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Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos 

rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą 

„Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 110/2008 

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

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2018)0199), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 

straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0156/2018), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 

(A8-0000/2018), 

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 

pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės; 

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams.  
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

2012 m. lapkričio 29 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl laisvosios prekybos 

susitarimo (LPS) su Japonija. Remdamasi Tarybos 2012 m. priimtais derybiniais nurodymais 

Komisija suderėjo su Japonija plataus užmojo ir visapusišką ekonominės partnerystės 

susitarimą (EPS) siekiant sukurti naujas galimybes ir teisinį tikrumą, kurie leistų vystyti 

abiejų partnerių tarpusavio prekybą ir investicijas. Šiuo Komisijos pasiūlymu siekiama 

nustatyti nuo Sąjungos taisyklių, susijusių su distiliavimo įranga „Pot still“ pagamintam vieno 

distiliavimo spiritiniam gėrimui shochu, išpilstomam Japonijoje, kuris yra tradiciškai 

parduodamas keturių go （合） arba vieno sho （升) buteliuose, atitinkančiuose 720 ml ir 

1 800 ml vardinius kiekius (vienas go – 180 ml), naudojamais butelių dydžiais susijusią 

leidžiančią nukrypti nuostatą, nes minėti dydžiai nėra pagal Direktyvą 2007/45/EB, 

nustatančią taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, leidžiami vardiniai kiekiai. Šiuo 

pasiūlymu iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 

2008 m. sausio 15 d. dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 

geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89. ES 

užbaigė derybas dėl prekybos susitarimo su Japonija. Iš esmės pavyko susitarti 2017 m. liepos 

7 d, o 2017 m. gruodžio 8 d. derybos buvo užbaigtos. 2018 m. balandžio 18 d. susitarimo 

tekstas buvo pateiktas Komisijai ir Tarybai. Šis žingsnis reiškia, kad ES lygmeniu prasidėjo 

ratifikavimo procesas. Tai – pirmas žingsnis link susitarimo pasirašymo ir sudarymo. Tarybai 

patvirtinus, susitarimas bus perduotas Europos Parlamentui, kad jis galėtų įsigalioti iki 

dabartinės Europos Komisijos kadencijos pabaigos 2019 m. Siūlomą leidžiančią nukrypti 

nuostatą dėl ES ir Japonijos EPS galima priimti tik reglamentu, nes ji turi būti taikoma visose 

valstybėse narėse tuo pačiu metu, įsigaliojus ES ir Japonijos EPS.  Siekiant išsaugoti 

nuostatas, dėl kurių buvo sutarta derybose dėl laisvosios prekybos susitarimo su Japonija, 

pranešėja siūlo priimti Komisijos pasiūlymą be pakeitimų. Tos pačios procedūros bus 

laikomasi Tarybos lygiu. 

 


