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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. När den ersättningspolicy som avses i 

artikel 14a upprättas och tillämpas ska 

förvaltningsbolagen iaktta följande 

principer på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till deras storlek och interna 

organisation samt verksamhetens art, 

omfattning och komplexitetsgrad: 

1. När den ersättningspolicy som avses i 

artikel 14a upprättas och tillämpas ska 

förvaltningsbolagen iaktta följande 

principer på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till deras storlek och interna 

organisation samt verksamhetens art, 

omfattning och komplexitetsgrad:  

(a) Ersättningspolicyn ska vara förenlig 

med och främja en sund och effektiv 

riskhantering och inte uppmuntra till 

risktagande som strider mot riskprofilen, 

fondbestämmelser eller bolagsordningar 

för de fondföretag som de förvaltar.  

(a) Ersättningspolicyn ska vara förenlig 

med och främja en sund och effektiv 

riskhantering och inte uppmuntra till 

risktagande som strider mot riskprofilen, 

fondbestämmelser eller bolagsordningar 

för de fondföretag som de förvaltar.  

(b) Ersättningspolicyn ska överensstämma 

med affärsstrategi, mål, värderingar och 

intressen för förvaltningsbolaget och de 

fondföretag den förvaltar eller investerarna 

i fondföretagen och innehålla åtgärder för 

att undvika intressekonflikter.  

(b) Ersättningspolicyn ska överensstämma 

med affärsstrategi, mål, värderingar och 

intressen för förvaltningsbolaget och de 

fondföretag den förvaltar eller investerarna 

i fondföretagen och innehålla åtgärder för 

att undvika intressekonflikter.  

(c) Förvaltningsbolagets ledningsorgan ska 

i sin tillsynsfunktion anta och regelbundet 

se över allmänna principer för 

ersättningspolicyn och ansvara för dess 

(c) Förvaltningsbolagets ledningsorgan ska 

i sin tillsynsfunktion anta och regelbundet 

se över allmänna principer för 

ersättningspolicyn och ansvara för och 

övervaka dess tillämpning. 
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tillämpning.  Ersättningssystemet ska inte i första hand 

kontrolleras av verkställande direktören 

och ledningsgruppen. De medlemmar av 

ledningsorganet och anställda som har i 

uppdrag att fastställa ersättningspolicyn 

och dess tillämpning ska vara oberoende 

och ha kunskaper i riskhantering och 

ersättningsfrågor. Detaljer om denna 

ersättningspolicy och den basis på vilken 

de har beslutats ska tas med i det 

huvudsakliga informationsdokumentet för 

investerare, där det även ska framgå att 

principerna i artikel 14a respekteras.  

(d) Genomförandet av ersättningspolicyn 

ska minst en gång per år bli föremål för en 

oberoende intern granskning på central 

nivå av dess överensstämmelse med de 

riktlinjer och metoder för ersättningen som 

antagits av ledningsorganet i dess 

tillsynsfunktion.  

(d) Genomförandet av ersättningspolicyn 

ska minst en gång per år bli föremål för en 

oberoende intern granskning på central 

nivå av dess överensstämmelse med de 

riktlinjer och metoder för ersättningen som 

antagits av ledningsorganet i dess 

tillsynsfunktion.  

(e) Personal som utövar kontrollfunktioner 

ska erhålla ersättning i enlighet med 

uppnåendet av de mål som sammanhänger 

med deras funktion, oberoende av 

resultatet för de affärsområden de 

kontrollerar.  

(e) Personal som utövar kontrollfunktioner 

ska erhålla ersättning i enlighet med 

uppnåendet av de mål som sammanhänger 

med deras funktion, oberoende av 

resultatet för de affärsområden de 

kontrollerar.  

(f) Ersättningen till ledande personer som 

utför risk- och regelefterlevnadsfunktioner 

ska direkt övervakas av 

ersättningskommittén.  

(f) Ersättningen till ledande personer som 

utför risk- och regelefterlevnadsfunktioner 

ska direkt övervakas av 

ersättningskommittén.  

(g) Om ersättningen är resultatbaserad ska 

dess totalbelopp baseras på en kombinerad 

bedömning av det resultat som uppnåtts av 

individen och den berörda affärsenheten 

eller det berörda fondföretaget och av 

förvaltningsbolagets totala resultat, och när 

individuella resultat bedöms ska både 

finansiella och icke-finansiella kriterier 

beaktas.  

