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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
öðrum undirlið 211. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Hinn 14. desember 2004 samþykkti framkvæmdastjórnin 
tilmæli 2004/913/EB um að stuðla að viðeigandi 
fyrirkomulagi að því er varðar starfskjör stjórnenda 
skráðra félaga (1) og 15. febrúar 2005 samþykkti 
framkvæmdastjórnin tilmæli 2005/162/EB um hlutverk 
stjórnarmanna, sem eru ekki framkvæmdastjórar, eða 
eftirlitsstjórnarmanna markaðsskráðra félaga svo og 
um stjórnarnefndir (eftirlitsstjórnarnefndir) (2). Helstu 
markmiðin með þessum tilmælum eru að tryggja gagnsæi 
starfskjaravenja, eftirlit hluthafa með starfskjarastefnu 
og starfskjörum einstakra starfsmanna með því að birta 
upplýsingar og taka upp bindandi eða leiðbeinandi 
atkvæðagreiðslu um yfirlýsingu um starfskjör og 
samþykki hluthafa fyrir hluttengdum starfskjarakerfum, 
skilvirku og óháðu eftirliti stjórnarmanna, sem eru 
ekki framkvæmdastjórar, og a.m.k. ráðgjafarhlutverki 
starfskjaranefndarinnar að því er varðar venjur er lúta að 
starfskjörum.

2) Í þessum tilmælum felst að framkvæmdastjórninni ber 
að fylgjast með aðstæðunum, m.a. með framkvæmd 
og beitingu meginreglna í tilmælum þessum, og meta 
þörfina á frekari ráðstöfunum. Enn fremur hefur það 
sýnt sig undanfarin ár, og nú nýverið í tengslum við 
efnahagskreppuna, að skipulag starfskjara verður sífellt 
flóknara, of mikil áhersla er lögð á skammtímaárangur og 
í sumum tilvikum hefur það leitt til óhóflegra starfskjara 
sem ekki voru rökstudd með árangri.

3) Meðan form, skipulag og umfang starfskjara stjórnenda 
falla aðallega undir valdsvið félaga, hluthafa þeirra og, ef 
við á, fulltrúa starfsmanna, telur framkvæmdastjórnin að 
bæta verði við meginreglum um skipulag á starfskjörum  

stjórnenda, eins og þau koma fram í starfskjarastefnu 
félaga, og það verkferli sem beitt er við ákvörðun 
starfskjara og eftirlit með því ferli.

4) Þessi tilmæli eru með fyrirvara um réttindi aðila 
vinnumarkaðarins í almennum kjarasamningum, ef við á.

5) Styrkja skal núverandi fyrirkomulag á starfskjörum 
stjórnenda skráðra félaga með meginreglum sem koma 
til viðbótar þeim sem eru í tilmælum 2004/913/EB og 
2005/162/EB.

6) Skipulag starfskjara stjórnenda skal stuðla að sjálfbæri 
félaga til langs tíma og tryggja að starfskjör byggist á 
árangri. Breytilegir þættir starfskjara skulu því tengdir 
fyrirframákveðnum og mælanlegum viðmiðunum, þ.m.t. 
viðmiðanir sem eru ekki af fjárhagslegum toga. Setja 
skal mörk á breytilega þætti starfskjara. Fresta skal 
mikilvægum, breytilegum þáttum starfskjara í tiltekinn 
tíma, t.d. í þrjú til fimm ár, í samræmi við árangur. 
Enn fremur skulu félög geta endurheimt breytilega 
þætti starfskjara sem voru veitt á grundvelli gagna sem 
augljóslega reyndust vera rangfærð.

7) Nauðsynlegt er að tryggja að starfslokagreiðslur, 
svonefndar „gylltar fallhlífar“, séu ekki umbun fyrir slakan 
árangur og að megintilgangurinn með starfslokagreiðslum, 
það að hafa öryggisnet ef samningsslit verða fyrir 
lok samningstímans, sé virtur. Með það í huga skulu 
starfslokagreiðslur takmarkast fyrir fram við tiltekna 
fjárhæð eða tímabil og skulu þær almennt ekki vera 
hærri en sem nemur árlegum starfskjörum til tveggja 
ára (aðeins á grundvelli fastra þátta starfskjara á ári) og 
skulu ekki greiðast ef starfslok eru vegna ófullnægjandi 
árangurs eða ef stjórnandi hættir að eigin frumkvæði. 
Þetta útilokar ekki starfslokagreiðslur ef um er að ræða 
samningsslit fyrir lok samningstímans vegna breytinga á 
áætlunum félagsins eða ef um er að ræða samruna og/eða 
yfirtöku félagsins. 

