
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2210 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 22ης Δεκεμβρίου 2020 

για την τροποποίηση των παραρτημάτων III, VI, VII, IX, X, XI και XII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2072 όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με την προστατευόμενη ζώνη της Βόρειας Ιρλανδίας και 
τις απαγορεύσεις και τις απαιτήσεις για την είσοδο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων 

από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,d 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, 
σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των 
οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (1), 
και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 3, το άρθρο 40 παράγραφος 2, το άρθρο 41 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 2, το 
άρθρο 54 παράγραφος 2, το άρθρο 72 παράγραφος 2 και το άρθρο 74 παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής (2)θεσπίζει ενιαίους όρους όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα 
κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Τα παραρτήματα III, VI, VII, IX, X, XI και XII του εν λόγω εκτελεστικού 
κανονισμού καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τον κατάλογο των προστατευόμενων ζωνών και των αντίστοιχων επιβλαβών 
οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες· τον κατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τα 
οποία απαγορεύεται να εισέρχονται στο έδαφος της Ένωσης, μαζί με τις τρίτες χώρες, ομάδες τρίτων χωρών ή 
συγκεκριμένες περιοχές τρίτων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται η απαγόρευση· τον κατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων 
και άλλων αντικειμένων που κατάγονται από τρίτες χώρες και τις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για την είσοδό τους στο 
έδαφος της Ένωσης· τον κατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που κατάγονται από τρίτες χώρες ή 
από το έδαφος της Ένωσης και των οποίων απαγορεύεται η είσοδος σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες· τον κατάλογο 
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που μπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται στις προστατευόμενες 
ζώνες και τις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες· τον κατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων και 
άλλων αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για τα οποία απαιτούνται 
πιστοποιητικά φυτοϋγείας· και τον κατάλογο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για την είσοδο των 
οποίων σε προστατευόμενη ζώνη από ορισμένες τρίτες χώρες καταγωγής ή αποστολής απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας. 

(2) Με βάση 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 (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) και ιδίως το 
άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν 
λόγω πρωτοκόλλου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 και οι πράξεις της Επιτροπής που βασίζονται σ’ αυτόν εφαρμόζονται 
ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου 
που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. 

(3) Το Ηνωμένο Βασίλειο και τμήματα του εδάφους της εν λόγω τρίτης χώρας παρατίθενται στα παραρτήματα III, IX και X του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 ως προστατευόμενες ζώνες. Συνεπώς, οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο στα εν 
λόγω παραρτήματα θα πρέπει να αντικατασταθούν από αναφορές στη Βόρεια Ιρλανδία σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η 
Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί μέρος των εν λόγω προστατευόμενων ζωνών. 

(4) Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παράσχει τις αναγκαίες εγγυήσεις που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 
προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να περιληφθεί μαζί με άλλες ευρωπαϊκές τρίτες χώρες στα παραρτήματα VI και VII, στο 
μέρος A του παραρτήματος XI και στο παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
του δικαίου της Ένωσης ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν 
λόγω πρωτοκόλλου. 

(1) ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4. 
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών 
για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής (ΕΕ L 319 της 10.12.2019, σ. 1). 
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(5) Το έδαφος της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίστηκε ως προσωρινή προστατευόμενη ζώνη σε σχέση με 
τους Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii 
(Burgess) και Thaumetopoea processionea L. έως τις 30 Απριλίου 2020. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε στοιχεία σύμφωνα 
με τα οποία η Βόρεια Ιρλανδία φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι απαλλαγμένη από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς 
καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση της εν λόγω προσωρινής προστατευόμενης ζώνης θα 
πρέπει να παραταθεί έως τις 30 Απριλίου 2023. 

(6) Συνεπώς, τα παραρτήματα III, VI, VII, IX, X, XI και XII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 θα πρέπει να 
τροποποιηθούν ανάλογα. 

