
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

Informacja o dacie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii 
w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod 

banderą Danii, Norwegii i Szwecji 

W dniu 16 lutego 2015 r. Królestwo Norwegii powiadomiło Unię Europejską o zakończeniu swoich procedur 
niezbędnych do wejścia Umowy w życie. 

Z kolei w dniu 19 grudnia 2016 r. Unia Europejska powiadomiła Królestwo Norwegii o zakończeniu przez Radę – 
w imieniu Unii Europejskiej – procedur niezbędnych do wejścia w życie wyżej wymienionej Umowy podpisanej 
w Brukseli w dniu 15 stycznia 2015 r. 

W związku z powyższym Umowa ta, zgodnie z jej art. 7, weszła w życie w dniu 19 grudnia 2016 r.   

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie w zakresie 
stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 

a Nową Zelandią, z drugiej strony 

W dniu 13 grudnia 2016 r. Unia Europejska i Nowa Zelandia powiadomiły o zakończeniu procedur niezbędnych do 
tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony (1). W rezultacie umowa ta będzie 
tymczasowo stosowana zgodnie jej z art. 58 ust. 2 od dnia 12 stycznia 2017 r. 

Na podstawie art. 2 decyzji Rady (UE) 2016/2079 (2) w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy, między 
Unią i Nową Zelandią stosuje się tymczasowo – lecz jedynie w zakresie obejmującym kwestie należące do kompetencji 
Unii, w tym kwestie należące do kompetencji Unii celem określenia i realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpie
czeństwa – następujące postanowienia umowy: 

—  art. 3 („Dialog”), 

—  art. 4 („Współpraca w ramach organizacji regionalnych i międzynarodowych”), 

—  art. 5 („Dialog polityczny”), 

—  art. 53 („Wspólny Komitet”), z wyjątkiem ust. 3 lit. g) i h), oraz 

—  tytuł X („Postanowienia końcowe”), z wyjątkiem art. 57 i art. 58 ust. 1 i 3, w zakresie niezbędnym do zapewnienia 
tymczasowego stosowania postanowień umowy, o których mowa w tym artykule.  
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(1) Dz.U. L 321 z 29.11.2016, s. 3. 
(2) Dz.U. L 321 z 29.11.2016, s. 1. 
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