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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 

(EF) nr. 110/2008 for så vidt angår nominelle mængder til  

markedsføring i Unionen af destilleret shochu fremstillet ved pot still og aftappet i 

Japan 

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

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2018)0199), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, stk. 1 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0156/2018), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

(A8-0000/2018), 

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag 

overtages; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 

eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 
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BEGRUNDELSE 

 

Den 29. november 2012 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger om 

en frihandelsaftale med Japan. På grundlag af de forhandlingsdirektiver, som Rådet vedtog i 

2012, har Kommissionen forhandlet med Japan om en ambitiøs og omfattende økonomisk 

partnerskabsaftale (ØPA) for at skabe nye muligheder og retssikkerhed, for at handels- og 

investeringssamarbejdet mellem parterne kan udvikle sig. Kommissionens forslag tager sigte 

på at indføre en undtagelse fra EU-reglerne om flaskestørrelser til destilleret shochu, spiritus, 

fremstillet ved pot still og aftappet i Japan og traditionelt solgt på flaske i størrelserne fire 

go（合）eller en sho（升),   hvilket svarer til nominelle mængder på 720 ml (én go svarer til 

180 ml) og 1 800 ml, og at de i øjeblikket ikke er blandt de nominelle mængder, der er tilladt i 

EU i henhold til direktiv 2007/45/EF om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder 

for færdigpakkede produkter. Forslaget er et ændringsforslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, 

præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) Nr. 1576/89. EU har afsluttet forhandlingerne om en 

handelsaftale med Japan. Der blev opnået principiel enighed den 7. juli 2017, og 

forhandlingerne blev afsluttet den 8. december 2017. Den 18. april 2018 forelagde 

Kommissionen aftalens tekst for Rådet. Dette markerer påbegyndelsen af 

ratifikationsprocessen på EU-niveau. Dette er første skrift hen imod undertegnelsen og 

indgåelsen af aftalen. Når Rådet har godkendt aftalen, sendes den til Europa-Parlamentet med 

henblik på ikrafttræden inden udgangen af Kommissionen nuværende mandat i 2019. Den 

undtagelse, der foreslås til at gennemføre ØPA'en mellem EU og Japan, kan kun indføres ved 

hjælp af en forordning, som skal anvendes i alle medlemsstater på én gang ved ikrafttrædelsen 

af den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan.  For at bevare de bestemmelser, 

der er forhandlet under frihandelsaftalen med Japan, foreslår ordføreren at vedtage 

Kommissionens forslag uden ændringer. Samme procedure vil blive fulgt i Rådet. 

 