(7) Δεδομένου ότι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τα παραρτήματα IΙΙ, VI, VII, IX, X, XI και XII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 τροποποιούνται σύμφωνα με το 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2020.  

Για την Επιτροπή 
Η Πρόεδρος 

Ursula VON DER LEYEN     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα παραρτήματα III, VI, VII, IX, X, XI και XII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 τροποποιούνται ως εξής: 

1) Το παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Κατάλογος προστατευόμενων ζωνών και των αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις 
προστατευόμενες ζώνες, και οι αντίστοιχοι κωδικοί τους 

Οι προστατευόμενες ζώνες που παρατίθενται στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα καλύπτουν αντιστοίχως ένα από τα 
ακόλουθα: 

α) το σύνολο του εδάφους του κράτους μέλους (*) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο· 

β) το έδαφος του κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται εντός παρενθέσεως· 

γ) μόνο το τμήμα του εδάφους του κράτους μέλους το οποίο καθορίζεται εντός παρενθέσεως. 

Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στις 
προστατευόμενες ζώνες Κωδικός EPPO Προστατευόμενες ζώνες 

α) Βακτήρια 

1) Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al. 

ERWIAM α) Εσθονία· 

β) Ισπανία [εκτός από τις αυτόνομες κοινότητες της 
Ανδαλουσίας, της Αραγονίας, της Καστίλης - Λα 
Μάντσα, της Καστίλης και Λεόν, της Εστρεμαδού
ρας, της Μαδρίτης, της Μούρθιας, της Ναβάρας και 
της Λα Ριόχα, την επαρχία Guipuzcoa στη Χώρα των 
Βάσκων, τα διοικητικά διαμερίσματα (comarcas) 
Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià και Urgell 
στην επαρχία Lleida στην αυτόνομη κοινότητα της 
Καταλονίας· και τους δήμους Alborache και Turís 
στην επαρχία της Βαλένθιας και τα διοικητικά δια
μερίσματα (comarcas) L'Alt Vinalopó και El Vina
lopó Mitjà στην επαρχία του Αλικάντε στην κοινό
τητα της Βαλένθιας]· 

γ) Γαλλία (Κορσική)· 

δ) Ιταλία [Αμπρούτσο, Μπαζιλικάτα, Καλαβρία, Καμ
πανία, Λάτσιο, Λιγυρία, Μάρκε (εκτός από τους δή
μους Colli al Metauro, Fano, Pesaro και San Co
stanzo στην επαρχία Pesaro e Urbino) Μολίζε, 
Πιεμόντε (εκτός από τους δήμους Busca, Centallo, 
Scarnafigi, Tarantasca και Villafalleto στην επαρ
χία Cuneo), Σαρδηνία, Σικελία (εκτός από τους δή
μους Cesarò στην επαρχία της Messina, Maniace, 
Bronte, Adrano στην επαρχία της Catania και Cen
turipe, Regalbuto και Troina στην επαρχία της En
na), Τοσκάνη, Ούμπρια, Κοιλάδα  
Αόστης]· 
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ε) Λετονία· 

στ) Φινλανδία· 

ζ) έως τις 30 Απριλίου 2020: Ιρλανδία (εκτός της πό
λης του Galway)· 

η) έως τις 30 Απριλίου 2020: Ιταλία [Απουλία, Λομ
βαρδία (εκτός από τις επαρχίες Μιλάνου, Μάντοβας, 
Sondrio και Varese, και τους δήμους Bovisio Mas
ciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova 
Milanese και Varedo στην επαρχία Monza Brian
za), Veneto (εκτός από τις επαρχίες Rovigo και Βε
νετίας, τους δήμους Barbona, Boara Pisani, Castel
baldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano και 
Vescovana στην επαρχία Padova και τους δήμους 
Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevi
lacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, But
tapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel 
d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, 
Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Riz
za, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, No
garole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Verone
se, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, 
Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, 
San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, 
Salizzole, San Martino Buon Albergo, Somma
campagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeg
gio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Vil
lafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella στην 
επαρχία Verona)]· 

