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Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. N 2/ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 1ης Ιανουαρίου 1973

περί προσαρμογής τών πράξεων τών σχετικών μέ τήν προσχώρηση τών νέων Κρατών
μελών στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ .

Έχοντας υπόψη :

τή συνθήκη μεταξύ τοϋ Βασιλείου τού Βελγίου ,
τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας ,
τής Γαλλικής Δημοκρατίας* τής Ιταλικής Δη
μοκρατίας, τοϋ Μεγάλου Δουκάτου τοϋ Λουξεμ

βούργου, τοϋ Βασιλείου τών Κάτω Χωρών (Κρατών
μελών τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων), τοϋ Βασι
λείου τής Δανίας , τής 'Ιρλανδίας, τοϋ Βασιλείου
τής Νορβηγίας καί τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής
Μεγάλης Βρεταννίας καί τής Βορείου Ιρλανδίας,
περί προσχωρήσεως στήν Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα καί στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα Ατομι
κής 'Ενεργείας τού Βασιλείου τής Δανίας , τής
'Ιρλανδίας, τοΰ Βασιλείου τής Νορβηγίας καί τοϋ
Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας καί
τής Βορείου 'Ιρλανδίας καί ιδίως τό άρθρο 2 ,
τήν άπόφαση τοϋ Συμβουλίου τών Εύρωπαϊκών
Κοινοτήτων τής 22ας 'Ιανουαρίου 1972 περί προ
σχωρήσεως στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος
καί Χάλυβος τού Βασιλείου τής Δανίας, τής
'Ιρλανδίας , τοϋ Βασιλείου τής Νορβηγίας καί τοΰ
'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας καί
τής Βορείου Ιρλανδίας καί ιδίως τό άρθρο 2 ,
'Εκτιμώντας :

ότι τό Βασίλείο τής Νορβηγίας δέν κατέθεσε

τής Γερμανίας , τής Γαλλικής Δημοκρατίας , της

Ιταλικής Δημοκρατίας , του Μεγάλου Δουκάτου
τοϋ Λουξεμβούργου, τού Βασιλείου τών Κάτω
Χωρών (Κρατών μελών τών Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των), του Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης
Βρεταννίας καί τής Βορείου Ιρλανδίας περί προ
σχωρήσεως στήν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινό
τητα καί στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής

'Ενεργείας του βασιλείου τής Δανίας, τής Ιρλαν

δίας, τοϋ Βασιλείου τής Νορβηγίας καί τοϋ
Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας
καί τής Βορείου 'Ιρλανδίας άντικαθίσταται ώς
εξής:

« Άρδρο 3

Ή παρούσα συνθήκη συντάσσεται σέ ενα μόνο
άντίτυπο στήν αγγλική, γαλλική, γερμανική,
δανική, ιρλανδική, ιταλική, νορβηγική καί

όλλανδική γλώσσα, τά δέ κείμενα στήν αγγλική,
γαλλική, γερμανική δανική, ιρλανδική , ιταλική
καί ολλανδική γλώσσα είναι έξ ίσου αυθεντικά.
Ή συνθήκη θά κατατεθεί στό άρχείο τής

Κυβερνήσεως τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας , ή
οποία θά διαβιβάσει κεκυρωμένο αντίγραφο
στήν Κυβέρνηση καθενός άπό τά λοιπά ύπο
γράφοντα Κράτη. »

έγκαίρως τά έγγραφα προσχωρήσεως καί κυρώσεως
καί δέν κατέστη ώς έκ τούτου μέλος τών Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων

Άρθρο 2

ότι έκ τοϋ γεγονότος αυτού είναι απαραίτητη ή
προσαρμογή όρισμένων διατάξεων, οί όποιες
απαριθμούνται στό ανωτέρω άρθρο 2·

δτι έξ άλλου πρέπει νά προσαρμοσθούν ή νά
θεωρηθούν ανίσχυρες οί διατάξεις τής πράξεως
περί τών όρων προσχωρήσεως καί τών προσαρμο

γών τών συνθηκών πού αναφέρονται ονομαστικά

Τό άρθρο 3 τής άποφασεως τοΰ Συμβουλίου τών
Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 22ας 'Ιανουαρίου 1972
περί προσχωρήσεως στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα
Άνθρακος καί Χάλυβος τοΰ Βασιλείου τής Δανίας ,
τής 'Ιρλανδίας, τού Βασιλείου τής Νορβηγίας καί
τού 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας
καί τής Βορείου 'Ιρλανδίας άντικαθίσταται ώς έξής :

στή Νορβηγία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Άρθρο 1

Τό άρθρο 3 τής συνθηκης μεταξύ τού Βασιλείου
τοΰ Βελγίου, τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

« Άρθρο 3

Ή απόφαση αύτή συντάσσεται στήν άγγλική,

γαλλική, γερμανική, δανική, ιρλανδική , ιταλική,

Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

160

νορθηγικη καί ολλανδική γλώσσα, (τά δέ κεί
μενα στήν άγγλική , γαλλική , γερμανική , δανική,
ιρλανδική, ιταλική καί ολλανδική γλώσσα) είναι
έξ ίσου αυθεντικά. Ή άπόφαση κοινοποιείται
στά Κράτη μέλη τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος
Άνθρακος καί Χάλυβος στό Βασίλειο τής Δα
νίας , τής Ιρλανδίας , στό Βασίλειο τής Νορ
βηγίας στό Ηνωμένο Βασίλειο τής Μεγάλης
Βρεταννίας καί Βορείου 'Ιρλανδίας . »

'Επιτροπής τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αντι
καθίσταται ώς έξής :

Ή προεδρία ασκείται διαδοχικώς άπό κάθε
μέλος τού Συμβουλίου γιά περίοδο έξι μηνών
σύμφωνα με τήν άκόλουθη σειρά τών Κρατών
μελών : Βέλγιο, Δανία , Γερμανία , Γαλλία,
'Ιρλανδία, 'Ιταλία , Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες ,
Ηνωμένο Βασίλειο. »

Άρδρο 3

Άρδρο 6

Τό άρθρο 1 τρίτη περίπτωση τής πράξεως περί
τών όρων προσχωρήσεως καί προσαρμογής τών

Τό άρθρο 12 τής πράξεως περί τών όρων προσχωρή
σεως καί προσαρμογών τών συνθηκών άντικαθίστα

συνθηκών άντικαθίσταται ώς έξής :

«— ώς « νέα Κράτη μέλη » νοούνται τό Βασίλειο
τής Δανίας , ή 'Ιρλανδία καί τό Ηνωμένο
Βασίλειο τής Μεγάλης Βρεταννίας καί
Βορείου Ιρλανδίας. »

ται ώς έξής :

« Άρδρο 12

Τό άρθρο 28 τής Συνθήκης ΕΚΑΧ άντικαθίστα
ται ώς έξής :

Άρδρο 4
« Άρδρο 28

Τό άρθρο 10 τής πράξεως περί τών όρων προσχωρή
σεως καί προσαρμογής τών συνθηκών άντικαθί
σταται ώς έξής :

"Οταν ή Ανωτάτη Αρχή ζητεί τη γνώμη τού Συμ
βουλίου , τούτο εξετάζει τό θέμα , χωρίς κατ'

άνάγκη νά προβεί σέ ψηφοφορία. Τά πρακτικά
τών διασκέψεων διαβιβάζονται στήν Ανωτάτη
Αρχή.

« Άρδρο 10

Τό άρθρο 21 παράγραφος 2 τής συνθηκης
ΕΚΑΧ , το άρθρο 138 παράγραφος 2 τής συνθή
κης ΕΟΚ καί τό άρθρο 108 παράγραφος 2 τής
συνθήκης ΕΚΑΕ άντικαθίστανται άπό τίς άκό
λουθες διατάξεις :

Ό άριθμός τών έκπροσώπων καθορίζεται ώς
έξής :

Βέλγιο

14

Δανία

10

Γερμανία

36

Γαλλία

36

'Ιρλανδία

10

'Ιταλία

36

Λουξεμβούργο

6

Κάτω Χώρες

14

'Ηνωμένο Βασίλειο

,

36 »

Άρδρο 5

Τό άρθρο 11 τής πράξεως περί τών όρων προσχωρή
σεως καί προσαρμογών τών συνθηκών άντικαθίστα
ται ώς έξής :

« Άρδρο 11

Τό άρθρο 2 δεύτερη παράγραφος τής συνθήκης
περί ιδρύσεως ένιαίου Συμβουλίου καί ένιαίας

Στήν περίπτωση πού ή παρούσα συνθήκη άπαιτεϊ
τή σύμφωνη γνώμη τού Συμβουλίου, ή γνώμη
του θεωρείται δοθείσα , άν ή πρόταση πού ύπο
βάλλεται άπό τήν Ανωτάτη Αρχή συγκεντρώνει
τή συμφωνία :
— τής άπολύτου πλειοψηφίας τών άντιπρο
σώπων τών Κρατών μελών, συμπεριλαμβα
νομένων τών ψήφων τών άντιπροσώπων δύο
Κρατών μελών , κάθε ένα άπό τά οποία
πραγματοποιεί τουλάχιστον ένα όγδοο τής
ολικής άξίας τής παραγωγής άνθρακος καί
χάλυβος τής Κοινότητος ,

— ή σέ περίπρωση ισοψηφίας καί έφ' όσον ή
Ανωτάτη Αρχή διατηρεί τήν πρότασή της
μετά άπό δεύτερη διάσκεψη τών άντιπρο
σώπων τριών Κρατών μελών κάθε ενα άπό
τά όποια πραγματοποιεί τουλάχιστον ένα
όγδοο τής ολικής άξιας τής παραγωγής
άνθρακος καί χάλυβος τής Κοινότητος .
Στήν περίπτωση πού ή παρούσα συνθήκη άπαιτεϊ
ομόφωνη άπόφαση ή ομόφωνη σύμφωνη γνώμη ,
γιά τή λήψη τους άπαιτούνται οί ψήφοι όλων
τών μελών τού Συμβουλίου.
Γιά τήν έφαρμογή τών άρθρων 21 , 32 , 32α , 78δ ,
78στ τής παρούσης συνθήκης καί τών άρθρων 16 ,
20 τρίτη παράγραφος , 28 πέμπτη παράγραφος καί
44 τού πρωτοκόλλου περί τού όργανισμού τού
Δικαστηρίου , οί άποχές τών παρόντων ή άντι
προσωπευομένων μελών δέν εμποδίζουν τό
Συμβούλιο νά άποφασίζει όταν άπαιτεϊται όμο
φωνία.
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Οί άποφασεις τού Συμβουλίου , εκτός άπό
εκείνες γιά τίς. οποίες άπαιτεϊται ειδική πλειοψη
φία ή όμοφωνία , λαμβάνονται μέ τήν πλειοψηφία
τών μελών του * ή πλειοψηφία αύτή θεωρείται
έπιτευχθεϊσα άν περιλαμβάνει τήν απόλυτη
πλειοψηφία τών άντιπροσώπων τών Κρατών
μελών, συμπεριλαμβανομένων τών ψήφων τών
αντιπροσώπων δύο Κρατών μελών , κάθε ένα άπό
τά όποια πραγματοποιεί τουλάχιστον τό ενα
όγδοο τής ολικής άξίας τής παραγωγής άνθρακος
καί χάλυβος τής Κοινότητος . Γιά τήν εφαρμογή
πάντως τών διατάξεων τών άρθρων 78 , 786 καί
78δ τής παρούσης συνθήκης , οί όποιες άπαιτούν
ειδική πλειοψηφία , οί ψήφοι τών μελών τού Συμ
βουλίου σταθμίζονται ώς έξής :
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Άρδρο 8

Τό άρθρο 14 τής πράξεως περί τών ορων προσχω
ρήσεως καί προσαρμογής τών συνθηκών αντικαθί
σταται ώς εξής :

« Άρδρο 14

Τό άρθρο 148 παράγραφος 2 τής συνθήκης ΕΟΚ
καί τό άρθρο 118 παράγραφος 2 τής συνθήκης
ΕΚΑΕ άντικαθίστανται ώς εξής :

« Όταν τό Συμβούλιο άποφασίζει μέ ειδική
πλειοψηφία , οί ψήφοι τών μελών του σταθμί
ζονται ώς έξης :

Βέλγιο

5

Βέλγιο 5 , Δανία 3 , Γερμανία 10 , Γαλλία 10,
Ιρλανδία 3 , 'Ιταλία 10, Λουξεμβούργο 2 , Κάτω

Δανία

3

Χώρες 5 , Ηνωμένο Βασίλειο 10.

Γερμανία

10

Γαλλία

10

Γιά νά άποφασίσει τό Συμβούλιο άπαιτούνται
τουλάχιστον 41 ψήφοι , πού περιλαμβάνουν τίς
ψήφους έξι τουλάχιστον μελών. Σέ περίπτωση
ψηφοφορίας , κάθε μέλος τοΰ Συμβουλίου δύνα
ται νά άντιπροσωπεύσει ένα μόνο άπό τά λοιπά
μέλη.
Τό Συμβούλιο επικοινωνεί μέ τά Κράτη μέλη
μέσω τού προέδρου του.

'Ιρλανδία —

3

'Ιταλία

10

Λουξεμβούργο

2

Κάτω Χώρες

5

Ηνωμένο Βασίλειο

10

Γιά νά άποφασίσει τό Συμβουλιο , απαιτούνται
τουλάχιστο :

Οί άποφάσεις τού Συμβουλίου δημοσιεύονται
κατά τούς όρους πού καθορίζει . » »

Άρδρο 7

Τό άρθρο 13 τής πράξεως περί τών ορων προ
σχωρήσεως καί προσαρμογής τών συνθηκών άντι

— σαράντα μία ψήφοι , όταν κατά τήν παρούσα
συνθήκη , τό Συμβούλιο άποφασίζει προτάσει
τής 'Επιτροπής ,
— σαράντα μία ψήφοι , πού περιλαμβάνουν τίς
ψήφους έξι τουλάχιστον μελών οτίς άλλες
περιπτώσεις.»»

καθίσταται ώς έξής :

Άρδρο 9
« Άρδρο 13

Τό άρθρο 17 τής πράξεως περί τών ορων προσχω
ρήσεως καί προσαρμογών τών συνθηκών άντικαθί

Τό άρθρο 95 τέταρτη παραγραφος τής συνθήκης

σταται ώς έξής :

ΕΚΑΧ άντικαθίσταται ώς έξής :

« Οί τροποποιήσεις αύτές προτείνονται μέ κοινή
συμφωνία Ανωτάτης Αρχής καί Συμβουλίου, τό
όποιο άποφασίζει μέ πλειοψηφία τών όκτώ
ένάτων τών μελών του καί ύποβάλλονται στό
Δικαστήριο πρός γνωμοδότηση. Τό Δικαστήριο
κατά τήν έξέταση τών προτάσεων έχει πλήρη
αρμοδιότητα νά εκτιμήσει όλα τά πραγματικά
καί νομικά ζητήματα. Άν μετά τήν έξέταση αύτή ,
τό Δικαστήριο διαπιστώσει ότι οί προτάσεις εί
ναι σύμφωνες μέ τίς διατάξεις τής προηγούμενης
παραγράφου , οί προτάσεις διαβιβάζονται στή
Συνέλευση καί τίθενται σέ ισχύ, άν έγκριθούν μέ
πλειοψηφία τών τριών τετάρτων τών ψηφισάντων
καί τών δύο τρίτων τών μελών τής Συνε
λεύσεως . » »

« Άρδρο 17

Τό άρθρο 32 παραγραφος 1 τής συνθηκης ΕΚΑΧ ,
τό άρθρο 165 παράγραφος 1 τής συνθήκης ΕΟΚ
καί τό άρθρο 137 παράγραφος 1 τής συνθήκης
ΕΚΑΕ αντικαθίστανται ώς έξής :

« Τό Δικαστήριο άποτελείται άπό έννέα δικα
στές.»»