2011/EES/55/01

EB-STOFNANIR
FRAmKvæmdASTjóRNIN

TILmæLI	FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR

frá	30.	apríl	2009

sem	 koma	 til	 viðbótar	 við	 tilmæli	 2004/913/EB	 og	 2005/162/EB	 að	 því	 er	 varðar	
fyrirkomulag	á	starfskjörum	stjórnenda	í	skráðum	félögum (*)

(2009/385/EC)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 120, 15.5.2009, bls. 28. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 116/2009 frá 
22. október 2009 um breytingu á XXII viðauka (Félagaréttur) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 
68, 17.12.2009, bls. 19.

(1) Stjtíð. ESB L 385, 29.12.2004, bls. 55.
(2) Stjtíð. ESB L 52, 25.2.2005, bls. 51.
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8) Starfskjarakerfi fyrir stjórnendur í formi hluta, kaupréttar 
á hlutum eða annars réttar til að kaupa hluti, eða 
starfskjör á grundvelli verðbreytinga, skulu vera í meiri 
tengslum við árangur og verðmætasköpun félagsins til 
langs tíma. Af þessum sökum skal viðeigandi 
ávinnslutímabil gilda um hluti þar sem ávinnsla skal vera 
árangurstengd. Ekki skal vera hægt að neyta kaupréttar á 
hlutum og réttar til að kaupa hluti eða fá starfskjör á 
grundvelli verðbreytinga, á viðkomandi tímabili, og 
réttur til að neyta slíks réttar skal vera háður skilyrðum 
um árangur. Til þess að koma enn frekar í veg fyrir 
hagsmunaárekstra stjórnenda, sem eiga hlutabréf í 
félaginu, ber þeim stjórnendum skylda til halda eftir 
hluta af hlutabréfum sínum þar til umboði þeirra lýkur. 

9) Til þess að auðvelda hluthöfum að meta afstöðu 
félagsins til starfskjara og auka ábyrgð félagsins 
gagnvart hluthöfum skal yfirlýsing um starfskjör vera 
skýr og auðskiljanleg. Jafnframt er frekari birting 
upplýsinga að því er varðar skipulag starfskjara 
nauðsynleg. 

10) Til að auka ábyrgð skal hvetja hluthafa til að sitja 
hluthafafundi og nýta atkvæðisrétt sinn af skynsemi. 
Einkum skulu stofnanahluthafar gegna forystuhlutverki 
við að tryggja aukna ábyrgð stjórnar að því er varðar 
starfskjaramál. 

11) Starfskjaranefndir, eins og um getur í tilmælum 
2005/162/EB, gegna mikilvægu hlutverki við að móta 
starfskjarastefnu félags, koma í veg fyrir 
hagsmunaárekstra og hafa umsjón með hegðun stjórnar í 
tengslum við starfskjör. Til að styrkja hlutverk þessara 
nefnda skal a.m.k. einn nefndarmaður hafa sérþekkingu á 
sviði starfskjara. 

12) Hagsmunaárekstrar kunna að koma upp hjá ráðgjöfum 
um starfskjör, t.d. þegar þeir ráðleggja starfskjaranefnd 
um starfskjaraaðferðir og fyrirkomulag og veita 
jafnframt félaginu eða framkvæmdastjórum þess eða 
stjórnarmönnum ráð. Rétt er að starfskjaranefndir viðhafi 
aðgát þegar þær ráða starfskjararáðgjafa til þess að 
tryggja að ráðgjafar, sem ráðleggja mannauðsdeild í 
félagi, séu ekki jafnframt ráðgjafar framkvæmdastjóra 
eða stjórnarmanna þess. 

13) Í ljósi þess hve mikilvægt málefnið um starfskjör 
stjórnenda er og til að stuðla að skilvirkri beitingu 
ákvæða í Bandalagsramma um starfskjör stjórnenda 
hyggst framkvæmdastjórnin auka notkun á ý msum 
eftirlitskerfum, s.s. árlegum stigatöflum og gagnkvæmu 

mati aðildarríkjanna. Jafnframt hyggst framkvæmda-
stjórnin kanna möguleika á því að upplýsingar um stefnu 
varðandi starfskjör stjórnenda verði birtar með 
stöðluðum hætti. 

14) Tilkynning um ráðstafanir, sem aðildarríkin gera í 
samræmi við þessi tilmæli, skulu fela í sér skýr 
tímamörk fyrir félög til að samþykkja starfskjarastefnu í 
samræmi við meginreglurnar sem settar eru fram í 
þessum tilmælum,  

LAGT TIL EFTIRFARANDI: 

I. ÞÁTTUR 

Gildissvið og skilgreiningar 

1. Gildissvið 

1.1. Gildissvið II. þáttar þessara tilmæla samsvarar gildissviði 
tilmæla 2004/913/EB. Gildissvið III. þáttar þessara 
tilmæla samsvarar gildissviði tilmæla 2005/162/EB. 

