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1. Stryk ändringsförslag 41. Numreringen av resten av ändringsförslagen i betänkandet 

kvarstår oförändrad. 

(Innehållet i ändringsförslagen 35 och 41, vilka båda antogs av utskottet för ekonomi och 

valutafrågor, är identiskt. Ändringsförslag 41 ska därför strykas.) 

2. Ändringsförslag 101 ska lyda: 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Ordföranden ska efter ett öppet 

urvalsförfarande utses av tillsynsstyrelsen 

utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper 

om finansiella institut och marknader och 

sin erfarenhet med relevans för finansiell 

tillsyn och reglering. 

2. Ordföranden ska efter ett öppet 

urvalsförfarande, som ska anordnas och 

skötas av kommissionen, utses av 

Europaparlamentet utifrån sina meriter, 

färdigheter, kunskaper om finansiella 

institut och marknader och sin erfarenhet 
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med relevans för finansiell tillsyn och 

reglering. 

Innan ordföranden utses ska 

tillsynsstyrelsens val av kandidat 

tillstyrkas av Europaparlamentet. 

Kommissionen ska lägga fram en 

förslagslista med tre kandidater för 
Europaparlamentet. Efter att ha 

genomfört utfrågningar med dessa 

kandidater ska Europaparlamentet välja 

ut en av dem. Den utvalda kandidaten ska 

utses av tillsynsstyrelsen. 

Tillsynsstyrelsen ska också bland sina 

ledamöter utse en suppleant som ska utföra 

ordförandens uppgifter i dennes frånvaro. 

Tillsynsstyrelsen ska också bland sina 

ledamöter utse en suppleant som ska utföra 

ordförandens uppgifter i dennes frånvaro. 

Denna suppleant ska inte vara ledamot av 

förvaltningsstyrelsen. 

3. Ändringsförslag 128 ska lyda: 

Förslag till förordning 

Artikel 62 – punkterna 1a och 1b (nya) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Under perioden efter denna 

förordnings ikraftträdande och innan 

myndigheten bildas ska nivå 3-kommittén 

i nära samarbete med kommissionen 

förbereda nivå 3-kommitténs ersättning 

med myndigheten. Nivå 3-kommittéerna 

kan utföra allt ändamålsenligt 

förberedelsearbete, men de slutliga 

besluten ska fattas av myndighetens 

organ. 

 1b. Under perioden från denna 

förordnings ikraftträdande till dess att 

ordföranden och förvaltningsstyrelsens 

ledamöter samt den verkställande 

direktören har utsetts ska myndigheten 

provisoriskt ledas av ordföranden för den 

befintliga nivå 3-kommittén och 

administreras av dess generalsekreterare. 

 

(Berör samtliga språkversioner.) 


