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***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
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***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0530),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0304/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. novembri 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kohtuasjas C-442/09 6. septembril 
2011. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsuse 
kohaselt tuleb mees sisalduvat õietolmu 
käsitada mee koostisosana Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. 
aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu 
märgistamist, esitlemist ja reklaami 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 

(1) Kohtuasjas C-442/09 6. septembril 
2011. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsuse 
kohaselt tuleb mees sisalduvat õietolmu 
käsitada mee koostisosana Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. 
aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu 
märgistamist, esitlemist ja reklaami 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 

                                               
1 ELT C., lk. 
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ühtlustamise kohta) tähenduses. Kohtu 
otsuse tegemisel võeti aluseks kohtule 
esitatud faktid, mille kohaselt sisaldab mesi 
õietolmu peamiselt mesiniku enda tegevuse
(tsentrifuugimine, mida tehakse mee 
kogumiseks) tõttu. Tegelikult satub 
õietolmu tarru üksnes mesilaste tegevuse 
tulemusena ning õietolmu leidub mees 
looduslikult, sõltumata sellest, kas mesinik 
on mee eraldanud tsentrifuugimise teel või 
mitte. Seega on vaja geneetiliselt 
muundatud õietolmu sisaldava mee osas 
selgitada (ilma, et see piiraks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. 
aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003
(geneetiliselt muundatud toidu ja sööda 
kohta) kohaldamist), et mesi on looduslik 
aine, millele ei saa lisada toidu koostisosi 
ning et õietolm esineb mees looduslikult 
ega ole selle koostisosa direktiivi 
i2000/13/EÜ tähenduses. Seepärast tuleks 
nõukogu 20. detsembri 2001. aasta 
direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta 
vastavalt muuta.

ühtlustamise kohta) tähenduses. Samas on 
nimetatud direktiiv kehtetuks tunnistatud 
ja asendatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 1169/2011, milles 
käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele1. Kohtu otsuse tegemisel võeti 
aluseks kohtule esitatud faktid, mille 
kohaselt sisaldab mesi õietolmu peamiselt 
mesiniku enda tegevuse (tsentrifuugimine, 
mida tehakse mee kogumiseks) tõttu.
Tegelikult satub õietolmu tarru üksnes 
mesilaste tegevuse tulemusena ning 
õietolmu leidub mees looduslikult, 
sõltumata sellest, kas mesinik on mee 
eraldanud tsentrifuugimise teel või mitte.
Seega on vaja geneetiliselt muundatud 
õietolmu sisaldava mee osas selgitada
(ilma, et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. septembri 2003. aasta 
määruse (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda kohta) 
kohaldamist), et mesi on looduslik aine, 
millele ei saa lisada toidu koostisosi ning et 
õietolm esineb mees looduslikult ega ole 
selle koostisosa määruse (EL) nr 
1169/2011 tähenduses.
____________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

Or. en

Selgitus

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut, mille kohaselt õietolm lihtsalt sisaldub mees, mitte ei 
ole mee koostisosa, ning milles täpsustatakse, et mesi on looduslik aine, millel puuduvad 
koostisosad. Kuid komisjoni algses ettepanekus osutatud direktiiv 2000/13/EÜ on kehtetuks 
tunnistatud ja asendatud määrusega (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe 
esitamist tarbijatele. Seetõttu peaks õietolmu mees sisaldumise määratlus vastama nimetatud 
määruse kontekstile.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2001/110/EÜ lisades on 
esitatud tehnilised elemendid, mida võib 
olla vaja kohandada või ajakohastada 
asjakohastes rahvusvahelistes 
standardites toimunud arengute arvesse 
võtmiseks. Kõnealuses direktiivis ei anta 
komisjonile asjakohaseid volitusi, mille 
alusel neid lisasid saaks rahvusvahelistes 
standardites toimunud arengute arvesse 
võtmiseks kiiresti kohandada või 
ajakohastada. Seega tuleks direktiivi 
2001/110/EÜ ühtse rakendamise 
tagamiseks anda komisjonile volitus 
kohandada või ajakohastada kõnealuse 
direktiivi lisasid, et võtta arvesse mitte 
üksnes tehnoloogia arengut, vaid ka 
rahvusvahelistes standardites toimunud 
arenguid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lisad sisaldavad direktiivi olemuslikke elemente ning seetõttu ei kuulu need delegeeritud 
õigusaktide kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks, et võtta arvesse tehnoloogia 
arengut ning vajaduse korral ka 
rahvusvahelistes standardites toimunud 
arenguid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitus võtta vastu õigusakte kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 290, mille 
kohaselt kohandada või ajakohastada 

välja jäetud
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direktiivi 2001/110/EÜ lisades esitatud 
tootekirjelduste ja määratluste tehnilisi 
üksikasju.