θ) μέχρι τις 30 Απριλίου 2020: Λιθουανία (εκτός από 
τον δήμο Kėdainiai στην περιφέρεια Kaunas)· 

ι) έως τις 30 Απριλίου 2020: Σλοβενία (εκτός από τις 
περιφέρειες Gorenjska, Koroška, Maribor και No
tranjska και τους δήμους Dol pri Ljubljani, Lenda
va, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana 
και Žužemberk και τους οικισμούς Fużina, Ga
brovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grin
tovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, 
Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleš
čevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri 
Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Go
rica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, 
Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec και 
Znojile pri Krki στον δήμο Ivančna Gorica)· 

ια) έως τις 30 Απριλίου 2020: Σλοβακία (εκτός από την 
κομητεία Dunajská Streda, το Hronovce και το 
Hronské Kľačany στην κομητεία Levice, το Dvory 
nad Žitavou στην κομητεία Nové Zámky, το Máli
nec στην κομητεία Poltár, το Hrhov στην κομητεία 
Rožňava, το Veľké Ripňany στην κομητεία Topoľ
čany και τα Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše 
και Zatín στην κομητεία Trebišov). 

2. Xanthomonas arboricola 
pv.pruni (Smith) Vauterin et 
al. 

XANTPR μέχρι τις 30 Απριλίου 2023: Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια 
Ιρλανδία) 
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β) Μύκητες και ωομύκητες 

1. Colletotrichum gossypii 
Southw. 

GLOMGO Ελλάδα 

2. Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr. 

ENDOPA α) Τσεχία· 

β) Ιρλανδία· 

γ) Σουηδία· 

δ) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

3. Entoleuca mammata (Wah
lenb.) Rogers and Ju 

HYPOMA α) Ιρλανδία· 

β) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

4. Gremmeniella abietina 
(Lagerberg) Morelet 

GREMAB Ιρλανδία 

γ) Έντομα και ακάρεα 

1. Bemisia tabaci Genn. (ευρω
παϊκοί πληθυσμοί) 

BEMITA α) Ιρλανδία· 

β) Σουηδία· 

γ) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

2. Cephalcia lariciphila Wachtl CEPCAL α) Ιρλανδία· 

β) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

3. Dendroctonus micans Kugelan DENCMI α) Ιρλανδία· 

β) Ελλάδα· 

γ) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

4. Dryocosmus kuriphilus Yasu
matsu 

DRYCKU α) Ιρλανδία· 

β) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

5. Gilpinia hercyniae Hartig GILPPO α) Ιρλανδία· 

β) Ελλάδα· 

γ) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

6. Gonipterus scutellatus Gyl
lenhal 

GONPSC α) Ελλάδα· 

β) Πορτογαλία (Αζόρες, εκτός από τη νήσο Terceira). 

7. Ips amitinus Eichhoff IPSXAM α) Ιρλανδία· 

β) Ελλάδα· 

γ) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

8. Ips cembrae Heer IPSXCE α) Ιρλανδία· 

β) Ελλάδα· 

γ) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

9. Ips duplicatus Sahlberg IPSXDU α) Ιρλανδία· 

β) Ελλάδα· 

γ) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 
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10. Ips sexdentatus Bőrner IPSXSE α) Ιρλανδία· 

β) Κύπρος· 

γ) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

11. Ips typographus Heer IPSXTY α) Ιρλανδία· 

β) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

12. Leptinotarsa decemlineata Say LPTNDE α) Ιρλανδία· 

β) Ισπανία (Ιμπίθα και Μενόρκα)· 

γ) Κύπρος· 

δ) Μάλτα· 

ε) Πορτογαλία (Αζόρες και Μαδέρα)· 

στ) Φινλανδία (διαμερίσματα Åland, Häme, Kymi, Pir
kanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa)· 

ζ) Σουηδία (κομητείες Blekinge, Gotland, Halland, 
Kalmar και Skåne)· 

η Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

13. Liriomyza bryoniae (Kalten
bach) 

LIRIBO α) Ιρλανδία· 

β) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

14. Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard) 

LIRIHU α) Ιρλανδία· 

β) έως τις 30 Απριλίου 2023: Ηνωμένο Βασίλειο (Βό
ρεια Ιρλανδία). 

