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Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare 
COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 1 

Directiva 2009/65/CE 
Articolul 14 b – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) La stabilirea și aplicarea politicilor de 
remunerare menționate la articolul 14a, 
societățile de administrare trebuie să 
respecte principiile de mai jos într-un mod 
și într-o măsură adecvată în raport cu 
dimensiunea lor, cu organizarea lor internă, 
precum și cu natura, scopul și 
complexitatea activităților lor: 

(1) La stabilirea și aplicarea politicilor de 
remunerare menționate la articolul 14a, 
societățile de administrare trebuie să 
respecte principiile de mai jos într-un mod 
și într-o măsură adecvată în raport cu 
dimensiunea lor, cu organizarea lor internă, 
precum și cu natura, scopul și 
complexitatea activităților lor:  

(a) politica de remunerare este compatibilă 
cu administrarea sănătoasă și eficace a 
riscurilor și promovează acest tip de 
administrare, fără a încuraja asumarea de 
riscuri care nu este conformă cu profilul de 
risc, regulamentul sau actele constitutive 
ale OPCVM-urilor pe care le 
administrează;  

(a) politica de remunerare este compatibilă 
cu administrarea sănătoasă și eficace a 
riscurilor și promovează acest tip de 
administrare, fără a încuraja asumarea de 
riscuri care nu este conformă cu profilul de 
risc, regulamentul sau actele constitutive 
ale OPCVM-urilor pe care le 
administrează;  

(b) politica de remunerare este compatibilă 
cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile 
și interesele societății de administrare și ale 
OPCVM-urilor pe care le administrează 
sau ale investitorilor în astfel de OPCVM-
uri, și cuprinde măsuri pentru evitarea 
conflictelor de interese;  

(b) politica de remunerare este compatibilă 
cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile 
și interesele societății de administrare și ale 
OPCVM-urilor pe care le administrează 
sau ale investitorilor în astfel de OPCVM-
uri, și cuprinde măsuri pentru evitarea 
conflictelor de interese;  

(c) organul de conducere al societății de (c) organul de conducere al societății de 
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administrare, în cadrul funcției sale de 
supraveghere, adoptă și revizuiește 
periodic principiile generale ale politicii de 
remunerare și este responsabil de aplicarea 
acesteia;  

administrare, în cadrul funcției sale de 
supraveghere, adoptă și revizuiește 
periodic principiile generale ale politicii de 
remunerare și este responsabil de aplicarea 
acesteia și o supervizează. Directorul 
executiv și echipa de conducere nu dețin 
controlul direct asupra sistemului de 
remunerare. Membrii competenți ai 
organului de conducere și angajații 
implicați în stabilirea politicii de 
remunerare și în punerea sa în aplicare 
sunt independenți și au experiența 
necesară în materie de gestionare a 
riscurilor și în materie de remunerare; 
detaliile politicilor de remunerare și 
logica lor sunt integrate în documentul 
conținând informațiile cheie destinate 
investitorilor, alături de măsurile ce 
dovedesc conformitatea cu principiile 
prevăzute la articolul 14a;  

(d) cel puțin o dată pe an, implementarea 
politicii de remunerare face obiectul unei 
evaluări interne centrale și independente 
privind conformitatea cu politicile și 
procedurile de remunerare adoptate de 
organul de conducere în funcția sa de 
supraveghere;  

(d) cel puțin o dată pe an, implementarea 
politicii de remunerare face obiectul unei 
evaluări interne centrale și independente 
privind conformitatea cu politicile și 
procedurile de remunerare adoptate de 
organul de conducere în funcția sa de 
supraveghere;  

(e) membrii personalului care dețin funcții 
de control sunt recompensați în funcție de 
realizarea obiectivelor legate de funcțiile 
lor, independent de rezultatele sectoarelor 
comerciale pe care le controlează;  

(e) membrii personalului care dețin funcții 
de control sunt recompensați în funcție de 
realizarea obiectivelor legate de funcțiile 
lor, independent de rezultatele sectoarelor 
comerciale pe care le controlează;  

(f) remunerarea cadrelor superioare cu 
funcții de administrare a riscurilor și de 
asigurare a conformității este direct 
supravegheată de comitetul de remunerare;  

(f) remunerarea cadrelor superioare cu 
funcții de administrare a riscurilor și de 
asigurare a conformității este direct 
supravegheată de comitetul de remunerare;  

(g) atunci când remunerația depinde de 
performanță, valoarea sa totală se 
calculează în funcție de o evaluare în care 
se combină performanțele individuale și ale 
unității operaționale în cauză sau ale 
OPCVM-ului respectiv și rezultatele 
globale ale societății de administrare, iar la 
evaluarea performanțelor individuale se 
ține seama de criterii atât financiare, cât și 

