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Ο περί της Αποφάσεως 4/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ—ΚΥΠΡΟΥ 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 133 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 
ΑΡ. 4/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΟΚ—ΚΥΠΡΟΥ, 

ΠΕΡΙ ΝΕΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 17 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 

ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Προοίμιο. 
Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, που υπο
γράφηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972 και δημοσιεύτηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Μα ΐου 1973, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας που 
υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 και δημοσιεύτηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Νοεμβρίου 1977, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό της 
έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής 
συνεργασίας (που στο εξής καλείται «Πρωτόκολλο Καταγωγής»), και 
ιδίως το άρθρο 25, 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι ισοτιμίες του ECU σε ορισμένα εθνικά 
νομίσματα, που ίσχυαν την 1η Οκτωβρίου 1988 ήταν χαμηλότερες από 
τις αντίστοιχες ισοτιμίες πού ίσχυαν την 1η Οκτωβρίου 1986* ότι, 
εξαιτίας της αυτόματης αλλαγής της ημερομηνίας βάσεως που προ
βλέπεται από την Απόφαση 1/81 του Συμβουλίου Συνδέσεως, θα 
προέκυπτε από τη μετατροπή στα σχετικά εθνικά νομίσματα, μείωση των 
πραγματικών ορίων όσο αφορά τα απλουστευμένα αποδεικτικά έγγραφα· 
ότι, για να αποφευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να αυξηθούν αυτά τα 
εκφραζόμενα σε ECU όρια, 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, κατ* εφαρμογή του άρθρου 25 του Πρωτοκόλλου 
Καταγωγής, το Συμβούλιο Συνδέσεως ΕΟΚ—ΚΥΠΡΟΥ εξέδωσε την 
Απόφαση 4/90 περί νέας τροποποιήσεως των άρθρων 6 και 17, 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι με τον Κανονισμό 3203/90 του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Απόφαση 4/90 τέθηκε σε εφαρμογή στην 
Κοινότητα την 1η Νοεμβρίου 1990. 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημο
κρατίας με την υπ' αρ. 35.098 Απόφαση του της 28.2.91 ενέκρινε την 
προαναφερόμενη Απόφαση Αρ. 4/90. 

Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα 
ακόλουθα: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αποφάσεως 4/90 του Συνοπτικός 
Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ—ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991. rtxXo«· 
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Ερμηνεία. 

Κύρωση. 

Πίνακας. 

Έναρξη 
ισχύος. 

2. Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου— 
«Απόφαση» σημαίνει την Απόφαση 4/90 του Συμβουλίου 

Συνδέσεως ΕΟΚ—ΚΥΠΡΟΥ, περί νέας τροποποιήσεως των άρθρων 
6 και 17 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό της έννοιας 
«προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. 

3.—(1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Απόφαση. 
(2) Το κείμενο της Απόφασης εκτίθεται στο συνημμένο στον παρόντα 

Νόμο Πίνακα. 
4. Ο παρών Νόμος θεωρείται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η 

Νοεμβρίου 1990. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 4/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
ΕΟΚ—ΚΥΠΡΟΥ 

της 22ας Οκτωβρίου 1990 
περί νέας τροποποιήσεως των άρθρων 6 και 17 του πρωτοκόλλου 
σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» ή «κατα

γόμενα προϊόντα» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ, 
Έχοντας υπόψη: 

Τη Συμφωνία συνδέσεως μεταξύ. της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία υπογράφηκε στις 
Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972, 

το Πρωτόκολλο σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «προϊόντα 
καταγωγής» ή «καταγόμενα προϊόντα» και με τις μεθόδους διοικητικής 
συνεργασίας καλούμενο στο εξής «πρωτόκολλο», και ιδίως το άρθρο 25. 

Εκτιμώντας ότι οι ισοτιμίες του ECU σε ορισμένα εθνικά νομίσματα, 
που ίσχυαν την 1η Οκτωβρίου 1988, ήταν χαμηλότερες από τις 
αντίστοιχες ισοτιμίες που ίσχυαν την 1η Οκτωβρίου 1986* ότι, εξαιτίας 
της αυτόματης αλλαγής της ημερομηνίας βάσεως που προβλέπεται από 
την Απόφαση 1/81 του Συμβουλίου Συνδέσεως, θα προέκυπτε από την 
μετατροπή στα σχετικά εθνικά νομίσματα, μείωση των πραγματικών 
ορίων όσο αφορά τα απλουστευμένα αποδεικτικά έγγραφα· ότι, για να 
αποφευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να αυξηθούν αυτά τα εκφρα
ζόμενα σε ECU όρια. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Άρθρο 1 
Το Πρωτόκολλο τροποποιείται ως εξής: 
1. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το ποσό των «2.590 

ECU» αντικαθίσταται από το ποσό των «2.820 ECU»· 
2. Στο άρθρο 17 παράγραφος 2, το ποσό των «180 ECU «αντικαθίσταται 

από το ποσό των «200 ECU» και το ποσό των «515 ECU» αντικαθίσταται 
από το ποσό των «565 ECU». 

ΑΡΘΡΟ 2 
Η παρούσα Απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1990. 

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 1990. 
Για το Συμβούλιο Συνδέσεως 

ο Πρόεδρος 
G. DE MICHELIS 