Άρδρο 10

Τό άρθρο 19 τής πράξεως περί τών όρων προ
σχωρήσεως καί προσαρμογών τών συνθηκών άντι
καθίσταται ώς έξής :
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Άρδρο 13

«Άρδρο 19

Τό άρθρο 32 δεύτερη και τρίτη παράγραφος
τής συνθήκης ΕΚΑΧ , τό άρθρο 167 δεύτερη καί
τρίτη παράγραφος τής συνθήκης ΕΟΚ καί τό
άρθρο 139 δεύτερη καί τρίτη παράγραφος τής

Τό άρθρο 24 τής πράξεως περί τών όρων προσχω
ρήσεως καί τών προσαρμογών τών συνθηκών αντι
καθίσταται ώς εξής :

συνθήκης ΕΚΑΕ άντικαθίστανται ώς εξής :

« Άρδρο 24

« Κάθε τρία έτη γίνεται μερική άνανέωση τών
δικαστών. Αφορά έκ περιτροπής πέντε καί τέσ
σερις δικαστές.

1 . Τό Ηνωμένο Βασίλειο προστίθεται στα
Κράτη μέλη πού άναφέρονται στήν πρώτη πε

ρίοδο τής πρώτης παραγράφου τοΰ άρθρου 131
τής συνθήκης ΕΟΚ.

Κάθε τρία έτη γίνεται μερική άνανέωση τών
γενικών εισαγγελέων. Αφορά έκ περιτροπής ένα
καί δύο γενικούς εισαγγελείς.»»

2 . Στόν πίνακα τοΰ παραρτήματος IV τής συν
θήκης ΕΟΚ προστίθενται οί εξής Χώρες καί
έδάφη :
— Γαλλο-βρεταννική Συγκυριαρχία τών Νέων
Έβρίδων ,

Άρδρο U

Τό άρθρο 21 τής πράξεως περί τών ορων προσχω
ρήσεως καί προσαρμογών τών συνθηκών άντικαθί
σταται ώς έξής :

— Μπαχάμες ,

— Βερμούδες ,

«Άρδρο 21

— Βρεταννικό Έδαφος Ανταρκτικής ,

Τό άρθρο 194 πρώτη παραγραφος τής συνθηκης
ΕΟΚ καί τό άρθρο 166 πρώτη παράγραφος τής
συνθήκης ΕΚΑΕ άντικαθίστανται ώς έξής :

«Ό άριθμός τών μελών τής έπιτροπής αύτής
ορίζεται ως εξής :

— Βρεταννική 'Ονδούρα,
— Βρεταννικό Έδαφος Ινδικού 'Ωκεανού ,
— Βρεταννικές νήσοι Σολομώντος ,
— Βρεταννικές Παρθένοι νήσοι ,

Βέλγιο

12

Δανία

:

Γερμανία

24

Γαλλία

24

Ιρλανδία

9

'Ιταλία

24

Λουξεμβούργο

— Μπρουνέϊ,

9

6

— Συνδεδεμένα Κράτη τής Καραϊβικής : Αντι
γκουα, Ντομίνικα, Γκρενάντα, Σάντα Λουτσία,
Αγιος Βικέντιος , Αγιος Χριστόφορος , Νέ
βις - Ανγκουΐλλα ,
— Νήσοι Καιϋμαν ,
— Κεντρικες καί Νότιες Νήσοι τής Γραμμής ,

Κάτω Χώρες

12

— Νήσοι Φάλκλαντ καί κτήσεις ,

' Ηνωμένο Βασίλειο

24»»

— Νήσοι Γκίλμπερτ καί Έλλη,
— Μοντσερράτ ,

Άρδρο 12

— Πιτκαϊρν ,

Τό άρθρο 23 τής πράξεως περί τών ορων προσχω
ρήσεως καί προσαρμογών τών συνθηκών άντικαθί

— Αγια Έλενη και κτήσεις ,

σταται ώς έξής :

— Σεϋχέλλες ,

«Άρδρο 23

— Νήσοι Τέρκς καί Κάϊκς.»

Τό άρθρο 134 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο τής
συνθήκης ΕΚΑΕ άντικαθίσταται ώς έξής :

Άρδρο 14

« Ή 'Επιστημονική καί Τεχνική 'Επιτροπή άπο
τελείται άπό εϊκοσι έπτά μέλη, πού ορίζονται
άπό τό Συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεως μέ
τήν Επιτροπή.»»

Τό άρθρο 25 τής πράξεως περί τών δρων προσχω
ρήσεως καί προσαρμογών τών συνθηκών άντικαθί
σταται ώς έξής :
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« 5 . Κατά παρέκκλιση άπό τίς προηγούμενες

« Άρδρο 25

Τό άρθρο 79 τής συνθήκης ΕΚΑΧ συμπληρώνε
ται μέ τήν προσθήκη μετά τήν πρώτη παράγραφο
τής έξής νέας παραγράφου :
« Κατά παρέκκλιση άπό τήν προηγούμενη παρά
γραφο :

α) Ή παρούσα συνθήκη δέν έφαρμόζεται στίς
νήσους Φερόες. Ή Κυβέρνηση τού Βασι
λείου τής Δανίας δύναται έν τούτοις μέ δή
λωση πού πρέπει νά κατατεθεί τό άργότερο
τήν 31η Δεκεμβρίου 1975 στήν Κυβέρνηση
τής Γαλλικής Δημοκρατίας νά. κοινοποιήσει
ότι ή παρούσα συνθήκη έφαρμόζεται στίς
άνωτέρω νήσους . Ή Κυβέρνηση τής Γαλλι
κής Δημοκρατίας διαβιβάζει κεκυρωμένο
άντίγραφο τής δηλώσεως στήν Κυβέρνηση
καθενός άπό τά Κράτη μέλη. Στήν περίπτωση
αύτή ή παρούσα συνθήκη έφαρμόζεται στίς
άνωτέρω νήσους άπό τήν πρώτη ήμέρα τού
δευτέρου μηνός πού άκολουθεϊ τήν κατάθεση
τής δηλώσεως.

β) Ή παρούσα συνθήκη δέν έφαρμόζεται στίς
περιοχές κυριάρχων βάσεων τού Ηνωμένου
Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας καί Βο
ρείου Ίρλαγδίας στήν Κύπρο.

γ) Οί διατάξεις τής παρούσης συνθήκης έφαρμό
ζονται στίς Αγγλονορμανδικές νήσους τής
Μάγχης καί στή νήσο Μάν, μόνο έφ' όσον
αύτό είναι άναγκαίο, γιά νά διασφαλισθεί ή
έφαρμογή τού καθεστώτος πού προβλέπει γιά
τίς νήσους αύτές ή άπόφαση τού Συμβουλίου
τής 22ας Ιανουαρίου 1972 περί προσχω
ρήσεως νέων Κρατών μελών στήν Εύρωπαϊκή
Κοινότητα Άνθρακος καί Χάλυβος .»»

παραγράφους :
α) Ή παρούσα συνθήκη δέν έφαρμόζεται στίς
νήσους Φερόες. Ή Κυβέρνηση τοϋ Βασι
λείου τής Δανίας δύναται έν τούτοις μέ
δήλωση πού πρέπει νά κατατεθεί τό άργό
τερο τήν 31η Δεκεμβρίου 1975 στήν Κυ
βέρνηση τής Ιταλικής Δημοκρατίας νά
κοινοποιήσει ότι ή παρούσα συνθήκη
έφαρμόζεται στίς άνωτέρω νήσους. Ή Κυ
βέρνηση τής Ιταλικής Δημοκρατίας δια
βιβάζει κεκυρωμένο άντίγραφο τής δηλώ
σεως στήν Κυβέρνηση καθενός άπό τά
λοιπά Κράτη μέλη. Στήν περίπτωση αύτή,
ή παρούσα συνθήκη έφαρμόζεται στίς άνω
τέρω νήσους άπό τήν πρώτη ήμέρα τού
δευτέρου μηνός πού άκολουθεϊ τήν χατά
Θεση τής δηλώσεως.

β) Ή παρούσα συνθήκη δέν έφαρμόζεται στίς
περιοχές κυριάρχων βάσεων τού Ηνωμέ
νου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας
καί Βορείου Ιρλανδίας στήν Κύπρο,
γ) Οί διατάξεις τής παρούσης συνθήκης
έφαρμόζονται στίς Άγγλονορμάνδικές
νήσους καί στή νήσο Μάν , μόνο έφ' όσον
αύτό είναι άναγκαίο , γιά νά διασφαλισθεί ή
έφαρμογή τού καθεστώτος πού προβλέπει
γιά τίς νήσους αύτές ή συνθήκη τής 22ας
'Ιανουαρίου 1972 περί προσχωρήσεως

νέων Κρατών μελών στήν Εύρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα καί στήν Εύρω
παϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενεργείας.»»
Άρδρο 16

Τό άρθρο 27 τής πράξεως περί τών ορων προσχω
ρήσεως καί τών προσαρμογών τών συνθηκών
άντικαθίσταται ώς έξής :

1 . Τό άρθρο 26 παράγραφος 1 τής πράξεως περί
τών όρων προσχωρήσεως καί προσαρμογών τών

« Άρδρο 27
Τό άρθρο 198 τής συνθήκης ΕΚΑΕ συμπληρώνε
ται μέ τήν προσθήκη τής έξής παραγράφου :
« Κατά πρέκκλιση άπό τίς προηγούμενες παραγρά

συνθηκών άντικαθίσταται ώς έξής :

φους :

Άρδρο 15

« 1 . Τό άρθρο 227 παράγραφος 1 τής συνθήκης
ΕΟΚ άντικαθίσταται ώς έξής :

« 1 . Ή παρούσα συνθήκη ισχύει στό Βασίλειο
τού Βελγίου , στό Βασίλειο τής Δανίας , στήν
'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας , στή
Γαλλική Δημοκρατία , στήν 'Ιρλανδία , στήν 'Ιτα
λική Δημοκρατία , στό Μεγάλο Δουκάτο τού
Λουξεμβούργου , στό Βασίλειο τών Κάτω Χωρών
καί στό Ηνωμένο Βασίλειο τής Μεγάλης
Βρεταννίας καί Βορείου Ιρλανδίας.»»

2. Τό άρθρο 26 παράγραφος 3 τής πράξεως περί
τών όρων προσχωρήσεως καί τών προσαρμογών
τών συνθηκών άντικαθίσταται άπό τίς άκόλουθες
διατάξεις :

« 3 . Τό άρθρο 227 τής συνθήκης ΕΟΚ συμπλη
ρώνεται μέ τήν προσθήκη τής έξής παραγράφου :

α) Ή παρούσα συνθήκη δέν έφαρμόζεται στίς
Φερόες νήσους. Ή Κυβέρνηση τού Βασιλεί
ου τής Δανίας δύναται έν τούτοις μέ δήλωση
πού πρέπει νά κατατεθεί τό άργότερο τήν
31η Δεκεμβρίου 1975 στήν Κυβέρνηση τής
'Ιταλικής Δημοκρατίας νά κοινοποιήσει ότι

ή παρούσα συνθήκη t έφαρμόζεται στίς
άνωτέρω νήσους. Ή Κυβέρνηση τής 'Ιτα
λικής Δημοκρατίας διαβιβάζει κεκυρωμένο
άντίγραφο τής δηλώσεως στήν Κυβέρνηση
καθενός άπό τά λοιπά μέλη. Στήν περίπτωση
αύτή, ή παρούσα συνθήκη έφαρμόζεται
στίς άνωτέρω νήσους άπό τήν πρώτη ήμέρα
τού δευτέρου μηνός πού άκολουθεϊ τήν
κατάθεση τής δηλώσεως.

β) Ή παρούσα συνθήκη δέν έφαρμόζεται στίς
περιοχές κυριάρχων βάσεων τού Ηνωμένου
Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας καί
Βορείου 'Ιρλανδίας στήν Κύπρο.
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γ) Ή παρούσα συνθήκη δέν εφαρμόζεται στίς
υπερπόντιες χώρες καί εδάφη πού διατηρούν
ιδιαίτερες σχέσεις μέ τό Ηνωμένο Βασίλειο
τής Μεγάλης Βρεταννίας καί Βορείου Ιρλαν
δίας καί πού δέν άναφέρονται στό παράρτημα
IV τής συνθήκης περί ιδρύσεως τής Εύρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητος.
δ) Οί διατάξεις τής παρούσης συνθήκης εφαρ
μόζονται στίς Άγγλονορμανδικές νήσους καί
στή νήσο Μάν, μόνο έφ ' όσον αύτό είναι
αναγκαίο , γιά νά διασφαλισθεί ή έφαρμογή
τού καθεστώτος πού προβλέπει γιά τίς νή
σους αύτές ή συνθήκη τής 22ας Ιανουαρίου
1972 περί προσχωρήσεως νέων Κρατών
μελών στήν Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινό
τητα καί στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα Ατο
μικής Ενεργείας.»»
Άρθρο 17

Τό άρθρο 39 παράγραφος 4 έδάφιο πρώτο τής πρά
ξεως περί τών όρων προσχωρήσεως καί προσαρ
μογών τών συνθηκών αντικαθίσταται άπό τίς
άκόλουθες διατάξεις :

« 4. Τά νέα Κράτη μέλη έφαρμόζουν άπό τήν
ήμερομηνία τής προσχωρήσεως τήν ονοματολο

γία τού κοινού δασμολογίου. 'Επιτρέπεται
πάντως στή Δανία καί στό Ηνωμένο Βασίλειο
νά άναβάλουν τήν έφαρμογή τής ονοματολογίας

« 3 . Γιά τό Ηνωμένο Βασίλειο έν τούτοις , οί
τιμές αυτές καθορίζονται σέ τέτοιο επίπεδο ,
ώστε ή εφαρμογή τής κοινοτικής ρυθμίσεως νά
όδηγεϊ σέ επίπεδο τιμών άγοράς συγκρίσιμο μέ
εκείνο πού διεπιστώδη στό ενδιαφερόμενο
Κράτος μέλος κατά τή διάρκεια άντιπροσωπευ
τικής περιόδου πού προηγείται τής έφαρμογής
τής κοινοτικής ρυθμίσεως. »
Άρθρο 21

Τό άρθρο 101 τής πράξεως περί τών όρων προσχω
ρήσεως καί εφαρμογής τών συνθηκών άντικαθίστα
ται ώς έξής :

« Άρθρο 101

Τό οριο τών εξι ναυτικών μιλίων πού αναφέρεται
στό άρθρο 100 επεκτείνεται στά δώδεκα ναυτικά
μίλια γία τίς εξής ζώνες :
1 . Δανία

— οί Φερόες Νήσοι ,

— ή Γροιλανδία,

— ή δυτική ακτή άπό τό Thyboron μέχρι τό
Blaavandshuk.
2. Γαλλία

μέχρι τήν 1η 'Ιανουαρίου 1974. »
Άρδρο 18
Τό άρθρο 43 έδάφιο δεύτερο τής πράξεως περί
τών όρων προσχωρήσεως καί προσαρμογής τών
συνθηκών άντικαθίσταται ώς έξής :

« Ή περίοδος αύτή καθορίζεται σέ τρία έτη γιά
τή Λανία καί σέ πέντε έτη γιά τήν 'Ιρλανδία. »

Οι άκτές τών διαμερισμάτων τής Manche,
τής Ille-et-Vilaine, τών Côtes-du-Nord, τού
Finistère καί τού Morbihan.

3 . Ιρλανδία

— οί βόρειες καί δυτικές άκτές άπό τό Lough
Foule μέχρι τό Cork Harbour στή νοτιοδυ
τική πλευρά ,

— ή άνατολική άκτή άπό τό Garlingford Lough
Άρθρο 19

Τό άρθρο 46 παράγραφος 2 έδάφιο πρώτο τής
πράξεως περί τών όρων προσχωρήσεως καί προ
σαρμογών τών συνθηκών άντικαθίσταται ώς έξής :
« 2. Τά Κράτη μέλη έφαρμόζουν άπό τής
προσχωρήσεως τήν όνοματολογία του κοινού
δασμολογίου στίς συναλλαγές στό εσωτερικό
τής Κοινότητος. 'Επιτρέπεται πάντως στή Δανία
καί στό 'Ηνωμένο Βασίλειο νά άναβάλουν τήν

έφαρμογή τής ονοματολογίας μέχρι τήν 1η
'Ιανουαρίου 1974 .»

