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Konzultácia
Súhlas
Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)
Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu
Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch
Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou
kurzívou v pravom stĺpci.
Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť,
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.
Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe
konsolidovaného textu
Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa
prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.
110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného
šóčú vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie
(COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))
(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
Európsky parlament,
–

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2018)0199),

–

so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu
(C8-0156/2018),

–

so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–

so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–

so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť
potravín (A8-0000/2018),

1.

prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Rada 29. novembra 2012 splnomocnila Komisiu, aby začala rokovania o dohode o voľnom
obchode s Japonskom. Komisia na základe smerníc na rokovania, ktoré prijala Rada v roku
2012, s Japonskom vyrokovala ambicióznu a komplexnú dohodu o hospodárskom partnerstve
(DHP) s cieľom vytvoriť nové možnosti pre obchod a investovanie a dosiahnuť pri nich
právnu istotu pre oboch partnerov. Tento návrh Komisie je zameraný na zavedenie odchýlky z
pravidiel Únie týkajúcich sa veľkostí fliaš, pokiaľ ide o jedenkrát destilované šóčú vyrábané
periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku, ktoré sa tradične predáva vo fľašiach s
objemom štyri gó（合）alebo jeden šo（升), čo zodpovedá menovitým množstvám 720 ml
(jeden gó je180 ml) a 1 800 ml, ktoré v súčasnosti nefigurujú medzi menovitými množstvami
povolenými v Únii podľa smernice 2007/45/ES, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité
množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov. Tento návrh je pozmeňovacím návrhom k
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní,
popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení
nariadenia (EHS) č. 1576/89 EÚ ukončila rokovania o obchodnej dohode s Japonskom. K
dohode sa v zásade dospelo 7. júla 2017 a rokovania boli ukončené 8. decembra 2017.
Komisia predložila Rade znenie dohody 18. apríla 2018. Tento krok predstavuje začiatok
ratifikačného procesu na úrovni EÚ. Ide o prvý krok k podpisu a uzavretiu dohody. Po
schválení Radou bude dohoda zaslaná Európskemu parlamentu, pričom cieľom je, aby
nadobudla platnosť do konca súčasného funkčného obdobia Európskej komisie v roku 2019.
Výnimku, ktorá sa navrhuje na účel vykonávania DHP medzi EÚ a Japonskom, možno
zaviesť len nariadením, pretože sa musí začať uplatňovať vo všetkých členských štátoch
súčasne v momente nadobudnutia platnosti DHP medzi EÚ a Japonskom. S cieľom zachovať
ustanovenia dosiahnuté v rámci rokovaní o dohode o voľnom obchode s Japonskom
spravodajca navrhuje schváliť návrh Komisie bez pozmeňujúcich návrhov. Ten istý postup sa
bude uplatňovať na úrovni Rady.
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