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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

a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0530),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0304/2012),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. november 14-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
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bíróság 2011. szeptember 6-án a C-
442/09. sz. ügyben hozott ítélete nyomán a 
mézben található virágport az élelmiszerek 
címkézésére, kiszerelésére és 
reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. 

(1) A Bíróság 2011. szeptember 6-án a C-
442/09. sz. ügyben hozott ítélete nyomán a 
mézben található pollent az élelmiszerek 
címkézésére, kiszerelésére és 
reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. 

                                               
1 HL C […], […], […] o.
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március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
összetevőnek kell tekinteni. A Bíróság 
ítélete a beterjesztett tényekre támaszkodva 
azon a megítélésen alapult, hogy a mézben 
található virágpor jelenlétét elsősorban a 
méhész által a méz begyűjtése érdekében 
végzett centrifugálás eredményezi. A
virágpor azonban kizárólag a méhek 
tevékenysége eredményeként jut be a 
kaptárba, és természetesen van jelen a 
mézben, tekintet nélkül arra, hogy a 
méhész centrifugálással nyeri-e ki a mézet 
vagy sem. Ezért a géntechnológiával 
módosított élelmiszerekről és 
takarmányokról szóló, 2003. szeptember 
22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a mézben található, 
géntechnológiával módosított virágporra
való alkalmazásának sérelme nélkül 
tisztázni kell, hogy a virágpor a méznek –
amely természetes anyag és nincsenek 
összetevői – alkotóeleme, nem pedig a 
2000/13/EK irányelv értelmében vett 
összetevője. Ezért a mézről szóló, 2001. 
december 20-i 2001/110/EK tanácsi 
irányelvet ennek megfelelően módosítani 
kell.

március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
összetevőnek kell tekinteni. Az irányelvet 
időközben hatályon kívül helyezték, és 
helyébe a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. 
október 25-i 1169/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 lépett. A 
Bíróság ítélete a beterjesztett tényekre 
támaszkodva azon a megítélésen alapult, 
hogy a mézben található pollen jelenlétét 
elsősorban a méhész által a méz begyűjtése 
érdekében végzett centrifugálás 
eredményezi. A pollen azonban kizárólag a 
méhek tevékenysége eredményeként jut be 
a kaptárba, és természetesen van jelen a 
mézben, tekintet nélkül arra, hogy a 
méhész centrifugálással nyeri-e ki a mézet 
vagy sem. Ezért a géntechnológiával 
módosított élelmiszerekről és 
takarmányokról szóló, 2003. szeptember 
22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a mézben található, 
géntechnológiával módosított pollenre való 
alkalmazásának sérelme nélkül tisztázni 
kell, hogy a pollen a méznek – amely 
természetes anyag és nincsenek összetevői 
– alkotóeleme, nem pedig az 
1169/2011/EU rendelet értelmében vett 
összetevője.

Or. en

Indokolás

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, amely a pollent a méz alkotóelemeként, s nem 
pedig összetevőjeként határozza meg, és tisztázza, hogy a méz olyan természetes anyag, 
amelynek nincsenek összetevői. Az eredeti bizottsági szövegben említett 2000/13/EK 
irányelvet ugyanakkor hatályon kívül helyezték, és helyébe a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet lépett.  Ezért helyénvaló, hogy a 
pollent a méz alkotóelemeként határozzák meg a rendeletben.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2001/110/EK irányelv mellékletei 
technikai elemeket tartalmaznak, 
amelyeket esetleg ki kell igazítani vagy 
frissíteni kell, hogy tekintetbe vegyék a 
vonatkozó nemzetközi szabványokban 
végbement változásokat. Az irányelv nem 
ruház a Bizottságra megfelelő 
hatásköröket ahhoz, hogy gyorsan 
kiigazítsa vagy frissítse az említett 
mellékleteket a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban végbement változások 
figyelembe vétele érdekében. Ezért a 
2001/110/EK irányelv következetes 
alkalmazása érdekében a Bizottságra kell 
ruházni azt a hatáskört is, amelynek 
értelmében az irányelv mellékleteit 
nemcsak a technikai fejlődés figyelembe 
vétele, hanem a nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett változások 
figyelembe vétele érdekében is 
kiigazíthatja vagy frissítheti.

törölve

Or. en

Indokolás

A mellékletek az irányelv lényeges elemeit tartalmazzák, ezért nem tartoznak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezért – a műszaki fejlődés és szükség 
esetén a nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett változások figyelembe vétele 
érdekében – a Bizottságot fel kell 

törölve
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hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikke szerint a 2001/110/EK irányelv 
mellékleteiben a termékleírásokhoz és -
meghatározásokhoz kapcsolódó technikai 
jellemzőket kiigazítsa vagy frissítse.