μέχρι τό Garnsore Point, γιά τήν άλιεία
μαλακοστράκων καί μαλακίων («Shell
fish»).
4. Ηνωμένο Βασίλειο

— οί νήσοι Shetlands καί οί Orkneys,
— ή βόρειος καί άνατολική πλευρά τής
Σκωτίας , άπό τό Ακρωτήριο Wrath μέχρι
τό Berwick,
— ή βόρειο-άνατολική πλευρά τής Αγγλίας ,
άπό τόν ποταμό Coquet μέχρι τό Flam

borough Head,
Άρθρο 20

Τό άρθρο 51 παράγραφος 3 τής πράξεως περί τών
όρων προσχωρήσεως καί προσαρμογών τών συνθη
κών άντικαθίσταται ώς έξής :

— ή νοτιο-δυτική πλευρά άπό τό Lyme Régis
στό Hartland Point (συμπεριλαμβανομένων
12 ναυτικών μιλίων γύρω άπό τή νήσο

Lundy),
— ή Κομητεία τού Down. »
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Άρθρο 22

Τό άρθρο 105 εδάφιο δεύτερο τής πράξεως περί
τών όρων προσχωρήσεως καί προσαρμογών τών
συνθηκών αντικαθίσταται ώς έξης :

« Μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου 1977, έπιτρέπεται
στάν Ιρλανδία καί στό Ηνωμένο Βασίλειο , όσον
αφορά τή Βόρειο Ιρλανδία , νά διατηρήσουν γιά
τήν εισαγωγή νωπών κρεάτων τήν έθνική τους
ρύθμιση, δσον αφορά τήν προστασία κατά τοΰ
άφθώδους πυρετού, τηρουμένων τών γενικών
διατάξεων τής συνθήκης ΕΟΚ. »

— μεταξύ τών νέων Κρατών :
Δανία

κών άντικαθίσταται ώς έξής :

« 1 . Ή σύνδεση τών μή εύρωπαϊκών έδαφών
πού διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις μέ τό Ηνω
μένο Βασίλειο καί τής Γαλλοβρεταννικής
Συγκυριαρχίας τών Νέων Έβρίδων , πού άναφέ
ρονται στό άρθρο 24 παράγραφος 2 , άποκτά
ισχύ τήν 1η Φεβρουαρίου 1975 , τό ένωρίτερο,
κατόπιν άποφάσεως τού Συμβουλίου δυνάμει
τού άρθρου 136 τής συνθήκης ΕΟΚ.»

2,46 %

Ιρλανδία
Ηνωμένο Βασίλειο

0,61 %
19,32 %

— καί μεταξύ τών άρχικών Κρατών μελών ,
σύμφωνα μέ τήν κλίμακα κατανομής πού
προβλέπεται στό άρθρο 3 παράγραφος 2 τής
άποφάσεως τής 21ης Απριλίου 1970, άφοϋ
άφαιρεθοϋν οί χρηματικές συνεισφορές τών
νέων Κρατών μελών πού άναφέρονται
άνωτέρω . »
Άρδρο 27

Άρθρο 23

Τό άρθρο 117 παράγραφος 1 τής πράξεως περί τών
όρων προσχωρήσεως καί προσαρμογών τών συνθη
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Τό άρθρο 134 παράγραφος 3 τής πράξεως περί τών
όρων προσχωρήσεως καί τών προσαρμογών τών
συνθηκών άντικαθίσταται ώς έξής :

« 3 . Στήν περίπτωση πού ή ισχύς τής άποφά
σεως άριθ . 1 /64 τής Ανωτάτης Αρχής τής 15ης
Ιανουαρίου 1964 , περί άπαγορεύσεως εύθυγραμ
μίσεως μέ προσφορές προϊόντων σιδήρου καί
χάλυβος καί χυτοσιδήρου προελεύσεως χωρών
ή έδαφών κρατικού έμπορίου παρατείνεται μετά
τήν προσχώρηση, αύτή ή άπαγόρευση δέν
έφαρμόζεται μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου 1975
στά προϊόντα πού προορίζονται γιά τή δανική
άγορά. »

Άρδρο 24

Άρδρο 28

Τό άρθρο 119 παράγραφος 2 έδάφιο δεύτερο τής
πράξεως περί τών όρων προσχωρήσεως καί τών προ

περί τών όρων προσχωρήσεις καί τών προσαρμο

σαρμογών τών συνθηκών άνπκαθίσταται ώς έξής :

« Τά προϊόντα πού κατάγονται άπό τά μή εύρω
παϊκά έδάφη, πού διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις
μέ τό Ηνωμένο Βασίλειο , καί άπό τή Γαλ
λοβρεταννική Συγκυριαρχία τών Νέων "Εβρίδων,
τά όποϊα άναφέρονται στό άρθρο 24 παράγραφος 2 ,
ύπόκεινται κατά τήν εισαγωγή τους στήν Κοινό
τητα στό καθεστώς πού έφηρμόζετο σ' αύτά πρό
τής προσχωρήσεως. »

Άρδρο 25

Οι διατάξεις τοΰ άρθρου 123 τής πράξεως περί τών
όρων προσχωρήσεως καί τών προσαρμογών τών
συνθηκών είναι άνίσχυρες.

Άρδρο 26

Τό άρθρο 129 παράγραφος 1 τής πράξεως περί τών
όρων προσχωρήσεως καί τών προσαρμογών τών
συνθηκών άντικαθίσταται ώς έξής :

« 1 . Οί χρηματικές συνεισφορές τών Κρατών
μελών, πού άναφέρονται στό άρθρο 3 παράγρα
φος 2 τής άποφάσεως τής 21ης Απριλίου 1970 ,
κατανέμονται μέ τόν έξής τρόπο :

Τό άρθρο 142 παράγραφοι 1 καί 2 τής πράξεως
γών τών συνθηκών άντικαθίσταται ώς έξής :

« 1 . Άπό τής προσχωρήσεως τό Δικαστήριο
συμπληρώνεται μέ τό διορισμό νέων δικαστών ,
προκειμένου νά αυξηθεί ό άριθμός τών δι
καστών σέ έννέα , όπως προβλέπεται στό άρθρο
17 τής παρούσης πράξεως.

2. Ή θητεία ένός άπό τούς διορισθέντες
δικαστές σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 1 , λήγει
στίς 6 Οκτωβρίου 1976. Ό δικαστής αύτός
ορίζεται διά κλήρου. Ή θητεία τού άλλου
δικαστού λήγει στίς 6 'Οκτωβρίου 1979 . »
Άρδρο 29

Το άρθρο 143 τής πράξεως περί τών όρων προ
σχωρήσεως καί τών προσαρμογών τών συνθηκών
άντικαθίσταται ώς έξής :

Άρδρο 143
Άπό τής προσχωρήσεως , ή Οικονομική και
Κοινωνική 'Επιτροπή συμπληρώνεται μέ τό
διορισμό σαρανταδύο μελών πού άντιπροσωπεύ
ουν τούς διάφορους κλάδους τής οικονομικής
καί κοινωνικής ζωής στά νέα Κράτη μέλη. Ή
θητεία τών τοιουτοτρόπως διορισθέντων λήγει
συγχρόνως μέ τή θητεία τών μελών πού άσκούν
καθήκοντα κατά τή στιγμή τής προσχωρήσεως. »
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Άρθρο 30

Το άρθρο 155 τής πράξεως περί τών ορων προ
σχωρήσεως καί τών προσαρμογών τών συνθηκών
αντικαθίσταται ώς έξης :

«Άρθρο 155
Τά κείμενα τών πράξεων τών οργάνων τών Κοι
νοτήτων πού έξεδόθησαν πρό τής προσχωρήσεως
καί τά όποία συνετάγησαν άπό τό Συμβούλιο ή
τήν Επιτροπή στήν άγγλική καί δανική γλώσσα
είναι άπό τής προσχωρήσεως αυθεντικά ύπό
τούς ίδιους όρους μέ τά κείμενα πού συνετά
γησαν στίς τέσσερις άρχικές γλώσσες. Δημοσι
εύονται στήν Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων, έφ' όσον τά κείμενα στίς άρχικές
γλώσσες άπετέλεσαν αντικείμενο μιας τέτοιας
δημοσιεύσεως. »

συνθήκης περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Κοι
νότητος Ατομικής Ενεργείας καθώς επίσης καί
τών συνθηκών πού τίς έτροποποίησαν ή τίς συνε

πΑήρωσαν, συντεταγμένα στην άγγΑική , στή
δανική , στήν ιρλανδική καί νορβηγική γλώσσα
προσαρτώνται στήν παρούσα πράξη. Τά κείμενα
πού είναι συντεταγμένα στήν άγγλική , δανική
καί ιρλανδική γλώσσα είναι αυθεντικά ύπό τούς
ϊδιους όρους μέ τά αρχικά κείμενα τών συνθη
κών πού άναφέρονται άνωτέρω. »

Άρθρο 33

Τό παράρτημα 1 τής πράξεως περί τών όρων προ
σχωρήσεως καί τών προσαρμογών τών συνθηκών
άποτελεί άντικείμενο τών προσαρμογών πού άνα
φέρονται στό παράρτημα τής παρούσης άποφάσεως.

Άρθρο 34
Άρθρο 31

Στά παραρτήματα II , VII, X καί XI τής πράξεως περί
Τό άρθρο 159 τής πράξεως περί τών ορων προ
σχωρήσεως καί τών προσαρμογών τών συνθηκών
άντικαθίσταται ώς έξής :

τών όρων προσχωρήσεως καί τών προσαρμογών τών
συνθηκών , οί αναφορές , οί προθεσμίες καί οί ημε
ρομηνίες πού άφορούν τό Βασίλειο τής Νορβηγίας
είναι άνίσχυρες.

«Άρθρο 159
Ή Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας δια
βιβάζει στίς Κυβερνήσεις του Βασιλείου τής
Δανίας , τής Ιρλανδίας καί τού Ηνωμένου Βασι
λείου τής Μεγάλης Βρεταννίας καί Βορείου
'Ιρλανδίας κεκυρωμένο άντίγραφο τής συνθή
κης περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος
Ανθρακος καί Χάλυβος καί τών συνθηκών πού
τήν έτροποποίησαν. »

Άρθρο 32

Τό άρθρο 160 τής πράξεως περί τών όρων προ
σχωρήσεως καί τών προσαρμογών τών συνθηκών

Άρθρο 35

Τό άρθρο 1 τού πρωτοκολλου άριθ . 1 πού προ
σαρτάται στήν πράξη περί τών όρων προσχωρήσεως
καί τών προσαρμογών τών συνθηκών άντικαθίσταται
ώς έξής :

«Άρθρο 1
Τό άρθρο 3 του πρωτοκόλλου περί τού κατα
στατικού τής Τραπέζης άντικαθίσταται ώς εξής :

Άρθρο 3

άντικαθίσταται ώς έξής :

Άρθρο 160

Ή Κυβέρνηση τής Ιταλικής Δημοκρατίας δια

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 129 τής συνθήκης , μελη
τής Τραπέζης είναι :
— τό Βασίλειο τού Βελγίου ,

βιβάζει στίς Κυβερνήσεις τού Βασιλείου τής

— τό Βασίλειο τής Δανίας ,

Δανίας , τής Ιρλανδίας καί τού Ηνωμένου Βασι

— ή 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας,

λείου τής Μεγάλης Βρεταννίας καί Βορείου
Ιρλανδίας κεκυρωμένο άντίγραφο τής συνθή
κης περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος , τής συνθήκης περί ιδρύσεως τής
Εύρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας
καί τών συνθηκών πού τίς έτροποποίησαν ή τίς
συνεπλήρωσαν στή γερμανική , γαλλική , ιταλική
καί ολλανδική γλώσσα.

Τά κείμενα τής συνθήκης περί ιδρύσεως τής
Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος καί τής

— ή Γαλλική Δημοκρατία ,

— ή Ιρλανδία ,
— ή Ιταλική Δημοκρατία ,

— τό Μεγάλο Δουκάτο του Δουξεμβουργου,
— τό Βασίλειο τών Κατω Χώρων,

— τό Ηνωμένο Βασίλειο τής Μεγάλης Βρεταν
νίας καί Βορείου Ιρλανδίας .»
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1 μέλος οριζόμενο άπό τό Βασίλειο της Λανιας ,

Άρθρο 36
Τό άρθρο 2 τοΰ πρωτοκόλλου αριθ . 1 που προ
σαρτάται στήν πράξη περί τών όρων προσχωρήσεως
καί τών προσαρμογών τών συνθηκών αντικαθίσταται
ώς εξής :

1 μέλος οριζόμενο άπό τήν Ιρλανδία ,
1 μέλος οριζόμενο άπό Μεγάλο Δουκάτο του
Λουξεμβούργου ,

1 μέλος οριζόμενο άπό τό Βασίλειο τών Κάτω
Χωρών ,
1 μέλος οριζόμενο άπό τήν 'Επιτροπή

«Άρθρο 2

Τό άρθρο 4 παραγραφος 1 πρώτο εδάφιο τοΰ
πρωτοκόλλου περί τού καταστατικού τής Τραπέ
ζης άντικαθίσταται ώς εξής :

« 1 . Ή Τράπεζα έχει κεφάλαιο δύο δισεκατομ
μυρίων είκοσι πέντε έκατομμυρίων λογιστικών
μονάδων, τό οποίο άνελήφθη άπό τά Κράτη
μέλη κατά τά άκόλουδα ποσά :
Γερμανία

450

εκατομμύρια

Γαλλία

450

εκατομμύρια

Ηνωμένο Βασίλειο

450

έκατομμύρια

'Ιταλία

360

έκατομμύρια

Βέλγιο

118,5 έκατομμύρια

Κάτω Χώρες

118,5 έκατομμύρια

Δανία

60

έκατομμύρια

Ιρλανδία

15

έκατομμύρια

Λουξεμβούργο

3

έκατομμύρια.»»

Άρθρο 37
Τό άρθρο 6 τού πρωτοκόλλου άριθ. 1 , πού προ
σαρτάται στήν πράξη περί τών όρων προσχωρήσεως
καί τών προσαρμογών τών συνθηκών άντικαθίσταται
ώς έξής :

«Άρθρο 6
Τό άρθρο 11 παράγραφος 2 εδαφια 1 μέχρι 5 τού

Οί άναπληρωτές διορίζονται από το Συμβουλιο
τών Διοικητών γιά περίοδο πέντε έτών , ώς έξής :
2 άναπληρωτές ορίζονται άπό τήν 'Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία τής Γερμανίας ,
2 άναπληρωτές ορίζονται άπό τή Γαλλική Δημο
κρατία ,
2 άναπληρωτές ορίζονται άπό τήν Ιταλική Δημο
κρατία ,
2 άναπληρωτές ορίζονται άπό τό Ηνωμένο

Βασίλειο τής Μεγάλης Βρεταννίας καί Βο
ρείου 'Ιρλανδίας ,
1 άναπληρωτής ορίζεται κατόπιν κοινής συμφω
νίας τών Κρατών τής Μπενελούξ,
1 άναπληρωτής ορίζεται άπό τήν 'Επιτροπή.
Ή θητεία τών τακτικών μελών καί τών αναπλη
ρωτών είναι άνανεώσιμη.
Οί άναπληρωτές δύνανται νά συμμετέχουν στίς
συνεδριάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. Οί
άναπληρωτές πού ορίζονται άπό ένα Κράτος ή
κατόπιν κοινής συμφωνίας πολλών Κρατών ή
άπό τήν 'Επιτροπή, δύνανται νά αντικαταστή
σουν τά τακτικά μέλη πού ορίζονται άντιστοίχως

άπό αύτό τό Κράτος , άπό ένα άπ' αύτά τά Κράτη
ή άπό τήν 'Επιτροπή.

