dat iedere natuurlijke of
rechtspersoon of dergelijke in onderlinge overeenstemming
handelende personen (hierna „kandidaat-verwerver”
genoemd), die besloten hebben om rechtstreeks of middel-
lijk een gekwalificeerde deelneming in een beleggingson-
derneming te verwerven dan wel rechtstreeks of middellijk
een dergelijke gekwalificeerde deelneming verder te ver-
groten, waardoor het percentage van de gehouden stem-
rechten of aandelen in het kapitaal 20 %, 30 % of 50 %
bereikt of overschrijdt dan wel de beleggingsonderneming
hun dochteronderneming wordt (hierna „voorgenomen
verwerving” genoemd), de bevoegde autoriteiten van de
beleggingsonderneming waarin zij een gekwalificeerde
deelneming willen verwerven dan wel vergroten, daarvan
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vooraf schriftelijk kennis moeten geven onder vermelding
van de omvang van de beoogde deelneming en de in
artikel 10 ter, lid 4, bedoelde relevante informatie.

De lidstaten schrijven voor dat iedere natuurlijke of
rechtspersoon die heeft besloten rechtstreeks of middellijk
zijn gekwalificeerde deelneming in een beleggingsonder-
neming af te stoten, de bevoegde autoriteiten daarvan
vooraf schriftelijk kennis moet geven onder vermelding van
de omvang van deze voorgenomen deelneming. Tot
kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten is eveneens
gehouden iedere natuurlijke of rechtspersoon die heeft
besloten de omvang van zijn gekwalificeerde deelneming
zodanig te verkleinen dat het percentage van de door hem
gehouden stemrechten of aandelen onder 20 %, 30 % of
50 % daalt of dat de beleggingsonderneming ophoudt zijn
dochteronderneming te zijn.

De lidstaten hoeven de drempel van 30 % niet toe te passen
wanneer zij overeenkomstig artikel 9, lid 3, onder a), van
Richtlijn 2004/109/EG een drempelwaarde van een derde
toepassen.

Om uit te maken of aan de criteria voor een gekwalificeerde
deelneming, als bedoeld in dit artikel, wordt voldaan,
houden de lidstaten geen rekening met stemrechten of
aandelen die beleggingsondernemingen of kredietinstellin-
gen kunnen houden als gevolg van het overnemen van
financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële
instrumenten met plaatsingsgarantie, vermeld in bijlage I,
deel A, punt 6, van deze richtlijn, tenzij die rechten worden
uitgeoefend of anderszins gebruikt om inspraak uit te
oefenen in het bestuur van de uitgevende instelling, en mits
ze binnen één jaar na de verwerving worden overgedragen.

4. De bevoegde autoriteiten werken in volledig overleg
met elkaar samen bij de beoordeling als bedoeld in
artikel 10 ter, lid 1 (hierna „beoordeling”), indien de
kandidaat-verwerver een van de volgende personen betreft:

a) een kredietinstelling, verzekeringsonderneming, her-
verzekeringsonderneming, beleggingsonderneming of
icbe-beheermaatschappij, waaraan vergunning is ver-
leend in een andere lidstaat of in een andere sector dan
die van de voorgenomen verwerving;

b) de moederonderneming van een kredietinstelling,
verzekeringsonder-neming, herverzekeringsonderne-
ming, beleggingsonderneming of icbe-beheermaat-
schappij waaraan vergunning is verleend in een
andere lidstaat of in een andere sector dan die van
de voorgenomen verwerving; of

c) een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zeggen-
schap uitoefent over een kredietinstelling, verzeke-
ringsonderneming, herverzekeringsonderneming,
beleggingsonderneming of icbe-beheermaatschappij
waaraan vergunning is verleend in een andere lidstaat
of in een andere sector dan die van de voorgenomen
verwerving.

De bevoegde autoriteiten verstrekken elkaar zonder
onnodige vertraging alle informatie die voor de beoordeling
van essentieel belang of relevant is. Daartoe geven zij elkaar
op verzoek alle relevante informatie en delen zij uit eigen
beweging alle essentiële informatie mee. In een besluit van

de bevoegde autoriteit die aan de beleggingsonderneming
welke het doelwit van de verwerving is, vergunning heeft
verleend, worden de standpunten en bedenkingen van de
voor de kandidaat-verwerver verantwoordelijke bevoegde
autoriteit vermeld.”.

3) De volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 10 bis

Beoordelingsperiode

1. De bevoegde autoriteiten zenden de kandidaat-verwer-
ver snel en in elk geval binnen twee werkdagen na
ontvangst van de ingevolge artikel 10, lid 3, eerste alinea,
vereiste kennisgeving, alsook na ontvangst op een later
tijdstip van de in lid 2 bedoelde informatie, een schriftelijke
ontvangstbevestiging.

De bevoegde autoriteiten hebben vanaf de datum van de
schriftelijke ontvangstbevestiging van de kennisgeving en
van alle door de lidstaat vereiste documenten van de in
artikel 10 ter, lid 4, bedoelde lijst die bij de kennisgeving
gevoegd moeten worden, een termijn van 60 werkdagen
(hierna „beoordelingsperiode” genoemd), om de beoorde-
ling uit te voeren.

De bevoegde autoriteiten stellen de kandidaat-verwerver bij
de ontvangstbevestiging in kennis van de datum waarop de
beoordelingsperiode afloopt.