Or. en

Selgitus

Lisad sisaldavad direktiivi olemuslikke elemente ning seetõttu ei kuulu need delegeeritud 
õigusaktide kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Mee looduslikule koostisele eriomast 
õietolmu ei käsitata mee koostisosana
direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõike 4
tähenduses toodete puhul, mis on loetletud
käesoleva direktiivi I lisas.”

5. Mee looduslikule koostisele eriomast 
õietolmu ei käsitata mee koostisosana
määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 2 lõike
2 punkti f tähenduses toodete puhul, mis 
on loetletud käesoleva direktiivi I lisas.”

Or. en

Selgitus

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut, mille kohaselt õietolm lihtsalt sisaldub mees, mitte ei 
ole mee koostisosa. Kuid komisjoni algses ettepanekus osutatud direktiiv 2000/13/EÜ on 
kehtetuks tunnistatud ja asendatud määrusega (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse 
toidualase teabe esitamist tarbijatele. Seetõttu peaks õietolmu mees sisaldumise määratlus 
vastama nimetatud määruse kontekstile. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ 
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 6a antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 

välja jäetud
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õigusakte, mille eesmärk on muuta I lisas 
esitatud nimetuste, tootekirjelduste ja 
määratlustega seonduvaid tehnilisi 
omadusi ning II lisas sätestatud mee 
koostise kriteeriume, selleks et võtta 
arvesse tehnoloogia arengut ja vajaduse 
korral ka asjakohastes rahvusvahelistes 
standardites toimunud arenguid.

Or. en

Selgitus

Lisad sisaldavad direktiivi olemuslikke elemente ning seetõttu ei kuulu need delegeeritud 
õigusaktide kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ 
Artikkel 6a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 4 ja 6 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse 
komisjonile määramata ajaks alates (…).
(Väljaannete Talitus märgib käesoleva 
muutmisakti jõustumise kuupäeva).

2. Artiklis 4 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse 
komisjonile viieks aastaks alates (…).
(Väljaannete Talitus märgib käesoleva 
muutmisakti jõustumise kuupäeva).
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne 5-
aastase perioodi lõppemist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab hiljemalt kolm kuud enne 
iga ajavahemiku lõppu pikendamisele 
vastuväite.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 5, millega jäetakse välja artikkel 6.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 6a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
artiklites 4 ja 6 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
artiklis 4 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse selles otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 5, millega jäetakse välja artikkel 6.
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SELETUSKIRI
Euroopa Kohtu otsus

Raportöör nõustub täielikult komisjoni ettepanekuga, milles on selgitatud, et õietolm ei ole 
mee koostisosa, vaid ta lihtsalt sisaldub mees.

Codex Alimentariuse mett käsitleva standardi lõike 3.1 kohaselt on mesi ainult ühest 
koostisosast koosnev toode. Standardis on ka täpsustatud, et õietolmu ei peeta mee 
koostisosaks:
3.1. Meena turustamisel ei tohi meele olla lisatud mingeid toidu koostisosasid, sh lisaained, 
samuti ei tohi sinna olla lisatud midagi muud peale mee. Mees ei tohi olla ühtegi selle 
käitlemise ja ladustamise ajal võõrkehadest või -ollustest omandatud ebasoovitatavat ainet ja 
sellel ei tohi olla niimoodi omandatud maitset, lõhna või värvi. Mesi ei tohi olla hakanud 
käärima. Õietolmu või muid meele iseäralikke ja selles sisalduvaid elemente ei tohi 
eemaldada, välja arvatud juhul, kui see on võõraste anorgaaniliste või orgaaniliste ainete 
eemaldamisel vältimatu.

