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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK 
irányelvnek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0150),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
43. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0089/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyv értelmében az osztrák szövetségi tanács által benyújtott, indokolással ellátott 
véleményre, amely azt hangsúlyozza, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll 
összhangban a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. május 23-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Noha az 1999/4/EK, a 2000/36/EK, a (3) Az 1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 

                                               
1 HL C 229., 2012.7.31., 143. o.
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2001/111/EK és a 2001/114/EK irányelv 
mellékletei olyan technikai elemeket 
tartalmaznak, amelyeket a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
fejleményekre tekintettel indokolt lehet 
kiigazítani vagy naprakésszé tenni, ezen 
irányelvek nem ruháznak a Bizottságra 
megfelelő hatáskört a szóban forgó 
mellékleteknek a nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett 
fejleményekre tekintettel történő gyors 
kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
érdekében. Ezenfelül az 1999/4/EK 
irányelv nem ruház megfelelő hatáskört a 
Bizottságra mellékletének a technikai 
fejlődés figyelembevételének érdekében 
történő gyors kiigazítására vagy 
naprakésszé tételére vonatkozóan, noha a
szóban forgó melléklet olyan technikai 
elemeket tartalmaz, amelyeket a technikai 
fejlődés figyelembevétele érdekében 
szintén indokolt lehet kiigazítani vagy 
naprakésszé tenni. Továbbá a 2000/36/EK 
irányelv I. mellékletének A. szakasza és B. 
szakaszának 1. pontja nem tartozik azon 
bizottsági hatáskörök alá, amelyek a
szóban forgó melléklet bizonyos 
rendelkezéseinek a technikai fejlődéshez 
való hozzáigazítására vonatkoznak, noha 
azok olyan technikai elemeket 
tartalmaznak, amelyeket a technikai 
fejlődés figyelembevétele érdekében 
indokolt lehet kiigazítani vagy
naprakésszé tenni. Ezért az 1999/4/EK, a 
2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 
2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelv
következetes alkalmazása érdekében az 
1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 2001/111/EK 
és a 2001/114/EK irányelv mellékleteinek 
a technikai fejlődés és a nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett fejlemények 
figyelembevétele érdekében történő 
kiigazításához vagy naprakésszé tételéhez 
szükséges további hatáskörökkel is 
indokolt a Bizottságot felruházni.

2001/111/EK és a 2001/114/EK irányelv 
mellékletei terméknevekre és/vagy 
árumegnevezésekre, termékleírásokra, -
meghatározásokra és -jellemzőkre 
vonatkozó elemeket tartalmaznak, 
amelyeket a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett változásokra
vagy a technikai fejlődésre tekintettel 
indokolt lehet kiigazítani vagy naprakésszé 
tenni. Az olyan előírások tekintetében, 
amelyek nem alapvető technikai elemekre 
– konkrétan a 2000/36/EK irányelv I. 
mellékletének C és D szakaszában, a
2001/111/EK irányelv mellékletének B 
szakaszában és a 2001/113/EK irányelv
III. mellékletének B szakaszában foglalt 
elemekre – vonatkoznak, helyénvaló 
felhatalmazni a Bizottságot arra, hogy a
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el e mellékleteknek a
vonatkozó nemzetközi szabványokban
bekövetkezett változásokkal összhangban 
történő kiigazítása vagy a technikai 
fejlődés figyelembevétele érdekében.

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ennélfogva az 1999/4/EK, a 
2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 
2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelv 
bizonyos nem alapvető rendelkezéseinek a 
technikai fejlődés és/vagy adott esetben a 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
fejlemények figyelembevétele érdekében 
történő kiegészítése vagy módosítása 
céljából a Bizottságot fel kell ruházni azzal 
a hatáskörrel, hogy az alábbi hatály és 
tartalom tekintetében – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően – felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhasson el: az 
1999/4/EK irányelv tekintetében a 
mellékletben található 
termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos, általában 
százalékos arányban kifejezett technikai 
jellemzők kiigazítása vagy naprakésszé 
tétele céljából; a 2000/36/EK irányelv 
tekintetében az 1. melléklet A. 
szakaszában található 
árumegnevezésekkel és –
meghatározásokkal kapcsolatos, általában 
százalékos arányban és/vagy grammban 
kifejezett technikai jellemzők, valamint a 
szóban forgó melléklet B., C. és D. 
szakaszának kiigazítása vagy naprakésszé 
tétele céljából; a 2011/111/EK irányelv 
tekintetében a melléklet A. részének az 
abban található megnevezésekkel és 
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők és a melléklet B. részének 
kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
céljából; a 2011/113/EK irányelv 
tekintetében az I. mellékletnek az abban 
található termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos, általában 