2. De bevoegde autoriteiten mogen, indien nodig, tijdens
de beoordelingsperiode, doch niet na de vijftigste werkdag
daarvan, aanvullende informatie opvragen die noodzakelijk
is om de beoordeling af te ronden. Dit verzoek wordt
schriftelijk gedaan en vermeldt welke aanvullende informa-
tie nodig is.

Vanaf de datum van het verzoek van de bevoegde
autoriteiten om informatie tot de ontvangst van een
antwoord daarop van de kandidaat-verwerver wordt de
beoordelingsperiode onderbroken. De onderbreking duurt
ten hoogste 20 werkdagen. Eventuele aanvullende ver-
zoeken van de bevoegde autoriteiten ter vervollediging of
verduidelijking van de informatie staan ter discretie van de
bevoegde autoriteiten maar mogen geen onderbreking van
de beoordelingsperiode tot gevolg hebben.

3. De bevoegde autoriteiten kunnen de in lid 2, tweede
alinea, bedoelde onderbreking tot ten hoogste 30 werk-
dagen verlengen:

a) indien de kandidaat-verwerver buiten de Gemeen-
schap is gevestigd of aan reglementering onderworpen
is; of

b) indien de kandidaat-verwerver een natuurlijke of
rechtspersoon is, en niet onderworpen is aan toezicht
uit hoofde van deze richtlijn of Richtlijn 85/611/EEG,
Richtlijn 92/49/EEG (*), Richtlijn 2002/83/EG, Richt-
lijn 2005/68/EG (**) of Richtlijn 2006/48/EG (***).
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4. Indien de bevoegde autoriteiten na voltooiing van hun
beoordeling besluiten om zich te verzetten tegen de
voorgenomen verwerving, geven zij de kandidaat-verwer-
ver daarvan binnen twee werkdagen en zonder de
beoordelingsperiode te overschrijden schriftelijk kennis en
delen zij de redenen voor dat besluit mede. Onverminderd
het nationale recht kan een passende motivering van het
besluit op verzoek van de kandidaat-verwerver voor het
publiek toegankelijk worden gemaakt. Dit neemt niet weg
dat een lidstaat de bevoegde autoriteit kan toestaan deze
informatie openbaar te maken zonder dat de kandidaat-
verwerver daarom heeft verzocht.

5. Indien de bevoegde autoriteiten zich binnen de
beoordelingsperiode niet schriftelijk tegen de voorgenomen
verwerving verzetten, wordt deze geacht te zijn goed-
gekeurd.

6. De bevoegde autoriteiten mogen voor de voltooiing
van de voorgenomen verwerving een maximumtermijn
vaststellen en deze periode zo nodig verlengen.

7. De lidstaten mogen geen voorschriften inzake kennis-
geving aan en goedkeuring door de bevoegde autoriteiten
van rechtstreekse of middellijke verwervingen van stem-
rechten of kapitaal opleggen die stringenter zijn dan de
bepalingen van deze richtlijn.

Artikel 10 ter

Beoordeling

1. Bij de beoordeling van de in artikel 10, lid 3, bedoelde
kennisgeving en de in artikel 10 bis, lid 2, bedoelde
informatie beoordelen de bevoegde autoriteiten, met het
oog op de gezonde en prudente bedrijfsvoering van de
beleggingsonderneming die het doelwit van de verwerving
is en rekening houdend met de waarschijnlijke invloed van
de kandidaat-verwerver op de beleggingsonderneming, de
geschiktheid van de kandidaat-verwerver en de financiële
soliditeit van de voorgenomen verwerving aan de hand van
alle navolgende criteria:

a) de reputatie van de kandidaat-verwerver;

b) de reputatie en ervaring van de personen die het
bedrijf van de beleggingsonderneming als gevolg van
de voorgenomen verwerving feitelijk gaan leiden;

c) de financiële soliditeit van de kandidaat-verwerver,
met name met betrekking tot de aard van de
werkzaamheden die verricht en beoogd worden in
de beleggingsonderneming die het doelwit van de
verwerving is;

d) of de beleggingsonderneming zal kunnen voldoen en
blijven voldoen aan de prudentiële voorschriften op
grond van deze richtlijn en, in voorkomend geval, aan
de prudentiële voorschriften op grond van andere
richtlijnen, met name de Richtlijnen 2002/87/EG (4)*
en 2006/49/EG (5)*, met name of de groep waarvan
zij deel gaat uitmaken zo gestructureerd is dat effectief
toezicht en effectieve uitwisseling van informatie
tussen de bevoegde autoriteiten mogelijk zijn en dat
de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de
bevoegde autoriteiten kan worden bepaald;

e) of er goede redenen zijn om te vermoeden dat in
verband met de voorgenomen verwerving geld wordt
of werd witgewassen of terrorisme wordt of werd
gefinancierd of dat gepoogd wordt of gepoogd werd
geld wit te wassen of terrorisme te financieren in de
zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG (6)*, of dat
de voorgenomen verwerving het risico daarop zou
kunnen vergroten.

Om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen
en om te zorgen voor een uniforme toepassing van deze
richtlijn, mag de Commissie volgens de in artikel 64, lid 2,
bedoelde procedure uitvoeringsmaatregelen vaststellen
waarbij de in de eerste alinea van dit lid vastgestelde
criteria worden aangepast.

