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Tarkistus 1 

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET* 

komission ehdotukseen 

--------------------------------------------------------- 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 

ASETUS (EU) 2015/… 

öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä 

annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta 

rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 

kumoamisesta 

                                                 
* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. 
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EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 

artiklan ensimmäisen kohdan, 43 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä2 

                                                 
1 Lausunto annettu 1. heinäkuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). 
2 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja 

neuvoston päätös, tehty … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). 
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sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Unionin lainsäädännön avoimuuden lisääminen on olennainen osa unionin 

toimielinten täytäntöönpanemaa parempaa lainsäädäntöstrategiaa. Sen vuoksi on 

aiheellista kumota säädökset, joilla ei ole enää todellista vaikutusta. 

(2) Seuraavat yhteisen maatalouspolitiikan alaan liittyvät säädökset ovat vanhentuneet, 

vaikka ne muodollisesti ovat vielä voimassa: 

– Neuvoston direktiivi 76/621/ETY1. Mainitun direktiivin sisältö on otettu 

komission asetukseen (EY) N:o 1881/20062. 

– Neuvoston asetus (EY) N:o 320/20063. Mainitulla asetuksella vahvistettu 

väliaikainen järjestelmä oli voimassa vain markkinointivuoteen 2009/2010 

saakka. 

(3) Oikeusvarmuuden ja oikeudellisen selkeyden vuoksi kyseiset vanhentuneet säädökset 

olisi kumottava, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

                                                 
1 Neuvoston direktiivi 76/621/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1976, elintarvikkeena 

sellaisenaan käytettävien öljyjen ja rasvojen sekä elintarvikkeiden, joihin on lisätty öljyä ja 

rasvoja, sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä (EYVL L 202, 

28.7.1976, s. 35). 
2 Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen 

elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 

20.12.2006, s. 5). 
3 Neuvoston asetus (EY) N:o 320/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, yhteisön 

sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan 

rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta (EUVL L 58, 

28.2.2006, s. 42). 
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1 artikla 

Kumotaan direktiivi 76/621/ETY ja asetus (EY) N:o 320/2006. 

2 artikla 

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

Tehty  

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

Puhemies Puheenjohtaja 

 