(g) atunci când remunerația depinde de 
performanță, valoarea sa totală se 
calculează în funcție de o evaluare în care 
se combină performanțele individuale și ale 
unității operaționale în cauză sau ale 
OPCVM-ului respectiv și rezultatele 
globale ale societății de administrare, iar la 
evaluarea performanțelor individuale se 
ține seama de criterii atât financiare, cât și 
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nefinanciare;  nefinanciare;  

(h) evaluarea performanței se realizează 
într-un cadru multianual adecvat ciclului de 
viață al OPCVM-urilor administrate de 
societatea de administrare, pentru a garanta 
că procesul de evaluare se bazează pe 
performanțele pe termen mai lung și că 
plata efectivă a componentelor 
remunerației care depind de performanțe se 
efectuează pe o perioadă care ia în 
considerare politica de rambursare a 
OPCVM-urilor administrate și riscurile de 
investiții ale acestora;  

(h) evaluarea performanței se realizează 
într-un cadru multianual adecvat ciclului de 
viață al OPCVM-urilor administrate de 
societatea de administrare, pentru a garanta 
că procesul de evaluare se bazează pe 
performanțele pe termen mai lung și că 
plata efectivă a componentelor 
remunerației care depind de performanțe se 
efectuează pe o perioadă care ia în 
considerare politica de rambursare a 
OPCVM-urilor administrate, rezultatele pe 
termen lung ale OPCVM-urilor și riscurile 
de investiții ale acestora;  

(i) remunerația variabilă garantată este 
excepțională, intervine numai în contextul 
angajării de personal nou și este limitată la 
primul an;  

(i) remunerația variabilă garantată este 
excepțională, intervine numai în contextul 
angajării de personal nou și este limitată la 
primul an;  

(j) componenta fixă și cea variabilă a 
remunerației totale sunt echilibrate în mod 
corespunzător, iar componenta fixă 
reprezintă o proporție suficient de mare din 
remunerația totală pentru a permite 
aplicarea unei politici complet flexibile 
privind componentele remunerației 
variabile, care să includă posibilitatea de a 
nu plăti nicio componentă a remunerației 
variabile;  

(j) componenta fixă și cea variabilă a 
remunerației totale sunt echilibrate în mod 
corespunzător, iar componenta fixă 
reprezintă o proporție suficient de mare din 
remunerația totală pentru a permite 
aplicarea unei politici complet flexibile 
privind componentele remunerației 
variabile, care să includă posibilitatea de a 
nu plăti nicio componentă a remunerației 
variabile;  

 (ja) componenta de remunerație variabilă 
trebuie să respecte condițiile menționate 
la litera (o), care prevăd că remunerația 
variabilă totală este redusă în mod 
semnificativ în cazul în care se 
înregistrează o performanță slabă sau 
negativă a societății de administrare sau a 
OPCVM-ului vizat, ținându-se seama atât 
de remunerațiile curente, cât și de 
reducerile privind plata sumelor câștigate 
anterior, inclusiv prin aplicarea 
principiului „malus” sau prin mecanisme 
de recuperare; conceptele de „malus” și 
„recuperare” sunt definite în Orientările 
AEVMP 2013/201; 

(k) plățile aferente încetării anticipate a 
unui contract reflectă performanțele 

(k) plățile aferente încetării anticipate a 
unui contract reflectă performanțele 
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obținute în timp și sunt acordate astfel încât 
să nu recompenseze eșecurile;  

obținute în timp și sunt acordate astfel încât 
să nu recompenseze eșecurile;  

(l) măsurarea performanței utilizată în 
calculul componentelor variabile ale 
remunerației sau al ansamblului de 
componente variabile ale remunerației 
cuprinde un mecanism cuprinzător de 
adaptare care să includă toate tipurile 
pertinente de riscuri prezente sau viitoare;  

(l) măsurarea performanței utilizată în 
calculul componentelor variabile ale 
remunerației sau al ansamblului de 
componente variabile ale remunerației 
cuprinde un mecanism cuprinzător de 
adaptare care să includă toate tipurile 
pertinente de riscuri prezente sau viitoare;  

(m) în funcție de structura juridică a 
OPCVM-ului și de regulamentul sau actele 
sale constitutive, un procent semnificativ, 
care este de cel puțin 50 % din orice 
remunerație variabilă, constă în titluri de 
participare OPCVM-ului în cauză ori în 
participații echivalente, instrumente legate 
de acțiuni ori în instrumente echivalente, 
altele decât numerarul, cu excepția cazului 
în care administrarea OPCVM-ului 
reprezintă mai puțin de 50 % din 
portofoliul total administrat de societatea 
de administrare, minimul de 50 % 
neaplicându-se în acest caz;  

