DANIÈLE NOUY

Președintele Consiliului de supraveghere

Frankfurt pe Main, 26 noiembrie 2015

Politica de remunerare variabilă
Către: Conducerea băncilor semnificative
BCE acordă o atenție deosebită politicilor privind dividendele și celor de remunerare ale instituțiilor
financiare pe care le supraveghează și, mai ales, impactului pe care aceste politici l-ar putea avea asupra
unei instituții care menține o bază solidă de capital. Asemănător politicilor de distribuire a dividendelor,
politica de remunerare variabilă a unei instituții poate avea un impact semnificativ asupra bazei de capital
a acesteia.
Subliniem necesitatea adoptării unei poziții prudente și prospective atunci când se stabilește politica de
remunerare a instituției dumneavoastră. Vă încurajăm să țineți seama în mod corespunzător de posibilul
impact negativ pe care politica de remunerare a instituției dumneavoastră îl poate avea asupra menținerii
unei baze solide de capital, având în vedere în special cerințele tranzitorii prevăzute de Regulamentul
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(UE) nr. 575/2013 (CRR) și Directiva 2013/36/UE (CRD IV). Prin urmare, vă recomandăm ca atunci
când stabiliți remunerația variabilă care urmează a fi acordată, inclusiv acordurile de tip „malus” și de tip
„clawback”, în temeiul politicii de remunerare a instituției dumneavoastră, să aplicați o politică care să fie
consecventă cu o direcție conservatoare - cel puțin liniară - către îndeplinirea pe deplin a cerințelor de
capital care vă sunt aplicabile.
Vă rugăm să informați în mod regulat Echipa comună de supraveghere care vă corespunde cu privire la
orice decizii privind politica dumneavoastră de remunerare.
Cu deosebită considerație,
[semnat]
Danièle Nouy

Autoritățile naționale competente sunt invitate să analizeze cu atenție acest subiect și să stabilească
instituțiile mai puțin semnificative cărora, pe baza principiului proporționalității, ar trebui să le fie transmisă
o scrisoare similară.
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Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele
prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
(JO L 176, 27.6.2013, p. 1).
Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea
instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a
Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).
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