2. De bevoegde autoriteiten mogen zich alleen tegen de
voorgenomen verwerving verzetten indien daarvoor goede
redenen zijn op grond van de criteria van lid 1 of indien de
door de kandidaat-verwerver verstrekte informatie onvolle-
dig is.

3. De lidstaten verbinden geen voorwaarden vooraf aan
de omvang van de deelneming die verworven dient te
worden, en staan hun bevoegde autoriteiten evenmin toe de
voorgenomen verwerving te toetsen op economische
marktbehoeften.

4. De lidstaten publiceren een lijst met informatie die
nodig is voor de beoordeling en die bij de in artikel 10,
lid 3, bedoelde kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten
moet worden verstrekt. De vereiste informatie staat in
verhouding tot en is afgestemd op de aard van de
kandidaat-verwerver en van de voorgenomen verwerving.
De lidstaten verlangen geen informatie die voor een
prudentiële beoordeling niet relevant is.

5. Niettegenstaande artikel 10 bis, leden 1, 2 en 3,
worden, wanneer de bevoegde autoriteit kennis wordt
gegeven van twee of meer voornemens om een gekwali-
ficeerde deelneming in dezelfde beleggingsonderneming te
verwerven of te vergroten, de kandidaat-verwervers door
deze autoriteit op niet-discriminerende wijze behandeld.

(*) Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf,
met uitzondering van de levensverzekeringsbranche
(derde richtlijn schadeverzekering) (PB L 228 van
11.8.1992, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/44/EG (PB L 247 van 21.9.2007, blz.
1).

(**) Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 16 november 2005 betreffende herver-
zekering (PB L 323 van 9.12.2005, blz. 1). Richtlijn
gewijzigd bij Richtlijn 2007/44/EG.

(***) Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot
en de uitoefening van de werkzaamheden van
kredietinstellingen (herschikking) (PB L 177 van
30.6.2006, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/44/EG.

(4)* Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 16 december 2002 betreffende het
aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzeke-
ringsondernemingen en beleggingsondernemingen in
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een financieel conglomeraat (PB L 35 van 11.2.2003,
blz. 1). Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2005/1/EG (PB
L 79 van 24.3.2005, blz. 9).

(5)* Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 14 juni 2006 inzake de kapitaal-
toereikendheid van beleggingsondernemingen en
kredietinstellingen (herschikking) (PB L 177 van
30.6.2006, blz. 201).

(6)* Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309
van 25.11.2005, blz. 15).”.

Artikel 4

Wijzigingen in Richtlijn 2005/68/EG

Richtlijn 2005/68/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 2, punt 2, derde alinea, wordt vervangen door:

„Voor de toepassing van lid 1, onder j), in de context van de
artikelen 12 en 19 tot en met 23 van deze richtlijn en van
de andere in artikel 19 tot en met 23 genoemde
deelnemingspercentages worden de in de artikelen 9 en
10 van Richtlijn 2004/109/EG (*) bedoelde stemrechten,
alsmede de in artikel 12, leden 4 en 5, van die richtlijn
vermelde voorwaarden voor samenvoeging daarvan, in
aanmerking genomen.

De lidstaten houden geen rekening met stemrechten of
aandelen die beleggingsondernemingen of van kredietin-
stellingen kunnen houden als gevolg van het overnemen
van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële
instrumenten met plaatsingsgarantie, bedoeld in bijlage I,
deel A, punt 6, van Richtlijn 2004/39/EG (*), tenzij die
rechten worden uitgeoefend of anderszins gebruikt om
inspraak uit te oefenen in het bestuur van de uitgevende
instelling, en mits ze binnen één jaar na de verwerving
worden overgedragen.

(*) Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 15 december 2004 betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over
uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel
op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PB
L 390 van 31.12.2004, blz. 38).”.

2) Artikel 19 wordt vervangen door:

„Artikel 19

Verwervingen

1. De lidstaten bepalen dat iedere natuurlijke of rechts-
persoon of dergelijke in onderlinge overeenstemming
handelende personen (hierna „kandidaat-verwerver”
genoemd), die besloten hebben om rechtstreeks of middel-
lijk een gekwalificeerde deelneming in een herverzekerings-
onderneming te verwerven dan wel rechtstreeks of
middellijk een dergelijke gekwalificeerde deelneming verder
te vergroten, waardoor het percentage van de gehouden
stemrechten of aandelen in het kapitaal 20 %, 30 % of 50 %
bereikt of overschrijdt dan wel de herverzekeringsonder-
neming hun dochteronderneming wordt (hierna

„voorgenomen verwerving” genoemd), de bevoegde auto-
riteiten van de herverzekeringsonderneming waarin zij een
gekwalificeerde deelneming willen verwerven dan wel
vergroten, vooraf schriftelijk kennis moeten geven van de
omvang van de beoogde deelneming en de in artikel 19 bis,
lid 4, bedoelde relevante informatie. De lidstaten hoeven de
drempel van 30 % niet toe te passen wanneer zij
overeenkomstig artikel 9, lid 3, onder a), van Richtlijn
2004/109/EG een drempelwaarde van een derde toepassen.

