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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) 

Nr. 110/2008 groza attiecībā uz nominālajiem daudzumiem, lai Savienības tirgū laistu 

vienreizējas destilācijas ceļā ar “pot still” veida destilatoru Japānā ražotu un pudelēs 

pildītu šoču 

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2018)0199), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. panta 

1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0156/2018), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 

(A8-0000/2018), 

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 

aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Padome 2012. gada 29. novembrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas par brīvās tirdzniecības 

nolīgumu (BTN) ar Japānu. Pamatojoties uz sarunu norādēm, ko Padome pieņēma 

2012. gadā, Komisija ir risinājusi sarunas ar Japānu par vērienīgu un visaptverošu 

ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (EPN) ar mērķi radīt jaunas iespējas un izstrādāt 

juridisko noteiktību attiecībā uz tirdzniecību un ieguldījumiem starp abiem partneriem. 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir ieviest tādu atkāpi no Savienības noteikumiem par pudeļu 

izmēriem, kuru attiecina uz vienreizējas destilācijas ceļā ar “pot still” veida destilatoru Japānā 

ražotu un pudelēs pildītu stipro alkoholisko dzērienu šoču, ko tradicionāli tirgo četru go（合） 

vai viena šo（升) pudelēs, kas atbilst attiecīgi 720 ml (viens go atbilst 180 ml) un 1800 ml 

lielam nominālajam daudzumam, bet neatbilst nominālajiem daudzumiem, kādi patlaban 

atļauti Savienībā saskaņā ar Direktīvu 2007/45/EK, ar ko paredz noteikumus par fasētu 

produktu nominālajiem daudzumiem. Priekšlikums ir grozījums Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulā (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu 

definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 

un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89 ES ir pabeigusi sarunas par tirdzniecības 

nolīgumu ar Japānu. Principā tika panākta vienošanās 2017. gada 7. jūlijā, un sarunas tika 

pabeigtas 2017. gada 8. decembrī. Komisija 2018. gada 18. aprīlī iesniedza Padomei 

nolīguma tekstu. Šis solis iezīmē ratifikācijas procesu ES līmenī. Tas ir pirmais solis ceļā uz 

nolīguma parakstīšanu un noslēgšanu. Tiklīdz to būs apstiprinājusi Padome, to nosūtīs 

Eiropas Parlamentam, ar mērķi nodrošināt stāšanos spēkā pirms Eiropas Komisijas pašreizējā 

pilnvaru laika beigām 2019. gadā. Atkāpi, kas ierosināta, lai īstenotu ES un Japānas EPN, var 

ieviest tikai ar regulu, jo tā ir jāpiemēro visās dalībvalstīs vienlaikus ar ES un Japānas EPN 

stāšanos spēkā.  Lai saglabātu noteikumus, par kuriem panākta vienošanās saskaņā ar brīvās 

tirdzniecības nolīgumu ar Japānu, referente ierosina pieņemt Komisijas priekšlikumu bez 

grozījumiem. Padome ievēros tādu pašu procedūru. 

 


