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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от

за сключване на споразумение

между Европейския съюз и Канада

относно митническо сътрудничество по отношение на въпроси,

свързани със сигурността на веригата на доставка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент1,

                                               

1 ОВ...
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като има предвид, че:

(1) Съюзът и Канада следва да разширят своето митническо сътрудничество с цел то да 

обхване въпросите на сигурността на веригата на доставка и свързаното с тях 

управление на риска с оглед на увеличаване на сигурността на цялостната верига на 

доставка и същевременното улесняване законната търговия. 

(2) В съответствие с Решение №…/2012/ЕС на Съвета от ...1 споразумението между 

Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по отношение на

въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка ("Споразумението"), 

беше подписано на ... при условие на сключването му.

(3) Позицията, която трябва да бъде приета от Съюза в Съвместния комитет ЕС-Канада 

за митническо сътрудничество при приемането на актове с правни последици, следва 

да бъде установена в съответствие с процедурата, установена в член 218, параграф 9 

от Договора за функционирането на Европейския съюз. Когато е уместно, други 

позиции, които трябва да бъдат взети от Съюза в Съвместния комитет ЕС-Канада за 

митническо сътрудничество, следва да бъдат установени от Съвета в съответствие с 

член 16 от Договора за Европейския съюз.

(4) Споразумението следва да бъде одобрено от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

                                               

 ОВ: моля добавете номер, дата и данни за публикацията на решението от док. 
st11188/12. 

1 ОВ L ....
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Член 1

Споразумение между Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по

отношение на въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка

("Споразумението"), се одобрява от името на Съюза при условие.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето, упълномощено да пристъпи, от името на Съюза, 

към нотифицирането предвидено в член 9 от споразумението, за да изрази съгласието на 

Съюза да бъде обвързан със споразумението1.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

Съставено в Брюксел на

За Съвета

Председател

                                               

1 Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален 
вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