(m) în funcție de structura juridică a 
OPCVM-ului și de regulamentul sau actele 
sale constitutive, un procent semnificativ, 
care este de cel puțin 50 % din orice 
remunerație variabilă, constă în titluri de 
participare OPCVM-ului în cauză ori în 
participații echivalente, instrumente legate 
de acțiuni ori în instrumente echivalente, 
altele decât numerarul, cu excepția cazului 
în care administrarea OPCVM-ului 
reprezintă mai puțin de 50 % din 
portofoliul total administrat de societatea 
de administrare, minimul de 50 % 
neaplicându-se în acest caz;  

Instrumentele menționate la prezenta literă 
fac obiectul unei politici adecvate de 
reținere, menite să armonizeze stimulentele 
cu interesele societății de administrare, ale 
OPCVM-ului administrat și ale 
investitorilor în OPCVM-ul respectiv. 
Statele membre sau autoritățile competente 
ale acestora pot limita tipurile acestor 
instrumente sau modul în care acestea sunt 
concepute sau pot interzice anumite 
instrumente, după caz. Prezenta literă se 
aplică atât procentului din componenta 
variabilă a remunerației care este amânat în 
conformitate cu litera (n), cât și procentului 
din componenta variabilă a remunerației 
care nu este amânat.  

Instrumentele menționate la prezenta literă 
fac obiectul unei politici adecvate de 
reținere, menite să armonizeze stimulentele 
cu interesele societății de administrare, ale 
OPCVM-ului administrat și ale 
investitorilor în OPCVM-ul respectiv. 
Statele membre sau autoritățile competente 
ale acestora pot limita tipurile acestor 
instrumente sau modul în care acestea sunt 
concepute sau pot interzice anumite 
instrumente, după caz. Prezenta literă se 
aplică atât procentului din componenta 
variabilă a remunerației care este amânat în 
conformitate cu litera (n), cât și procentului 
din componenta variabilă a remunerației 
care nu este amânat.  

(n) un procentaj substanțial, în orice caz de 
cel puțin 40 % din componenta variabilă a 
remunerației, se amână pe o perioadă 
corespunzătoare din punctul de vedere al 
ciclului de viață și al politicii de 
răscumpărare a OPCVM-ului vizat și este 
adaptat în mod corect la natura riscurilor 

(n) un procentaj substanțial, în orice caz de 
cel puțin 40 % din componenta variabilă a 
remunerației, se amână pe o perioadă 
corespunzătoare din punctul de vedere al 
ciclului de viață și al politicii de 
răscumpărare a OPCVM-ului vizat și este 
adaptat în mod corect la natura riscurilor 
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asumate de OPCVM-ul vizat.  asumate de OPCVM-ul vizat.  

Perioada menționată la prezenta literă este 
de cel puțin trei până la cinci ani, cu 
excepția cazului în care ciclul de viață al 
OPCVM-ului vizat este mai scurt; 
remunerația datorată în cadrul unor măsuri 
de amânare nu se acordă mai repede decât 
pe bază proporțională; în cazul unei 
componente a remunerației variabile în 
sumă deosebit de mare, cel puțin 60 % din 
sumă este amânată.  

Perioada menționată la prezenta literă este 
de cel puțin trei până la cinci ani, cu 
excepția cazului în care ciclul de viață al 
OPCVM-ului vizat este mai scurt; 
remunerația datorată în cadrul unor măsuri 
de amânare nu se acordă mai repede decât 
pe bază proporțională; în cazul unei 
componente a remunerației variabile în 
sumă deosebit de mare, cel puțin 60 % din 
sumă este amânată.  

(o) remunerația variabilă, inclusiv partea 
amânată, se plătește sau se acordă numai 
dacă este sustenabilă în funcție de situația 
financiară a societății de administrare în 
ansamblu și dacă este justificată de 
performanța unității operaționale, a 
OPCVM-ului și a persoanei în cauză.  

(o) remunerația variabilă, inclusiv partea 
amânată, se plătește sau se acordă numai 
dacă este sustenabilă în funcție de situația 
financiară a societății de administrare în 
ansamblu și dacă este justificată de 
performanța unității operaționale, a 
OPCVM-ului și a persoanei în cauză.  

