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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2001/110/WE odnoszącą się do miodu
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0530),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0304/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 
listopada 2012 r.1, 

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7–0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W następstwie wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r.
w sprawie C-442/09 pyłek w miodzie 
należy uznać za składnik w rozumieniu 
dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 

(1) W następstwie wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r.
w sprawie C-442/09 pyłek w miodzie 
należy uznać za składnik w rozumieniu 
dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 

                                               
1 Dz.U. C z […], s. […].
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Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 
2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich w zakresie 
etykietowania, prezentacji i reklamy 
środków spożywczych. Wyrok Trybunału 
opierał się na rozważaniach opartych na 
przedstawionych mu faktach, zgodnie
z którymi obecność pyłku w miodzie 
wynika głównie z odwirowywania 
dokonanego przez pszczelarza celem 
zebrania miodu. Tymczasem pyłek dostaje 
się do ula wyłącznie w wyniku działalności 
pszczół i występuje w miodzie w sposób 
naturalny niezależnie od odwirowywania 
dokonywanego przez pszczelarza celem 
zebrania miodu. Z tego powodu konieczne 
jest, by – bez uszczerbku dla stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy do 
zmodyfikowanego genetycznie pyłku
w miodzie – uściślić, że w miodzie, który 
jest substancją naturalną nie zawierającą 
składników, pyłek jest komponentem, a nie 
składnikiem w rozumieniu dyrektywy 
2000/13/WE. Należy zatem odpowiednio 
zmienić dyrektywę Rady 2001/110/WE
z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się 
do miodu.

Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 
2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich w zakresie 
etykietowania, prezentacji i reklamy 
środków spożywczych. Od tej pory 
dyrektywa ta została uchylona
i zastąpiona rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności. Wyrok Trybunału 
opierał się na rozważaniach opartych na 
przedstawionych mu faktach, zgodnie
z którymi obecność pyłku w miodzie 
wynika głównie z odwirowywania
dokonanego przez pszczelarza celem 
zebrania miodu. Tymczasem pyłek dostaje 
się do ula wyłącznie w wyniku działalności 
pszczół i występuje w miodzie w sposób 
naturalny niezależnie od odwirowywania 
dokonywanego przez pszczelarza celem 
zebrania miodu. Z tego powodu konieczne 
jest, by – bez uszczerbku dla stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy do 
zmodyfikowanego genetycznie pyłku
w miodzie – uściślić, że w miodzie, który 
jest substancją naturalną nie zawierającą 
składników, pyłek jest komponentem, a nie 
składnikiem w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr 1169/2011.
____________

1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni popiera wniosek Komisji, w którym zdefiniowano pyłek jako komponent 
miodu, a nie jego składnik, i wyjaśniono, że miód jest substancją naturalną nie zawierającą 
składników. Dyrektywa 2000/13/WE, o której mowa w oryginalnym tekście Komisji, została 
jednak uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności. Z tego względu właściwe jest zdefiniowanie 
pyłku jako komponentu miodu w kontekście niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Załączniki do dyrektywy 2001/110/WE 
zawierają elementy techniczne, które będą 
być może musiały zostać dostosowane lub 
zaktualizowane dla uwzględnienia zmian
w odpowiednich normach 
międzynarodowych. W dyrektywie tej nie 
powierza się Komisji odpowiednich 
uprawnień koniecznych do szybkiego 
dostosowania lub aktualizacji 
wspomnianych załączników, tak by 
uwzględniały one zmiany w normach 
międzynarodowych. Dlatego też, celem 
spójnego wykonania dyrektywy 
2001/110/WE, Komisji należy ponadto 
powierzyć uprawnienie do dostosowania
i aktualizacji załączników do tej dyrektywy 
celem uwzględnienia nie tylko postępu 
technicznego, ale także zmian w normach 
międzynarodowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Załączniki zawierają istotne elementy dyrektywy i w związku z tym nie są objęte zakresem 
aktów delegowanych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dlatego, aby uwzględnić postęp 
techniczny i w stosownych przypadkach 
zmiany w normach międzynarodowych, 
Komisji należy przekazać uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu celem dostosowania lub 

skreślony
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aktualizacji charakterystyki technicznej 
odnoszącej się do opisów i definicji 
produktów w załącznikach do dyrektywy 
2001/110/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Załączniki zawierają istotne elementy dyrektywy i w związku z tym nie są objęte zakresem 
aktów delegowanych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/110/WE
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Pyłku, który jest naturalnym 
komponentem szczególnym dla miodu, nie 
uznaje się za składnik, w rozumieniu art. 6 
ust. 4 dyrektywy 2000/13/WE, produktów 
określonych w załączniku 1 do niniejszej 
dyrektywy.

