
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

Nota dotycząca tymczasowego stosowania Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie 
między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 

członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony 

Następujące części Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską 
Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej 
strony (1), podpisanej w Brukseli w dniu 24 listopada 2017 r., będą tymczasowo stosowanie przez Unię i Republikę 
Armenii od dnia 1 czerwca 2018 r. na mocy art. 3 decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania tej 
umowy (2), w zakresie, w jakim obejmują one sprawy należące do kompetencji Unii, w tym sprawy należące do 
kompetencji Unii w kwestii określania i realizowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: 

a)  tytuł I; 

b)  tytuł II: art. 3, 4, 7 i 8; 

c)  tytuł III: art. 12, art. 14 ust. 1 i art. 15; 

d)  tytuł V: 

(i)  rozdział 1, z wyjątkiem art. 38 ust. 3 lit. a); 

(ii)  rozdział 2, z wyjątkiem odniesienia do bezpieczeństwa jądrowego w art. 42 ust. 2 lit. f) i g); 

(iii)  rozdział 3, z wyjątkiem art. 46 ust. 1 lit. a), c) i e); oraz 

(iv)  rozdziały 7, 10, 14 i 21; 

e)  tytuł VI, z wyjątkiem art. 205 ust. 2 lit. b) i c); art. 203 stosuje się tymczasowo jedynie w zakresie, w jakim dotyczy 
inwestycji bezpośrednich; 

f)  tytuł VII; 

g)  tytuł VIII, z wyjątkiem art. 380 ust. 1, w zakresie, w jakim postanowienia tego tytułu są ograniczone celem 
zapewnienia tymczasowego stosowania umowy; oraz 

h)  załącznik I, załącznik II, z wyjątkiem odniesień do Euratomu dotyczących infrastruktury, rozporządzeń 
wykonawczych i dotyczących energii jądrowej, załączniki III, VI, VIII, IX, X, XI i XII, a także protokół I do tytułu VII 
Pomoc finansowa oraz postanowienia dotyczące zwalczania nadużyć finansowych i kontroli oraz protokół II 
dotyczący wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych.  
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(1) Dz.U. L 23 z 26.1.2018, s. 4. 
(2) Dz.U. L 23 z 26.1.2018, s. 1. 
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