(4) Ennélfogva a 2000/36/EK, a 
2001/111/EK és a 2001/113/EK irányelv 
bizonyos nem alapvető rendelkezéseinek a 
technikai fejlődés és/vagy adott esetben a 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
változások figyelembevétele érdekében 
történő kiegészítése vagy módosítása 
céljából a Bizottságot fel kell ruházni azzal 
a hatáskörrel, hogy az alábbi hatály és 
tartalom tekintetében – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően – felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhasson el: a 
2000/36/EK irányelv tekintetében az I. 
melléklet C és D szakaszának kiigazítása 
vagy naprakésszé tétele céljából; a 
2001/111/EK irányelv tekintetében a 
melléklet B szakaszának részének 
kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
céljából; és a 2001/113/EK irányelv 
tekintetében a III. melléklet B részének 
kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
céljából; 
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grammban és/vagy százalékos arányban 
kifejezett technikai jellemzők, valamint a 
II. mellékletnek és a III. melléklet B. 
részének kiigazítása vagy naprakésszé 
tétele céljából; valamint a 2011/114/EK 
irányelv tekintetében az I. mellékletnek az 
abban található 
termékmeghatározásokkal és 
terméknevekkel kapcsolatos, általában 
százalékos arányban kifejezett technikai 
jellemzők, valamint a II. melléklet 
kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
céljából.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk
1999/4/EK irányelv
4 és 5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 1999/4/EK irányelv 4. és 5. cikkének 
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az 1999/4/EK rendelet 4. és 5. cikkét el 
kell hagyni.

Or. en

Indokolás

A melléklet termékleírásokat, -meghatározásokat és -jellemzőket tartalmaz, így tehát 
felhatalmazás tárgyává nem tehető lényegi elemekre vonatkozik. Továbbá a (6) 
preambulumbekezdésben ismertetett okok miatt a 4. és 5. cikk elavul.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk
2000/36/EK irányelv
5 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
az 1. melléklet A. szakaszában található 
árumegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők, valamint a szóban forgó 
melléklet B., C. és D. szakaszának 
módosítása céljából, a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
fejlemények, és adott esetben a technikai 
fejlődés figyelembevétele érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
az I. melléklet C és D szakaszának 
módosítása céljából, a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
változások, és adott esetben a technikai 
fejlődés figyelembevétele érdekében.

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet A és B szakaszai árumegnevezéseket, -meghatározásokat és -jellemzőket 
tartalmaz, így tehát felhatalmazás tárgyává nem tehető alapvető elemekre vonatkozik Ezzel 
szemben az I. melléklet C és D szakaszai az összetevők százalékának kiszámítására és az 
irányelvben említett cukortípusokra vonatkoznak; ezek nem alapvető technikai elemeknek 
tekinthetők, amelyeket felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén módosítani lehet.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk
2000/36/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak az 5. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására adott felhatalmazás 
határozatlan időre szól, (…)-tól/-től 
kezdődő hatállyal. (E módosító jogszabály 
hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal 
tölti ki.) 

(2) A Bizottságnak az 5. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására adott felhatalmazás ötéves 
időszakra szól, (…)-tól/-től kezdődő 
hatállyal. (E módosító jogszabály 
hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal 
tölti ki.) 

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam lejárta előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
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kivéve, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács – legkésőbb az adott időszak vége 
előtt három hónappal – kifogást emel a 
meghosszabbítás ellen.

Or. en

Indokolás

lásd a 2000/36/EK irányelv 5. cikkéhez fűzött indokolást. Más uniós intézményeknek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásáról és eredményeiről való tájékoztatása 
érdekében.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk
2001/111/EK irányelv
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 
5. cikkel összhangban történő elfogadására 
a melléklet A. részében található 
megnevezésekkel és meghatározásokkal 
kapcsolatos technikai jellemzők, valamint 
a melléklet B. részének módosítása 
céljából, a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett fejlemények, 
és adott esetben a technikai fejlődés 
figyelembevétele érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 
5. cikkel összhangban történő elfogadására 
a melléklet B részének módosítása 
céljából, a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett változások, 
és adott esetben a technikai fejlődés 
figyelembevétele érdekében.

Or. en

Indokolás

A melléklet A szakasza része termékleírásokat és -meghatározásokat tartalmaz, így tehát 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus tárgyává nem tehető lényegi elemekre vonatkozik. Ezzel 
ellentétben a melléklet B szakasza része a cukrok bizonyos jellemzőinek meghatározására 
szolgáló módszerekre vonatkozik, amelyek minősülhetnek felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
révén módosítható, nem alapvető technikai elemnek.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk
2001/111/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak az 4. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására adott felhatalmazás
határozatlan időre szól, (…)-tól/-től 
kezdődő hatállyal. (E módosító jogszabály 
hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal 
tölti ki.)

(2) A Bizottság 4. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása
ötéves időtartamra szól …-tól/től kezdődő 
hatállyal. (E módosító jogszabály 
hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal 
tölti ki.)

