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Ändringsförslag 1 

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG* 

till kommissionens förslag 

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

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 

(EU) 2015/… 

om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i 

oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig 

ordning för omstrukturering av sockerindustrin 

                                                 
*  Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och 

strykningar med symbolen ▌. 
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EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42 

första stycket, 43.2 och 114, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och 

                                                 
1 Yttrande av den 1 juli 2015 (ännu ej offentliggjort i EUT). 
2  Europaparlamentets ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets 

beslut av den … (ännu ej offentliggjort i EUT). 
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av följande skäl: 

(1) Att göra unionslagstiftningen mer överblickbar är en viktig del av den strategi för 

bättre lagstiftning som unionens institutioner genomför. Därför bör de rättsakter som 

inte längre har faktisk verkan upphävas. 

(2) Följande rättsakter på området för den gemensamma jordbrukspolitiken har blivit 

obsoleta, men är trots detta fortfarande formellt i kraft: 

– Rådets direktiv 76/621/EEG1. Innehållet i det direktivet har införts i 

kommissionens förordning (EG) nr 1881/20062. 

– Rådets förordning (EG) nr 320/20063. Den tillfälliga ordning som inrättades 

genom den förordningen var tillämplig endast till regleringsåret 2009/2010. 

(3) För att säkerställa säkerhet och klarhet i rättsligt avseende bör dessa obsoleta 

förordningar upphävas. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

                                                 
1 Rådets direktiv 76/621/EEG av den 20 juli 1976 om högsta tillåtna halt av erukasyra 

i oljor och fetter avsedda som människoföda och i livsmedel med tillsatta oljor och 
fetter (EGT L 202, 28.7.1976, s. 35). 

2 Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om 
fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 
20.12.2006, s. 5). 

3 Rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en 
tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om 
ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42). 
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Artikel 1 

Direktiv 76/621/EEG och förordning (EG) nr 320/2006 upphävs. 

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

 

Utfärdad i … 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 

 

 


