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ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της πρότασης
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση των αποφάσεων 2003/17/ΕΚ και 2005/834/ΕΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων και την ισοδυναμία των
ελέγχων των πρακτικών για τις διατηρητέες ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτικών ειδών
που διεξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο

EL

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.

Στο παράρτημα I της απόφασης 2003/17/ΕΚ, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:
1)

μεταξύ των καταχωρίσεων «CL» και «IL» παρεμβάλλεται η ακόλουθη
καταχώριση:

«GB**

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

_____________________
(**)

Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με
το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές
στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία. »·

2)

στην υποσημείωση (*), μεταξύ των ενδείξεων «CL — Χιλή» και «IL —
Ισραήλ» παρεμβάλλονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
«GB — Ηνωμένο Βασίλειο».

2.

Στο παράρτημα της απόφασης 2005/834/ΕΚ, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:
1)

μεταξύ των καταχωρίσεων «CS» και «IL» παρεμβάλλεται η ακόλουθη
καταχώριση:

«GB**

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

_____________________
(**)

Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με
το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές
στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία. »·

2)

στην υποσημείωση (*), μεταξύ των ενδείξεων «CS — Σερβία και
Μαυροβούνιο» και «IL — Ισραήλ» παρεμβάλλονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
«GB — Ηνωμένο Βασίλειο».
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