Or. en

Indokolás

A mellékletek az irányelv lényeges elemeit tartalmazzák, ezért nem tartoznak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2001/110/EK irányelv
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A pollen, amely a méz természetes 
alkotóeleme, nem tekinthető az ezen 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
termék összetevőjének a 2000/12/EK 
irányelv 6. cikkének (4) bekezdése 
értelmében.

5. A pollen, amely a méz természetes 
alkotóeleme, nem tekinthető az ezen 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
termék összetevőjének az 1169/2011/EU 
rendelet 2. cikkének (2) bekezdése 
értelmében.

Or. en

Indokolás

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, amely a pollent a méz alkotóelemeként, s nem 
pedig összetevőjeként határozza meg. Az eredeti bizottsági szövegben említett 2000/13/EK 
irányelvet ugyanakkor hatályon kívül helyezték, és helyébe a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet lépett.  Ezért helyénvaló, hogy 
pollent a méz alkotóelemeként határozzák meg a rendeletben. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2001/110/EK irányelv 
6 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 6a. cikknek megfelelően az 
I. mellékletben található 
termékmegnevezésekkel, 
termékleírásokkal és -meghatározásokkal, 
valamint a II. mellékletben található, a 
méz összetételére vonatkozó ismérvekkel 
kapcsolatos technikai jellemzők 
módosítása céljából, a technikai fejlődés 
és adott esetben a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett fejlemények 
figyelembe vétele érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

A mellékletek az irányelv lényeges elemeit tartalmazzák, ezért nem tartoznak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2001/110/EK irányelv 
6a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 4. és 6. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok elfogadására adott felhatalmazás
határozatlan időre szól, (…)-tól/-től 
kezdődő hatállyal. (E módosító jogszabály 
hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal 
tölti ki.)

(2) A Bizottságnak a 4. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására adott felhatalmazás ötéves 
időtartamra szól, (…)-tól/-től kezdődő 
hatállyal. (E módosító jogszabály 
hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal 
tölti ki.) A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időtartam vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbinak megfelelő 
időtartamra, kivéve, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
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vége előtt kifogást emel a meghosszabbítás 
ellen.

Or. en

Indokolás

Lásd a 6. cikket törlő 5. módosítást.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2001/110/EK irányelv
6a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 4. és 6. cikkben említett 
felhatalmazást az Európai Parlament vagy 
a Tanács bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(3) A 4. cikkben említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Indokolás

Lásd a 6. cikket törlő 5. módosítást.
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INDOKOLÁS
Az Európai Bíróság (EB) következtetései

Az előadó maradéktalanul egyetért a Bizottság javaslatával, amely tisztázza, hogy a pollen 
nem a méz összetevője, hanem alkotóeleme.

Az Élelmezési Kódex mézre vonatkozó szabványában a (3) bekezdés 1. pontja megállapítja, 
hogy a méz egyetlen összetevőből álló termék. Egyértelművé teszi azt is, hogy a pollent nem 
lehet a méz összetevőjének tekinteni.
"3.1. Mézként történő forgalmazása esetén a mézhez más élelmiszer-összetevőt – ideértve az 
élelmiszer-adalékanyagokat is – vagy egyéb összetevőt a mézen kívül nem lehet adni. A méz 
nem tartalmazhat semmilyen, a feldolgozás és tárolás során idegen anyagból származó 
kifogásolható anyagokat, ízt, aromát vagy szennyeződést.  A méznek nem kezdődhetett meg az 
erjedése, nem lehet habzó. Sem pollen, sem pedig egyéb természetes alkotóeleme nem 
távolítható el a mézből, kivéve, ha ez az idegen eredetű szerves és szervetlen anyagok 
eltávolításának elkerülhetetlen következménye.”
Az előadó támogatja a méz fenti meghatározását.
Az eredeti bizottsági szöveg nem tesz említést a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletről. A Bizottság szövege a 2000/13/EK irányelv 6. cikkének (4) bekezdésével 
kapcsolatban a pollent a méz alkotóelemeként, s nem pedig összetevőjeként határozza meg. A 
2000/13/EK irányelvet ugyanakkor hatályon kívül helyezték, és helyébe az 1169/2011/EU 
rendelet lépett, ezért ennek megfelelően ez utóbbira kell hivatkozni. Ebből kifolyólag az 
előadó módosította a bizottsági szöveget annak tisztázása érdekében, hogy a pollen az 
1169/2011/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének f) pontja értelmében nem tekinthető 
összetevőnek.

