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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella.  Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) 

N:o 110/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse panostislauksella tuotetun ja 

Japanissa pullotetun, kertatislatun shochun nimellismääristä unionin markkinoille 

saattamista varten 

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

Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2018)0199), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0156/2018), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan mietinnön (A8-0000/2018), 

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 
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PERUSTELUT 

 

Neuvosto valtuutti 29. marraskuuta 2012 komission aloittamaan neuvottelut 

vapaakauppasopimuksesta Japanin kanssa. Komissio on neuvotellut Japanin kanssa neuvoston 

vuonna 2012 hyväksymien neuvotteluohjeiden perusteella kunnianhimoisen ja kattavan 

talouskumppanuussopimuksen, jolla luodaan uusia mahdollisuuksia ja oikeusvarmuutta 

osapuolten välisen kaupan ja investointien kehittämiseksi. Tämän komission ehdotuksen 

tarkoituksena on ottaa käyttöön poikkeus pullokokoja koskevista unionin säännöistä 

kertatislatulle shochulle, joka on panostislauksella tuotettu ja Japanissa pullotettu 

alkoholijuoma. Sitä myydään perinteisesti neljän ”gon” （合） tai yhden ”shon” （升) 

pulloissa, joista ensimmäinen vastaa nimellismäärältään 720 ml:aa (1 go on 180 ml) ja 

jälkimmäinen 1800 ml:aa. Nämä määrät eivät ole valmiiksi pakattujen tuotteiden 

nimellismääristä annetun direktiivin 2007/45/EY mukaan unionissa sallittuja nimellismääriä. 

Tämä ehdotus on tarkistus parlamentin ja neuvoston 15. tammikuuta 2008 antamaan 

asetukseen (EY) N:o 110/2008 tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, 

esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta. EU on päättänyt neuvottelut 

vapaakauppasopimuksesta Japanin kanssa. Neuvotteluissa päästiin periaatteelliseen 

sopimukseen 7. heinäkuuta 2017, ja neuvottelut päätettiin 8. joulukuuta 2017. Komissio 

esitteli sopimustekstin neuvostolle 18. huhtikuuta 2018. Tämä merkitsee ratifiointiprosessin 

alkamista EU:ssa. Tämä on myös ensimmäinen askel kohti sopimuksen tekemistä ja 

allekirjoittamista. Kun neuvosto on hyväksynyt sopimuksen, se lähetetään parlamentille 

tavoitteena sopimuksen voimaantulo ennen komission nykyisen toimikauden päättymistä 

vuonna 2019. EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi 

ehdotettu poikkeus voidaan ottaa käyttöön vain antamalla asetus, koska poikkeusta on 

sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa samaan aikaan EU:n Japanin 

talouskumppanuussopimuksen tultua voimaan. Vapaakauppasopimuksen yhteydessä Japanin 

kanssa neuvoteltujen säännösten säilyttämiseksi esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen 

hyväksymistä ilman muutoksia. Samanlaista menettelyä noudatetaan neuvostossa. 