2. De bevoegde autoriteiten zenden de kandidaat-verwer-
ver snel en in elk geval binnen twee werkdagen na
ontvangst van de kennisgeving, alsook na ontvangst op een
later tijdstip van de in lid 3 bedoelde informatie, een
schriftelijke ontvangstbevestiging.

De bevoegde autoriteiten hebben vanaf de datum van de
schriftelijke ontvangstbevestiging van de kennisgeving en
van alle door de lidstaat vereiste documenten van de in
artikel 19 bis, lid 4, bedoelde lijst die bij de kennisgeving
gevoegd moeten worden, een termijn van 60 werkdagen
(hierna „beoordelingsperiode” genoemd), om de in arti-
kel 19 bis, lid 1, bedoelde beoordeling (hierna „beoorde-
ling” genoemd), uit te voeren.

De bevoegde autoriteiten stellen de kandidaat-verwerver bij
de ontvangstbevestiging in kennis van de datum waarop de
beoordelingsperiode afloopt.

3. De bevoegde autoriteiten mogen, indien nodig, tijdens
de beoordelingsperiode, doch niet na de vijftigste werkdag
daarvan, aanvullende informatie opvragen die noodzakelijk
is om de beoordeling af te ronden. Dit verzoek wordt
schriftelijk gedaan en vermeldt welke aanvullende informa-
tie nodig is.

Vanaf de datum van het verzoek van de bevoegde
autoriteiten om informatie tot de ontvangst van een
antwoord daarop van de kandidaat-verwerver wordt de
beoordelingsperiode onderbroken. De onderbreking duurt
ten hoogste 20 werkdagen. Eventuele aanvullende ver-
zoeken van de bevoegde autoriteiten ter vervollediging of
verduidelijking van de informatie staan ter discretie van de
bevoegde autoriteiten maar mogen geen onderbreking van
de beoordelingsperiode tot gevolg hebben.

4. De bevoegde autoriteiten mogen de in lid 3, tweede
alinea, bedoelde onderbreking verlengen tot ten hoogste 30
werkdagen:

a) indien de kandidaat-verwerver buiten de Gemeen-
schap is gevestigd of aan reglementering onderworpen
is; of

b) indien de kandidaat-verwerver een natuurlijke of
rechtspersoon is, en niet onderworpen is aan toezicht
uit hoofde van deze richtlijn of Richtlijn 85/611/EEG
(*), Richtlijn 92/49/EEG, Richtlijn 2002/83/EG, Richt-
lijn 2004/39/EG, Richtlijn 2006/48/EG (**).

5. Indien de bevoegde autoriteiten na voltooiing van hun
beoordeling besluiten om zich te verzetten tegen de
voorgenomen verwerving, geven zij de kandidaat-verwer-
ver daarvan binnen twee werkdagen en zonder de
beoordelingsperiode te overschrijden schriftelijk kennis en
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delen zij de redenen voor het besluit mede. Onverminderd
het nationale recht kan een passende motivering van het
besluit op verzoek van de kandidaat-verwerver voor het
publiek toegankelijk worden gemaakt. Dit neemt niet weg
dat een lidstaat de bevoegde autoriteit kan toestaan deze
informatie openbaar te maken zonder dat de kandidaat-
verwerver daarom heeft verzocht.

6. Indien de bevoegde autoriteiten zich binnen de
beoordelingsperiode niet schriftelijk verzetten tegen de
voorgenomen verwerving, wordt deze geacht te zijn
goedgekeurd.

7. De bevoegde autoriteiten mogen voor de voltooiing
van de voorgenomen verwerving een maximumtermijn
vaststellen en deze termijn zo nodig verlengen.

8. De lidstaten mogen geen voorschriften inzake kennis-
geving aan en goedkeuring door de bevoegde autoriteiten
van rechtstreekse of middellijke verwervingen van stem-
rechten of kapitaal opleggen die stringenter zijn dan de
bepalingen van deze richtlijn.

(*) Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december
1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instel-
lingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)
(PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3). Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 2005/1/EG van het Europees
Parlement en de Raad (PB L 79 van 24.3.2005, blz. 9).

(**) Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot
en de uitoefening van de werkzaamheden van
kredietinstellingen (herschikking) (PB L 177 van
30.6.2006, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/44/EG (PB L 247 van 21.9.2007, blz.
1).”.

3) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 19 bis

Beoordeling

1. Bij de beoordeling van de in artikel 19, lid 1, bedoelde
kennisgeving en de in artikel 19, lid 3, bedoelde informatie
beoordelen de bevoegde autoriteiten, met het oog op de
gezonde en prudente bedrijfsvoering van de herverzeke-
ringsonderneming die het doelwit van de verwerving is en
rekening houdend met de waarschijnlijke invloed van de
kandidaat-verwerver op de herverzekeringsonderneming,
de geschiktheid van de kandidaat-verwerver en de financiële
soliditeit van de voorgenomen verwerving op alle navol-
gende criteria:

a) de reputatie van de kandidaat-verwerver;

b) de reputatie en ervaring van de personen die het
bedrijf van de herverzekeringsonderneming als gevolg
van de voorgenomen verwerving feitelijk gaan leiden;

c) de financiële soliditeit van de kandidaat-verwerver,
met name met betrekking tot de aard van de
werkzaamheden die verricht en beoogd worden in

de herverzekeringsonderneming die het doelwit van
de verwerving is;