(g) Om ersättningen är resultatbaserad ska 

dess totalbelopp baseras på en kombinerad 

bedömning av det resultat som uppnåtts av 

individen och den berörda affärsenheten 

eller det berörda fondföretaget och av 

förvaltningsbolagets totala resultat, och när 

individuella resultat bedöms ska både 

finansiella och icke-finansiella kriterier 

beaktas.  

(h) Resultatbedömningen ska göras i ett 

flerårigt perspektiv som är lämpligt i 

förhållande till livscykeln för det 

fondföretag som förvaltas av 

förvaltningsbolaget för att säkerställa att 

bedömningen baseras på långsiktiga 

(h) Resultatbedömningen ska göras i ett 

flerårigt perspektiv som är lämpligt i 

förhållande till livscykeln för det 

fondföretag som förvaltas av 

förvaltningsbolaget för att säkerställa att 

bedömningen baseras på långsiktiga 
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resultat och att den faktiska utbetalningen 

av de resultatbaserade delarna av 

ersättningen fördelas över en tidsperiod 

som beaktar inlösenpolicyn för de 

fondföretag den förvaltar och dessas 

investeringsrisker.  

resultat och att den faktiska utbetalningen 

av de resultatbaserade delarna av 

ersättningen fördelas över en tidsperiod 

som beaktar inlösenpolicyn för de 

fondföretag den förvaltar, fondföretagens 

långsiktiga resultat och dessas 

investeringsrisker.  

(i) Garanterad rörlig ersättning ska utgöra 

undantag och endast ske i samband med 

nyanställning och vara begränsad till det 

första året.  

(i) Garanterad rörlig ersättning ska utgöra 

undantag och endast ske i samband med 

nyanställning och vara begränsad till det 

första året.  

(j) Fasta och rörliga komponenter för 

beräkningen av den totala ersättningen ska 

vara lämpligt avvägda och fasta delar ska 

stå för en tillräckligt stor del av den totala 

ersättningen för att det ska vara möjligt att 

genomföra en fullt flexibel policy med 

rörliga ersättningskomponenter, inklusive 

möjligheten att inga rörliga 

ersättningskomponenter betalas ut.  

(j) Fasta och rörliga komponenter för 

beräkningen av den totala ersättningen ska 

vara lämpligt avvägda och fasta delar ska 

stå för en tillräckligt stor del av den totala 

ersättningen för att det ska vara möjligt att 

genomföra en fullt flexibel policy med 

rörliga ersättningskomponenter, inklusive 

möjligheten att inga rörliga 

ersättningskomponenter betalas ut.  

 (ja) Ersättningskomponenten omfattas av 

villkoren i led (o), där det föreskrivs att 

den rörliga ersättningen ska minskas 

avsevärt när det berörda 

förvaltningsbolagets eller fondföretagets 

finansiella resultat är svagt eller negativt, 

med beaktande av både nuvarande 

ersättning och minskningar av 

utbetalningarna av belopp som tidigare 

intjänats, inbegripet genom malus- och 

återkravsförfaranden. Med “malus- och 

återkravsförfaranden” avses malus- och 

återkravsförfarandena enligt definitionen 

i Esmas riktlinjer 2013/201. 

(k) Betalningar vid förtida avslutande av 

ett avtal ska stå i relation till prestationerna 

under tidsperioden och beräknas så att de 

inte premierar misslyckanden.  

(k) Betalningar vid förtida avslutande av 

ett avtal ska stå i relation till prestationerna 

under tidsperioden och beräknas så att de 

inte premierar misslyckanden.  

(l) I den metod för resultatbedömning som 

används för att beräkna rörliga 

ersättningskomponenter eller pooler av 

rörliga ersättningskomponenter ska det 

ingå en övergripande 

korrigeringsmekanism som ska innefatta 

alla relevanta typer av löpande och 

(l) I den metod för resultatbedömning som 

används för att beräkna rörliga 

ersättningskomponenter eller pooler av 

rörliga ersättningskomponenter ska det 

ingå en övergripande 

korrigeringsmekanism som ska innefatta 

alla relevanta typer av löpande och 
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framtida risker.  framtida risker.  