Οί άναπληρωτές δέν έχουν δικαίωμα ψήφου,
έκτός άν άντικαθιστούν ένα ή περισσότερα τα
κτικά μέλη ή έάν έχουν έξουσιοδοτηθεί γι' αύτό,
συμφώνως πρός τίς διατάξεις τού άρθρου 12
παράγραφος 1.»»

πρωτοκόλλου περί τού καταστατικού τής Τρα
πέζης άντικαθίσταται άπό τίς άκόλουθες διατά
ξεις :

Άρθρο 38
« 2 . Τό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται άπό
18 τακτικά μέλη καί 10 άναπληρωτές. Τά τακτικά
μέλη διορίζονται άπό τό Συμβούλιο τών Διοικη
τών γιά περίοδο πέντε έτών ώς έξής :

3 μέλη οριζόμενα άπό τήν 'Ομοσπονδιακή Δη
μοκρατία τής Γερμανίας ,
3 μέλη οριζόμενα άπό τήν Γαλλική Δημοκρατία,

3 μέλη όριζόμενα άπό τήν Ιταλική Δημοκρατία ,
3 μέλη όριζόμενα άπό τό 'Ηνωμένο Βασίλειο τής
Μεγάλης Βρεταννίας καί Βορείου 'Ιρλανδίας,
1 μέλος οριζόμενο άπό τό Βασίλειο τού Βελγίου ,

Τό άρθρο 8 τού πρωτοκόλλου άριθ . 1 , πού προ
σαρτάται στήν πράξη περί τών όρων προσχωρήσεως
καί τών προσαρμογών τών συνθηκών , άντικαθίστα
ται ώς έξής :

«Άρθρο 8
Το άρθρο 12 παραγραφος 2 δεύτερη πρόταση τού

πρωτοκόλλου περί του καταστατικού τής Τραπέ
ζης άντικαθίσταται ώς έξής :

« Ή ειδική πλειοψηφία άπαιτεί τή συγκέντρωση
δώδεκα ψήφων. »»
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Άρθρο 39

« Πρωτόκολλο αριθ. 6

Τό άρθρο 11 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου άριθ. 1 ,
πού προσαρτάται στήν πράξη περί τών όρων προ
σχωρήσεως καί τών προσαρμογών τών συνθηκών ,

περί ορισμένων ποσοτικών περιορισμών
πού άφοροϋν τήν 'Ιρλανδία »

άντικαθίσταται ώς έξής :

«Άρθρο 11
1 . Τα νεα Κράτη μέλη καταβάλλουν στό τακτι
κό άποθεματικό καί στίς προβλέψεις πού ισοδυ
ναμούν πρός άποθεματικά καί πού πραγματοποι
ούνται τήν 31η Δεκεμβρίου τού προηγουμένου
τής προσχωρήσεως έτους , όπως αύτά έμφαί
νονται στόν έγκεκριμένο άπό τήν Τράπεζα
ισολογισμό, τά ποσά πού άντιστοιχούν στά
άκόλουθα ποσοστά τών άποθεματικών αύτών.
Ηνωμένο Βασίλειο

2 . Οί διατάξεις τού μέρους II τού πρωτοκόλλου
άριθ . 6 , πού προσαρτάται στήν πράξη περί τών όρων
προσχωρήσεως καί τών προσαρμογών τών συνθη
κών , είναι άνίσχυρες.
Άρθρο 43

Οί διατάξεις τού πρωτοκόλλου άριθ . 20 , πού προ
σαρτάται στήν πράξη περί τών όρων προσχωρήσεως
καί τών προσαρμογών τών συνθηκών , είναι άνί
σχυρες .

30 %

Δανία

4%

'Ιρλανδία

1 %

Άρθρο 40

Τό άρθρο 12 παράγραφος 1 τού πρωτοκόλλου άριθ . 1 ,
πού προσαρτάται στήν πράξη περί τών όρων προ
σχωρήσεως καί τών προσαρμογών τών συνθηκών ,
άντικαθίσταται ώς έξής :

Άρθρο 12

1 . Άπο τής προσχωρήσεως , τό Συμβούλιο τών
Διοικητών συμπληρώνει τή σύνθεση τού Διοι
κητικού Συμβουλίου διορίζοντας :
3 μέλη όριζόμενα άπό τό 'Ηνωμένο Βασίλειο τής
Μεγάλης Βρεταννίας καί Βορείου Ιρλανδίας ,
1 μέλος όριζόμενο άπό τό Βασίλειο τής Δανίας,
1 μέλος όριζόμενο από τήν 'Ιρλανδία ,
1 μέλος όριζόμενο από τό Μέγα Δουκάτο τού
Λουξεμβούργου ,
2 άναπληρωτές όριζόμενους άπό τό 'Ηνωμένο
Βασίλειο τής Μεγάλης Βρεταννίας καί Βο
ρείου Ιρλανδίας .»
Άρθρο 41

Οί διατάξεις τού πρωτοκόλλου άριθ . 5 , πού προ
σαρτάται στήν πράξη περί τών όρων προσχωρήσεως
καί τών προσαρμογών τών συνθηκών, είναι άνί
σχυρες.

Άρθρο 44

Οί διατάξεις τού πρωτοκόλλου άριθ . 21 , πού προ
σαρτάται στήν πράξη περί τών όρων προσχωρήσεως
καί τών προσαρμογών τών συνθηκών , είναι άνί
σχυρες .

Άρθρο 45

Τό πρωτόκολλο άριθ . 24 , πού προσαρτάται στην
πράξη περί τών όρων προσχωρήσεως καί τών προ
σαρμογών τών συνθηκών , άντικαθίσταται ώς έξής :
« Πρωτόκολλο αριθ. 24
περί της συμμέτοχης τών νεων Κρατών μελών
στά Ταμεία Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος καί
Χάλυβος

Οί συνεισφορές τών νέων Κρατών μελών στά
Ταμεία τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος
καί Χάλυβος καθορίζονται ώς έξής :

'Ηνωμένο Βασίλειο

57 000 000 ΔΜ

Δανία

635 500 ΔΜ

Ιρλανδία

77 500 ΛΜ

Ή καταβολή τών συνεισφορών αυτών πραγμα

τοποιείται , σέ τρεις ίσες έτήσιες , δόσεις , άπό
τής προσχωρήσεως.

Κάθε μία άπό τίς δόσεις αύτές καταβάλλεται σέ
έλεύθερα μετατρέψιμο έθνικό νόμισμα καθενός
άπό τά νέα Κράτη μέλη.»

Άρθρο 42

Άρθρο 46

1 . Ό τίτλος τού πρωτοκόλλου άριθ . 6 , πού προ
σαρτάται στήν πράξη περί τών όρων προσχωρήσεως
καί τών προσαρμογών τών συνθηκών , άντικαθίστα

Οί διατάξεις τοΰ πρωτοκόλλου άριθ . 27 , που προ
σαρτάται στήν πράξη περί τών όρων προσχωρήσεως
καί τών προσαρμογών τών συνθηκών, είναι άνί

ται ώς έξής :

σχυρες .
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στή συμφωνία μεταξύ άφ'ένός, όρισμένων αρχι
κών Κρατών μελών άπό κοινού μέ τήν Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Ατομικής Ενεργείας καί άφ'έτέρου,
τού Διεθνούς 'Οργανισμού Ατομικής "Ενεργείας,
γιά τήν έφαρμογή στίς έπικράτειες όρισμένων

Κρατών μελών τής Κοινότητος^τών έγγυήσεων

πού προβλέπονται στή συνθήκη γιά τή μή διάδοση
τών πυρηνικών όπλων.»

« Πρωτόκολλο άριθ. 29
περί της συμφωνίας μέ τό Διεθνή 'Οργανισμό
Ατομικής Ενεργείας

Άρδρο 48

Ή παρούσα άπόφαση, ή όποια συντάσσεται στη
γερμανική, άγγλική, δανική, γαλλική, ιρλανδική,
Τό Βασίλειο τής Δανίας καί ή Ιρλανδία άνα
λαμβάνουν τήν ύποχρέωση νά προσχωρήσουν
ύπό τούς όρους πού θά προσδιορισθούν σ'αύτήν,

ιταλική καί ολλανδική γλώσσα καί πού όλα τά κεί

μενα είναι αυθεντικά, άρχίζει νά ισχύει άπό τήν
1η 'Ιανουαρίου 1973 .

Εγινε στις Βρυξέλλες, την 1η 'Ιανουαρίου 1973 .

Γιά τό Συμβουλιο
Ό Πρόεδράς
P. HARMEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

i

/. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 802/68 τού Συμβουλίου
τής 27ης 'Ιουνίου 1968

ΕΕ άριθ . N 148/ 1 τής 28ης 'Ιουνίου 1968

— ή λέξη « σαράντα τρία » άντικαθίσταται άπό
τή λέξη « σαράντα ένα ».

2. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 803/68 τού Συμβουλίου
τής 27ης 'Ιουνίου 1968

ΕΕ άριθ. N 148/6 τής 28ης 'Ιουνίου 1968
— ή λέξη « σαράντα τρία » άντικαθίσταται άπό
τή λέξη « σαράντα ένα ».

3 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 950/68 τού Συμβουλίου

— τό κείμενο:

— « τό έδαφος τοϋ βασιλείου τής Νορβηγίας,

μέ έξαίρεση τίς νήσους —έκτός τής Jan
Mayen —, τά όποία δέν βρίσκονται στή
ζώνη πού περιλαμβάνεται μεταξύ τής
άκτής τού ηπειρωτικού τμήτατός της καί
τού όρίου τών χωρικών υδάτων » καταρ
γείται.

6. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 97/69 του Συμβουλίου
τής 16ης Ιανουαρίου 1969

ΕΕ άριθ . N 14/ 1 τής 21ης "Ιανουαρίου 1969
— ή λέξη « σαράντα τρία » άντικαθίσταται άπό
τή λέξη « σαράντα ένα ».

7 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 542/69 τού Συμβουλίου

τής 28ης 'Ιουνίου 1968

τής 18ης Μαρτίου 1969

ΕΕ άριθ. N 172/ 1 τής 22ας 'Ιουλίου 1968

ΕΕ άριθ. N 77/ 1 τής 29ης Μαρτίου 1969

— οί λέξεις « νορβηγικές
γούνται.

— ή λέξη « σαράντα τρία » άντικαθίσταται άπό τή
λέξη « σαράντα ένα »,

κορώνες» καταρ

4. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1496/68 τού Συμβου
λίου τής 27ης Σεπτεμβρίου 1968
ΕΕ άριθ. N 238/ 1 τής -28ης Σεπτεμβρίου 1968

— οί λέξεις « τό Βασίλειο τής Νορβηγίας »
καταργούνται (δύο φορές),
— ή λέξη « τέσσερα » άντικαθίσταται άπό τή
λέξη « τρία ».
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8 . Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 582/69 τής 'Επιτροπής
τής 26ης Μαρτίου 1969
ΕΕ αριθ . N 79/ 1 τής 31ης Μαρτίου 1969
- οί λέξεις « DE EUROPEISKE FELLESSKAP »
καταργούνται.

12. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 23 12/69 τής Επιτροπής
τής 19ης Νοεμβρίου 1969

ΕΕ άριθ. N 295/6 τής 24ης Νοεμβρίου 1969
— ή λέξη «FREMKOMSTBEVIS» καταργείται.

9. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1062/69 τής Επιτροπής
τής 6ης Ιουνίου 1969

EE άριθ . N 141 /3 τής 12ης 'Ιουλίου 1969
— οί ακόλουθες λέξεις καταργούνται :
« BEVIS »

« For sâkalte « Oste-fondue»-tilbetedninger i
direkte emballasje, med et netto-innhold pâ 1 kg
eller mindre »

« Vedkommende myndighet »

« bekrefter at varepartiet pâ »

13 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 23 13 /69 τής 'Επιτροπής
τής 19ης Νοεμβρίου 1969

ΕΕ άριθ. N 295/8 τής 24ης Νοεμβρίου 1969
— οί λέξεις « UTSTEDT A POSTERIORI » κα
ταργούνται.

14. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 23 14/69 τής 'Επιτροπής
τής 19ης Νοεμβρίου 1969

ΕΕ άριθ . N 295 /13 τής 24ης Νοεμβρίου 1969

« kilo, med faktura nr. . . av »
« utstedt av »

-ή λέξη « GRENSEPASSERINGSBEVIS

κα

ταργείται.

« opprinnelsesland »
« bestemmelsesland »

« har folgende kiennetegn: »
« Dette produkt har et vektinnhold av melkefett
pâ 12% eller mer, men mindre enn 18% »

« Det er fremstilt av smalteost is hvis produksjon
ikke er inngâtt andre ostesorter enn Emmentaler
eller Gruyère, »
« tilsatt hvitvin, kirsebserbrennevin (kirsch),
plantestivelse og krydder ».
« Ostesortene Emmentaler eller Gruyère som er
brukt i produktets flemstilling, er fremstilt i
eksportlandet »
« Sted og dato for udstedelsen : »

« Deii utstedende instans' stempel:»
« Underskrift (er) ».
11 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 23 1 1 /69 τής 'Επιτροπής
τής 19ης Νοεμβρίου 1969

15 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2552/69 τής 'Επιτροπής
τής 17ης Δεκεμβρίου 1969

ΕΕ άριθ. N 320/ 19 τής 20ής Δεκεμβρίου 1969
— οί άκόλουθες λέξεις καταργούνται :
VEDLEGG I »

forside »
Ekthesbevis »

Sender (Navn og adresse) »
Sendt med bât—med fly »
Mottaker (Navn og adresse) »
Tolldokumant nr.»
Antall »
Vekt »

Antall kolli »

ΕΕ άριθ . N 295 / 1 τής 24ης Νοεμβρίου 1969

Merker og nummer »

α) Οί λέξεις « τό Βασίλειο τής Νορβηγίας »

Fat »

καταργούνται.

β) Τό κείμενο:

Flasker »
brutto »

« ό πίνακας πού έπαναλαμβάνεται στό σημείο

1.4 τού ίδιου προτύπου συμπληρώνεται άπό
τήν προσθήκη τεσσάρων διάστικτων γραμμών
άντιστοίχως 6 , 7 , 8 καί 9. »
άντικαθίσταται άπό τό άκόλουθο κείμενο:
« ό πίνακας πού έπαναλαμβάνεται στό σημείο
1.4 τού ίδιου προτύπου συμπληρώνεται μέ
τήν προσθήκη τριών διάστικτων γραμμών
•άριθμημένων άντιστοίχως 6 , 7 καί 8.»

netto »

Mengde (liter) »
Merknader »

bakside »

Internai Revenue Service bekrefter at oven

nevnte Bourbon whisky er fremstilt ved én
produksjonsgang i » « USA med en styrke pâ

Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

maksimum 160° proof (80° Gay-Lussac uteluk
kende ved destillering av gjseret»
« most av en komblanding med et maisinnhold
pâ minst 51%, og lagret i minst to ar i nye
ekefatmed »

« karbonisert innside »

« Sted og dato for utstedelsen »
« Internal Revenue Service's stempel ».
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— οι λέξεις :
« 9. Βασίλειο τής Νορβηγίας

— Transittopplag (Tolloven §§ 48—55) »
καταργούνται.

26 'Οδηγία 69/75/(ΕΟΚ) τού Συμβουλίου τής 4ης
Μαρτίου 1969

ΕΕ άριδ. N 58/ 11 τής 8ης Μαρτίου 1969
— οί λέξεις :

18. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1570/70 τής 'Επιτροπής
τής 3ης Αύγούστου 1970
ΕΕ αριθ. N 171 / 10 τής 4ης Αύγούστου 1970

« 8. Βασίλειο τής Νορβηγίας

— Frilagre (Tolloven §§ 48—55)»
καταργούνται .