1.2. Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að 
tryggja að skráð félög, sem tilmæli 2004/913/EB og 
2005/162/EB gilda um, taki tillit til þessara tilmæla. 

2. Skilgreiningar til viðbótar þ eim sem mælt er fyrir um í 
tilmælum 2004/913/EB og 2005/162/EB: 

2.1. „Breytilegir þættir starfskjara“: þættir er varða 
starfskjararéttindi stjórnenda sem veitt eru á grundvelli 
árangursviðmiðana, þ.m.t. kaupaukar. 

2.2. „Starfslokagreiðslur“: greiðslur, sem tengjast 
samningsslitum fyrir lok samningstímans, til 
framkvæmdastjóra eða stjórnarmanna, þ.m.t. greiðslur 
sem tengjast lengd uppsagnarfrests eða ákvæði er varðar 
samkeppnisbann sem kemur fram í samningnum.  

 

II. ÞÁTTUR 

Stefna varðandi starfskjör 

(II. þáttur tilmæla 2004/913/EB) 

3. Skipulag stefnu varðandi starfskjör stjórnenda 

3.1. Ef starfskjarastefna felur í sér breytilega þætti starfskjara 
skulu félög setja takmarkanir á breytilega þáttinn eða 
breytilegu þættina. Föstu þættirnir í starfskjörum 
stjórnenda skulu nægja til að félagið geti haldið 
breytilegum þáttum í starfskjörum þegar 
árangursviðmiðanir eru ekki uppfylltar.
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3.2. Úthlutun breytilegra þátta í starfskjörum skal vera með 
fyrirvara um fyrirframákveðnar og mælanlegar 
árangursviðmiðanir. Árangursviðmiðanir skulu stuðla að 
sjálfbæri félagsins til langs tíma og fela í sér viðmiðanir, 
sem ekki eru fjárhagslegar, sem skipta máli fyrir 
verðmætasköpun félagsins til langs tíma, s.s. að farið sé 
að gildandi reglum og málsmeðferð. 

3.3. Ef breytilegum þætti í starfskjörum er úthlutað skal 
fresta meirihluta breytilega þáttarins í lágmarkstíma. 
Hluti breytilega þáttarins sem fellur undir frestunina skal 
ákvarðaður í tengslum við hlutfallslegt vægi breytilega 
þáttarins í samanburði við fasta þáttinn í starfskjörunum. 

3.4. Samningsbundið fyrirkomulag við framkvæmdastjóra 
eða stjórnarmenn skal fela í sér ákvæði sem leyfa 
félaginu að endurheimta breytilega þætti starfskjara sem 
veitt voru á grundvelli gagna sem síðan reyndust 
augljóslega vera rangfærð. 

3.5. Starfslokagreiðslur skulu ekki fara yfir fasta fjárhæð eða 
tiltekinn árafjölda, að því er varðar árleg starfskjör, og 
skulu almennt ekki vera meira en tvö ár að því er varðar 
fastan þátt starfskjara eða ígildi hans. 

Starfslokagreiðslur skulu ekki greiðast ef starfslok eru 
vegna ófullnægjandi árangurs. 

4. Hluttengd starfskjör 

4.1. Binditími hluta skal vera þrjú ár hið minnsta eftir að 
þeim er úthlutað.  

Ekki skal vera hægt að nýta kauprétt á hlutum eða annan 
rétt til að kaupa hluti, eða fá starfskjör á grundvelli 
verðbreytinga á hlutum, í a.m.k. þrjú ár eftir úthlutun 
þeirra. 

4.2. Ávinnsla hlutabréfa og réttur til að nýta kauprétt á 
hlutum eða annan rétt til að kaupa hluti, eða að fá 
starfskjör á grundvelli verðbreytinga á hlutum, skal vera 
með fyrirvara um fyrirframákveðnar og mælanlegar 
árangursviðmiðanir. 

4.3. Eftir ávinnslutímann skulu stjórnendur halda eftir 
einhverjum hlutum, þar til umboði þeirra lýkur, sem 
miðast við þörf á að fjármagna allan kostnað í tengslum 
við kaup á hlutum. Fjöldi þeirra hluta sem haldið er eftir 
skal vera fastur, t.d. tvöfalt virði heildarstarfskjara á ári 
(föstu þættirnir auk breytilegu þáttanna). 