Raportöör pooldab mee sellist määratlust.
Komisjoni algses ettepanekus ei osutata aga Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 
2011. aasta määrusele (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele. Komisjoni tekstis on määratletud, et õietolm sisaldub mees, kuid see ei ole mee 
koostisosa direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõike 4 tähenduses. Kuid direktiiv 2000/13/EÜ 
tunnistati kehtetuks ja asendati määrusega (EL) nr 1169/2011, mistõttu peab asjakohane viide 
osutama nüüd nimetatud määrusele. Sellel põhjusel on raportöör komisjoni ettepanekut 
muutnud, et täpsustada, et õietolmu ei peeta mee koostisosaks määruse (EL) nr 1169/2011 
artikli 2 lõike 2 punkti f tähenduses.
See järeldus mõjutab mee märgistamist olulisel määral. Kuna mesi on ainult ühest 
koostisosast koosnev toode, ei kehti sellele määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 9 lõikes 1 
osutatud märgistamistingimused. Kui õietolm määratletaks koostisosana, kuuluks ka mesi 
nimetatud artikli kohaldamisalasse, mis tooks paljusid väikeettevõtteid hõlmava 
meetootmissektori jaoks kaasa täiendavad märgistamisnõuded. 

Raportöör on veendunud, et see muudab olukorra selgemaks ka tarbijate silmis, kes ostavad 
praegu mett teadmises, et see on looduslik toode, millel puuduvad koostisosad.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on taastada olukord, mis valitses enne Euroopa Kohtu otsuse1

vastuvõtmist. Kui komisjoni teksti tehakse raportööri muudatusettepanekud, siis see eesmärk 
ka saavutatakse. Seeläbi aitaks direktiiv luua koostisosade märgistamise küsimuses 
õiguskindluse, kehtestamata seejuures tootjatele täiendavaid nõudeid. 

Samuti tuleb Euroopa Kohtu otsuse kontekstis tegeleda geneetiliselt muundatud toidu 
küsimusega. Komisjoni ettepanekus ei seata kahtluse alla kohtuasjas C-442/09 tehtud Euroopa 
Kohtu otsust, mille kohaselt kohaldatakse geneetiliselt muundatud õietolmu sisaldava mee 
puhul määrust (EÜ) nr 1829/2003. Geneetiliselt muundatud õietolmu sisaldavat mett 
käsitletakse ka pärast direktiivi 2001/110/EÜ muutmist jätkuvalt GMOdest toodetud toiduna 
ning selle suhtes kohaldatakse kõnealuse määruse artikli 3 lõike 1 punkti c.

                                               
1 Otsus kohtuasjas C-442/09: Karl Heinz Bablok jt v. Freistaat Bayern.
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Euroopa Kohtu otsuse tõttu on paljud tootjad sattunud õiguslikult ebakindlasse olukorda, mis 
on omakorda mõjutanud kaubandust. Selleks et tagada ühtse turu sujuv toimimine ning 
taastada piiranguteta impordivoog, tuleb selline õiguslik ebaselgus kaotada. 
2010. aastal (viimane aasta, mille kohta on olemas statistilised andmed) toodeti ELis 203 000 
tonni mett ning lisaks imporditi ELi mett veel ligikaudu 148 000 tonni. Kliima tõttu ei ole ELi 
tootmismaht eriti paindlik ning ELi nõudlusele vastamiseks on äärmiselt oluline tagada 
importkauba turulepääs. Pärast Euroopa Kohtu otsuse vastuvõtmist on paljudel suurtel 
eksportivatel riikidel nagu Kanada, Argentina, Mehhiko ja Tšiili tekkinud ELi eksportimisega 
probleemid. Kuna nendes riikides kasvatatakse geneetiliselt muundatud põllukultuure, tingis 
kaubavoo katkemise geneetiliselt muundatud kultuuridega seonduva testimise ja/või 
märgistamise nõude põhjustatud ebakindlus. Praeguseks on lõpetatud Kanada eksport ELi; 
import muudest geneetiliselt muundatud kultuure kasvatavatest suurtest eksportivatest 
riikidest on pärast 2011. aastat samuti oluliselt vähenenud.
Probleeme on esinenud isegi siseturul. Saksamaa on oluline meetarbija ning impordib mett 
muudest ELi liikmesriikidest, millest paljudes kasvatatakse heakskiidetud GMOsid. 
Kolmandate riikide kogetuga samaväärse õigusliku ebakindluse tõttu on Saksamaa lõpetanud 
mee importimise aga sellistest riikidest nagu Hispaania ja Rumeenia. 
Meie eesmärk peaks olema taastada meetootjate ja mesinike, aga ka importijate ja tarbijate 
õiguskindlus. Kui komisjoni ettepanek vastu võetakse, kinnitatakse sellega ametlikult, et 
õietolm lihtsalt sisaldub mees. See tähendab, et kohustuslikku märgistamist eeldavat 0,9% 
suurust normi kohaldatakse selle alusel, kui suur on heakskiidetud geneetiliselt muundatud 
kultuuride õietolmu koguse protsentuaalne sisaldus mees (ehk ühest koostisainest koosnevas 
tootes), mitte kogu õietolmus.
Tegelikkuses tähendab see seda, et heakskiidetud geneetiliselt muundatud kultuuride õietolmu 
kogus mees ei nõua kunagi erimärgistust, kuna – nagu käesoleva direktiivi II lisas märgitud –
mee maksimaalne vees lahustumatute ainete (sh õietolmu) sisaldus on üldiselt 0,1% ning 
pressitud mee puhul 0,5%. See jääb ilmselgelt alla 0,9% normi. 
Mesi ei tohi praegu sisaldada maisi MON 810 õietolmu, mis tähendab, et muud liikmesriigid 
võivad nõuda GMOsid kasvatavate liikmesriikide puhul endiselt testimist. See nõue 
tühistatakse, kui maisi MON 810 õietolmu sisaldus mees heaks kiidetakse. Euroopa 
Toiduohutusamet märkis oma 18. detsembri 2012 arvamuses maisi MON 810 õietolmu kohta, 
et geneetiliselt muundatud mais MON 810 ei kujunda endast täiendavat terviseriski ka siis, 
kui geneetiliselt muundamata maisi õietolmu asemel kasutatakse toidus või toiduna maisi 
MON 810 õietolmu2.