5. Pyłku, który jest naturalnym 
komponentem szczególnym dla miodu,
w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. f) 
rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, nie 
uznaje się za składnik produktów 
określonych w załączniku 1 do niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni popiera wniosek Komisji, w którym pyłek zdefiniowano jako komponent 
miodu, a nie jego składnik. Dyrektywa 2000/13/WE, o której mowa w oryginalnym tekście 
Komisji, została jednak uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Z tego względu właściwe jest 
zdefiniowanie pyłku jako komponentu miodu w kontekście niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2001/110/WE 
Artykuł 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 6a
w celu zmiany charakterystyki technicznej
w odniesieniu do nazw, opisów i definicji 
produktów w załączniku I oraz do 
kryteriów składu miodu w załączniku II, 
by uwzględnić postęp techniczny oraz,
w stosownych przypadkach, zmiany
w odpowiednich normach 
międzynarodowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Załączniki zawierają istotne elementy dyrektywy i w związku z tym nie są objęte zakresem 
aktów delegowanych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2001/110/WE 
Artykuł 6 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4
i 6, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia (...) r. (Urząd 
Publikacji wprowadza datę wejścia w życie 
niniejszego aktu zmieniającego).

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
dnia (...) r. (Urząd Publikacji wprowadza 
datę wejścia w życie niniejszego aktu 
zmieniającego). Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu 5 lat
Przekazanie uprawnień jest 
automatycznie przedłużane na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz poprawka 5 skreślająca art. 6.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2001/110/WE
Artykuł 6 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa
w art. 4 i 6, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa
w art. 4, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po opublikowaniu decyzji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już obowiązujących 
aktów delegowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka 5 skreślająca art. 6.
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UZASADNIENIE
Wniosek Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Sprawozdawczyni w pełni zgadza się z wnioskiem Komisji, w którym wyjaśniono, że pyłek 
nie stanowi składnika miodu, a raczej jego komponent.

Kodeks żywnościowy stanowi w ust. 3.1 normy dotyczącej miodu, że miód jest produktem 
jednoskładnikowym. Wynika też z niego jasno, że pyłku nie uważa się za składnik miodu:

„3.1. Do miodu sprzedawanego w czystej postaci nie dodaje się żadnych składników 
żywności, w tym dodatków do żywności, ani żadnych dodatków innych niż miód. Miód nie 
posiada niepożądanych substancji, niepożądanego smaku, aromatu ani zabarwienia, 
przejętych od obcej substancji w procesie przetwarzania i przechowywania. Miód nie zaczął 
fermentować ani musować. Z miodu nie wolno usuwać pyłku ani komponentów szczególnych 
dla miodu, chyba że jest to nieuniknione podczas usuwania obcych substancji 
nieorganicznych lub organicznych.”
Sprawozdawczyni popiera tę definicję miodu.

W oryginalnym tekście Komisji brakuje odniesienia do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. W tekście Komisji pyłek jest
zdefiniowany jako komponent, a nie składnik w kontekście art. 6 ust. 4 dyrektywy 
2000/13/WE. Odpowiednie odniesienie do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 należy jednak 
umieścić w tekście, ponieważ uchyliło ono i zastąpiło dyrektywę 2000/13/WE. Z tego 
powodu sprawozdawczyni wprowadziła zmiany do tekstu Komisji, aby sprecyzować, że 
pyłek nie jest uważany za składnik w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. f) rozporządzenia 1169/2011.