— οί ακόλουθες λέξεις καταργούνται :

II. ΓΕΩΡΓΙΑ

« γιά τή Νορβηγία : "Οσλο »
A. Γενικότητες

« άπό τό Όσλο » (δύο φορές).
19. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 3.04/71 τής 'Επιτροπής
τής 11ης Φεβρουαρίου 1971
ΕΕ άριθ. N 35/31 τής 12ης Φεβρουαρίου 1971

— ή λέξη « TOLL » καταργείται.

Ή φράση « Στίς άκόλουθες πράξεις καί στά αναφε
ρόμενα άρθρα ή λέξη « δώδεκα » άντικαθίσταται άπό
τή λέξη « σαράντα τρία » »
άντικαθίσταται άπό τή φράση :

« Στίς άκόλουθες πράξεις καί στά άναφερόμενα
άρθρα ή λέξη « δώδεκα » άντικαθίσταται άπό τή
λέξη « σαράντα ενα ».

20. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1279/71 τής 'Επιτροπής
τής 17ης 'Ιουνίου 1971

B. Κοινή οργάνωση τών άγορών

ΕΕ άριθ. N 133 /32 τής 19ης Ιουλίου 1971

α) Φροντα καί λαχανικά

— οί άκόλουθες λέξεις καταργούνται :

« Utfersel fra Fellesskapet underfagt restriks
joner »

« Utfersel fra Fellesskaper avgiftspliktig ».
23 . Όδηγία 68/312/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής 30ής

2. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 193/70 τής 'Επιτροπής
τής 2ας Φεβρουαρίου 1970
ΕΕ άριθ. N 26/6 τής 3ης Φεβρουαρίου 1970
όπως έτροποποιήθη άπό τούς :

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 304/70 τής 'Επι
τροπής τής 19ης Φεβρουαρίου 1970

'Ιουλίου 1968

ΕΕ άριθ. N 194/ 13 τής 6ης Αύγούστου 1968
— οί λέξεις :

« 8. Βασίλειο τής Νορβηγίας

— Pakkhus og opplagssteder (Tolloven
§§ 45-55)»
καταργούνται .

ΕΕ άριθ. N 40/24 τής 20ής Φεβρουαρίου
1970

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 344/70 τής 'Επι
τροπής τής 25ης Φεβρουαρίου 1970
ΕΕ άριθ. N 46/1 τής 27ης Φεβρουαρίου 1970

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 2509/70 τής 'Επι
τροπής τής 11ης Δεκεμβρίου 1970
ΕΕ άριθ . N 269/ 10 τής 12ης Δεκεμβρίου 1970

24. " Οδηγία 60/73/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής 4ης
Μαρτίου 1969
ΕΕ άριθ. N 58/ 1 τής 8ης Μαρτίου 1969

— ή λέξη « σαράντα τρία » άντικαθίσταται άπό
τή λέξη « σαράντα ένα ».
25 . Όδηγία 69/74/(ΕΟΚ) τού Συμβουλίου τής 4ης Μαρτίου 1969
ΕΕ άριθ. N 58/7 τής 8ης Μαρτίου 1969

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 282/71 τής 'Επι
τροπής τής 9ης Φεβρουαρίου 1971
ΕΕ άριθ. N 33/ 13 τής 10ης Φεβρουαρίου 1971 .
— Οί λέξεις :

« varer bestenst til forbruk i
av
καταργούνται .

0)
(2)»
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3 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 1559/70 τής Επιτροπής
τής 31ης Ιουλίου 1970

ΕΕ άριθ. N 169/55 τής 1ης Αυγούστου 1970

6 . Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1700/70 τής Επιτροπής
τής 25ης Αύγουστου 1970

ΕΕ άριθ. N 190/9 τής 26ης Αύγουστου 1970
— οί άκόλουθες λέξεις καταργούνται :

— οί λέξεις :

« ikke tillatt i den tilstand som nulliggjor direkte
« bestemt for omdannelse til dyrefor i henhold
til artikkel 7b) forordning nr. 159/66/E0F »

konsum for mennesker »
« ikke tillatt til direkte konsum for mennesker »

καταργούνται.

γ) Λιπαρές ουσίες
4. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1 562/70 τής 'Επιτροπής
τής 31ης Ιουλίου 1970

2 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 911 /68 τής 'Επιτροπής

ΕΕ άριθ . N 169/67 τής 1ης Αυγούστου 1970
— οί λέξεις :

τής 5ης Ιουλίου 1968

EE άριθ . N 158/8 τής 6ης Ιουλίου 1968
δπως έτροποποιήθη άπό τούς :

« bestemt til destillering i henhold til artikel 7b) i
forordning nr. 159/66/E0F »

— Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 1469/68 τής Επι
τροπής τής 23ης Σεπτεμβρίου 1968

ΕΕ άριθ . N 239/1 τής 28ης Σεπτεμβρίου 1968

καταργούνται.

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 52/69 τής 'Επι
τροπής τής 11ης 'Ιανουαρίου 1969
β) Οίνος

EE αριθ . N 8/1 τής 14ης Ιανουαρίου 1969

3 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1698/70 τής 'Επιτροπής
τής 25ης Αύγούστου 1970

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 474/69 τής Επι
τροπής τής 13ης Μαρτίου 1969

ΕΕ άριθ. N 190/4 τής 26ης Αύγούστου 1970

ΕΕ άριθ . N 63 /21 τής 14ης Μαρτίου 1969

— οί λέξεις :

« Bestemt til fremstilling av vin i henhold til
forordning (E0F) nr. 1698/70, med henblikk pâ
produks jon av k.v.b.d. »
καταργούνται.

5 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 1699/70 τής 'Επιτροπής
τής 25ης Αύγούστου 1970
ΕΕ άριθ. N 190/6 τής 26ης Αυγούστου 1970
— οί άκόλουθες λέξεις καταργούνται :

« ikke tillatt til fremstilling av vin, heller ikke til
bruk ved fremstilling av vin »

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 971/69 τής 'Επι
τροπής τής 28ης Μαΐου 1969

EE άριθ . N 127/10 τής 29ης Μαΐου 1969
— Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1486/69 τής Επι
τροπής τής 28ης 'Ιουλίου 1969
EE άριθ . N 186/7 τής 30ής Ιουλίου 1969

— Κανονισμο (ΕΟΚ) αριθ . 1851/69 τής Επι
τροπής τής 18ης Σεπτεμβρίου 1969

ΕΕ άριθ . N 236/31 τής 19ης Σεπτεμβρίου 1969

« ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 2478/69 τής 'Επι
τροπής τής 11ης Δεκεμβρίου 1969

ikke for drikkevarer som er bestemt til direkte

ΕΕ άριθ. N 312/35 τής 12ης Δεκεμβρίου 1969

konsum for menesker, unntatt ren alkohol, eau
de-vie, ettervin; den siste forsâvidt produksjionen
er

tillatt

av

vedkommende

Medlemsstat »

« bestemt til destillering »

« ikke tillatt ved fremstilling av vin og heller
ikke til bruk ved fremstilling av vin »
« ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller
ikke ved drikkevares som er bestemt for direkte
konsum for mennesker »

« bestemt til produksjon av eau-de-vie ».

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 329/70 τής Επι
τροπής τής 23ης Φεβρουαρίου 1970

ΕΕ άριθ . N 43/22 τής 24ης Φεβρουαρίου 1970
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 1480/71 τής 'Επι
τροπής τής 12ης Ιουλίου 1971
EE άριθ . N 156/12 τής 13ης 'Ιουλίου 1971

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 2193 /71 τής Επι
τροπής τής 13ης 'Οκτωβρίου 1971

ΕΕ άριθ. N 231/23 τής 14ης 'Οκτωβρίου 1971

'Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
— οί άκόλουδες λέξεις καταργούνται :

« fro eller blandinger av fra,som ikke er importert
fra tredjeland eller Hellas »

« fra eller blandinger av fra denatu rert i henhold
til artikkel 9i forordning (E0F) nr. 911/68 »
« fra godkjent son sâvare ».
δ) Αύνά

1 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 123/63 /ΕΟΚ τού Συμ
βουλίου τής 12ης Λεκεμβρίου 1963
ΕΕ άριδ. N 185/2938 τής 19ης Λεκεμβρίου 1963
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δπως έτροποποιήδη άπότους :
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 316/70 τής 'Επι
τροπής τής 20ής Φεβρουαρίου 1970

ΕΕ άριθ. N 41/14 τής 21ης Φεβρουαρίου 1970
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 1607/71 τής 'Επι
τροπής τής 26ης 'Ιουλίου 1971

ΕΕ άρ^δ . N 168/16 τής 27ης Ιουλίου 1971
— οί λέξεις :

« bestemt til anvendelse i bryggerinseringen
i samsvar med bestemmelsene i forordning
(E0F) nr. 559/68 »

όπως έτροποποιήδη άπο τούς :

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 122/67/ΕΟΚ τού
Συμβουλίου τής 13ης 'Ιουνίου 1967

καταργούνται.

ΕΕ άριδ. N 117/2293 τής 19ης Ιουνίου 1967
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 123 /67 /ΕΟΚ τοΰ
Συμβουλίου τής 13ης 'Ιουνίου 1967
ΕΕ άριδ . N 117/2301 τής 19ης 'Ιουνίου 1967

— n λεξη « rug » καταργείται.
2. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ . 95/69 τής 'Επιτροπής
τής 17ης 'Ιανουαρίου 1969

ΕΕ άριδ . N 13 /13 τής 18ης 'Ιανουαρίου 1969
α) οί λέξεις « Νορβηγία 9 » καταργούνται *

β) ό διακριτικός άριδμός « 10 » πού άντιστοιχεϊ
στό Ηνωμένο Βασίλειο άντικαδίσταται άπό
τόν άριδμό«9 ».
ε) "Ορυζα

στ) Ζαχαρη
4. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 2061/69 τής 'Επιτροπής
τής 20ής Οκτωβρίου 1969
ΕΕ άριδ . N 263 /19 τής 21ης 'Οκτωβρίου 1969
όπως έτροποποιήδη άπό τους :
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 267/70 τής Επι
τροπής τής 12ης Φεβρουαρίου 1970

ΕΕ άριδ. N 35/25 τής 13ης Φεβρουαρίου 1970
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 1068/70 τής 'Επι
τροπής τής 5ης 'Ιουνίου 1970
ΕΕ άριδ . N 123/10 τής 6ης 'Ιουνίου 1970
— Κανονισμό (ΕΟΚ) αριδ. 772/71 τής 'Επι
τροπής τής 14ης Απριλίου 1971

ΕΕ άριδ. N 85/18 τής 15ης Απριλίου 1971
1 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 2085/68 τής 'Επιτροπής
τής 20ής Δεκεμβρίου 1968
ΕΕ άριδ. N 307/11 τής 21ης Δεκεμβρίου 1968
όπως έτροποποιήδη άπό τόν :
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 316/70 τής 'Επι
τροπής τής 20ής Φεβρουαρίου 1970

— οί άκόλουδες λέξεις καταργούνται :
« bestemt til â denatureres etter en av de

metoder som er fastsatt i vedlegget til for
ordning (E0F) nr. 2061/69, og godkjent av
den Medlemsstat som or mottager »
« denaturert sukker »>.

ΕΕ άριδ . N 41 /14 τής 21ης Φεβρουαρίου 1970
— οί λέξεις :

« bestem til produksjon av stivelse, forklistret
mel eller til anvendelse i bryggerinasringer
i samsvar med bestemmelseme i forordning
(E0F) nr. 2085/68 »
καταργούνται.

2. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 559/68 τής 'Επιτροπής
τής 6ης Μαΐου 1968

ΕΕ άριδ. N 106/6 τής 7ης Μαΐου 1968

ζ) Γαλακτοκομικα προϊοντα

6. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 1 106/68 τής 'Επιτροπής
τής 27ης Ιουλίου 1968

EE άριδ. N 184/26 τής 29ης 'Ιουλίου 1968

όπως έτροποποιήδη άπό τούς :
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 2044/69 τής Επι
τροπής τής 17ης 'Οκτωβρίου 1969

ΈΕ άριδ. N 269/9 τής 18ης 'Οκτωβρίου 1969

'Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

174

— Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 332/70 τής Επι
τροπής τής 23ης Φεβρουαρίου 1970

ΕΕ άριδ . N 44/1 τής 25ης Φεβρουαρίου 1970
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 2026/71 τής Επι
τροπής τής 21ης Σεπτεμβρίου 1971

ΕΕ άριδ. N 214/9 τής 22ας Σεπτεμβρίου 1971
— οί λέξεις:

« bestemt til a kontrolleres med sikte pi
denaturering eller bearbeidelse i samsvar med
forordning (E0F) nr. 1106/68 »
καταργούνται.

7. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 1324/68 τής 'Επιτροπής
τής 29ης Αυγούστου 1968
ΕΕ άριδ. N 215/25 τής 30ής Αύγούστου 1968

οί άκόλουδες λέξεις καταργούνται :

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 1179/71 τής Επι
τροπής τής 4ης Ιουνίου 1971 —
EE άριδ . N 123/18 τής 5ης Ιουνίου 1971
— οί άκόλουδες λέξεις καταργούνται :

« Smor ira intervensjonslagre »

« bestemt til bearbeiding i henhold til for
ordning (E0F) nr. 685/69 ».
10. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 757/71 τής 'Επιτροπής
τής 7ης Απριλίου 1971
EE άριδ . N 83 /53 τής 8ης Απριλίου 1971
όπως έτροποποιήδη άπό τους :
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 1189/71 της Επι
τροπής τής 7ης 'Ιουνίου 1971

EE άριδ. N 124/15 τής 8ης 'Ιουνίου 1971

«Jarlsberg »
« Norvegia ».
8. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ . 685/69 τής 'Επιτροπής
τής 14ης 'Απριλίου 1969
EE άριδ. N 90/ 12 τής 15ης 'Απριλίου 1969

δπως έτροποποιήδη άπό τούς :
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 880/69 τής 'Επι
τροπής τής 12ης Μαΐου 1969
ΕΕ άριδ. N 114/11 τής 13ης Μαΐου 1969
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 1064/69 τής 'Επι
τροπής τής 10ης 'Ιουνίου 1969

EE άριθ. N 139/13 τής 11ης 'Ιουνίου 1969
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 1273/69 τής 'Επι
τροπής τής 2ας 'Ιουλίου 1969

EE άριδ. N 161/9 τής 3ης 'Ιουλίου 1969
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 332/70 τής 'Επι
τροπής τής 23ης Φεβρουαρίου 1970

ΕΕ άριδ . N 44/1 τής 25ης Φεβρουαρίου 1970
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 603/70 τής 'Επι
τροπής τής 31ης Μαρτίου 1970

EE άριδ. N 72/62 τής 1ης Απριλίου 1970
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 757/70 τής 'Επι
τροπής τής 24ης Απριλίου 1970
EE άριδ. N 91/31 τής 25ης Απριλίου 1970
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 878/70 τής 'Επι
τροπής τής 14ης Μαΐου 1970
EE άριδ . N 105/24 τής 15ης Μαΐου 1970
— Κανονισμό (ΕΟΚ) αριδ. 606/71 τής 'Επι
τροπής τής 23ης Μαρτίου 1971

EE άριδ. N 70/16 τής 24ης Μαρτίου 1971

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 1549/71 τής Επι
τροπής τής 20ής Ιουλίου 1971

EE άριδ. N 163 /62 τής 21ης Ιουλίου 1971
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 1688/71 τής 'Επι
τροπής τής 30ής 'Ιουλίου 1971
EE αριδ . N 174/1 τής 3ης Αυγούστου 1971
— οί λεξεις :

« Utforsel fra Fellesskapet hvor bekipet nevnt
i forordning (E0F) nr. 757/71 skal oppkreves »
καταργούνται.
n) Βόειον Κρέας

3 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 1097/68τής 'Επιτροπής
τής 27ης 'Ιουλίου 1968

EE αριδ . N 184/5 της 29ης 'Ιουλίου 1968

όπως έχροποποιήδη άπό τους :
— Κανονισμό (ΕΟΚ) αριδ. 1261 /68 τής Επι
τροπής τής 20ής Αύγουστου 1968

ΕΕ άριδ. N 208/7 τής 21ης Αύγούστου 1968
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 1556/68 τής Επι
τροπής τής 4ης 'Οκτωβρίου 1968
ΕΕ άριδ. N 244/15 τής 5ης 'Οκτωβρίου 1968

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 1585/68 τής 'Επι
τροπής τής 10ης 'Οκτωβρίου 1968

ΕΕ άριδ . N 248/16 τής 11ης Οκτωβρίου 1968
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 1809/68 τής Επι
τροπής τής 12ης Σεπτεμβρίου 1969

ΕΕ άριδ. N 232/6 τής 13ης Σεπτεμβρίου 1969
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— Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1795/71 τής Επι
τροπής τής 17ης Αύγουστου 1971

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 434/71 τής 'Επι
τροπής τής 26ης Φεβρουαρίου 1971

ΕΕ άρι9. N 187/5 τής 19ης Αυγούστου 1971

ΕΕ άριδ. N 48/71 τής 27ης Φεβρουαρίου 1971

— οΐ λέξεις :

« Dette kontrakteksemplar berettiger til â nyte
godt an den saerlige importning som er om
handlet i artikel 14 nr. 3 b) aa, i forordning

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 435/71 τής 'Επι
τροπής τής 26ης Φεβρουαρίου 1971
ΕΕ άριδ. N 48/72 τής 27ης Φεβρουαρίου 1971

(E0F) nr. 805/68 »
καταργούνται .