d) of de herverzekeringsonderneming zal kunnen vol-
doen en blijven voldoen aan de prudentiële voor-
schriften op grond van deze richtlijn en, in
voorkomend geval, aan de prudentiële voorschriften
op grond van andere richtlijnen, met name de
Richtlijnen 98/78/EG en 2002/87/EG, met name of
de groep waarvan zij deel gaat uitmaken zo
gestructureerd is dat effectief toezicht en effectieve
uitwisseling van informatie tussen de bevoegde auto-
riteiten mogelijk zijn en dat de verdeling van de
verantwoordelijkheden tussen de bevoegde autoritei-
ten kan worden bepaald;

e) of er goede redenen zijn om te vermoeden dat in
verband met de voorgenomen verwerving geld wordt
of werd witgewassen of terrorisme wordt of werd
gefinancierd of dat gepoogd wordt of gepoogd werd
geld wit te wassen of terrorisme te financieren in de
zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG (*), of dat
de voorgenomen verwerving het risico daarop zou
kunnen vergroten.

2. De bevoegde autoriteiten mogen zich alleen tegen de
voorgenomen verwerving verzetten indien daarvoor goede
redenen zijn op grond van de criteria van lid 1 of indien de
door de kandidaat-verwerver verstrekte informatie onvolle-
dig is.

3. De lidstaten stellen geen voorwaarden vooraf aan de
omvang van een deelneming die verworven dient te
worden, en staan hun bevoegde autoriteiten evenmin toe
de voorgenomen verwerving te toetsen op de economische
marktbehoeften.

4. De lidstaten publiceren een lijst met informatie die
nodig is voor de beoordeling en die bij de in artikel 19,
lid 1, bedoelde kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten
moet worden verstrekt. De vereiste informatie staat in
verhouding tot en is afgestemd op de aard van de
kandidaat-verwerver en van de voorgenomen verwerving.
De lidstaten verlangen geen informatie die voor een
prudentiële beoordeling niet relevant is.

5. Niettegenstaande artikel 19, leden 2, 3 en 4, worden,
wanneer de bevoegde autoriteit kennis wordt gegeven van
twee of meer voornemens om een gekwalificeerde deelne-
ming in dezelfde herverzekeringsonderneming te verwer-
ven of te vergroten, de kandidaat-verwervers door deze
autoriteit op niet-discriminerende wijze behandeld.

(*) Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309
van 25.11.2005, blz. 15).”.
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4) Artikel 20 wordt vervangen door:

„Artikel 20

Verwerving door gereglementeerde financiële
ondernemingen

1. De bevoegde autoriteiten werken in onderling overleg
samen bij de beoordeling indien de kandidaat-verwerver
een van de volgende entiteiten is:

a) een kredietinstelling, verzekeringsonderneming, her-
verzekeringsonderneming, beleggingsonderneming of
beheermaatschappij in de zin van artikel 1 bis, punt 2,
van Richtlijn 85/611/EEG (hierna „icbe-beheermaat-
schappij” genoemd), waaraan vergunning is verleend
in een andere lidstaat of in een andere sector dan die
van de voorgenomen verwerving;

b) de moederonderneming van een kredietinstelling,
verzekeringsonderneming, herverzekeringsonderne-
ming, beleggingsonderneming of icbe-beheermaat-
schappij waaraan vergunning is verleend in een
andere lidstaat of in een andere sector dan die van
de voorgenomen verwerving, of

c) een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zeggen-
schap uitoefent over een kredietinstelling, verzeke-
ringsonderneming, herverzekeringsonderneming,
beleggingsonderneming of icbe-beheermaatschappij
waaraan vergunning is verleend in een andere lidstaat
of in een andere sector dan die van de voorgenomen
verwerving.

2. De bevoegde autoriteiten verstrekken elkaar zonder
onnodige vertraging alle informatie die voor de beoordeling
van essentieel belang of relevant is. Daartoe geven zij elkaar
op verzoek alle relevante informatie en verstrekken zij uit
eigen beweging alle essentiële informatie. In een besluit van
de bevoegde autoriteit die aan de herverzekeringsonder-
neming welke het doelwit van de verwerving is, vergunning
heeft verleend, worden de standpunten en bedenkingen van
de voor de kandidaat-verwerver verantwoordelijke
bevoegde autoriteit vermeld.”.

5) Artikel 21, lid 2, wordt vervangen door:

„Deze persoon stelt tevens de bevoegde autoriteiten in
kennis indien hij heeft besloten de omvang van zijn
gekwalificeerde deelneming zodanig te verkleinen dat het
percentage van de door hem gehouden stemrechten of
aandelen onder 20 %, 30 %, of 50 % daalt of de
herverzekeringsonderneming ophoudt zijn dochteronder-
neming te zijn. De lidstaten hoeven de drempel van 30 %
niet toe te passen wanneer zij overeenkomstig artikel 9,
lid 3, onder a), van Richtlijn 2004/109/EG een drempel-
waarde van een derde toepassen.”.

6) Aan artikel 56 wordt het volgende punt toegevoegd:

„f) aanpassingen van de criteria van artikel 19 bis, lid 1,
om rekening te houden met toekomstige ontwikke-
lingen en om te zorgen voor een uniforme toepassing
van deze richtlijn.”.