(m) Med förbehåll för den rättsliga 

strukturen hos fondföretaget och dess 

fondbestämmelser och bolagsordning ska 

en betydande andel som utgör åtminstone 

50 % av den rörliga ersättningen bestå av 

andelar eller aktier i det berörda 

fondföretaget, eller motsvarande 

ägarintressen, eller aktierelaterade 

instrument eller motsvarande icke-kontanta 

instrument, såvida inte förvaltningen av 

fondföretag står för mindre än 50 % av den 

totala portfölj som förvaltaren förvaltar 

varvid minimikravet på 50 % inte ska 

gälla.  

(m) Med förbehåll för den rättsliga 

strukturen hos fondföretaget och dess 

fondbestämmelser och bolagsordning ska 

en betydande andel som utgör åtminstone 

50 % av den rörliga ersättningen bestå av 

andelar eller aktier i det berörda 

fondföretaget, eller motsvarande 

ägarintressen, eller aktierelaterade 

instrument eller motsvarande icke-kontanta 

instrument, såvida inte förvaltningen av 

fondföretag står för mindre än 50 % av den 

totala portfölj som förvaltaren förvaltar 

varvid minimikravet på 50 % inte ska 

gälla.  

De instrument som avses i detta led ska bli 

föremål för en lämplig kvarhållandepolicy 

som syftar till att få incitamenten att 

sammanfalla med intressena för 

förvaltningsbolaget och de fondföretag 

som den förvaltar och fondföretagens 

investerare. Medlemsstaterna eller deras 

behöriga myndigheter får sätta 

begränsningar för typen och utformningen 

av dessa instrument eller förbjuda vissa 

instrument om så anses vara lämpligt. 

Detta led ska tillämpas på både den del av 

den rörliga ersättningskomponenten som 

skjutits upp i enlighet med led n och den 

del av den rörliga ersättningskomponenten 

som inte skjutits upp.  

De instrument som avses i detta led ska bli 

föremål för en lämplig kvarhållandepolicy 

som syftar till att få incitamenten att 

sammanfalla med intressena för 

förvaltningsbolaget och de fondföretag 

som den förvaltar och fondföretagens 

investerare. Medlemsstaterna eller deras 

behöriga myndigheter får sätta 

begränsningar för typen och utformningen 

av dessa instrument eller förbjuda vissa 

instrument om så anses vara lämpligt. 

Detta led ska tillämpas på både den del av 

den rörliga ersättningskomponenten som 

skjutits upp i enlighet med led n och den 

del av den rörliga ersättningskomponenten 

som inte skjutits upp.  

(n) En betydande del som utgör minst 40 % 

av den rörliga ersättningskomponenten ska 

skjutas upp under en tidsperiod som är 

lämplig med tanke på det berörda 

fondföretagets livscykel och inlösenpolicy 

och som är korrekt anpassad till arten av 

det berörda fondföretagets risker.  

(n) En betydande del som utgör minst 40 % 

av den rörliga ersättningskomponenten ska 

skjutas upp under en tidsperiod som är 

lämplig med tanke på det berörda 

fondföretagets livscykel och inlösenpolicy 

och som är korrekt anpassad till arten av 

det berörda fondföretagets risker.  

Den period som avses i detta led ska vara 

minst tre till fem år såvida det berörda 

fondföretagets livscykel inte är kortare. 

Ersättning som betalas ut enligt ett 

förfarande för uppskjuten ersättning får 

inte erhållas snabbare än pro rata. För en 

rörlig ersättningskomponent på ett särskilt 

högt belopp ska minst 60 % av beloppet 

Den period som avses i detta led ska vara 

minst tre till fem år såvida det berörda 

fondföretagets livscykel inte är kortare. 

Ersättning som betalas ut enligt ett 

förfarande för uppskjuten ersättning får 

inte erhållas snabbare än pro rata. För en 

rörlig ersättningskomponent på ett särskilt 

högt belopp ska minst 60 % av beloppet 
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skjutas upp.  skjutas upp.  

(o) Den rörliga ersättningen, inbegripet den 

uppskjutna delen, ska endast betalas eller 

erhållas om den är hållbar i enlighet med 

förvaltningsbolagets finansiella situation 

som helhet, och motiverad enligt 

affärsenhetens, fondföretagets och den 

berörda individens resultat.  

(o) Den rörliga ersättningen, inbegripet den 

uppskjutna delen, ska endast betalas eller 

erhållas om den är hållbar i enlighet med 

förvaltningsbolagets finansiella situation 

som helhet, och motiverad enligt 

affärsenhetens, fondföretagets och den 

berörda individens resultat.  

