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SKLEP SVETA

z dne

o sprejetju Sporazuma

med Evropsko unijo in Kanado

o carinskem sodelovanju pri zadevah,

povezanih z varnostjo dobavne verige

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v 

povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta1,

                                               

1 UL …
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Unija in Kanada bi morali razširiti svoje carinsko sodelovanje na zadeve, ki zajemajo

varnost dobavne verige in s tem povezano obvladovanje tveganj z namenom povečanja 

celovite varnosti dobavne verige ter ob sočasnem olajševanju zakonite trgovine. 

(2) V skladu s Sklepom Sveta št. …/2012/EU z dne …1 je bil … podpisan Sporazum med 

Evropsko unijo in Kanado o carinskem sodelovanju pri zadevah, povezanih z varnostjo

dobavne verige (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), s pridržkom njegove sklenitve.

(3) Stališče, ki ga sprejme Unija v okviru Skupnega odbora za carinsko sodelovanje EU-

Kanada pri odločanju o sprejetju aktov s pravnimi učinki, bi bilo treba sprejeti v skladu s 

postopkom iz člena 218(9) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Po potrebi bi Svet v 

skladu s členom 16 Pogodbe o Evropski uniji moral oblikovati druga stališča, ki jih 

zavzame Unija v okviru Skupnega odbora za carinsko sodelovanje EU-Kanada.

(4) Sporazum bi bilo treba odobriti v imenu Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: 

                                               

 UL: prosimo, vstavite številko, datum in navedbo objave Sklepa iz st 11188/12.
1 UL L …
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Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Kanado o carinskem sodelovanju pri zadevah, povezanih z 

varnostjo dobavne verige (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), se odobri v imenu Unije. 

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo, ki je pooblaščena, da v imenu Unije posreduje uradno obvestilo iz 

člena 9 Sporazuma, s čim izrazi soglasje Unije, da jo Sporazum zavezuje1.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju,

Za Svet

Predsednik

                                               

1 Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka 
veljavnosti Sporazuma.