15. Liriomyza trifolii (Burgess) LIRITR α) Ιρλανδία· 

β) έως τις 30 Απριλίου 2023: Ηνωμένο Βασίλειο (Βό
ρεια Ιρλανδία). 

16. Paysandisia archon (Burmei
ster) 

PAYSAR α) Ιρλανδία· 

β) Μάλτα· 

γ) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

17. Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier) 

RHYCFE α) Ιρλανδία· 

β) Πορτογαλία (Αζόρες)· 

γ) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

18. Sternochetus mangiferae 
Fabricius 

CRYPMA α) Ισπανία (Γρανάδα και Μάλαγα)· 

β) Πορτογαλία (Alentejo, Algarve και Μαδέρα). 

19. Thaumetopoea pityocampa 
Denis & Schiffermüller 

THAUPI Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

20. Thaumetopoea processionea L. THAUPR α) Ιρλανδία· 

β) έως τις 30 Απριλίου 2023: Ηνωμένο Βασίλειο (Βό
ρεια Ιρλανδία). 

21. Viteus vitifoliae (Fitch) VITEVI Κύπρος. 
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δ) Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα 

1. Ιός της νεκρωτικής κίτρινης 
κηλίδωσης των τεύτλων 

BNYVV0 α) Ιρλανδία· 

β) Γαλλία (Βρετάνη)· 

γ) Πορτογαλία (Αζόρες)· 

δ) Φινλανδία· 

ε) Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). 

2. Candidatus Phytoplasma 
ulmi 

PHYPUL Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) 

3. Ιός της τριστέτσας των εσπε
ριδοειδών (απομονωθέντα 
στελέχη στην ΕΕ) 

CTV000 Μάλτα»   

_____________ 
(*) Με βάση 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 στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη 
Βόρεια Ιρλανδία. 

2) Το παράρτημα VI τροποποιείται ως εξής: 

α) στο σημείο 1, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, 
Νορβηγία, Ρωσία (μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), 
βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny 
federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και 
ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, 
Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

β) στο σημείο 2, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, 
Νορβηγία, Ρωσία (μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), 
βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny 
federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και 
ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, 
Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 
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γ) στο σημείο 8, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, 
Νορβηγία, Ρωσία (μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), 
βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny 
federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και 
ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, 
Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

δ) στο σημείο 9, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστραλία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Καναδάς, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, 
Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα 
ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή 
περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), 
ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια 
του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο (*) και Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από τη Χαβάη. 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

ε) στο σημείο 14, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, 
Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή 
περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), 
νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo- 
Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, 
Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

στ) στο σημείο 18, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, 
Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική 
ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny 
federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας 
Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny 
okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 
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3) Το παράρτημα VIΙ τροποποιείται ως εξής: 

α) στο σημείο 5, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, 
Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική 
ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny 
federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας 
Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny 
okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

β) στο σημείο 6, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, 
Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική 
ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny 
federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας 
Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny 
okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

γ) στο σημείο 9, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, 
Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική 
ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny 
federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας 
Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny 
okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

δ) στο σημείο 10, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, 
Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική 
ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny 
federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας 
Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny 
okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 
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ε) στο σημείο 11, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, 
Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική 
ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny 
federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας 
Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny 
okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

στ) στο σημείο 30, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, 
Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), 
βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny 
federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και 
ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, 
Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

ζ) στο σημείο 32, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, 
Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), 
βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny 
federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και 
ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, 
Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