Ten wniosek ma ważne konsekwencje dla etykietowania miodu.  Jako produkt 
jednoskładnikowy miód nie podlega wymogom dotyczącym etykietowania, określonym w art. 
9 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011. Zdefiniowanie pyłku jako składnika spowodowałoby 
włączenie miodu w zakres tego artykułu i doprowadziłoby do dodatkowych wymogów 
dotyczących etykietowania dla sektora produkcji miodu obejmującego wiele małych 
przedsiębiorstw. 

Sprawozdawczyni uważa, że ma to również na celu wyjaśnienie sytuacji konsumentom, 
którzy, kupując obecnie miód, wychodzą z założenia, że jest on naturalnym produktem 
niezawierającym żadnych składników.
Wniosek Komisji ma na celu przywrócenie sytuacji, jaka miała miejsce przed wydaniem 
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości1. Po dodaniu poprawek sprawozdawczyni Komisja 
osiągnie ten cel. Dyrektywa zagwarantuje teraz pewność prawa w zakresie etykietowania 
składników bez nakładania na producentów dodatkowych wymogów. 
W kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości należy również zająć się kwestią 
odniesienia do żywności zmodyfikowanej genetycznie. Wniosek Komisji nie podważa 
wniosków Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-442/09, zgodnie z którymi miód 
zawierający pyłek zmodyfikowany genetycznie objęty jest zakresem rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003. Po zmianie dyrektywy 2001/110/WE miód zawierający pyłek zmodyfikowany 

                                               
1 Sprawa C-442/09 Karl Heinz Bablok i inni przeciwko Freistaat Bayern.
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genetycznie będzie nadal objęty zakresem art. 3 ust. 1 lit. c) wspomnianego rozporządzenia 
jako „żywność wyprodukowana z organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO)”.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości postawiło wielu producentów w obliczu niepewności 
prawa, co z kolei ma wpływ na handel. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego 
rynku i przywrócić nieograniczony import, należy wyeliminować tego rodzaju brak pewności 
prawa.  

W 2010 r., tj. w roku, którego dotyczą najnowsze dane statystyczne, UE wyprodukowała 
203 000 ton miodu a importowała około 148 000 ton. Z uwagi na klimat poziom produkcji
w UE jest dość nieelastyczny, a zapewnienie dostępu do rynku importowanym produktom ma 
kluczowe znaczenie dla zaspokojenia unijnego popytu. W następstwie wyroku Trybunał 
Sprawiedliwości wielu dużych eksporterów, takich jak Kanada, Argentyna, Meksyk i Chile, 
napotyka problemy w eksporcie do UE. Ponieważ w krajach tych uprawia się rośliny 
zmodyfikowane genetycznie, brak pewności w zakresie wymogów dotyczących testowania 
lub etykietowania żywności zmodyfikowanej genetycznie zakłócił przepływy handlowe. 
Import z Kanady do UE osiągnął obecnie poziom zerowy, a import z pozostałych głównych 
państw eksportujących, w których uprawia się rośliny zmodyfikowane genetycznie, 
zmniejszył się znacznie od 2011 r.
Problemy pojawiły się nawet na rynku wewnętrznym. Niemcy – konsument znacznej ilości 
miodu – importują miód z innych państw UE, spośród których wiele uprawia zatwierdzone 
GMO. Brak pewności prawa podobny do tego, jaki napotykają państwa trzecie, doprowadził 
do zablokowania dostępu do niemieckiego rynku dla miodu np. z Hiszpanii i Rumunii.  
Naszym celem powinno być przywrócenie pewności prawa producentom miodu
i pszczelarzom, a także importerom i konsumentom. Jeżeli wniosek Komisji zostanie 
przyjęty, pyłek zostanie prawnie zatwierdzony jako komponent. Oznacza to, że aby można 
było zastosować wartość progową dla etykietowania wynoszącą 0,9%, ilość zatwierdzonego 
pyłku zmodyfikowanego genetycznie trzeba będzie obliczać jako wartość procentową ogólnej 
ilości jednoskładnikowego produktu, tj. miodu, a nie jako wartość procentową całego pyłku.
Praktyczną konsekwencją tego będzie fakt, że obecność w miodzie zatwierdzonego pyłku 
zmodyfikowanego genetycznie nigdy nie będzie wymagała etykietowania. Wynika to z tego, 
że zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy maksymalna zawartość substancji 
nierozpuszczalnych w wodzie (w tym pyłku) wynosi 0,1% w przypadku miodu ogólnie i 0,5%
w przypadku miodu wyciskanego.  Wartości te są zdecydowanie niższe od wartości progowej 
wynoszącej 0,9%. 
Pyłek z kukurydzy MON 810 nie został jeszcze zatwierdzony, co oznacza, że państwa 
członkowskie, w których uprawia się GMO, mogą musieć spełnić wymogi innych państw 
członkowskich w zakresie testowania. Wymóg ten zostanie zniesiony z chwilą zatwierdzenia 
pyłku MON 810. W dniu 18 grudnia 2012 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) stwierdził w swojej opinii na temat pyłku MON 810, że

