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Diretiva 2007/36/CE
Artigo 9-A – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os acionistas disponham de direito de 
voto relativamente à política de 
remuneração dos administradores. As 
sociedades só devem pagar uma 
remuneração aos seus administradores que 
seja conforme com uma política de 
remuneração aprovada pelos acionistas. 
Essa política deve ser submetida à 
aprovação dos acionistas, pelo menos, a 
cada três anos.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os acionistas e os representantes dos 
trabalhadores disponham de direito de 
voto relativamente à política de 
remuneração dos administradores. As 
sociedades só devem pagar uma 
remuneração aos seus administradores que 
seja conforme com uma política de 
remuneração aprovada pelos acionistas e os 
representantes dos trabalhadores. Essa 
política deve ser submetida à aprovação 
dos acionistas, pelo menos, a cada três 
anos.
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Texto da Comissão Alteração

A política deve indicar claramente os 
montantes máximos de remuneração total 
que podem ser atribuídos e a proporção 
relativa correspondente às diferentes 
componentes da remuneração fixa e 
variável. Deve explicar a forma como as 
condições de emprego e remuneração dos 
empregados da empresa foram tomadas em 
consideração no estabelecimento da 
própria política ou da remuneração dos 
administradores, explicando os rácios entre 
a remuneração média desses mesmos 
administradores e a remuneração média 
dos empregados a tempo completo que 
desempenham outras funções, bem como 
as razões pelas quais esse rácio é 
considerado apropriado. A política pode 
excecionalmente não apresentar um rácio 
específico, se existirem circunstâncias 
excecionais. Nesse caso, deve ser 
apresentada uma explicação para a não 
apresentação desse rácio e indicadas as 
medidas adotadas para garantir o mesmo 
efeito.

A política deve indicar claramente os 
montantes máximos de remuneração total 
que podem ser atribuídos e a proporção 
relativa correspondente às diferentes 
componentes da remuneração fixa e 
variável. Deve explicar a forma como as 
condições de emprego e remuneração dos 
empregados da empresa foram tomadas em 
consideração no estabelecimento da 
própria política ou da remuneração dos 
administradores, explicando os rácios entre 
a remuneração média desses mesmos 
administradores e a remuneração média 
dos empregados a tempo completo que 
desempenham outras funções, bem como 
as razões pelas quais esse rácio é 
considerado apropriado.
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