η) στο σημείο 55, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, 
Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), 
βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny 
federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και 
ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, 
Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 
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θ) στο σημείο 80, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: 

— Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, 
Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Καζακστάν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία, 
Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*), 

— Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας, Μεξικό, Ταϊβάν και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η παρουσία του 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

ι) στο σημείο 81, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, 
Νορβηγία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*), 

και άλλες χώρες εκτός του Καναδά, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, του Μεξικού, της Ταϊβάν και 
των ΗΠΑ, όπου είναι γνωστή η παρουσία του Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

ια) στο σημείο 82, στην τέταρτη στήλη, το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, 
Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), 
βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny 
federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και 
ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, 
Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

4) Στο παράρτημα IX, στα σημεία 1 και 2, στη δεξιά στήλη («Προστατευόμενες ζώνες»), οι λέξεις «ια) Ηνωμένο Βασίλειο (Νήσος 
του Μαν· Αγγλονορμανδικές Νήσοι της Μάγχης)» διαγράφονται· 

5) Το παράρτημα X τροποποιείται ως εξής: 

α) στην εισαγωγική παράγραφο πάνω από τον πίνακα, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«α) το σύνολο του εδάφους του κράτους μέλους (*) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο· 

_____________ 
(*) Με βάση 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 στα κράτη μέλη περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον 
αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.»· 

β) στα σημεία 3 και 9, στη δεξιά στήλη («Προστατευόμενες ζώνες»), οι λέξεις «ια) Ηνωμένο Βασίλειο (Νήσος του Μαν· 
Αγγλονορμανδικές Νήσοι της Μάγχης)» διαγράφονται· 
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γ) στα σημεία 11 έως 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 51 και 52, στη δεξιά στήλη 
(«Προστατευόμενες ζώνες»), προστίθενται οι λέξεις «(Βόρεια Ιρλανδία)» μετά τις λέξεις «Ηνωμένο Βασίλειο»· 

δ) στα σημεία 17, 18, 23, 39 και 46, στη δεξιά στήλη («Προστατευόμενες ζώνες»), οι λέξεις «Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια 
Ιρλανδία, Νήσος του Μαν και Τζέρζι)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)»· 

ε) στα σημεία 27, 28, 43, 44, 48 και 50, στη δεξιά στήλη («Προστατευόμενες ζώνες»), οι λέξεις «Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια 
Ιρλανδία και Νήσος του Μαν)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)»· 

στ) στο σημείο 22, στη δεξιά στήλη («Προστατευόμενες ζώνες»), οι εντός παρενθέσεως λέξεις μετά τις λέξεις «Ηνωμένο 
Βασίλειο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Βόρεια Ιρλανδία». 

6) Στο παράρτημα ΧI, το μέρος Α τροποποιείται ως εξής: 

α) στο σημείο 3, στην τρίτη στήλη της καταχώρισης «Prunus L.», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες 
Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, 
Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική 
ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny 
okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή 
περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

β) στο σημείο 6, στην τρίτη στήλη της καταχώρισης «Aster spp, Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. και 
Trachelium L.», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες 
Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, 
Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική 
ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny 
okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή 
περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

γ) στο σημείο 11, στην τρίτη στήλη της καταχώρισης «Κωνοφόρα (Pinales», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

«Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες 
Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, 
Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική 
ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny 
okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή 
περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 
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δ) στο σημείο 12, στην τρίτη στήλη της καταχώρισης «Κωνοφόρα (Pinales», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

«Καζακστάν, Ρωσία και Τουρκία και άλλες τρίτες χώρες εκτός από: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, 
Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»· 

7) Στο παράρτημα XII, στο σημείο 6, στην τρίτη στήλη της καταχώρισης «Κωνοφόρα (Pinales), εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία 
καταγωγής ευρωπαϊκών τρίτων χωρών», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: 
κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny 
federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας 
Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], 
Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (*). 

_____________ 
(*) Με βάση 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.»   
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