Den totala rörliga ersättningen ska i 

allmänhet minskas avsevärt när 

förvaltningsbolagets eller fondföretagets 

finansiella resultat är svagt eller negativt, 

med beaktande av både nuvarande 

ersättning och minskningar av 

utbetalningarna av belopp som tidigare 

intjänats, inbegripet genom malus- och 

återkravsförfaranden.  

Den totala rörliga ersättningen ska i 

allmänhet minskas avsevärt när 

förvaltningsbolagets eller fondföretagets 

finansiella resultat är svagt eller negativt, 

med beaktande av både nuvarande 

ersättning och minskningar av 

utbetalningarna av belopp som tidigare 

intjänats, inbegripet genom malus- och 

återkravsförfaranden.  

(p) Pensionspolicyn ska överensstämma 

med förvaltningsbolagets och det 

förvaltade fondföretagets affärsstrategi, 

mål, värderingar och långsiktiga intressen.  

(p) Pensionspolicyn ska överensstämma 

med förvaltningsbolagets och det 

förvaltade fondföretagets affärsstrategi, 

mål, värderingar och långsiktiga intressen.  

Om den anställde lämnar 

förvaltningsbolaget före pensionering ska 

de diskretionära pensionsförmånerna finnas 

kvar hos förvaltningsbolaget under en 

period på fem år i form av instrument 

enligt definitionen i led m. I det fall då en 

anställd går i pension ska diskretionära 

pensionsförmåner betalas ut till den 

anställde i form av instrument enligt 

definitionen i led m men först efter en 

period på fem år.  

Om den anställde lämnar 

förvaltningsbolaget före pensionering ska 

de diskretionära pensionsförmånerna finnas 

kvar hos förvaltningsbolaget under en 

period på fem år i form av instrument 

enligt definitionen i led m. I det fall då en 

anställd går i pension ska diskretionära 

pensionsförmåner betalas ut till den 

anställde i form av instrument enligt 

definitionen i led m men först efter en 

period på fem år.  

(q) Personalen ska vara skyldig att förbinda 

sig att inte använda personliga 

risksäkringsstrategier eller försäkringar 

som är kopplade till ersättning och ansvar 

för att urholka de riskanpassningseffekter 

som ingår i deras ersättningssystem.  

(q) Personalen ska vara skyldig att förbinda 

sig att inte använda personliga 

risksäkringsstrategier eller försäkringar 

som är kopplade till ersättning och ansvar 

för att urholka de riskanpassningseffekter 

som ingår i deras ersättningssystem.  

(r) Rörlig ersättning ska inte betalas genom 

instrument eller metoder som gör det 

enklare att kringgå kraven i detta direktiv.  

(r) Rörlig ersättning ska inte betalas genom 

instrument eller metoder som gör det 

enklare att kringgå kraven i detta direktiv.  

Or. en 
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Förslag till direktiv 
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Artikel 14b – punkterna 1b och 1c (nya) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. 

[Fondföretaget/förvaltningsbolaget/ersätt

ningskommittén] ska årligen lämna 

information till investerarna via ett 

varaktigt medium om fondföretagets 

ersättningspolicy för personal inom 

ramen för artikel 14a och om det sätt på 

vilket ersättningen har beräknats. 

 1c. Utan hinder av artikel 14b.1 ska 

medlemsstaterna se till att den behöriga 

myndigheten får kräva att 

[Fondföretaget/förvaltningsbolaget/ersätt

ningskommittén] skriftligen förklarar hur 

ett eventuellt rörligt ersättningspaket är 

förenligt med dess skyldighet att ha en 

ersättningspolicy som 

 (a) främjar en sund och effektiv 

riskhantering, 

 (b) inte uppmuntrar till risktagande som 

strider mot fondbestämmelserna eller 

bolagsordningarna för de fondföretag 

som de förvaltar och/eller riskprofilen för 
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varje sådant fondföretag. 

 Eftersom Esma samarbetar nära med 

EBA ska Esma i sina riktlinjer om 

ersättningspolicyn ange hur olika 

sektoriella ersättningsprinciper, såsom de 

som avses i direktiv 2011/61/EU och 

direktiv 2013/36/EU, ska tillämpas när 

anställda eller andra kategorier av 

personal tillhandahåller tjänster som 

omfattas av olika sektoriella 

ersättningsprinciper. 

Or. en 

 

 


