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Predlog
UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka
kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme
za prestrukturiranje industrije sladkorja

SL

SL

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM
Akti, ki so bili sprejeti v zadnjih desetletjih, so postali brezpredmetni, vendar formalno še
vedno veljajo. Zastareli so zaradi svoje začasne narave ali ker so njihovo vsebino povzeli
poznejši akti. Evropski parlament, Svet in Komisija so se v medinstitucionalnem sporazumu o
boljši pripravi zakonodaje dogovorili, da je treba pravo Skupnosti posodobiti in strniti z
razveljavitvijo aktov, ki se ne uporabljajo več. Akte, ki nimajo več nadaljnjega pomena, je
zaradi izboljšanja preglednosti in varnosti prava Unije treba umakniti iz njenega pravnega
reda.
Komisija je že večkrat, delno z običajnimi postopki za razveljavitev delno pa z razglasitvijo
zadevnih aktov Komisije za zastarele, iz pravnega reda umaknila zastarele predpise. Komisija
je opredelila dva akta Sveta, ki sta povezana s skupno kmetijsko politiko in temeljita na členih
42 in 43 Pogodbe (prejšnja člena 36 in 37) ter sta postala brezpredmetna, vendar uradno še
vedno veljata. Komisija nima pristojnosti, da bi akte, ki jih je sprejel Svet, razglasila za
zastarele. Zaradi pravne varnosti Komisija predlaga, da Svet in Evropski parlament akta,
navedena v tem predlogu, razveljavita.
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EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti prvega pododstavka člena 42 in
člena 43(2) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,
v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izboljšanje preglednosti prava Unije je bistveni del strategije za boljše oblikovanje
pravnih aktov, ki jo izvajajo institucije Unije. Zato je pri tem primerno iz veljavne
zakonodaje umakniti tiste akte, ki so postali brezpredmetni.

(2)

Naslednja akta, povezana s skupno kmetijsko politiko, sta zastarela, vendar uradno še
vedno veljata:

(3)

–

Direktiva Sveta 76/621/EGS2. Vsebino navedene direktive je povzela Uredba
Komisije (ES) 1881/20063.

–

Uredba Sveta (ES) št. 320/20064. Začasna shema, ki je bila ustanovljena z
navedeno uredbo, se je uporabljala le do tržnega leta 2009/2010.

Zaradi pravne varnosti in jasnosti je treba zastarela akta razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
Člen 1
Direktiva 76/621/EGS in Uredba (ES) št. 320/2006 se razveljavita.
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UL C , , str. .
Direktiva Sveta 76/621/EGS z dne 20. julija 1976 o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v
oljih in masteh, namenjenih prehrani ljudi, ter v živilih, ki so jim dodana olja in masti (UL L 202,
28.7.1976, str. 35).
Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih
onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5).
Uredba Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za
prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o
financiranju skupne kmetijske politike (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).
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Člen 2
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju,

Za Evropski parlament
Predsednik
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Za Svet
Predsednik
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