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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 1
περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος
(EE 17 της 6.10.1958, σ. 385)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα

►M1
►M2
►M3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2005
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου της 20ής
Νοεμβρίου 2006
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου
2013

αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

L 156

3

18.6.2005

L 363

1

20.12.2006

L 158

1

10.6.2013

L 73

14

27.3.1972

L 2

1

1.1.1973

L 291

17

19.11.1979

L 302

23

15.11.1985

C 241

21

29.8.1994

1

1.1.1995

33

23.9.2003

Τροποποιείται από:
►A1

►A2
►A3
►A4

►A5

Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συν
θηκών
(όπως προσαρμόστηκε από την απόφαση του Συμβουλίου της 1ης
Ιανουαρίου 1973)
Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και
των προσαρμογών των συνθηκών
Πράξη για τους όρους προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και για τις προσαρμογές των συνθη
κών
Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως του Βασιλείου της Νορβηγίας,
της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και
του Βασιλείου της Σουηδίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί
των οποίων βασίζεται η Ένωση (94/C 241/08)
τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της 1ης Ιανουαρίου 1995
Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της
Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημο
κρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρα
τίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας
της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής
Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων
βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση

Διορθώνεται από:
►C1

Διορθωτικό ΕΕ L 323 της 19.12.2018, σ. 37 (31958R0001)

L 1
L 236
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▼B
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 1
περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητος

▼M3
Άρθρο 1
Οι επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας των οργάνων της Ένωσης
είναι η αγγλική, η βουλγαρική, η γαλλική, η γερμανική, η δανική, η
ελληνική, η εσθονική, η ιρλανδική, η ισπανική, η ιταλική, η κροατική, η
λετονική, η λιθουανική, η μαλτεζική, η ολλανδική, η ουγγρική, η πολω
νική, η πορτογαλική, η ρουμανική, η σλοβακική, η σλοβενική, η σουη
δική, η τσεχική και η φινλανδική.

▼B
Άρθρο 2
▼C1
Τα έγγραφα τα οποία απευθύνονται προς τα όργανα της Κοινότητος
από Κράτος μέλος ή πρόσωπο που υπάγεται στην δικαιοδοσία Κράτους
μέλους, συντάσσονται στη γλώσσα του Κράτους αυτού. Η απάντηση
συντάσσεται στην ίδια γλώσσα.

▼B
Άρθρο 3
Τα έγγραφα τα οποία απευθύνονται από τα όργανα της Κοινότητος
προς Κράτος μέλος ή πρόσωπο, το οποίο υπάγεται στη δικαιοδοσία
ενός Κράτους, μέλους, συντάσσονται στη γλώσσα του Κράτους αυτού.

▼M2
Άρθρο 4
Οι κανονισμοί και τα άλλα έγγραφα γενικής εφαρμογής συντάσσονται
στις επίσημες γλώσσες.

Άρθρο 5
Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύεται στις επί
σημες γλώσσες.

▼B
Άρθρο 6
Τα όργανα της Κοινότητος δύνανται να καθορίζουν τις λεπτομέρειες
εφαρμογής αυτού του γλωσσικού καθεστώτος στους κανονισμούς τους.
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▼B
Άρθρο 7
Το γλωσσικό καθεστώς της διαδικασίας του Δικαστηρίου καθορίζεται
στον κανονισμό διαδικασίας του.
Άρθρο 8
Στα Κράτη μέλη όπου οι επίσημες γλώσσες είναι περισσότερες από μια
η χρήση της γλώσσας καθορίζεται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομέ
νου Κράτους σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που απορρέουν από
τη νομοθεσία του Κράτους αυτού.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

