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ANEXĂ  

 

1. În anexa I la Decizia 2003/17/CE, tabelul se modifică după cum urmează: 

(1) între rubricile pentru „CL” și „IL” se introduce următoarea rubrică: 

„GB** Department for Environment, Food 

& Rural Affairs 

Sand Hutton, York YO41 1LZ 

66/401/CEE 

66/402/CEE 

2002/54/CE 

2002/57/CE 

_____________________ 

(**) În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din 

Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 

alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul 

protocol, în sensul prezentei anexe, referințele la Regatul Unit nu includ Irlanda de Nord.”; 

(2) în nota de subsol (*), între „CL - Chile” și „IL - Israel” se introduce următorul 

text: 

„GB — Regatul Unit”. 

2. În anexa la Decizia 2005/834/CE, tabelul se modifică după cum urmează: 

(1) între rubricile pentru „CS” și „IL” se introduce următoarea rubrică: 

„GB** Department for Environment, Food 

& Rural Affairs 

Sand Hutton, York YO41 1LZ 

66/401/CEE 

66/402/CEE 

2002/54/CE 

2002/55/CE 

2002/57/CE 

_____________________ 

(**) În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din 

Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 

alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul 

protocol, în sensul prezentei anexe, referințele la Regatul Unit nu includ Irlanda de Nord.”; 

(2) în nota de subsol (*), între „CS — Serbia și Muntenegru” și „IL — Israel” se 

introduce următorul text. 

„GB — Regatul Unit”. 


