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ΕΚΘΕΣΗ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον 

αφορά τις ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης 

shochu μονής απόσταξης που παράγεται σε άμβυκα και εμφιαλώνεται στην 

Ιαπωνία 

(COM(2018)0199  – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)) 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 
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PR_COD_1app 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες.  Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης.  Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες.  Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με 

το σύμβολο ▌ ή με διαγραφή.  Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.  

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ......................................................................................................... 6 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ....................................... 7 
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 EL 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον αφορά τις ονομαστικές 

ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης που 

παράγεται σε άμβυκα και εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία 

(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2018)0199), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0156/2018), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

11ης Ιουλίου 20181, 

– έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 

10ης Ιουλίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0255/2018), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Στις 29 Νοεμβρίου 2012, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει 

διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Ιαπωνία. Με βάση τις 

οδηγίες διαπραγμάτευσης που ενέκρινε το Συμβούλιο το 2012, η Επιτροπή 

διαπραγματεύθηκε με την Ιαπωνία μια φιλόδοξη και συνολική συμφωνία οικονομικής 

εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με σκοπό τη δημιουργία νέων ευκαιριών και ασφάλειας δικαίου για 

τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις μεταξύ των δύο εταίρων με σκοπό την 

ανάπτυξη. Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη θέσπιση παρέκκλισης από τους 

κανόνες της Ένωσης όσον αφορά τα μεγέθη των φιαλών του shochu μονής απόσταξης, ενός 

αλκοολούχου ποτού που παράγεται σε άμβυκα, εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία και πωλείται 

κατά παράδοση σε φιάλες τεσσάρων go（合）ή ενός sho（升) που αντιστοιχούν σε 

ονομαστικές ποσότητες 720 ml (ένα go αντιστοιχεί σε 180 ml) και 1 800 ml, αντιστοίχως, και 

που δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στις ονομαστικές ποσότητες που επιτρέπονται 

στην Ένωση δυνάμει της οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις 

ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα. Το αντικείμενο της παρούσας 

πρότασης είναι η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την 

περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 

των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του 

Συμβουλίου. Η ΕΕ έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία με την 

Ιαπωνία. Επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία στις 7 Ιουλίου 2017 και οι διαπραγματεύσεις 

ολοκληρώθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2017. Στις 18 Απριλίου 2018, το κείμενο της συμφωνίας 

υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Αυτό το βήμα σηματοδοτεί την έναρξη της 

διαδικασίας κύρωσης σε επίπεδο ΕΕ. Είναι το πρώτο βήμα για την υπογραφή και τη σύναψη 

της συμφωνίας. Εφόσον εγκριθεί από το Συμβούλιο, η συμφωνία θα αποσταλεί στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019. Η παρέκκλιση που προτείνεται για την εφαρμογή της 

ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας μπορεί να θεσπιστεί μόνο μέσω κανονισμού, δεδομένου ότι πρέπει να 

εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη ταυτόχρονα κατά την έναρξη ισχύος της ΣΟΕΣ ΕΕ-

Ιαπωνίας.  Προκειμένου να διατηρηθούν οι διατάξεις που αποτέλεσαν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την Ιαπωνία, η 

εισηγήτρια προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις. Η ίδια 

διαδικασία θα ακολουθηθεί σε επίπεδο Συμβουλίου. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση shochu μονής απόσταξης στην 

αγορά της Ένωσης το οποίο παράγεται σε άμβυκα και εμφιαλώνεται 

στην Ιαπωνία 

Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD) 
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