Θ) Καπνός

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ . 1726/70 τής Επιτροπής
τής 25ης Αυγούστου 1970

ΕΕ άριδ. N 191 / 1 τής 27ης Αύγούστου 1970

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 589/71 τής 'Επι
τροπής τής 19ης Μαρτίου 1971

ΕΕ άριδ . N 67/15 τής 20ής Μαρτίου 1971
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 952/71 ' τής 'Επι
τροπής τής 7ης Μαΐου 1971
ΕΕ άριδ. N 103/11 τής 8ης Μαΐου 1971

όπως έτροποποιήδη από τόν :
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 2596/70 τής 'Επιτροπής

τής 21ης Δεκεμβρίου 1970
ΕΕ άριδ. N 277/7 τής 22ας Δεκεμβρίου 1970
— οί άκόλουδες λέξεις καταργούνται :

« bladtobakk innhestet innen Felleskapet »
« bladtobakk importet fra tredjeland »
« tobakk importert fra tredjeland ».
i) Αλιεία

2. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ . 166/7 1 τού Συμβουλίου
τής 26ης 'Ιανουαρίου 1971
ΕΕ άριδ. N 23/3 τής 29ης 'Ιανουαρίου 1971

— ή λέξη « strandrekker » καταργείται.

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 1391/71 τής 'Επι
τροπής τής 30ής 'Ιουνίου 1971

ΕΕ άριδ . N 145/44 τής 1ης 'Ιουλίου 1971
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 1605/71 τής 'Επι
τροπής τής 26ης Ιουλίου 1971
ΕΕ άριδ . N 168/13 τής 27ης Ιουλίου 1971

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 1607/71 τής 'Επι
τροπής τής 26ης 'Ιουλίου 1971
ΕΕ άριδ . N 168/34 τής 27ης 'Ιουλίου 1971
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 2128/71 τής 'Επι
τροπής τής 4ης Οκτωβρίου 1971
ΕΕ άριδ. N 224/16 τής 5ης 'Οκτωβρίου 1971

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 2195/71 τής 'Επι
τροπής τής 13ης 'Οκτωβρίου 1971
Γ.

Πράξεις γενικού χαρακτηρος

ΕΕ άριδ. N 231/26 τής 14ης 'Οκτωβρίου 1971

1 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 1373/70 τής 'Επιτροπής
τής 10ης 'Ιουλίου 1970

ΕΕ άριδ. N 158/1 τής 20ής 'Ιουλίου 1970

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 2256/71 τής 'Επι
τροπής τής 21ης 'Οκτωβρίου 1971

όπως έτροποποιήδη από τόν :

ΕΕ άριδ. N 237/25 τής 22ας 'Οκτωβρίου 1971

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 2638/70 τής 'Επι

— οί άκόλουδες λέξεις καταργούνται :

τροπής τής 23ης Δεκεμβρίου 1970

ΕΕ άριδ. N 283/34 τής 29ης Δεκεμβρίου 1970

— οί λέξεις «N γιά τή Νορβηγία » καταρ
γούνται.

2. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 2637/70 τής 'Επιτροπής
τής 23ης Δεκεμβρίου 1970
ΕΕ άριδ. N 283/15 τής 29ης Δεκεμβρίου 1970

όπως έτροποποιήδη άπό τους :

« uten' restitusjon i kontanter »

« fritakelse for importavgift »
« mengden refererer seg til standardkvaliteten »
«gylding for . . . (mengden i tall og bokstaver) »
« forkortelsene A. A. S. M./0 . L. T. »

« importavgift begjaert i samsvar med artikkel 3
nr. 2 i forordning nr. 540/70 »
« matvarchjelp »
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« forordning om andudsurskrivning nr
(O. K. nr
av
) fristen for â pre
sentere tilbudene utlaper den
»
« til eksport i henhold til artikkel 25; for
ordning nr. 1OO9/67/E0F »
« til eksport uten restitusjon »
« anslâtt mengde »
« utfullende lisens »

« kjett bestemt til foredling-bb reglene
»
« suspensjon av importavgiften til et bekip

pâ

% for ...... (mengde i tall og

bokstaver) kg »

« tillatt awik i romvekt pâ 0,03 »
« tillatt awik pâ 0,4 grader ».

B. Εξορυκτικές βιομηχανίες (extractives)
ηλεκτρισμός, αέριο καί νερό

1. 'Οδηγία 64/428/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου τής
7ης 'Ιουλίου 1964

ΕΕ άριθ. 117/1871 τής 23ης 'Ιουλίου 1964
— τό εδάφιο g) καταργείται.

2. 'Οδηγία 66/162/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
28ης Φεβρουαρίου 1966

ΕΕ αριθ. 42/584 τής 8ης Μαρτίου 1966
— τό έδάφιο f) καταργείται.
3 . Όδηγία 69/82/ΕΟΚ του Συμβουλίου τής
13ης Μαρτίου 1969

ΕΕ αριθ . 68 /4 τής 19ης Μαρτίου 1969
— τό έδάφιο f) καταργείται.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙ
ΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟ
ΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ

Γ. Μεταποιητικές βιομηχανίες

1 . Όδηγία 68/365/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής
15ης 'Οκτωβρίου 1968
ΕΕ άριθ . N 260/9 τής 22ας 'Οκτωβρίου 1968

A. Γεωργία, δασοκομία, κηπουρική αλιεία

2. Όδηγία 67/530/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου τής 25ης
Ιουλίου 1967

ΕΕ αριθ . 190/1 τής 10ης Αυγούστου 1967
οί λέξεις :

— τό εδάφιο e) καταργείται.

2. Όδηγία 64/429/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου της
7ης 'Ιουλίου 1964

ΕΕ άριθ. 117/1880 τής 23ης 'Ιουλίου 1964

— τό έδάφιο g) καταργείται.

« Στή Νορβηγία :

— λόγω τής ανάγκης νά είναι νορβηγικής
υπηκοότητας γιά τήν έκτροφή τών ταράνδων
(νόμος τής 12ης Μαΐου 1933)»
καταργούνται.

Λ. Εμπορικές καί διαμεσολαβητικές δραστηριότητες

1 . Όδηγία 64/223/Ε0Κ τού Συμβουλίου τής
25ης Φεβρουαρίου 1964

ΕΕ άριθ . 56/863 τής 4ης Απριλίου 1964

— τό έδάφιο f) καταργείται.
4. Όδηγία 67/532/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής
25ης 'Ιουλίου 1967

ΕΕ αριθ . 190/5 τής 10ης Αύγούστου 1967

2. Όδηγία 64/224/ΕΟΚ τού Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1964
ΕΕ αριθ. 56/869 τής 4ης Απριλίου 1964

οί λέξεις :

« Στή Νορβηγία :

α) oi λέξεις :

« Kooperativer »

« Στή Νορβηγία :

καταργούνται.

Handelsagent
Kommisjonaer

5. Όδηγία 67/654/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής
24ης 'Οκτωβρίου 1967

ΕΕ άριθ. 263/6 τής 30ής 'Οκτωβρίου 1967
τό εδάφιο e) καταργείται.

Handelsreisende

Handelsreisende

Byselger

Byselger »

καταργούνται·

β) τό έδάφιο g) καταργείται.

177

'Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
IV. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

3 . 'Οδηγία 68/363 /ΕΟΚ του Συμβουλίου τής
15ης 'Οκτωβρίου 1968

ΕΕ άριθ . N 260/ 1 τής 22 ας 'Οκτωβρίου 1968
- τό εδάφιο g) καταργείται.
4. Όδηγία 70/522/ΕΟΚ του Συμβουλίου τής
30ης Νοεμβρίου 1970
ΕΕ άριδ . N 267/14 τής 10ης Δεκεμβρίου 1970
— τό έδαφιο e) καταργείται.
E. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβα
νομένων τών προσωπικών υπηρεσιών καί ιών υπηρε
σιών τών παρεχομένων στίς επιχειρήσεις )

1 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 1191/69 τού Συμβου
λίου τής 26ης 'Ιουνίου 1969

ΕΕ άριδ. N 156/ 1 τής 28ης 'Ιουνίου 1969

— οΐ λέξεις « — Norges Statsbaner (NSB) »
καταργούνται.

2 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 1192/69 τού Συμβου
λίου τής 28ης Ιουνίου 1969

ΕΕ άριδ . N 156/8 τής 28ης Ιουνίου 1969

— οί λέξεις « — Norges Statsbaner (NSB) »
καταργούνται.

3 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 1108/70 τού Συμβου

1 . Όδηγία 67/43 /ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής
12ης 'Ιανουαρίου 1967
ΕΕ άριδ. 10/140 τής 19ης Ιανουαρίου 1967

α) οί λέξεις :
« Στή Νορβηγία :
— eiendomesmeglere »
καταργούνται·

β) — τό εδάφιο f) καταργείται.
2. Όδηγία 68/367/EOK τού Συμβουλίου τής
15ης 'Οκτωβρίου 1968

ΕΕ άριδ. N 260/16 τής 22 ας 'Οκτωβρίου 1968

— τό έδάφιο g) καταργείται.

λίου τής 4ης Ιουνίου 1970

ΕΕ άριδ . N 130/4 τής 15ης Ιουνίου 1970
— οί άκόλουδες λέξεις καταργοϋται :
« Βασίλειο τής Νορβηγίας

— Norges Statsbaner (NSB) »
« Βασίλειο τής Νορβηγίας

1) Riksveger
2) Fylkesveger
3) Kommunale veger ».
4 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 1463 /70 τού Συμβου
λίου τής 20ής 'Ιουλίου 1970

ΕΕ άριδ . N 164/ 1 τής 27ης 'Ιουλίου 1970
οί λέξεις :

« καί τό γράμμα N γιά τή Νορβηγία »
ΣΤ. 'Εταιρικό δίκαιο

καταργούνται.

1 . Όδηγία 68/ 151 /ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου τής
9ης Μαρτίου 1968

6. Όδηγία 65/269/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής

ΕΕ άριδ. N 65/8 τής 14ης Μαρτίου 1968

ΕΕ άριδ. 88/ 1469 τής 24ης Μαΐου 1965

οί λέξεις :

— ή λέξη « έπτά άντικαδίσταται άπό τή λέξη
« έξι ».

« Γιά τή Νορβηγία:

13ης Μαΐου 1965

— Aksjeselskap; Kommandittaksjeselskap »
καταργούνται.

Z. Συμβάσεις δημοσίων έργων
4. Όδηγία 71 /305 /ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής
26ης 'Ιουλίου 1971

ΕΕ άριδ. N 185/5 τής 16ης Αυγούστου 1971
α) οί άκολουδες λέξεις καταργούνται :

— « για τή Νοργηβια, « Register over autori
serte entreprenorer » »

V. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

5 . Απόφαση άριδ. 33/56 τής Ανωτάτης Αρχής τής
ΕΚΑΧ τής 21ης Νοεμβρίου 1956
ΕΕ άριδ. 26/334 τής 25ης Νοεμβρίου 1956
όπως έτροποποιήθη από την :
— Απόφαση άριδ. 2/62 τής Ανωτάτης Αρχής
τής ΕΚΑΧ τής 8ης Μαρτίου 1962
ΕΕ άριδ. 20/376/ τής 19ης Μαρτίου 1962
α) ή στήλη 10 « Νορβηγία » καταργείται
β) οί στήλες 11 , 12 καί 13 άντικαδίστανται
άπό τίς άκόλουδες στήλες :

— « — Στή Νορβηγία :

— andre offentlige forvaltningsorganer ».

"Ηνωμένο Βασίλειο

Τρίτες χώρες

Ποσοστό τών παραδόσεων
κάτω του 01 σέ σχέση μέ
τό σύνολο της παραγωγής
Οσον μέ 100)

10

11

12

β) ό αριδμός « XI » που άντιστοιχεϊ στό « Στήν

Ιρλανδία » άντικαδίσταται άπό τόν άριδμό
« X ».
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VI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

2. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 1025/70 τοΰ Συμβου

1 . Όδηγία 69/335/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου τής
17ης 'Ιουλίου 1969

ΕΕ άριδ . N 249/25 τής 3ης 'Οκτωβρίου 1969

λίου τής 25ης Μαΐου 1970

EE άριδ . N 124/6 τής 8ης 'Ιουνίου 1970
όπως έτροποποιήδη άπό τούς :

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 1984/70 τοΰ Συμ
βουλίου τής 29ης Σεπτεμβρίου 1970

οί άκόλουδες λέξεις καταργούνται :
« νορβηγικός »

EE άριδ. N 218/1 τής 3ης 'Οκτωβρίου 1970
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 724/71 τού Συμ
βουλίου τής 31ης Μαρτίου 1971

« aksjeselskap »

« kommandittaksjeselskap ».

EE άριδ . N 80/3 τής 5ης 'Απριλίου 1971
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ. 1080/71 τοϋ Συμ

VII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

βουλίου τής 25ης Μαΐου 1971

1 . Απόφαση τού Συμβουλίου τής 18ης Μαρτίου
1958

EE άριδ . 17/390 τής 6ης "Οκτωβρίου 1958
— ή λέξη « δώδεκα » άντικαδισταται από τη λεξη

ΕΕ άριδ . N 116/8 τής 28ης Μαΐου 1971

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριδ . 1429/71 τού Συμ
βουλίου τής 2ας Ιουλίου 1971

EE άριδ. N 151 /8 τής 7ης 'Ιουλίου 1971

« ένδεκα » (δύο φορές).
— α) οί ακόλουδες λέξεις καταργούνται :

2. Απόφαση 71 / 143 ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής 22ας
Μαρτίου 1971
ΕΕ άριδ. N 73 / 15 τής 27ης Μαρτίου 1971
— τό παράρτημα άντικαδισταται άπό τό άκό
λουδο παράρτημα :

« Κτήσεις τής Νορβηγίας στήν Ανταρ
κτική (νήσος Μπουβέ , νήσος Πέτρου 1ου
καί Γή τής Βασιλίσσης Μώντ) »
« Svalbard

(καλούμενο

επίσης

άρχι

πέλαγος τού Spitzberg, συμπεριλαμβανο
μένης ιδίως τής νήσου τών Άρκτων)»·

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

— β) οί λέξεις :

Οι όροφές αναλήψεως ύποχρεωσεων πού προβλέ
πονται στό άρδρο 1 παράγραφος 1 τής παρούσας
άποφάσεως είναι οί έξής :
Εκατομμύρια
λογιστικών
μονάδων

Γερμανία
Βέλγιο-Λουξεμβούργο

ήχοι στά

% ιού
συνόλου

600

22,02
7,34
3,30
22,02
1,28
14,68
7,34
22,02

200

Δανία

90

Γαλλία

600

Ιρλανδία

35

'Ιταλία

400

Κάτω Χώρες
Ηνωμένο Βασίλειο

200

600

« Νορβηγία (συμπεριλάμβανομένων τού
Svalbard (καλουμένου επίσης άρχιπέλαγος

τού Spitzberg, συμπεριλαμβανομένης τής
νήσου τών Άρκτων), τής νήσου Jan Mayen
καί τών κτήσεων τής Νορβηγίας στήν
Ανταρκτική (νήσος Μπουβέ , νήσος Πέ
τρου 1ου καί Γή τής Βασιλίσσης Μώντ))»
παρεμβάλλονται μεταξύ:

« 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Νιγη
ρίας » καί
«Νέα Καληδονία καί κτήσεις (συμπερι
λαμβανομένων τών νήσων τών Πεύκων ,

τής νήσου Ηυοη, τών νήσων Loyalty, τών
νήσων Walpole καί Surprise, τών νήσων
Chesterfield) »·

Σύνολο

2 725

100,00 »

3 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ . 2384/71 τού Συμβου
λίου τής 8ης Νοεμβρίου 1971
Vin. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ. 1023/70 τού Συμβου
λίου τής 25ης Μαΐου 1970

EE άριδ. N 124/ 1 τής 8ης 'Ιουνίου 1970

r ή λέξη « σαράντα τρία » άντικαδισταται άπό
τή λέξη « σαράντα ένα ».