4.4. Starfskjör stjórnenda sem eru ekki framkvæmdastjórar 
eða annast eftirlit skulu ekki fela í sér kauprétt á hlutum. 

5. Upplýsingar um stefnu varðandi starfskjör stjórnenda 

5.1. Yfirlýsing um starfskjör, sem tilgreind eru í lið 3.1. í 
tilmælum 2004/913/EB, skal vera skýr og auðskiljanleg. 

5.2. Auk upplýsinganna, sem settar eru fram í lið 3.3 í 
tilmælum 2004/913/EB, skal yfirlýsing um starfskjör fela 
í sér eftirfarandi: 

a) skýringu á því hvernig val á árangursviðmiðunum 
stuðlar að hagsmunum félagsins til langs tíma, í 
samræmi við lið 3.2 í þessum tilmælum, 

b) skýringu á aðferðum sem beitt er til þess að ákvarða 
hvort árangursviðmiðanir hafa verið uppfylltar, 

c) nægilegar upplýsingar um tímabil frestunar með 
tilliti til breytilegra þátta starfskjara, eins og um getur 
í lið 3.3 í þessum tilmælum, 

d) nægilegar upplýsingar um stefnu er varðar 
starfslokagreiðslur, eins og um getur í lið 3.4 í 
þessum tilmælum, 

e) nægilegar upplýsingar með tilliti til ávinnslutímabila 
fyrir hluttengd starfskjör, eins og um getur í lið 4.1 í 
þessum tilmælum, 

f) nægilegar upplýsingar um stefnu að því er varðar 
geymslutíma hluta eftir ávinnslu, eins og um getur í 
lið 4.3 í þessum tilmælum, 

g) nægilegar upplýsingar um samsetningu sambærilegra 
eininga í félögum ef starfskjarastefna hefur verið 
rannsökuð í tengslum við að fastsetja 
starfskjarastefnu fyrir hlutaðeigandi félag. 

6. Atkvæði hluthafa 

6.1. Hluthafar, einkum stofnanahluthafar, skulu hvattir til að 
mæta á almenna hluthafafundi, ef við á, og nýta af 
skynsemi atkvæðisrétt sinn varðandi starfskjör 
stjórnenda, en taka jafnframt tillit til þeirra meginreglna 
sem eru í þessum tilmælum, tilmælum 2004/913/EB og 
tilmælum 2005/162/EB.  
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III. ÞÁTTUR 

Starfskjaranefndin 

(3. liður I. viðauka við tilmæli 2005/162/EB) 

7. Skipun og samsetning 

7.1. Að minnsta kosti einn aðili starfskjaranefndar skal búa 
yfir þekkingu og reynslu á sviði starfskjarastefnu. 

8. Hlutverk 

8.1. Starfskjaranefndin skal reglubundið endurskoða 
starfskjarastefnu er varðar framkvæmdastjóra og 
stjórnarmenn, þ.m.t. stefnu varðandi hluttengd starfskjör, 
og framkvæmd hennar. 

9. Starfsemi 

9.1. Starfskjaranefndin skal beita óháðu mati og sýna heilindi 
í störfum sínum. 

9.2. Þegar þ jónusta ráðgjafa er notuð í þ ví skyni að fá 
upplýsingar um markaðsstaðla fyrir starfskjarakerfi skal 
starfskjaranefndin tryggja að hlutaðeigandi ráðgjafi veiti 
ekki jafnframt mannauðsdeild og framkvæmdastjórum 
eða stjórnarmönnum viðkomandi félags ráðgjöf. 

9.3. Í störfum sínum skal starfskjaranefndin tryggja að 
starfskjör einstakra framkvæmdastjóra eða 
stjórnarmanna 

séu í réttu hlutfalli við starfskjör annarra 
framkvæmdastjóra eða stjórnarmanna og annarra 
starfsmanna félagsins. 

9.4. Starfskjaranefndin skal greina hluthöfum frá störfum 
sínum og sitja aðalfund í því augnamiði.  

 

VI. ÞÁTTUR 

Lokaákvæði 

10. Aðildarríki eru hvött til að gera nauðsynlegar ráðstafanir 
til að stuðla að beitingu þessara tilmæla fyrir 31. 
desember 2009. 

Að því er þetta varðar skulu aðildarríkin skipuleggja 
landsbundið samráð við hagsmunaaðila um þessi tilmæli 
og skulu þau tilkynna framkvæmdastjórninni um 
ráðstafanir, sem eru gerðar í samræmi við þessi tilmæli, 
svo að framkvæmdastjórnin geti fylgst náið með 
stöðunni og metið á þeim grundvelli hvort frekari 
ráðstafana er þörf. 

11. Þessum tilmælum er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 30. apríl 2009. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Siim KALLAS 

varaforseti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