E következtetés jelentős hatással jár a méz címkézésére. Egyetlen összetevőből álló 
termékként a mézre nem vonatkoznak az 1169/2011/EU rendelet 9. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott címkézési követelmények. A pollen összetevőként való 
meghatározásával a méz a fenti cikk hatálya alá esne, amely kiegészítő címkézési 
követelményeket jelentene a számos kisvállalkozót is foglalkoztató méztermelő ágazat 
számára.  

Az előadó úgy véli, hogy ez a fogyasztók számára is tisztázná a helyzetet, akik jelenleg annak 
tudatában vásárolnak mézet, hogy az összetevőkkel nem rendelkező természetes termék.

A Bizottság javaslatának az a célja, hogy helyreállítsa az EB ítélete előtti helyzetet1, amit az 
előadó módosításával el is fog érni. Az irányelv így jogbiztonságot teremtene az összetevők 
címkézését illetően anélkül, hogy további követelményeket róna a termelőkre. 
Foglalkozni kell továbbá az EB ítéletében a géntechnológiával módosított élelmiszerekre tett 
hivatkozással. A bizottsági javaslat nem kifogásolja a Bíróságnak a C-554/09 ügyben hozott 
azon következtetését, hogy a géntechnológiával módosított pollent tartalmazó méz az 
1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozik. A 2001/110/EK irányelv módosítása után a 
géntechnológiával módosított pollent tartalmazó méz mint „géntechnológiával módosított 

                                               
1 Karl Heinz Bablok és társai kontra Freistaat Bayern, HL C 442/09. 
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szervezetekből (GMO-kból) előállított élelmiszer” továbbra is az említett rendelet 3. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja hatálya alá fog tartozni.

Az EB ítélete sok termelőt hozott bizonytalan jogi helyzetbe, ami viszont kihatott a 
kereskedelemre. Az egységes piac zökkenőmentes működése, illetve a korlátozás nélküli 
folyamatos behozatal helyreállítása érdekében ezeket a jogbizonytalanságokat meg kell 
szüntetni. 

2010-ben – amelyre vonatkozóan a legfrissebb statisztikai adatok rendelkezésre állnak – az 
EU 203 000 tonna mézet állított elő, és mintegy 148 000 tonna mézet hozatott be. Az EU 
éghajlata miatt a termelési szint meglehetősen rugalmatlan, és az uniós kereslet kielégítése 
érdekében létfontosságú, hogy hozzáférést biztosítsanak a behozatal számára. Az EB ítéletét 
követően számos jelentős exportáló ország – például Kanada, Argentína, Mexikó és Chile –
tapasztalt nehézségeket az EU-ba történő kivitelük során. Minthogy ezen országok 
termesztenek GM-terményeket, a kereskedelmi forgalom azért akadozott, mert a GM-ek 
tesztelésére és/vagy címkézésére vonatkozó követelmények körül bizonytalanságok 
jelentkeztek. A Kanadából az EU-ba irányuló mézbehozatal jelenleg megszűnt; és a többi, 
GM-eket termesztő, fontos mézexportáló országokból érkező behozatal is drámai mértékben 
csökkent 2011 óta.
Még a belső piacon is jelentkeztek problémák. A jelentős mézfogyasztó Németország a többi 
uniós tagállamból importált mézet, közülük olyan országokból is, ahol engedélyezett GMO-
kat termesztenek. Hasonlóan a harmadik országok által tapasztalt jogbizonytalansághoz, olyan 
országok előtt is akadályoztatva van a Németországba irányuló behozatal, mint Spanyolország 
és Románia. 

Célunk, hogy helyreálljon a jogbiztonság a méztermelők és méhészek, illetve az importőrök 
és a fogyasztók számára. Amennyiben a bizottsági javaslat elfogadásra kerül, a pollen jogilag 
alkotóelemnek fog minősülni. Ez azt jelenti, hogy a 0,9%-os címkézési határérték 
alkalmazásához az engedélyezett GMO-k tartalmának mennyiségét a „mézből” mint egyetlen 
összetevőből álló termék teljes mennyiségének arányaként, s nem pedig a teljes pollen-
mennyiség százalékaként kell kiszámítani.