ΕΕ άριδ. N 249/ 1 τής 10ης Νοεμβρίου 1971
— οί άκόλουδες λέξεις καταργούνται :
« VEDLEGG »

« Vareslag »
—Pos. nr. i FTT— ».
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4. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 109/70 τού Συμβουλίου
της 19ης Δεκεμβρίου 1969

ΕΕ άριθ. N 19/ 1 τής 26ης Ιανουαρίου 1970
οπως ετροποποιήθη άπό τούς :

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1492/70 τού Συμ
βουλίου τής 20ής Ιουλίου 1970

ΕΕ άριθ . N 166/1 τής 29ης 'Ιουλίου 1970

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 2172/70 τού Συμ
βουλίου τής 27ης 'Οκτωβρίου 1970
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— α) ή λέξη « VEDLEGG » καταργείται·
— 6) ή λέξη « τρία » αντικαθίσταται άπο τή λέξη
« δυο »

— γ) οί ακόλουθες λέξεις καταργούνται :
« Forkortelser »
« Albania »

« Sovjetunionen »

« Vareslag »
— Pos. nr. i FTT — ».

ΕΕ άριθ. N 239/1 τής 30ής Όκτοβρίου 1970
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2567/70 τού Συμ
βουλίου τής 14ης Δεκεμβρίου 1970
ΕΕ άριθ. N 276/1 τής 21ης Δεκεμβρίου 1970
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 532/ 1 τού Συμ
βουλίου τής 8ης Μαρτίου 1971
ΕΕ άριθ. N 60/1 τής 13ης Μαρτίου 1971

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 725/71 τού Συμ
βουλίου τής 30ής Μαρτίου 1971
ΕΕ άριθ . N 80/4 τής 5ης Απριλίου 1971
— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1073/71 τού Συμ

6. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2406/71 τού Συμβου
λίου τής 9ης Νοεμβρίου 1971

ΕΕ άριθ. N 250/1 τής 11ης Νοεμβρίου 1971

— α) ή λέξη « VEDLEGG » καταργείται
— β) ή λέξη « τρία » άντικαθίσταται άπό τή λέξη
« δυο »

— γ) οί άκόλουθες λέξεις καταργούνται :
« Forkortelser »

« Folkerepublikken China »
« Βόρειος Κορέα
« Μογκολια »

βουλίου τής 25ης Μαΐου 1971

« Βόρειο Βιετνάμ »

ΕΕ άριθ. N 119/1 τής 1ης Ιουνίου 1971

« Vareslag »

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1074/71 τού Συμβου

— Pos. nr. i FTT — ».

λίου τής 25ης Μαΐου 1971

« Opplysningene vedrarende kapittel 73 angâr

ΕΕ άριθ. N 119/35 τής 1ης Ιουνίου 1971

ikke varer som hfiurer under EKSF-traktaten ».

— Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2385/71 τού Συμβου
λίου τής 8ης Νοεμβρίου 1971
ΕΕ άριθ . N 249/3 τής 10ης Νοεμβρίου 1971

— α) ή λέξη « VEDLEGG » καταργείται
— 6) ή λέξη « τρία » άντικαθίσταται άπό τή
λέξη « δύο »

— γ) οί άκόλουθες λέξεις καταργούνται :

7. Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2407/71 τού Συμβου
λίου τής 9ης Νοεμβρίου 1971
ΕΕ άριθ . N 250/7 τής 11ης Νοεμβρίου 1971
— α) ή λέξη « VEDLEGG » καταργείται
— β) ή λέξη « τρία » άντικαθίσταται άπό τή λέξη
« δύο »*

γ) οί άκόλουθες λέξεις καταργούνται:
« Forkortelser »

« Forkortelser »

« Folkerepublikken China »

« Bulgaria »

« Βόρειο Βιετνάμ »

« Ungarn »

« Βόρειος Κορέα »

« Polen »

« Μογκολια »

« Romania »

« Vareslag »

« Tsjekkoslovakia »

— Pos. nr. i FTT — ».

« Vareslag »
— Pos. nr. i FTT — ».

5. Κανονισμμός (ΕΟΚ) άριθ. 2386/71 τού Συμβου
λίου τής 8ης Νοεμβρίου 1971
ΕΕ άριθ. N 249/12 τής 10ης Νοεμβρίου 1971

8 . Όδηγία 70/509/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής
27ης 'Οκτωβρίου 1970
ΕΕ άριθ. N 254/1 τής 23ης Νοεμβρίου 1970
οί λέξεις :

« Νορβηγία : Garanti-Institutter for Eksportkreditt »
καταργούνται .

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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9. 'Οδηγία 70/510/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου τής
27ης 'Οκτωβρίου 1970
ΕΕ άριδ . N 254/26 τής 23ης Νοεμβρίου 1970

β) Ή άνταλλαγή έπιστολών τής 27ης Φεβρου
αρίου 1953 ( εφαρμογή τού άρδρου 4 παρά
γραφος 2 τής γενικής συμβάσεως τής
17ης 'Ιανουαρίου 1948).

οί λέξεις :

« Νορβηγία : Garanti-Institutter for Eksportkreditt »
καταργούνται.

γ) Ή άνταλλαγή έπιστολών τής 29ης Ιουλίου
1953 περί επιδομάτων σέ ύπερήλικες μισδω
τούς.

IX. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3 . Κανονισμός (ΕΟΚ) άριδ . 1408/71 τού Συμβου
λίου τής 14ης 'Ιουνίου 1971

ΕΕ άριδ . N 143 /2 τής 5ης Ιουλίου 1971

— α) ή λέξη « έβδομήντα » αντικαθίσταται άπό
τή λέξη « πενήντα τέσσερα»·
— β) παραρτημα I :

4. ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χωρίς άντικείμενο
5 . ΒΕΛΓΙΟ-ΙΤΑΛΙΑ

Τό άρδρο 29 τής συμβάσεως τής 30ής Απριλίου
1948 .
6. ΒΕΛΓΙΟ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

οί λέξεις :
« I. ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Καμία.
J. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Καμία, »

Τά άρδρα 3 , 4 , 5 , 6 καί 7 τής συμβάσεως τής
16ης Νοεμβρίου 1959 , όπως είναι διατυπωμένα
στή σύμβαση τής 12ης Φεβρουαρίου 1964
(παραμεδόριοι έργαζόμενοι).
7 . ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

άντικαδίστανται άπό τίς λέξεις :
« I. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Καμία. »

Καμία
8 . ΒΕΛΓΙΟ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

— γ) τό κείμενο πού άντικαδιστά τά μέρη A
καί B τού παραρτήματος II άντικαδίσταται
άπό τό άκόλουθο κείμενο :
« A.

Διατάξεις συμβάσεων περί κοινωνικής ασφαλίσεως, οι
οποίες εξακολουθούν νά εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση
τοΰ άρδρου 6 τοϋ κανονισμού
(Άρθρο 7 παράγραφος 2 περίπτωση γ) τού κανονισμού)
1 . ΒΕΛΓΙΟ-ΔΑΝΙΑ

Χωρίς άντικείμενο

Καμία
9 . ΔΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

α) Τό άρθρο 3 παράγραφος 4 τής συμβάσεως
περί κοινωνικών άσφαλίσεων τής 14ης
Αύγούστου 1953 .

β) Τό σημείο 15 τού τελικού πρωτοκόλλου τής
άνωτέρω συμβάσεως.
γ) Ή ύπό ήμερομηνία 14 Αύγούστου 1953
συμπληρωματική συμφωνία τής άνωτέρω
συμβάσεως.

2 . ΒΕΛΓΙΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

α) Τά άρδρα 3 καί 4 τοΰ ύπό ήμερομηνία 7
Δεκεμβρίου 1957 τελικού πρωτοκόλλου τής
γενικής συμβάσεως τής ίδιας ημερομηνίας ,
όπως είναι διατυπωμένο στό συμπληρωμα
τικό πρωτόκολλο τής 10ης Νοεμβρίου 1960.
β) Ή ύπ' άριδ . 3 καί ύπό ήμερομηνία 7 Δεκεμ
βρίου 1957 συμπληρωματική συμφωνία τής
γενικής συμβάσεως τής ίδιας ήμερομηνίας
όπως είναι διατυπωμένη στό συμπληρωμα

τικό πρωτόκολλο τής 10ης Νοεμβρίου 1960
(καταβολή συντάξεων γιά τό χρόνο πρό τής
ένάρξεως τής γενικής συμβάσεως).
3 . ΒΕΛΓΙΟ-ΓΑΛΛΙA

α) Τά άρδρα 13 , 16 καί 23 τής ύπό ήμερομηνία
17 Ιανουαρίου 1948 συμπληρωματικής συμ
φωνίας τής γενικής συμβάσεως τής ίδιας ήμε- '
ρομηνίας (έργάτες ορυχείων καί παρεμφερών
επιχειρήσεων).

10. ΔΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙA

Καμία
11 . ΔΑΝΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χωρίς άντικείμενο
12 . ΔΑΝΙΑ-ITΑΛΙA

Χωρίς άντικείμενο
13 . ΔΑΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Χωρίς άντικείμενο
14 . ΔΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Χωρίς άντικείμενο
15. ΔΑΝΪΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Καμία
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16. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ

α) Τό άρθρο 11 παράγραφος 1 , τό άρθρο 16
παράγραφος 2 καί τό άρθρο 19 τής γενικής
συμβάσεως τής 10ης
Ιουλίου 1950.

β) Τό άρθρο 9 τής ύπ' άριθ . 1 καί ύπό ήμερο
μηνία 10 'Ιουλίου 1950 συμπληρωματικής
συμφωνίας τής γενικής συμβάσεως τής ίδιας
ημερομηνίας (έργάτες ορυχείων καί παρεμ
φερών έπιχειρήσεων).
γ) Ή ύπ' άριθ .4 καί ύπό ήμερομηνία 10 'Ιουλίου
1950 συμπληρωματική συμφωνία τής γενικής
συμβάσεως τής ίδιας ημερομηνίας , όπως
είναι διατυπωμένη στήν τροποποιητική πράξη
ύπ' άριθ. 2 τής 18ης 'Ιουνίου 1955 .

Σεπτεμβρίου 1945 , σύμφωνα με το γερμανικό
σύστημα κοινωνικής άσφαλίσεως).
21 . ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

α) Τό άρθρο 3 παράγραφος 6 καί τό άρθρο 7
παράγραφοι 2 έως 6 τής συμβάσεως περί
κοινωνικής άσφαλίσεως τής 20ής Απριλίου
1960 .

6) Τά άρθρα 2 μέχρι 7 τού τελικού πρωτοκόλλου
τής συμβάσεως περί κοινωνικής άσφαλίσεως
τής 20ής Απριλίου 1960.

γ) Τό άρθρο 2 παράγραφος 5 καί τό άρθρο 5
παράγραφοι 2 έως 6 τής συμβάσεως περί
άσφαλίσεως κατά τής ανεργίας τής 20ής Απρι
λίου 1960.

δ) Οί τίτλοι I καί III τής τροποποιητικής πράξε
ως ύπ' άριθ . 2 τής 18ης 'Ιουνίου 1955 .

22 . ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ε) Τά σημεία 6 , 7 καί 8 τού ύπό ήμερομηνία 10
Ιουλίου 1950 γενικού πρωτοκόλλου τής
γενικής συμβάσεως τής ίδιας ημερομηνίας.

23 . ΓΑΛΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ

στ)Οί τίτλοι II , III , καί IV τής συμφωνίας τής
20ήί Δεκεμβρίου 1963 (κοινωνική άσφάλιση
στό ομόσπονδο κράτος τού Σάαρ).
17 . ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χωρίς άντικείμενο
18. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ

α) Τό άρθρο 3 παράγραφος 2 , τό άρθρο 23 παρά
γραφος 2 , τά άρθρα 26 καί 36 παράγραφος 3 ,
τής συμβάσεως τής 5ης Μαΐου 1953 (κοινωνι
κές άσφαλίσεις).

β) Ή ύπό ήμερομηνία 12 Μαΐου 1953 συμπλη
ρωματική συμφωνία τής συμβάσεως τής 5ης
Μαΐου 1953 (καταβολής συντάξεων γιά τό
χρόνο πρό τής ενάρξεως ισχύος τής συμ
βάσεως).
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Χωρίς άντικείμενο

α) Τά άρθρα 20 καί 24 τής γενικής συμβάσεως
τής 31ης Μαρτίου 1948.
β) Ή άνταλλαγή επιστολών τής 3ης Μαρτίου
1956 (παροχές λόγω άσθενίας σέ έποχιακώς
εργαζομένους στά άγροτικά επαγγέλματα).
24 . ΓΑΛΛΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τά άρθρα 11 καί 14 τής ύπό ήμερομηνία 12
Νοεμβρίου 1949 συμπληρωματικής συμφωνίας
τής γενικής συμβάσεως τής ίδιας ημερομηνίας
(έργάτες ορυχείων καί παρεμφερών επιχειρή
σεων).
25. ΓΑΛΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Τό άρθρο 11 τής ύπό ήμερομηνία 1 'Ιουνίου 1954
συμπληρωματικής συμφωνίας τής γενικής συμ
βάσεως τής 7ης Ιανουαρίου 1950 (έργάτες
ορυχείων καί παρεμφερών έπιχειρήσεων).
26. ΓΑΛΛΙΑ-ΗΝΩΜΕΝO ΒΑΣΙΛΕΙΟ

19. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τά άρθρα 4 , 5 , 6 καί 7 τής συνθήκης τής 11ης
'Ιουλίου 1959 (διευθέτηση τής διαφοράς μεταξύ
Γερμανίας καί Λουξεμβούργου) καί τό άρθρο 11
παράγραφος 2 περίπτωση β) τής συμβάσεως τής
14ης 'Ιουλίου 1960 (παροχές άσθενείας καί
μητρότητος γιά τά πρόσωπα πού έχουν έπιλέξει
τήν εφαρμογή τής νομοθεσίας τής χώρας
καταγωγής τους).
20. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

α) Τό άρθρο 3 παράγραφος 2 τής συμβάσεως
τής 29ης Μαρτίου 1951 .
β) Τά άρθρα 2 καί 3 τής ύπ' άριθ. 4 καί ύπό
ήμερομηνία 21 Δεκεμβρίου 1957 συμπληρω
ματικής συμφωνίας τής συμβάσεως τής 29ης
Μαρτίου 1951 (διακανονισμός δικαιωμάτων
τών 'Ολλανδών έργαζομένων πού άπεκτήθη
σαν μεταξύ τής 13ης Μαΐου 1940 καί τής 1ης

Ή άνταλλαγή διακοινώσεων τής 27ης καί 30 ής
'Ιουλίου 1970 περί τής καταστάσεως σχετικά μέ
τήν κοινωνική άσφάλιση τών καθηγητών τού
Ηνωμένου Βασιλείου πού άσκούν προσωρινά
τήν έπαγγελματική τους δραστηριότητα στή
Γαλλία στό πλαίσιο τής μορφωτικής συμβάσεως
τής 2ας Μαρτίου 1948.
27. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ITΑΛΙΑ

Χωρίς άντικείμενο
28 . ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Χωρίς άντικείμενο
29 . ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Χωρίς άντικείμενο
30. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Καμία
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31 . ΙΤΑΛΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τό άρθρο 18 παράγραφος 2 καί τό άρθρο 24 τής
γενικής συμβάσεως τής 29ης Μαΐου 1951 .

4. ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χωρίς αντικείμενο
5 . ΒΕΛΓΙΟ-ITΑΛΙΑ

32. ΙΤΑΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Τό άρθρο 21 παράγραφος 2 τής γενικής συμ
βάσεως τής 28ης 'Οκτωβρίου 1952 .
33 . ΙΤΑΛΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Καμία

Καμία »
6. ΒΕΛΓΙΟ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Καμία
7. ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

34. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Καμία

Καμία
8. ΒΕΛΓΙΟ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

35. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Καμία

Καμία
9 . ΔΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΗΝΩΜΕΝ Ο-ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Καμία
B.

Διατάζεις συμβάσεως, τό πεδίο εφαρμογής τών οποίων δέν
εκτείνεται έπ'δλων τών προσώπων, επί τών οποίων εφαρ
μόζεται ό κανονισμός

(Αρθρο 3 παραγραφος 3 τοϋ κανονισμού)
1 . ΒΕΛΓΙΟ-ΛΑΝΙΑ

Χωρίς άντικείμενο
2 . ΒΕΛΓΙΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

α) Τά άρθρο 3 καί 4 τού ύπό ήμερομηνία 7 Δε
κεμβρίου 1957 τελικού πρωτοκόλλου τής
γενικής συμβάσεως τής ίδιας ήμερομηνίας ,
όπως είναι διατυπωμένα στό συμπληρωματι
κό πρωτόκολλο τής 10ης Νοεμβρίου 1960.
β) Ή ύπ'αριθ. 3 καί ύπό ήμερομνία 7 Δεκεμ
βρίου 1957 συμπληρωματική συμφωνία τής
γενικής συμβάσεως τής ίδιας ήμερομηνίας ,
όπως είναι διατυπωμένη στό συμπληρωματι
κό πρωτόκολλο τής 10ης Νοεμβρίου 1960
(καταβολή συντάξεων γιά τό χρόνο πρό τής
ενάρξεως τής γενικής συμβάσεως).
3 . ΒΕΛΓΙΟ-ΓΑΛΛΙA

α) Ή άνταλλαγή επιστολών τής 29ης 'Ιουλίου
1953 περί επιδομάτων σέ ύπερήλικες μισθω
τούς.

β) Τό άρθρο 23 τής ύπό ήμερομηνία 17 'Ιανουα
ρίου 1948 τής συμπληρωματικής συμφωνίας
τής γενικής συμβάσεως τής ίδιας ήμερομηνί
ας (έργάτες ορυχείων καί παρεμφερών επι
χειρήσεων).
γ) Ή άνταλλαγή έπιστολών τής 27ης Φεβρουα
ρίου 1953 (έφαρμογή τού άρθρου 4 παράγρα
φος 2 τής γενικής συμβάσεως τής 17ης
'Ιανουαρίου 1948).

α) Τό άρθρο 3 παράγραφος 4 τής συμβάσεις
περί κοινωνικών άσφαλίσεων τής 14ης
Αυγούστου 1953 .
β) Τό σημείο 15 τού τελικού πρωτοκόλλου τής
άνωτέρω συμβάσεως.

γ) Ή ύπό ήμερομηνία 14 Αύγούστου 1953
συμπληρωματική συμφωνία τής άνωτέρω
συμβάσεως .
10. ΛΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ

Καμία
11 . ΔΑΝΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χωρίς άντικείμενο
12 . ΔΑΝΙΑ-ITΑΛΙΑ

Χωρίς άντικείμενο
13 . ΔΑΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Χωρίς άντικείμενο
14. ΔΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Χωρίς άντικείμενο
15 . ΔΑΝΙΑ-ΗΝΩΜΕΝO ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Καμία
16. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ

α) Τό άρθρο 16 παράγραφος 2 καί τό άρθρο 19
τής 10ης 'Ιουλίου 1950.

β) Ή ύπ' άριθ . 4 καί ύπό ήμερομηνία 10 'Ιουλίου
1950 συμπληρωματική συμφωνία τής γενικής
συμβάσεως τής ίδιας ήμερομηνίας , όπως είναι
διατυπωμένη στήν τροποποιητική πράξη ύπ'

άριθ. 2 τής 18ης 'Ιουνίου 1955 .
γ) Οί τίτλοι I καί III τής τροποποιητικής πρά
ξεως ύπ' άριθ. 2 τής 18ης Ιουνίου 1955 .
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δ) Τα σημεία 6, 7 καί 8 τοϋ ύπό ημερομηνία
10 Ιουλίου 1950 γενικού πρωτοκόλλου τής
γενικής συμβάσεως τής ίδιας ήμερομηνίας.
ε) Οί τίτλοι II, III καί IV τής συμφωνίας τής
20ής Δεκεμβρίου 1963 (κοινωνική άσφάλιση
στό όμόσπονδο κράτος τού Σάαρ).
17. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΡΑΑΝΔΙΑ

Χωρίς αντικείμενο.
18. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙATΑΛΙΑ

α) Τό άρθρο 3 παράγραφος 2 καί τό άρθρο 26
τής συμβάσεως τής 5ης Μαΐου 1953 (κοινω
νικές άσφαλίσεις).
β) Ή ύπό ήμερομηνία 12 Μαΐου 1953 συμπλη
ρωματική συμφωνία τής συμβάσεως τής 5ης
Μαΐου 1953 (καταβολή συντάξεων γιά τό
χρόνο πρό τής ενάρξεως ισχύος τής συμβά
σεως).
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24. ΓΑΛΛΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Καμία
25 . ΓΑΛΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Καμία
26. ΓΑΛΛΙΑ-ΗΝΩΜΕΝO ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ή ανταλλαγή διακοινώσεων τής 27ης καί 30ής
Ιουλίου 1970 περί τής καταστάσεως σχετικά μέ
τήν κοινωνική άσφάλιση τών καθηγητών τού
Ηνωμένου Βασιλείου που άσκούν προσωρινά
τήν επαγγελματική τους δραστηριότητα στή
Γαλλία στό πλαίσιο τής μορφωτικής συμβάσεως
τής 2ας Μαρτίου 1948 .
27 . ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ

Χωρίς άνπκείμενο
28 . ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Χωρίς άντικείμενο
19. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τά άρθρα 4 , 5 , 6 καί 7 τής συνθήκης τής 11ης
Ιουλίου 1959 (διευθέτηση τής διαφοράς μεταξύ
Γερμανίας καί Λουξεμβούργου).

29. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Χωρίς άντικείμενο
30. ΙΡΛΑΝΛΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

20. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

α) Τό άρθρο 3 παράγραφος 2 τής συμβάσεως
τής 29ης Μαρτίου 1951.

β) Τά άρθρα 2 καί 3 τής ύπ' άριθ. 4 καί ύπό ήμε
ρομηνία 21 Δεκεμβρίου 1956 συμπληρωμα
τικής συμφωνίας τής συμβάσεως τής 29ης
Μαρτίου 1951 (διακανονισμός δικαιωμάτων
'Ολλανδών εργαζομένων πού άποκτήθησαν
μεταξύ τής 13ης Μαΐου 1940 καί τής 1ης Σε
πτεμβρίου 1945 , σύμφωνα μέ τό γερμανικό
σύστημα κοινωνικής άσφαλίσεως).

Καμίά
.31 . ΙΤΑΛΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Καμία
ι

32 . ΙΤΑΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Καμία
33 . ΙΤΑΛΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Καμία
34. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

21 . ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Καμία

α) Τό άρθρο 3 παράγραφος 6 καί τό άρθρο 7
παράγραφοι 2 εως 6 τής συμβάσεως περί κοι
νωνικής άσφαλίσεως τής 20ής Απριλίου 1960,

35 . ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

β) Τό άρθρο 2 παράγραφος 5 καί τό άρθρο 5
παράγραφοι 2 έως 6 τής συμβάσεως περί άσφα
λίσεως κατά τής άνεργίας τής 20ής Απριλίου

36. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

i960;
22 . ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χωρίς αντικείμενο

Καμία

Καμία

— δ) Παράρτημα III :
οι λέξεις :
« I. ΝΟΡΒΗΓΙΑ

23 . ΓΑΛΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ

α) Τά άρθρα 20 καί 24 τής γενικής συμβάσεως
τής 31ης Μαρτίου 1948 .
β) Ή άνταλλαγή έπιστολών τής 3ης Μαρτίου 1956
(παροχές άσθενείας σέ έποχιακώς έργαζο
μένους στά άγροτικά επαγγέλματα).

Καμία »
I.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ό νόμος τής 14ης Ιουλίου 1971 περί παρο
χών ένεκα άνικανότητος »

άντικαθίστανται άπό τίς λέξεις :
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« Θ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ό νόμος τής 14ης Ιουλίου 1971 περί

— γ) ή λέξη « είκοσι έξη αντικαθίσταται άπο
τή λέξη « είκοσι τέσσερα»·

παροχών ένεκα άνικανότητος ».

— δ) ή λέξη « είκοσι ένα » αντικαθίσταται
από τή λέξη « δέκα εννέα».

— ε) Στό κείμενο πού τροποποιεί καί συμπλη
ρωνει τό Παράρτημα V τό έδαφιο :
Θ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ καταργείται.

Ό τίτλος τού εδαφίου

6. 'Οδηγία 68/360/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής
15ης 'Οκτωβρίου 1968
ΕΕ άριθ . N 257/13 τής 19ης 'Οκτωβρίου 1968
— ή λέξη « νορβηγικός (-οι)» καταργείται.

« I. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ »

αντικαθίσταται από
X. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

« Θ . ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ».

3 . Απόφαση τού Συμβουλίου τής 25ης Αυγούστου
1960

ΕΕ άριθ . 56/1201 τής 31ης Αυγούστου 1960

όπως έτροποποιήθη από τήν :

— Απόφαση αριθ. 68/188/ΕΟΚ τού Συμβουλίου
τής 9ης Απριλίου 1968 ,
— α) ή λέξη « έξήντα » άντικαθίσταται από τή
λέξη « πενήντα τέσσερα»·

— β) ή λέξη « δέκα » αντικαθίσταται από τή
λέξη « εννέα ».

1 . 'Οδηγία άριθ . 69/493/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής
15ης Λεκεμβρίου 1969
ΕΕ αριθ. N 326/36 τής 29ης Δεκεμβρίου 1969
— οί ακόλουθες λέξεις :

« krystall 30 % »
« krystall 24 % »
« kriystallin » (δύο φορές).
2. 'Οδηγία 7Q/156/EOK τού Συμβουλίου τής
6ης Φεβρουαρίου 1970

ΕΕ άριθ . N 42/1 τής 23ης Φεβρουαρίου 1970

— α) οί λέξεις » typegodkjenning, στή νορβηγική
νομοθεσία » καταργούνται·

4. Απόφαση 63/688/ΕΟΚ του Συμβουλίου τής
18ης Δεκεμβρίου 1963
ΕΕ αριθ . 190/3090 τής 30ής Δεκεμβρίου 1963

— β) ή λέξη « σαράντα τρία » αντικαθίσταται από
τή λέξη « σαράντα ένα ».
9 . Όδηγία 70/388/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής

όπως έτροποποιήθη από τήν :

27ης Ιουλίου 1970

— Απόφαση άριθ. 68/189/ΕΟΚ τού Συμβουλίου
τής 9ης Απριλίου 1968

ΕΕ άριθ . N 176/12 τής 10ης Αύγούστου 1970

ΕΕ άριθ . N 91/26 τής 12ης Απριλίου 1968
— ô αριθμός « 60 » αντικαθίσταται από τόν
αριθμό « 54 ».

5. Απόφαση τών αντιπροσώπων τών κυβερνήσεων
τών Κρατών μελών , συνελθόντων στά πλαίσια
τού ειδικού Συμβουλίου ύπουργών τής 9ης Ιου
λίου 1957

ΕΕ άριθ. 28/457 τής 31ης Αυγούστου 1957
όπως έτροποποιήθη άπό την :
— Απόφαση τών άντιπροσώπων τών κυβερνή
σεων τών Κρατών μελών, συνελθόντων στά
πλαίσια τού ειδικού Συμβουλίου ύπουργών,
τής 11ης Μαρτίου 1965

ΕΕ άριθ . 46/698 τής 22ας Μαρτίου 1965
— α) ό άριθμός « 40 » άντικαθίσταται άπό τόν
άριθμό « 36»·
— β) ή λέξη « επτά » αντικαθίσταται απο τη
λέξη « έξι»·

— οί λέξεις « καί τό γράμμα N γιά τή Νορβηγία »
καταργούνται.
10. Όδηγία 71/127 /ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής
1ης Μαρτίου 1971

ΕΕ άριθ . N 68/1 τής 22ας Μαρτίου 1971

— οί λέξεις « καί N γιά τή Νορβηγία » καταρ
γούνται.

12 . Όδηγία 71/316/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής
26ης Ιουλίου 1971

ΕΕ άριθ. N 202/1 τής 6ης Σεπτεμβρίου 1971
α) οί λέξεις «N γιά τή Νορβηγία» καταργούνται
(δύο φορές)·
β) ή λέξη « σαράντα τρία » άντικαθίσταται άπό τή
λέξη « σαράντα ένα »

14. Όδηγία 71/347/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής
12ης 'Οκτωβρίου 197l·
ΕΕ άριθ. N 239/1 τής 25ης 'Οκτωβρίου 1971
— οί λέξεις « E0F-masse av hektoliter korn »
καταργούνται.
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15 . 'Οδηγία 71/348/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου τής
12ης 'Οκτωβρίου 1971
ΕΕ άρι8 . N 239/9 τής 25ης 'Οκτωβρίου 1971
— oi λέξεις « 1ère νορβηγικό » καταργούνται .

XIII . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

2 . Όδηγία 64/467/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής
8ης Δεκεμβρίου 1969
ΕΕ άριδ . N 323/7 τής 24ης Δεκεμβρίου 1969
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122 Wales and Monmouthshire
123 West Midlands
124 East Midlands

125 East Anglia
126 North West Region
127 Yorkshire and Humberside

128 Northern Region
129 Scotland

130 Northern Ireland ».

α) ό αριθμός « 76 » αντικαθίσταται άπό τόν
αριθμό « 72 »*
β) oi λέξεις :

XIV. ΔΙΑΦΟΡΑ

« ΝΟΡΒΗΓΙΑ

120 0estre handelsfelt

121 Vestre handelsfelt

122 Midtre handelsfelt
123 Nordre handelsfelt »
καταργούνται·

γ) τό εδάφιο « ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ » τροπο
ποιείται ώς έξής :
« ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

120 Νοτιοδυτική περιοχή

121 Νοτιοανατολική περιοχή

1 . Κανονισμός άριθ. 1 τού Συμβουλίου τής
15ης Απριλίου 1958
ΕΕ αριθ. 17/385 τής 6ης 'Οκτωβρίου 1958

α) oi λέξεις « καί ό νορβηγός » καταργούνται·
β) ή λέξη « έπτά » αντικαθίσταται άπό τή λέξη
« εξι » (δυο φορές).
2 . Απόφαση τών Συμβουλίων τής ΕΟΚ καί τής
ΕΚΑΧ τής 15ης Μαΐου 1959

ΕΕ άριθ. 861/59 τής 17ης Αυγούστου 1959
— ή λέξη « δέκα » αντικαθίσταται άπό τή λέξη
« έννέα ».

