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Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, millega määratakse
toiduõlide ja -rasvade maksimaalne eruukhappesisaldus, ning nõukogu määrus (EÜ) nr
320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks
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SELETUSKIRI
Mitme viimaste kümnendite jooksul vastuvõetud õigusakti mõju on ammendunud, kuid
tehniliselt on need endiselt jõus. Aktid on vananenud oma ajutise laadi tõttu või on nende sisu
üle võetud hilisemate aktidega. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon leppisid paremat
õigusloomet käsitlevas institutsioonidevahelises kokkuleppes kokku, et ühenduse õigust tuleb
ajakohastada ja õigusaktide arvu vähendada, tunnistades kehtetuks õigusaktid, mida enam ei
kohaldata. Enam mitte asjakohased õigusaktid tuleks ühenduse õigustikust välja jätta, et
parandada liidu õiguse läbipaistvust ning kindlust.
Komisjon on võtnud mitmel puhul meetmeid, et eemaldada õigustikust vananenud õigusakte,
mõnel juhul õigusaktide kehtetuks tunnistamisega tavapärase menetluse abil ja mõnel juhul
komisjoni asjakohaste õigusaktide vananenuks kuulutamisega. Komisjon on kindlaks teinud
kaks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitel 42 ja 43 (endised artiklid 36 ja 37) põhinevat
ühise põllumajanduspoliitikaga seotud nõukogu õigusakti, millel ei ole enam praktilist mõju,
aga mis on ametlikult ikka veel jõus. Nõukogu poolt vastu võetud õigusaktide vananenuks
tunnistamine ei ole komisjoni pädevuses. Õiguskindluse huvides soovitab komisjon, et
nõukogu ja parlament tunnistaksid kehtetuks käesolevas ettepanekus loetletud õigusaktid.
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Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, millega määratakse
toiduõlide ja -rasvade maksimaalne eruukhappesisaldus, ning nõukogu määrus (EÜ) nr
320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 42 esimest lõiku ja artikli
43 lõiget 2,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,
olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,
toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt
ning arvestades järgmist:
(1)

Liidu õiguse läbipaistvuse parandamine on oluline osa parema õigusloome
strateegiast, mida liidu institutsioonid rakendavad. Sellega seoses on asjakohane jätta
kehtivate õigusaktide hulgast välja õigusaktid, millel ei ole enam tegelikku mõju.

(2)

Järgmised ühise põllumajanduspoliitikaga seotud õigusaktid on vananenud, kuigi
ametlikult on need ikka veel jõus:

(3)

–

nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ2. Nimetatud direktiivi sisu on üle võetud
komisjoni määrusesse (EÜ) nr 1881/20063;

–

nõukogu määrus (EÜ) nr 320/20064. Nimetatud määrusega kehtestatud ajutist
kava kohaldati üksnes kuni turundusaastani 2009/2010.

Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks kõnealused vananenud õigusaktid kehtetuks
tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
Artikkel 1
Direktiiv 76/621/EMÜ ja määrus (EÜ) nr 320/2006 tunnistatakse kehtetuks.
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ELT C ..., ..., lk …
Nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, 20. juuli 1976, millega määratakse toiduõlide ja -rasvade ning õli- või
rasvalisandiga toiduainete maksimaalne eruukhappesisaldus (EÜT L 202, 28.7.1976, lk 35).
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1881/2006, 19. detsember 2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete
piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5).
Nõukogu määrus (EÜ) nr 320/2006, 20. veebruar 2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse
ümberkorraldamiseks ühenduses ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise
põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 58, 28.2.2006, lk 42).
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Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel
president
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Nõukogu nimel
eesistuja
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