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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale 

pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic 

și îmbuteliat în Japonia 

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2018)0199), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0156/2018), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

(A8-0000/2018), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

La 29 noiembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri pentru un acord de 

liber schimb (ALS) cu Japonia. Pe baza directivelor de negociere adoptate de către Consiliu în 

2012, Comisia a negociat cu Japonia un acord de parteneriat economic (APE) ambițios și 

cuprinzător, cu scopul de a crea noi oportunități și securitate juridică care să ducă la 

dezvoltarea comerțului și a investițiilor între cei doi parteneri. Prezenta propunere a Comisiei 

are ca scop introducerea unei derogări de la normele Uniunii în ceea ce privește dimensiunea 

sticlelor pentru shochu distilat o singură dată, o băutură spirtoasă produsă în alambic și 

îmbuteliată în Japonia care este vândută în sticle tradiționale de patru go（合）sau un sho（升) 

care corespund unor cantități nominale de 720 ml (un go este echivalent cu 180 ml) și, 

respectiv, 1 800 ml, care în prezent nu se află printre cantitățile nominale permise în Uniune 

în conformitate cu Directiva 2007/45/CE de stabilire a normelor privind cantitățile nominale 

ale produselor preambalate. Această propunere modifică Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, 

prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului UE a finalizat negocierile pentru 

un acord comercial cu Japonia. S-a ajuns la un acord de principiu la 7 iulie 2017, iar 

negocierile au fost finalizate la 8 decembrie 2017. La 18 aprilie 2018, textul acordului a fost 

prezentat Consiliului de către Comisie. Această etapă marchează începutul procesului de 

ratificare la nivelul UE și este primul pas în direcția semnării și încheierii acordului. După ce 

a fost aprobat de Consiliu, acordul va fi trimis Parlamentului European în vederea intrării în 

vigoare înainte de finalul actualului mandat al Comisiei Europene în 2019. Derogarea propusă 

pentru punerea în aplicare a APE UE-Japonia poate fi introdusă numai prin intermediul unui 

regulament, deoarece ea trebuie să se aplice simultan în toate statele membre, odată cu 

intrarea în vigoare a APE UE-Japonia.  În scopul de a păstra dispozițiile negociate în cadrul 

Acordului de liber schimb cu Japonia, raportorul propune să se adopte propunerea Comisiei 

fără amendamente. Aceeași procedură va fi urmată la nivelul Consiliului. 