Artikel 5

Wijziging van Richtlijn 2006/48/EG

Richtlijn 2006/48/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 12, lid 1, tweede alinea, wordt vervangen door:

„Om uit te maken of aan de criteria voor een gekwalifi-
ceerde deelneming in het onderhavige artikel wordt
voldaan, worden de in de artikelen 9 en 10 van Richtlijn
2004/109/EG (*) bedoelde stemrechten, alsmede de in
artikel 12, leden 4 en 5, van die richtlijn bedoelde
voorwaarden voor samenvoeging daarvan, in aanmerking
genomen.

De lidstaten houden geen rekening met stemrechten of
aandelen die beleggingsondernemingen of van kredietin-
stellingen kunnen houden als gevolg van het overnemen
van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële
instrumenten met plaatsingsgarantie, vermeld in bijlage I,
deel A, punt 6, van Richtlijn 2004/39/EG (**), tenzij die
rechten worden uitgeoefend of anderszins gebruikt om
inspraak uit te oefenen in het bestuur van de uitgevende
instelling, en mits ze binnen één jaar na de verwerving
worden overgedragen.

(*) Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 15 december 2004 betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over
uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel
op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PB
L 390 van 31.12.2004, blz. 38).

(**) Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor
financiële instrumenten (PB L 145 van 30.4.2004,
blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
2007/44/EG (PB L 247 van 21.9.2007, blz. 1).”.

2) Artikel 19 wordt vervangen door:

„Artikel 19

1. De lidstaten bepalen dat iedere natuurlijke of rechts-
persoon of dergelijke in onderlinge overeenstemming
handelende personen (hierna „kandidaat-verwerver”
genoemd), die besloten hebben om rechtstreeks of middel-
lijk een gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling
te verwerven dan wel rechtstreeks of middellijk een
dergelijke gekwalificeerde deelneming verder te vergroten,
waardoor het percentage van de gehouden stemrechten of
aandelen in het kapitaal 20 %, 30 % of 50 % bereikt of
overschrijdt dan wel de kredietinstelling hun dochteron-
derneming wordt (hierna „voorgenomen verwerving”
genoemd), de bevoegde autoriteiten van de kredietinstelling
waarin zij een gekwalificeerde deelneming willen verwerven
dan wel vergroten, daarvan vooraf schriftelijk kennis
moeten geven onder vermelding van de omvang van de
beoogde deelneming en de relevante in artikel 19 bis, lid 4,
bedoelde relevante informatie. De lidstaten hoeven de
drempel van 30 % niet toe te passen wanneer zij
overeenkomstig artikel 9, lid 3, onder a), van Richtlijn
2004/109/EG een drempelwaarde van een derde toepassen.
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2. De bevoegde autoriteiten zenden de kandidaat-verwer-
ver snel en in elk geval binnen twee werkdagen na
ontvangst van de kennisgeving, alsook na eventuele
ontvangst op een later tijdstip van de in lid 3 bedoelde
informatie, een schriftelijke ontvangstbevestiging.

De bevoegde autoriteiten hebben vanaf de datum van de
schriftelijke ontvangstbevestiging van de kennisgeving en
van alle door de lidstaat vereiste documenten van de in
artikel 19 bis, lid 4, bedoelde lijst die bij de kennisgeving
gevoegd moeten worden, een termijn van 60 werkdagen
(hierna „beoordelingsperiode” genoemd), om de in arti-
kel 19 bis, lid 1, bedoelde beoordeling (hierna „beoorde-
ling” genoemd), uit te voeren.

De bevoegde autoriteiten stellen de kandidaat-verwerver bij
de ontvangstbevestiging in kennis van de datum waarop de
beoordelingsperiode afloopt.

3. De bevoegde autoriteiten mogen, indien nodig, tijdens
de beoordelingsperiode, doch niet na de vijftigste werkdag
daarvan, aanvullende informatie opvragen die noodzakelijk
is om de beoordeling af te ronden. Dit verzoek wordt
schriftelijk gedaan en vermeldt welke aanvullende informa-
tie nodig is.

Vanaf de datum van het verzoek van de bevoegde
autoriteiten om informatie tot de ontvangst van een
antwoord daarop van de kandidaat-verwerver wordt de
beoordelingsperiode onderbroken. De onderbreking duurt
ten hoogste 20 werkdagen. Eventuele aanvullende ver-
zoeken van de bevoegde autoriteiten ter vervollediging of
verduidelijking van de informatie staan ter discretie van de
bevoegde autoriteiten maar mogen geen onderbreking van
de beoordelingsperiode tot gevolg hebben.

4. De bevoegde autoriteiten mogen de in lid 3, tweede
alinea, bedoelde onderbreking tot ten hoogste 30 werk-
dagen verlengen:

a) indien de kandidaat-verwerver buiten de Gemeen-
schap is gevestigd of gereglementeerd is, of

b) indien de kandidaat-verwerver een natuurlijke of
rechtspersoon is, en niet onderworpen is aan
toezicht uit hoofde van deze richtlijn of Richtlijn
85/611/EEG (*), Richtlijn 92/49/EEG (**), Richtlijn
2002/83/EG (***), Richtlijn 2004/39/EG, of Richtlijn
2005/68/EG (4)*.

