
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią 
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, 

z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony 

Następujące części Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz 
ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, podpisanego w Brukseli w dniu 21 marca 
2014 r. oraz 27 czerwca 2014 r., będą tymczasowo stosowane na mocy art. 4 decyzji Rady w sprawie podpisania 
i tymczasowego stosowania Układu (1) – druga z decyzji ze zmianami (2) – od dnia 1 stycznia 2016 r. w zakresie, 
w jakim obejmują one kwestie wchodzące w zakres kompetencji Unii: 

Tytuł IV  (z wyjątkiem art. 158), w zakresie, w jakim dotyczy on egzekwowania w zakresie prawa karnego praw 
własności intelektualnej; oraz z wyjątkiem art. 285 i 286 w zakresie, w jakim artykuły te mają zastosowanie 
do postępowania administracyjnego oraz przeglądu i odwołania na poziomie państwa członkowskiego. 

Tymczasowe stosowanie art. 279 nie ma wpływu na suwerenne prawa państw członkowskich w odniesieniu 
do ich zasobów węglowodorów zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym ich praw i obowiązków jako 
stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. 

Tymczasowe stosowanie art. 280 ust. 3 przez Unię nie ma wpływu na istniejący podział kompetencji między 
Unię i jej państwa członkowskie w odniesieniu do przyznawania zezwoleń na poszukiwanie, badanie 
i produkcję węglowodorów. 

Tytuł VII  (z wyłączeniem art. 479 ust. 1), w zakresie, w jakim postanowienia tego tytułu ograniczają się do celu 
zapewnienia tymczasowego stosowania Układu. 

Załączniki I do XXV, jak również protokoły I i II.  
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