„genetyczna modyfikacja kukurydzy MON 810 nie stanowiłaby dodatkowego zagrożenia dla 
zdrowia, jeżeli pyłek MON 810 miałby zastąpić w żywności lub jako żywność pyłek kukurydzy
z kukurydzy niezmodyfikowanej genetycznie”2.
Można w związku z tym już teraz założyć, że zezwolenie może zostać wydane wkrótce.

                                               
2 Biuletyn EFSA 2012; 10(12):3022 [s. 9].
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Przyjęcie wniosku Komisji zagwarantuje eksporterom zarówno z UE, jak i spoza niej 
pewność prawa, która jest im niezbędna do rozpoczęcia normalizacji przepływów 
handlowych. 
Dostosowanie do Traktatu z Lizbony

Art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa zakres aktów 
delegowanych:

„Zgodnie z art. 290 TFEU prawodawca może przekazywać Komisji uprawnienia do przyjęcia 
aktów o charakterze nieprawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają 
niektóre, inne niż istotne, elementy aktu prawodawczego.” Akty prawne przyjęte w ten sposób 
przez Komisję są według terminologii stosowanej w Traktacie aktami „delegowanymi” (art. 
290 ust. 3).
Wniosek Komisji umożliwiłby jej dokonywanie zmiany charakterystyki technicznej
w odniesieniu do nazw, opisów produktów i definicji w załączniku I oraz do kryteriów składu 
miodu w załączniku II do obowiązującej obecnie dyrektywy.  Sprawozdawczyni uważa 
jednak, że wszystkie te kwestie są istotnymi elementami dyrektywy. W związku z tym 
wniosek Komisji, umożliwiając zmianę istotnych elementów, wykracza poza zakres aktów 
delegowanych określonych w Traktacie. Dlatego też w sprawozdaniu sprawozdawczyni 
usunięto te odniesienia z wniosku Komisji.

Komisji i tak mają zostać powierzone uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących elementów innych niż istotne. Dlatego podtrzymano propozycję zawartą w art. 4, 
by akty delegowane określały metody weryfikacji zgodności miodu z postanowieniami 
niniejszej dyrektywy.

Takie stanowisko należy postrzegać w kontekście niedawnego przyjęcia podobnych 
modyfikacji dyrektywy 2012/12/UE w sprawie soków owocowych. W tej dyrektywie 
fragmenty załączników zawierające nazwy, definicje i charakterystykę produktów wyłączono
z zakresu przekazania uprawnień.  Podobne podejście przyjęto w odniesieniu do trwających 
dyskusji w sprawie tzw. „dyrektyw śniadaniowych”, które mają na celu dostosowanie 
istniejących uprawnień wykonawczych Komisji określonych w dyrektywach Rady 
1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE i 2001/114/WE do postanowień 
Traktatu z Lizbony. Ważne jest, aby Parlament zachował konsekwentne stanowisko w tej 
sprawie, dlatego sprawozdawczyni uwzględniła te pozostałe dyrektywy, przygotowując 
sprawozdanie.

Sprawozdawczyni zmieniła też okres, na jaki można przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych. Czas nieokreślony zastąpiono okresem pięciu lat, który 
podlega automatycznemu przedłużeniu. Poprawka ta odzwierciedla standardowe określenie 
Parlamentu dotyczące aktów delegowanych i jest spójna z podejściem przyjętym
w odniesieniu do dyrektyw wspomnianych powyżej.