Ennek gyakorlati következménye az, hogy az engedélyezett GM-pollen mézben való 
jelenlétére nem fog semmilyen címkézési követelmény vonatkozni. Ennek az a magyarázata, 
hogy az irányelv II. melléklete szerint a vízben nem oldódó anyagok (köztük a pollen) 
maximális tartalma általában a méz 0,1%-át, a sajtolt méznek pedig 0,5%-át teszi ki. Ezek 
nyilvánvalóan a 0,9%-os küszöb alatti értékek. 
A MON 810 kukorica pollenje még nem engedélyezett, ami azt jelenti, hogy egyes 
tagállamok továbbra is tesztelési követelményeket írhatnak elő a GMO-kat termesztő 
tagállamok számára. Ez a követelmény a MON 810 kukorica pollenjének engedélyezését 
követően megszűnik. 2012. december 18-án az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 
az alábbi véleményt adta a MON 810 kukorica pollenjére vonatkozóan:

„a MON 810 kukoricán végzett genetikai módosítás nem minősül további egészségügyi 
kockázatnak, amennyiben a MON 810 pollent a genetikailag nem módosított kukorica 
pollenjének helyettesítésére  vagy ha élelmiszerként használják fel.2”
E vélemény annak lehet az előjele, hogy az engedélyezésre rövidesen sorra kerülhet. 

                                               
2 EFSA Journal 2012, 10 (12): 3022 (9. o.)
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A bizottsági javaslat elfogadása meg fogja teremteni a kereskedelmi forgalom 
normalizálódásához szükséges jogbiztonságot az EU-n kívüli és belüli exportálók számára 
egyaránt. 
A Lisszaboni Szerződéssel való összhang biztosítása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikke így határozza meg a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályát:

„Az EUMSZ 290. cikke lehetővé teszi, hogy a jogalkotó felhatalmazást adjon „a Bizottság 
részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási 
aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. A Bizottság által ily 
módon elfogadott jogi aktusokat a Szerződés által használt terminológia „felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusként” említi (290. cikk (3) bekezdés).”
A bizottsági javaslat lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy módosítsa az irányelv I. 
mellékletében található termékmegnevezésekkel, termékleírásokkal és -meghatározásokkal, 
valamint az irányelv II. mellékletében található, a méz összetételére vonatkozó ismérvekkel 
kapcsolatos technikai jellemzőket. Az előadó szerint ugyanakkor ezek mind az irányelv 
alapvető részét képezik. Ezért a Bizottság javaslata – azzal, hogy alapvető elemek 
módosítását teszi lehetővé – túllép a Szerződésben megfogalmazott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus hatályán. Az előadó emiatt törölte a bizottsági javaslatból az erre vonatkozó 
hivatkozásokat.
A nem alapvető rendelkezésekre vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására továbbra is felhatalmazzák a Bizottságot. Ezért a 4. cikk javaslata – a méz ezen 
irányelv rendelkezéseinek való megfelelését ellenőrző módszerek meghatározására irányuló, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozóan – fenntartandó.
E rendelkezést a gyümölcslevekről szóló 2012/12/EU irányelv hasonló jellegű módosításainak 
közelmúltbeli elfogadásával összefüggésben kell vizsgálni. Az említett irányelv 
mellékleteiben a termékek neveit, meghatározásait és jellemzőit tartalmazó részeket kiemelték 
a felhatalmazás hatálya alól. Hasonló megközelítést alkalmaznak az úgynevezett „reggeli 
étkezésről szóló” irányelvekről jelenleg folyó eszmecseréken, amelyek az 1999/4/EK,
2000/36/EK, 2001/111/EK, 2001/113/EK és 2001/114/EK tanácsi irányelvekben a 
Bizottságnak adott végrehajtási hatásköröket kívánják összhangba hozni a Lisszaboni 
Szerződés rendelkezéseivel. Fontos, hogy a Parlament következetes maradjon, ezért az előadó 
a jelentés készítése során ezeket az irányelveket is figyelembe vette. 

Az előadó emellett megnövelte azt az időtartamot, amely alatt a Bizottságra lehet ruházni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását. Ez az időtartam a meghatározatlan 
időtartam helyett ötéves, hallgatólagosan meghosszabbítható időszakra módosult. Ez a 
módosítás tükrözi a Parlament szokásos szövegezését a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kapcsolatosan, illetve összhangban van a fenti irányelvekben alkalmazott 
megközelítésekkel is.


