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RÅDETS AFGØRELSE

af

om indgåelse af aftalen

mellem Den Europæiske Union og Canada

om toldsamarbejde vedrørende

spørgsmål om forsyningskædesikkerhed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, 

første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT …
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(1) Unionen og Canada bør udvide deres toldsamarbejde, så det dækker spørgsmål om forsy-

ningskædesikkerhed og dermed forbundet risikostyring med henblik på at øge forsynings-

kædesikkerheden fra første til sidste led og samtidig skabe bedre vilkår for lovlig samhan-

del. 

(2) I overensstemmelse med Rådets afgørelse nr. …/2012/EU af ...*1 blev aftalen mellem Den 

Europæiske Union og Canada om toldsamarbejde vedrørende spørgsmål om forsynings-

kædesikkerhed ("aftalen") undertegnet den … med forbehold af dens indgåelse.

(3) Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg, når det 

skal vedtage retsakter, der har retsvirkninger, bør fastlægges i overensstemmelse med 

proceduren i artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Om 

nødvendigt fastlægges øvrige holdninger, som Unionen skal indtage i Det Blandede Told-

samarbejdsudvalg, i overensstemmelse med artikel 16 i traktaten om Den Europæiske 

Union.

(4) Aftalen bør godkendes på Unionens vegne –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

                                               

* EUT: Indsæt venligst nummer, dato og EUT-reference på afgørelsen i st 11188/12.
1 EUT nr. L … af …, s. ….
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Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Canada om toldsamarbejde vedrørende spørgsmål om 

forsyningskædesikkerhed ("aftalen") godkendes herved på Unionens vegne. 

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den person, som på Unionens vegne er beføjet til at foranstalte den 

notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 9 med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til 

at blive bundet af aftalen1.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 

På Rådets vegne

Formand

                                               

1 Datoen for aftalens ikrafttrædelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på for-
anledning af Generalsekretariatet for Rådet.