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam lejárta előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
kivéve, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács – legkésőbb az adott időszak vége 
előtt három hónappal – kifogást emel a 
meghosszabbítás ellen.

Or. en

Indokolás

lásd a 2001/111/EK irányelv 4. cikkéhez fűzött indokolást. Más uniós intézményeknek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásáról és eredményeiről való tájékoztatása 
érdekében.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk
2001/113/EK irányelv
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
az I. mellékletben található 

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
a III. melléklet B részének módosítása 
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termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők, valamint a II. mellékletnek és a 
III. melléklet B. részének módosítása 
céljából, a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett fejlemények, 
és adott esetben a technikai fejlődés 
figyelembevétele érdekében.

céljából, a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett változások, 
és adott esetben a technikai fejlődés 
figyelembevétele érdekében.

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet termékneveket és -meghatározásokat tartalmaz, a II. melléklet a termékek 
előállításához esetleg használt további összetevőket pontosítja; e mellékletek tehát nem 
képezhetik felhatalmazáson alapuló jogi aktus tárgyát. A III. melléklet B szakasza a 
nyersanyag-feldolgozásra vonatkozik, és alkalmas arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus révén módosítsák.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk
2001/113/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak az 5. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására adott felhatalmazás
határozatlan időre szól, (…)-tól/-től 
kezdődő hatállyal. (E módosító jogszabály 
hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal 
tölti ki.)

(2) A Bizottság 5. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása
ötéves időtartamra szól …-tól/től kezdődő 
hatállyal. (E módosító jogszabály 
hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal 
tölti ki.)

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam lejárta előtt jelentést 
készít a felhatalmazásokról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra, kivéve, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács – legkésőbb az 
adott időszak vége előtt három hónappal –
kifogást emel a meghosszabbítás ellen.

Or. en
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Indokolás

lásd a 2001/113/EK irányelv 5. cikkéhez fűzött indokolást.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk
2001/114/EK irányelv
5 és 6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/114/EK irányelv 5. és 6. cikkének 
helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2001/114/EK irányelv 5. és 6. cikkét el 
kell hagyni.

Or. en

Indokolás

A melléklet termékmeghatározásokat és árumegnevezéseket tartalmaz, így tehát 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus tárgyává nem tehető lényegi elemekre vonatkozik. 
Továbbá a (6) preambulumbekezdésben ismertetett okok miatt a 5. és 6. cikk elavul. 
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INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat célja – a javaslat az alábbi tanácsi irányelvek tekintetében szeretné 
összhangba hozni a Bizottság meglévő végrehajtási hatásköreit:

 a kávé- és a cikóriakivonatokról szóló, 1999. február 22-i 1999/4/EK irányelv;

 az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről szóló, 2000. június 23-i 
2000/36/EK irányelv;

 az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákról szóló, 2001. december 20-i 
2001/111/EK irányelv;

 az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsemekről, zselékről, marmeládokról és a 
cukrozott gesztenyekrémről szóló, 2001. december 20-i 2001/113/EK irányelv;

 az egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről 
szóló, 2001. december 20-i 2001/114/EK irányelv,

a Lisszaboni Szerződés előírásaival (i) a Bizottságnak az EUMSZ 290. cikke (1) 
bekezdésében megállapítottak szerint a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit 
kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok) elfogadására való felhatalmazása tekintetében, és (ii) a Bizottságnak az 
EUMSZ 291. cikkének (2) bekezdésében előírt, kötelező erejű uniós jogi aktusok 
(végrehajtási aktusok) végrehajtására vonatkozó egységes feltételek elfogadására való 
felhatalmazása tekintetében. 
A javaslat szerint a jelenlegi „reggeli étkezésről szóló” irányelvek nem ruháznak a Bizottságra 
megfelelő hatáskört a szóban forgó mellékleteknek a nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett változásokra tekintettel történő gyors kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
érdekében. Ezért javasolt a Bizottság felhatalmazása arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhasson el

 az 1999/4/EK irányelv tekintetében a mellékletben található termékmegnevezésekkel 
és -meghatározásokkal kapcsolatos technikai jellemzők kiigazítása vagy naprakésszé 
tétele céljából;

 a 2000/36/EK irányelv tekintetében az 1. melléklet A. szakaszában található 
árumegnevezésekkel és –meghatározásokkal kapcsolatos, általában százalékos 
arányban és/vagy grammban kifejezett technikai jellemzők, valamint a szóban forgó 
melléklet B., C. és D. szakaszának kiigazítása vagy naprakésszé tétele céljából;

 a 2011/111/EK irányelv tekintetében a melléklet A. részének az abban található 
megnevezésekkel és meghatározásokkal kapcsolatos technikai jellemzők és a 
melléklet B. részének kiigazítása vagy naprakésszé tétele céljából;

 a 2011/113/EK irányelv tekintetében az I. mellékletnek az abban található 
termékmegnevezésekkel és -meghatározásokkal kapcsolatos, általában grammban 
és/vagy százalékos arányban kifejezett technikai jellemzők, valamint a II. 
mellékletnek és a III. melléklet B. részének kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
céljából;
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 valamint a 2011/114/EK irányelv tekintetében az I. mellékletnek az abban található 
termékmeghatározásokkal és terméknevekkel kapcsolatos, általában százalékos 
arányban kifejezett technikai jellemzők, valamint a II. melléklet kiigazítása vagy 
naprakésszé tétele céljából.