Remunerația variabilă totală este, în 
general, redusă în mod semnificativ în 
cazul în care se înregistrează o performanță 
slabă sau negativă a societății de 
administrare sau a OPCVM-ului vizat, 
ținându-se seama atât de remunerațiile 
curente, cât și de reducerile privind plata 
sumelor câștigate anterior, inclusiv prin 
aplicarea principiului „malus” sau prin 
mecanisme de recuperare;  

Remunerația variabilă totală este, în 
general, redusă în mod semnificativ în 
cazul în care se înregistrează o performanță 
slabă sau negativă a societății de 
administrare sau a OPCVM-ului vizat, 
ținându-se seama atât de remunerațiile 
curente, cât și de reducerile privind plata 
sumelor câștigate anterior, inclusiv prin 
aplicarea principiului „malus” sau prin 
mecanisme de recuperare;  

(p) politica de pensii este compatibilă cu 
strategia de afaceri, obiectivele, valorile și 
interesele pe termen lung ale societății de 
administrare și ale OPCVM-ului 
administrat.  

(p) politica de pensii este compatibilă cu 
strategia de afaceri, obiectivele, valorile și 
interesele pe termen lung ale societății de 
administrare și ale OPCVM-ului 
administrat.  

În cazul în care angajatul încetează, din 
proprie voință, raporturile contractuale cu 
societatea de administrare înainte de a se 
pensiona, beneficiile discreționare de tipul 
pensiilor se rețin de societatea de 
administrare timp de cinci ani sub forma 
instrumentelor menționate la litera (m). În 
cazul în care un angajat ajunge la vârsta de 
pensionare, prestațiile de pensii 
discreționare sunt plătite angajatului în 
cauză sub forma instrumentelor menționate 
la litera (m), sub rezerva unei perioade de 

În cazul în care angajatul încetează, din 
proprie voință, raporturile contractuale cu 
societatea de administrare înainte de a se 
pensiona, beneficiile discreționare de tipul 
pensiilor se rețin de societatea de 
administrare timp de cinci ani sub forma 
instrumentelor menționate la litera (m). În 
cazul în care un angajat ajunge la vârsta de 
pensionare, prestațiile de pensii 
discreționare sunt plătite angajatului în 
cauză sub forma instrumentelor menționate 
la litera (m), sub rezerva unei perioade de 
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reținere de cinci ani;  reținere de cinci ani;  

(q) personalului i se impune să se angajeze 
să nu utilizeze strategii de acoperire 
personală sau asigurări legate de 
remunerare sau răspundere pentru a 
submina efectele alinierii riscurilor 
prevăzute în regimurile lor de remunerare;  

(q) personalului i se impune să se angajeze 
să nu utilizeze strategii de acoperire 
personală sau asigurări legate de 
remunerare sau răspundere pentru a 
submina efectele alinierii riscurilor 
prevăzute în regimurile lor de remunerare;  

(r) remunerația variabilă nu este plătită prin 
intermediul unor instrumente sau metode 
care să faciliteze evitarea respectării 
cerințelor din prezenta directivă.  

(r) remunerația variabilă nu este plătită prin 
intermediul unor instrumente sau metode 
care să faciliteze evitarea respectării 
cerințelor din prezenta directivă.  

Or. en 
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Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare 
COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Directiva 2009/65/CE 
Articolul 14 b – alineatele 1 b și 1 c (noi) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) [OPCVM-ul/societatea de 
administrare/comitetul de remunerare] 
furnizează anual investitorilor informații 
pe un suport durabil privind politica de 
remunerare a personalului OPCVM-ului, 
în înțelesul articolului 14a și cu 
explicarea modalității de calcul a 
remunerării. 

 (1c) Fără a aduce atingere articolului 14b 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
autoritatea competentă poate solicita ca 
[OPCVM-ul/societatea de 
administrare/comitetul de remunerare] să 
explice în scris în ce fel un pachet de 
remunerare variabilă respectă obligația 
de adoptare a unei politici de remunerare 
care: 

 (a) promovează o bună și eficientă 
gestiune a riscului; 

 (b) nu încurajează asumarea de riscuri ce 
contravin regulamentului sau 
documentelor constitutive ale OPCVM-
ului pe care îl administrează și/sau 
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profilul de risc al fiecărui astfel de 
OPCVM. 

 În strânsă cooperare cu ABE, AEVMP 
prevede în orientările sale privind 
politicile de remunerare modul în care se 
aplică principii de remunerare sectoriale 
diferite, precum cele din Directiva 
2011/61/UE și Directiva 2013/36/UE, în 
cazurile în care angajații sau alte 
categorii de personal realizează sarcini ce 
fac obiectul unor principii de remunerare 
sectorială diferite. 

Or. en 

 
 


