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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te 

brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek 

is gestookt en is gebotteld in Japan 

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

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2018)0199), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0156/2018), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 20181, 

– gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 10 juli 

2018 om het standpunt van het Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, 

lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid (A8-0255/2018), 

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over; 

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen. 
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TOELICHTING 

 

Op 29 november 2012 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om onderhandelingen te 

starten met Japan over een vrijhandelsovereenkomst. Op basis van de door de Raad in 2012 

vastgestelde onderhandelingsrichtsnoeren heeft de Commissie met Japan een ambitieuze en 

uitgebreide economische partnerschapsovereenkomst (EPO) uitonderhandeld dat nieuwe 

kansen en rechtszekerheid moet creëren voor handel en investeringen tussen beide partners. 

Dit Commissievoorstel voorziet in een afwijking van de Unieregels inzake het volume van 

flessen, en wel voor éénmaal gedistilleerde shochu, een alcoholhoudende drank die in een 

alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan en traditioneel wordt verkocht in flessen van vier 

go (合) of één sho (升), hetgeen gelijk is aan nominale hoeveelheden van respectievelijk 

720 ml (één go is 180 ml) en 1 800 ml. Deze nominale hoeveelheden zijn momenteel niet 

toegestaan in de Unie omdat ze niet voorkomen in Richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van 

regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten. Dit voorstel is een 

amendement op Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 

15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de 

bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad De EU heeft de onderhandelingen over een 

handelsakkoord met Japan afgerond. Een principeakkoord werd op 7 juli 2017 bereikt en de 

onderhandelingen werden afgerond op 8 december 2017. Op 18 april 2018 heeft de 

Commissie de tekst van de overeenkomst aan de Raad voorgesteld. Deze stap vormt het begin 

van het ratificatieproces op het niveau van de EU. Dit is de eerste stap naar de ondertekening 

en sluiting van de overeenkomst. Zodra de overeenkomst door de Raad wordt goedgekeurd, 

zal deze aan het Europees Parlement worden toegezonden met het oog op de inwerkingtreding 

voor het einde van het huidige mandaat van de Europese Commissie in 2019. De afwijking 

die in het kader van de uitvoering van de EPO tussen de EU en Japan wordt voorgesteld, kan 

alleen worden ingevoerd door middel van een verordening aangezien de afwijking gelijktijdig 

in alle lidstaten van toepassing moet zijn bij de inwerkingtreding van de EPO tussen de EU en 

Japan.  Om de in het kader van de vrijhandelsovereenkomst met Japan onderhandelde 

bepalingen te behouden stelt de rapporteur voor het voorstel van de Commissie zonder 

amendementen goed te keuren. Op het niveau van de Raad zal dezelfde procedure worden 

gevolgd. 
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