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Til ledelsen i de signifikante banker 

Vedr. variabel aflønningspolitik 

 

ECB følger nøje udbytte- og aflønningspolitikkerne i de finansielle institutter, som den fører tilsyn med, og 
navnlig den indvirkning, som disse politikker kan have på et institut, der opretholder et sundt 
kapitalgrundlag. På samme måde som udbyttepolitikkerne kan et instituts variable aflønningspolitik have 
en væsentlig indvirkning på dets kapitalgrundlag. 

Vi skal understrege behovet for en forsigtig, fremadrettet politik i forbindelse med vedtagelsen af 
aflønningspolitikken i jeres institut. Vi vil gerne opfordre til, at de mulige skadelige virkninger af 
aflønningspolitikken overvejes nøje i forbindelse med opretholdelsen af et sundt kapitalgrundlag, og at 
der navnlig tages højde for overgangskravene i forordning (EU) nr. 575/20131 (CRR) og direktiv 
2013/63/EU2 (CRD IV). Derfor henstiller vi, at der anvendes en aflønningspolitik, der er konsistent med en 
konservativ, og som minimum, lineær udvikling i retning af fuldtud gennemførte (fully loaded) kapitalkrav 
ved fastsættelse af den variable aflønning, der skal tildeles, herunder også i forbindelse med 
anvendelsen af fradrags- eller tilbagebetalingsprocedurer.  

I bedes regelmæssigt holde Det Fælles Tilsynsteam underrettet om instituttets aflønningspolitik. 

Med venlig hilsen 

[underskrevet] 
 
Danièle Nouy 
 
 
 
 
 
De kompetente nationale myndigheder opfordres til omhyggeligt at undersøge sagen nærmere og under 
iagttagelse af proportionalitetsprincippet at overveje hvilke mindre signifikante institutter, der bør modtage 
et tilsvarende brev. 

                                                           
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til 

kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 
1). 

2  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som 
kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om 
ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338). 
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