Ezen túlmenően a javaslat megfosztaná a Bizottságot azon hatáskörtől, amely alapján a 
„reggeli étkezésről szóló” irányelvek azon rendelkezéseit igazítaná ki, amelyek az 
irányelveket az élelmiszerekre vonatkozó uniós jog általános elveivel és követelményeivel 
kívánják egyeztetni. Az ilyen hatáskörrel való felruházás manapság elavult, hiszen az 
élelmiszerekre vonatkozó általános uniós előírások – ahogyan őket a 178/2002/EK rendelet 
tartalmazza – közvetlenül alkalmazandók az említett irányelvek hatálya alá tartozó 
termékekre. 

Az előadó megjegyzései és ajánlásai – Az előadó megjegyzi, hogy a „reggeli étkezésről 
szóló” irányelvek jelenlegi szövegei komitológiai intézkedéseket (az 1999/4/EK és a 
2000/36/EK…. irányelvek esetében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráson
belül) vagy szélesebb alkalmazási körben szabályozási bizottsági eljárást írnak elő, amelyhez 
az EP véleménye szükséges (a 2001/111/EK, 2001/113/EK, 2001/114/EK irányelvek). A 
2001/114/EK irányelvet módosító 2007/61/EK irányelv egy releváns módosító aktust 
szemléltet, amely lehetővé teszi (egyes dehidratált tejek esetében) a proteintartalom 
szabványosítását és a Codex Alimentarius standardjához való igazítását (lásd még az EP 
2007. szeptember 15-i P6_TA(2007)0371 állásfoglalását is). 
A javasolt új megfogalmazás konkrétabbnak tűnik, és lehetővé teszi a Bizottság számára a 
mellékletekben szereplő termékleírások és -meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők kiigazítását. Ugyanakkor kifejezett felhatalmazást adni a jellemzők olyan szintű 
módosításaira, amelyek a termékek leírását, meghatározását vagy elnevezését – az irányelvek 
alapvető elemeit – érintik, túlmutatna a Szerződés 290. cikke – amely a jogalkotási aktus 
pusztán néhány nem alapvető elemének módosítására korlátozza a felhatalmazást –
értelmében vett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazási körén. 

Annak érdekében, hogy a felhatalmazás megfelelő módon csak a nem alapvető elemekre 
terjedjen ki, és hogy elkerüljük a félreérthetőséget azt illetően, hogy a Bizottság milyen 
mértékig fogadhat el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, amelyek olyan alapvető 
elemeket érintenek, mint például a termékmeghatározás,  az előadó javasolja a felhatalmazás 
korlátozását 

 a 200/36/EK irányelv esetében az I. melléklet C és D szakaszára, 

 a 2001/111/EK irányelv esetében a melléklet B szakaszára,

 a 2001/113/EK irányelv esetében a III. melléklet B szakaszára,
illetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében mindazon előírások eltörlését, 
amelyek érintik a termékleírásokat, -meghatározásokat, -megnevezéseket és kereskedelmi 
elnevezéseket, illetve jellemzőket. Az előadó javasolja továbbá a felhatalmazás ötéves 
(meghosszabbítható) időszakra való korlátozását, illetve a felhatalmazás figyelemmel 
követését a Bizottság felszólítása révén, hogy az egyes ötéves időszakok lejárta előtt készítsen 
erről jelentést.  
Az előadó ezért hangsúlyozza a gyümölcslevekről szóló irányelv (v.ö. 2012/12/EU irányelv) 
nemrégi módosítása során elfogadott hozzáállást, amely alapján a termékneveket, -
meghatározásokat és -leírásokat felsoroló mellékletet kizárták a felhatalmazással átadott 
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illetékességi körből.  Egyértelmű, hogy az ilyen alapvető elemeket nem szabad felhatalmazás 
útján módosítani. 

Másrészt az előadó egyetért azzal a javaslattal, hogy vissza kell vonni a Bizottság azon 
felhatalmazását, hogy a jelen irányelveket az élelmiszerekre alkalmazandó általános uniós 
előírásokhoz igazítsa, minthogy ez utóbbiakra a meglévő élelmiszerügyi jogszabályok 
kiterjednek.