Sellega antakse varakult mõista, et luba võidakse anda varsti.
Komisjoni ettepaneku vastuvõtmisega antakse nii välisriikide kui ka ELi liikmesriikidest 
eksportijatele kaubavoogude normaliseerumise alustamiseks vajalik õiguskindlus. 
Kooskõlastamine Lissaboni lepinguga

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290 määratletakse üldjoontes delegeeritud 
õigusaktide kohaldamisala.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 võimaldatakse seadusandjal delegeerida 
komisjonile „õigus võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad, mis 
                                               
2 EFSA Teataja (2012); 10(12):3022 [lk 9].
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täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi”. Komisjoni 
poolt sel viisil vastuvõetud õigusakte nimetatakse aluslepingus kasutatava terminoloogia 
kohaselt delegeeritud õigusaktideks (artikli 290 lõige 3).
Komisjoni ettepaneku kohaselt oleks komisjonil seega võimalik muuta käesoleva direktiivi I 
lisas esitatud nimetuste, tootekirjelduste ja määratlustega seonduvaid tehnilisi üksikasju ning 
II lisas sätestatud mee koostise kriteeriume. Raportööri meelest on need kõik siiski direktiivi 
olemuslikud osad. Kuna komisjoni ettepanek võimaldaks olemuslike elementide muutmist, 
ületataks sellega delegeeritud õigusaktide kohaldamisala piire, mis on sätestatud aluslepingus. 
Sel põhjusel on raportöör need viited oma raportis komisjoni ettepanekust eemaldanud.
Komisjonile antakse siiski õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte seoses direktiivi 
mitteolemuslike osade muutmisega. Seega jäetakse teksti alles artiklina 4 esitatud ettepanek 
kasutada delegeeritud õigusakte selliste meetmete kehtestamiseks, mille abil kontrollida mee 
vastavust käesoleva direktiivi sätetele.
Selle seisukoha puhul tuleb arvesse võtta puuviljamahlu käsitleva direktiivi 2012/12/EL kohta 
tehtud ja hiljuti vastu võetud sarnaseid muudatusi. Käesoleva direktiivi puhul on delegeeritud 
õigusaktide kohaldamisalast välja jäetud lisade need osad, mis sisaldavad tootenimetusi, 
määratlusi ja omadusi. Sarnane seisukoht on võetud ka käimasolevas arutelus nn 
hommikusöögidirektiivide üle, mille abil soovitakse ühtlustada komisjonile nõukogu 
direktiivides 1999/4/EÜ, 2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ ja 2001/114/EÜ antud 
kehtivaid rakendusvolitusi Lissaboni lepingu sätetega. Parlamendi seisukohtade järjepidevus 
on oluline ning seetõttu võttis raportöör käesolevat raportit koostades arvesse ka nimetatud 
muid direktiive.

Raportöör on teinud muudatusi ka seoses sellega, kui pikaks ajaks võib komisjonile 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse anda. Määramata pikkus on asendatud 
viieaastase perioodiga, mida pikendatakse automaatselt. See muudatusettepanek on kooskõlas 
delegeeritud õigusaktidega seonduva parlamendi standardsõnastusega ning eespool nimetatud 
direktiivide suhtes võetud seisukohtadega.