5. Indien de bevoegde autoriteiten na voltooiing van de
beoordeling besluiten zich te verzetten tegen de voorge-
nomen verwerving, geven zij de kandidaat-verwerver
daarvan binnen twee werkdagen en zonder de beoorde-
lingsperiode te overschrijden schriftelijk kennis en delen zij
de redenen voor dat besluit mede. Onverminderd het
nationale recht kan een passende motivering van het besluit
op verzoek van de kandidaat-verwerver voor het publiek
toegankelijk worden gemaakt. Dit neemt niet weg dat een
lidstaat de bevoegde autoriteit kan toestaan deze informatie
openbaar te maken zonder dat de kandidaat-verwerver
daarom heeft verzocht.

6. Indien de bevoegde autoriteiten zich binnen de
beoordelingsperiode niet schriftelijk verzetten tegen de

voorgenomen verwerving, wordt deze geacht te zijn
goedgekeurd.

7. De bevoegde autoriteiten mogen voor de voltooiing
van de voorgenomen verwerving een maximumtermijn
vaststellen en deze termijn zo nodig verlengen.

8. De lidstaten mogen geen voorschriften inzake kennis-
geving aan en goedkeuring door de bevoegde autoriteiten
van rechtstreekse of middellijke verwervingen van stem-
rechten of kapitaal opleggen die stringenter zijn dan de
bepalingen van deze richtlijn.

(*) Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december
1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instel-
lingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)
(PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3). Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 2005/1/EG van het Europees
Parlement en de Raad (PB L 79 van 24.3.2005, blz. 9).

(**) Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf,
met uitzondering van de levensverzekeringsbranche
(derde richtlijn schadeverzekering) (PB L 228 van
11.8.1992, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/44/EG.

(***) Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 5 november 2002 betreffende levens-
verzekering (PB L 345 van 19.12.2002, blz. 1).
Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/44/EG.

(4)* Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 16 november 2005 betreffende herver-
zekering (PB L 323 van 9.12.2005, blz. 1). Richtlijn
gewijzigd bij Richtlijn 2007/44/EG.”.

3) De volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 19 bis

1. Bij de beoordeling van de in artikel 19, lid 1, bedoelde
kennisgeving en de in artikel 19, lid 3, bedoelde informatie
beoordelen de bevoegde autoriteiten, met het oog op de
gezonde en prudente bedrijfsvoering van de kredietinstel-
ling die het doelwit van de verwerving is en rekening
houdend met de waarschijnlijke invloed van de kandidaat-
verwerver op de kredietinstelling, de geschiktheid van de
kandidaat-verwerver en de financiële soliditeit van de
voorgenomen verwerving op alle navolgende criteria:

a) de reputatie van de kandidaat-verwerver;

b) de reputatie en ervaring van de personen die het
bedrijf van de kredietinstelling als gevolg van de
voorgenomen verwerving feitelijk gaan leiden;

c) de financiële soliditeit van de kandidaat-verwerver,
met name met betrekking tot de aard van de
werkzaamheden die verricht en beoogd worden in
de kredietinstelling die het doelwit van de verwerving
is;

d) of de kredietinstelling zal kunnen voldoen en blijven
voldoen aan de prudentiële voorschriften op grond
van deze richtlijn en, in voorkomend geval, aan de
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prudentiële voorschriften op grond van andere richt-
lijnen, met name de Richtlijnen 2000/46/EG,
2002/87/EG en 2006/49/EG, met name of de groep
waarvan zij deel gaat uitmaken zo gestructureerd is
dat effectief toezicht en effectieve uitwisseling van
informatie tussen de bevoegde autoriteiten mogelijk
zijn en dat de verdeling van de verantwoordelijkheden
tussen de bevoegde autoriteiten kan worden bepaald;

e) of er goede redenen zijn om te vermoeden dat in
verband met de voorgenomen verwerving geld wordt
of werd witgewassen of terrorisme wordt of werd
gefinancierd of dat gepoogd wordt of gepoogd werd
geld wit te wassen of terrorisme te financieren in de
zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG (*) of dat
de voorgenomen verwerving het risico daarop zou
kunnen vergroten.

2. De bevoegde autoriteiten mogen zich alleen tegen de
voorgenomen verwerving verzetten indien daarvoor goede
redenen zijn op grond van de criteria van lid 1 of indien de
door de kandidaat-verwerver verstrekte informatie onvolle-
dig is.

3. De lidstaten stellen geen voorwaarden vooraf aan de
omvang van een deelneming die verworven dient te
worden, en staan hun bevoegde autoriteiten evenmin toe
de voorgenomen verwerving te toetsen aan economische
marktbehoeften.

4. De lidstaten publiceren een lijst met informatie die
nodig is voor de beoordeling en die bij de in artikel 19,
lid 1, bedoelde kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten
moet worden verstrekt. De vereiste informatie staat in
verhouding tot en is afgestemd op de aard van de
kandidaat-verwerver en van de voorgenomen verwerving.
De lidstaten verlangen geen informatie die voor een
prudentiële beoordeling niet relevant is.

5. Niettegenstaande artikel 19, leden 2, 3 en 4, worden,
wanneer de bevoegde autoriteit kennis wordt gegeven van
twee of meer voornemens om een gekwalificeerde deelne-
ming in dezelfde kredietinstelling te verwerven of te
vergroten, de kandidaat-verwervers door de autoriteit op
niet-discriminerende wijze behandeld.

