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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného 

šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v 

Japonsku na trh Unie 

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

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2018)0199), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 

souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0156/2018), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

(A8-0000/2018), 

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Dne 29. listopadu 2012 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání o dohodě o volném 

obchodu s Japonskem. Na základě směrnic pro jednání přijatých Radou v roce 2012 vyjednala 

Komise s Japonskem ambiciózní a komplexní dohodu o hospodářském partnerství s cílem 

vytvořit nové příležitosti a právní jistotu pro obchod a investice mezi oběma partnery. Cílem 

tohoto návrhu Komise je zavést možnost výjimky z unijních předpisů, pokud jde o velikost 

lahví pro jednou destilované šóčú, což je lihovina vyráběná v periodicky pracujícím 

destilačním přístroji a lahvovaná v Japonsku, která se prodává v tradičních lahvích o objemu 

čtyř go（合） nebo jednoho šó（升), které odpovídají jmenovitému množství 720 ml (jedno 

go odpovídá 180 ml) a 1800 ml. Tato množství v současnosti nejsou zahrnuta do jmenovitých 

množství povolených v Unii podle směrnice 2007/45/ES, která stanovuje pravidla pro 

jmenovitá množství výrobků v hotovém balení. Tento návrh je návrhem na změnu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, 

obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení 

Rady (EHS) č. 1576/89. EU dokončila jednání o obchodní dohodě s Japonskem. Dohody bylo 

v zásadě dosaženo dne 7. července 2017 a jednání byla ukončena dne 8. prosince 2017. Znění 

této dohody předložila Komise Radě dne 18. dubna 2018. Tento krok představuje začátek 

ratifikačního procesu na úrovni EU. Je prvním krokem k podpisu a uzavření této dohody. 

Poté, co ji Rada schválí, bude dohoda zaslána Evropskému parlamentu, tak aby mohla nabýt 

platnosti před koncem současného funkčního období Evropské komise v roce 2019. 

Odchylka, která je navržena za účelem provedení dohody o hospodářském partnerství mezi 

EU a Japonskem, může být zavedena pouze prostřednictvím nařízení, neboť je nutné, aby po 

vstupu uvedené dohody v platnost platila ve všech členských státech současně.  V zájmu 

zachování ustanovení sjednaných v rámci dohody o volném obchodu s Japonskem 

zpravodajka navrhuje, aby byl návrh Komise přijat beze změn. Stejný postup bude zvolen na 

úrovni Rady. 

 


