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Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus  

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 

tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 

õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 

kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 

päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 

viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 110/2008 seoses nimikogustega, et lasta liidu turule 

ühekordselt destilleeritud shochu, mis on valmistatud „pot still“ meetodil ja villitud 

Jaapanis 

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

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2018)0199), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 114 lõiget 

1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile(C8-0156/2018), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A8-

0000/2018), 

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 
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ET 

SELETUSKIRI 

 

29. novembril 2012 volitas nõukogu komisjoni alustama läbirääkimisi Jaapaniga sõlmitava 

vabakaubanduslepingu üle. Vastavalt nõukogus 2012. aastal vastu võetud 

läbirääkimisjuhistele pidas komisjon Jaapaniga läbirääkimisi ambitsioonika ja kõikehõlmava 

majanduspartnerluslepingu sõlmimiseks, et luua uusi võimalusi ja õiguskindlust partnerite 

vahelise kaubanduse ja investeeringute arendamiseks. Komisjoni ettepaneku eesmärk on teha 

erand liidu eeskirjades seoses pudeli suurustega ühekordselt destilleeritud shochu puhul, mis 

on valmistatud „pot still“ meetodil ja villitud Jaapanis ning mida traditsiooniliselt müüakse 

neli go（合）või üks sho（升) sisaldavates pudelites, mis vastavad nimikogustele 720 ml (üks 

go on 180 ml) ja 1800 ml, mis praegu ei kuulu nimikogustena lubatute hulka vastavalt 

direktiivile 2007/45/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete 

nimikoguste kohta. Kõnealuse ettepanekuga muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

jaanuari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, 

esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89. EL on viinud läbirääkimised 

kaubanduslepingu üle Jaapaniga lõpule. Põhimõtteline kokkulepe saavutati 7. juulil 2017 ja 

läbirääkimised viidi lõpule 8. detsembril 2017. Kokkuleppe teksti esitas komisjon nõukogule 

18. aprillil 2018. Kõnealune etapp tähistab ELi tasandil ratifitseerimise protsessi algust. See 

on esimene samm lepingu allkirjastamise ja sõlmimise suunas. Kui nõukogu on selle 

kinnitanud, saadetakse leping Euroopa Parlamendile, eesmärgiga see jõustada enne Euroopa 

Komisjoni praeguse koosseisu volituste lõppemist 2019. aastal. Erandi, millega kavandatakse 

rakendada ELi ja Jaapani majanduspartnerluslepingut, saab kehtestada üksnes määrusega, 

kuna see peab kehtima kõigis liikmesriikides üheaegselt alates ELi ja Jaapani 

majanduspartnerluslepingu jõustumisest. Selleks et säilitada sätted, mille üle peeti Jaapaniga 

vabakaubanduslepingu raames läbirääkimisi, teeb raportöör ettepaneku võtta komisjoni 

ettepanek ilma muudatusteta vastu. Sama menetlust järgitaks ka nõukogu tasandil. 

 


