
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2284 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

uchylające dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu 
erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające 

tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 akapit pierwszy, art. 43 ust. 2 
oraz art. 114, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1), 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zwiększenie przejrzystości prawa unijnego jest zasadniczym elementem strategii lepszego stanowienia prawa 
wdrażanego przez instytucje Unii. W tym kontekście należy uchylić te akty prawne, które nie wywołują już 
rzeczywistych skutków. 

(2)  Poniższe akty prawne dotyczące wspólnej polityki rolnej nie są już aktualne, mimo iż formalnie nadal pozostają 
w mocy: 

—  dyrektywa Rady 76/621/EWG (3). Treść tej dyrektywy została włączona do rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1881/2006 (4), 

—  rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 (5). Tymczasowy system ustanowiony tym rozporządzeniem 
obowiązywał tylko do roku gospodarczego 2009/2010. 

(3)  Ze względu na pewność i przejrzystość prawa powyższe nieaktualne akty prawne należy uchylić, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Dyrektywa 76/621/EWG i rozporządzenie (WE) nr 320/2006 tracą moc. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Opinia z dnia 1 lipca 2015 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz 

decyzja Rady z dnia 16 listopada 2015 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(3) Dyrektywa Rady 76/621/EWG z dnia 20 lipca 1976 r. w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i 

tłuszczach przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz w środkach spożywczych zawierających dodatek olejów lub tłuszczów 
(Dz.U. L 202 z 28.7.1976, s. 35). 

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych 
zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5). 

(5) Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu 
cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej 
(Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 42). 



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 listopada 2015 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 
M. SCHULZ 

Przewodniczący  

W imieniu Rady 
N.SCHMIT 

Przewodniczący   
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