Artikel 19 ter

1. De bevoegde autoriteiten werken in onderling overleg
samen bij de beoordeling indien de kandidaat-verwerver
een van de volgende personen betreft:

a) een kredietinstelling, verzekeringsonderneming, her-
verzekeringsonderneming, beleggingsonderneming of
beheermaatschappij in de zin van artikel 1 bis, punt 2,
van Richtlijn 85/611/EEG (hierna „icbe-beheermaat-
schappij” genoemd), waaraan vergunning is verleend
in een andere lidstaat of in een andere sector dan die
van de voorgenomen verwerving;

b) de moederonderneming van een kredietinstelling,
verzekeringsonderneming, herverzekeringsonderne-
ming, beleggingsonderneming of icbe-beheermaat-
schappij waaraan vergunning is verleend in een
andere lidstaat of in een andere sector dan die van
de voorgenomen verwerving, of

c) een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zeggen-
schap uitoefent over een kredietinstelling, verzeke-
ringsonderneming, herverzekeringsonderneming,
beleggingsonderneming of icbe-beheermaatschappij
waaraan vergunning is verleend in een andere lidstaat
of in een andere sector dan die van de voorgenomen
verwerving.

2. De bevoegde autoriteiten verstrekken elkaar zonder
onnodige vertraging alle informatie die voor de beoordeling
van essentieel belang of relevant is. Daartoe geven zij elkaar
op verzoek alle relevante informatie en verstrekken zij uit
eigen beweging alle essentiële informatie. In een besluit van
de bevoegde autoriteit die aan de kredietinstelling welke het
doelwit van de verwerving is, vergunning heeft verleend,
worden de standpunten en bedenkingen van de voor de
kandidaat-verwerver verantwoordelijke bevoegde autoriteit
vermeld.

(*) Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309
van 25.11.2005, blz. 15).”.

4) Artikel 20 wordt vervangen door:

„Artikel 20

De lidstaten bepalen dat iedere natuurlijke of rechtspersoon
die heeft besloten zijn rechtstreekse of onrechtstreekse
gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling af te
stoten, de bevoegde autoriteiten daarvan vooraf schriftelijk
in kennis moet stellen onder vermelding van het bedrag van
zijn voorgenomen deelneming. Tot kennisgeving aan de
bevoegde autoriteiten is eveneens gehouden iedere natuur-
lijke of rechtspersoon die heeft besloten de omvang van zijn
gekwalificeerde deelneming zodanig te verkleinen dat het
percentage van de door hem gehouden stemrechten of
aandelen in het kapitaal onder 20 %, 30 % of 50 % daalt of
dat de kredietinstelling ophoudt zijn dochteronderneming
te zijn. De lidstaten hoeven de drempel van 30 % niet toe te
passen wanneer zij overeenkomstig artikel 9, lid 3, onder a),
van Richtlijn 2004/109/EG een drempelwaarde van een
derde toepassen.”.

5) Artikel 21, lid 3, wordt vervangen door:

„3. Om uit te maken of aan de criteria voor een
gekwalificeerde deelneming in de artikelen 19 en 20 wordt
voldaan, worden de in de artikelen 9 en 10 van Richtlijn
2004/109/EG bedoelde stemrechten, alsmede de in arti-
kel 12, leden 4 en 5, van die richtlijn bedoelde voorwaarden
voor samenvoeging daarvan, in aanmerking genomen.

Om uit te maken of aan de criteria voor een gekwalificeerde
deelneming, als bedoeld in dit artikel, wordt voldaan,
houden de lidstaten geen rekening met stemrechten of
aandelen die beleggingsondernemingen of kredietinstellin-
gen kunnen houden als gevolg van het overnemen van
financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële
instrumenten met plaatsingsgarantie, vermeld in bijlage I,
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deel A, punt 6, van Richtlijn 2004/39/EG, tenzij die rechten
worden uitgeoefend of anderszins gebruikt om inspraak uit
te oefenen in het bestuur van de uitgevende instelling, en
mits ze binnen één jaar na de verwerving worden
overgedragen.”.

6) In artikel 150, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

„f) aanpassingen van de criteria van artikel 19 bis, lid 1,
om rekening te houden met toekomstige ontwikke-
lingen en om te zorgen voor een uniforme toepassing
van deze richtlijn.”.

Artikel 6

Evaluatie

De Commissie voert uiterlijk op 21 maart 2011, in samen-
werking met de lidstaten, een onderzoek uit en stelt een verslag
op over de toepassing van deze richtlijn, en legt een verslag voor
aan het Europees Parlement en de Raad, samen met eventuele
passende voorstellen.

Artikel 7

Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op 21 maart 2009 aan
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang-
rijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze
richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 8

Inwerkingtreding

1. Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2. De beoordelingsprocedure voor voorgenomen verwervingen
waarvoor bij de bevoegde autoriteiten kennisgevingen als
bedoeld in artikel 1, lid 2, artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 2,
artikel 4, lid 2, en artikel 5, lid 2, zijn gedaan voordat de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn
te voldoen in werking zijn getreden, wordt uitgevoerd overeen-
komstig de nationale wetgeving van de lidstaten die op het
tijdstip van de kennisgeving van kracht is.

Artikel 9

Geadresseerden

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 5 september 2007.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

M. LOBO ANTUNES
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