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1. Ændringsforslag 41 udgår. Nummereringen af de øvrige ændringsforslag i 

betænkningen forbliver uændret. 

(Ændringsforslag 35 og 41, som begge blev vedtaget af Økonomi- og Valutaudvalget, er 

indholdsmæssigt set identiske. Ændringsforslag 41 bør derfor udgå.) 

2. Ændringsforslag 101 får følgende ordlyd: 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Formanden udpeges af tilsynsrådet på 

grundlag af sine kvalifikationer, sit 

kendskab til finansielle institutioner og 

markeder samt relevant erfaring med 

2. Formanden udpeges af Europa-

Parlamentet på grundlag af sine 

kvalifikationer, sit kendskab til finansielle 

institutioner og markeder samt relevant 
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finansielt tilsyn og regulering efter en åben 

udvælgelsesprocedure. 

erfaring med finansielt tilsyn og regulering 

efter en åben udvælgelsesprocedure, som 

tilrettelægges og forvaltes af 

Kommissionen. 

Før udpegelsen skal den kandidat, 

tilsynsrådet har udvalgt, bekræftes af 

Europa-Parlamentet. 

Kommissionen forelægger Europa-

Parlamentet en liste med tre kandidater. 

Europa-Parlamentet foretager høringer af 

kandidaterne, hvorefter det vælger en af 

disse. Den således udvalgte kandidat 

udnævnes af tilsynsrådet. 

Tilsynsrådet vælger også fra sin midte en 

suppleant, som kan varetage formandens 

opgaver i dennes fravær. 

Tilsynsrådet vælger også fra sin midte en 

suppleant, som kan varetage formandens 

opgaver i dennes fravær. Denne suppleant 

må ikke være medlem af bestyrelsen. 

 

3. Ændringsforslag 128 får følgende ordlyd: 

Forslag til forordning 

Artikel 62 – stk. 1 a og 1 b (nye) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. I perioden efter denne forordnings 

ikrafttræden og før oprettelsen af 

myndigheden handler niveau 3-udvalget i 

tæt samarbejde med Kommissionen med 

henblik på at forberede udskiftningen af 

niveau 3-udvalget med myndigheden. 

Niveau 3-udvalget kan træffe alle nyttige 

forberedende foranstaltninger, idet den 

endelige beslutning dog træffes af 

myndighedens relevante organer.  

 1b. I perioden fra denne forordnings 

ikrafttræden til datoen for udpegelse af 

formanden for og medlemmerne af 

bestyrelsen samt udnævnelse af den 

administrerende direktør fungerer 

formanden for det eksisterende niveau 3-

udvalg som midlertidig formand og 

udvalgets generalsekretær som midlertidig 

direktør for myndigheden. 

 



 

\tempdocDA.doc 3/3 PE438.410v02-00 

 DA 

(Vedrører alle sprogversioner.) 


