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ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ
към предложение за
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на решения 2003/17/ЕО и 2005/834/ЕО на Съвета по отношение на
еквивалентността на извършваните в Обединеното кралство полски инспекции и
проверки по отношение на практиките за сортоподдържане на земеделски
растителни видове
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1.

В приложение I към Решение 2003/17/ЕО таблицата се изменя, както следва:
(1)

между вписванията за „CL“ и „IL“ се вмъква следното вписване:

„GB**

Department for Environment, Food 66/401/ЕИО
& Rural Affairs
66/402/ЕИО
2002/54/ЕО
Sand Hutton, York YO41 1LZ
2002/57/ЕО

_____________________
(**)

В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за
атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна
Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото
приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.“;

(2)

в бележката под линия(*) между вписванията за „CL — Чили“ и „IL —
Израел“ се вмъква следният текст:
„GB — Обединено кралство“.

2.

В приложението към Решение 2005/834/ЕО таблицата се изменя, както следва:
(1)

между вписванията за „CS“ и „IL“ се вмъква следното вписване:

„GB**

Department for Environment, Food 66/401/ЕИО
& Rural Affairs
66/402/ЕИО
2002/54/ЕО
Sand Hutton, York YO41 1LZ
2002/55/ЕО
2002/57/ЕО

_____________________
(**)

В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за
атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна
Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото
приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия. “;

(2)

в бележката под линия(*) между вписванията за „CS — Сърбия и Черна
гора“ и „IL — Израел“ се вмъква следният текст:
„GB — Обединено кралство“.
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