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157 Ν. 24(ΠΙ)/92 

Ρ περί της Αποφάσεως 1/91 του Συμβουλίου Συνδέσεως Κύπρου—ΕΟΚ (Κυρω
τικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 24(111) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 
Αρ. 1/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΟΚ—ΚΥΠΡΟΥ, ΠΑ 
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Οκονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, που υπο
γράφηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972 και δημοσιεύτηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Μα'ί'ου 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, 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, κατ' εφαρμογή του άρθρου 25 του Πρωτοκόλλου 
σχετικά με τον καθορισμό της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και τις 
μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, που προσαρτάται στο Πρόσθετο 
Πρωτόκολλο, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου για 
τον καθορισμό των όρων και των διαδικασιών εφαρμογής του δεύτερου 
σταδίου της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την προσαρμογή 
ορισμένων διατάξεων της Συμφωνίας, που υπογράφηκε στο Λουξεμ
βούργο στις 19 Οκτωβρίου 1987 και κυρώθηκε με το Νόμο 321 του 1987 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας, το Συμβούλιο 
Συνδέσεως ΕΟΚ—ΚΥΠΡΟΥ εξέδωσε την Απόφαση 1/91 για παρέκκλιση, 
από τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν για ορισμένα κλωστοϋ
φαντουργικά προϊόντα, 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, με τον Κανονισμό 3914/91 του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Απόφαση 1/91 τέθηκε σε εφαρμογή στην 
Κοινότητα από την 28η Ιουλίου 1991 για μια περίοδο δύο ετών, 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Υπουργικό Συμβούλιο της / Κυπριακής Δημο
κρατίας με την υπ* αρ. 37171 Απόφαση του στις 4.4.19*2, ενέκρινε την 
προαναφερόμενη Απόφαση 1/91. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει 
τα ακόλουθα: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αποφάσεως! 1/91 του 
Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ—ΕΟΚ (Κυρωτικός) Νόμος του\1992. 

Προοίμιο. 

Συνσπικώς 
τίτλος. 
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EppqyE&L 

Κύρωση. 

Πίνακας. 

Έναρξη 
ιοχδος. 

στον 

2. Korea την έννοια του παρόντος Νόμου— 
«Απόφαση» σημαίνει την Απόφαση 1/91 του Συμβουλίου Συν

δέσεως ΕΟΚ—ΚΥΠΡΟΥ, για την Παρέκκλιση από τις Διατάξεις που. 
Αφορούν τον Καθορισμό της Έννοιας «Προϊόντα Καταγωγής» της 
Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
3.—(1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Απόφαση. 
(2) Το κείμενο της Αποφάσεως εκτίθεται στο συνημμένο 

παρόντα Νόμο Πίνακα. 
4, Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 28η Ιουλίου 1991. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
'Αρθρο .3 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Λ Π 0 Φ Α 2 ί αριθ. 1/91 TOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΐ:ΥΝΛΕΧΕβ£.£ΟΚΚΥΠΙΌΥ 

της 19ης Λικιμμρίου 1991 

γιβ παρέκκλιση as.ii τις διατάξεις sou αρορονν τον ορισμό της εννοίας «καταγόμενα ftyo ιόντα» ή 
«προϊόντα καταγωγής» της συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ της ΕνρίΜπκΐκής Οικονομικής 

Κοινότηιας και της Κυπριακής Δημοκρατίας 

<9l/6fi9/£OK) 

TOEYMBOY/UO ΓΤΝΔΕΙΕΠΙ ΕΟΚΚΥΠΡΟΥ. 

Έχοντας υεόνη: 

τη cuu^idvla συνδέσεως μεταςύ της Ευρωπαϊκής Ο'.κονοω

κής Κοινότητας και της Κυπριακής δημοκρατίας (') :ιου 
ΐΛογράρηχί σης Βουςέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972 και 
αποκαλείται στη ουνέχϊία «ουμ$ωνϊα», 

το SPMTOKOIAO για. τον ορισμό της εννοίας «καταγόμενα 
προϊόντα» ή «προϊόντα κοταγαγής» και για τις μεθόδους 
διοικητικής συνεργασίας που ττροβαρτάτοι οτο Γρόοθετο 
πρωτόκολλο (·) της εν λόγο οαμ<?ωνία;, κοι ιδίως το όρ· 
*ρο23 . 

Εκτιμώντας: 

οτην κοινή όήλωοη twv ουμβαλλόμεντών μερών σχετικά 
«χ τους κανόνες κ«ταγΐ:»γή;, η οποία ειουναίττεται στην 
τε/.ικη πρά*η του Γρωτοκόλλοο για τον καθορχμϊ τον όρων 
και των διαδικαοιών εψαομογής του δεύτερου στοόίου της 
cuueuvia; Οϋνδέκεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας και της Κυποιοκής Δημοκρατίας κοι για την 
προσαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας ('), το 
οποίο υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο ο:ι; 19 Οκτωβρίου 
I9S7 και opatcc να ισχύει njv 1η Ιανουαρίου 19ΒΚ. ουμφωνη

Ρηκε ότι η Κοινότητα και το Ιυμΰούλιο ϊυνδέαεως 
ΕΟΚΚύηρουΛο λόύουν^μετά την έναρξη ιοχύοε του εν λόγα 
:τρωιοκολλου. tir.osaon για τις υποβαλλόμενες από την 
Κύποο ΖΓυοβετπς αιτήοεις πβοεκκλιοης οπό τους κονόν»;ς 
καταγωγΐι; που ηραρμύζονται cc ηροιύνιο που υπογοντοι 
οτις κλάσεις upiu. 61.02 και 6I:0J του κοινού Λποιιολο

γϊου

ότι. ut την απόβαοη apii). 1/Ε9 του Γνυβούλιου ΙυνίέπΓ.ως 
ΕΟΚΚύίΤΟΟυ της 25ης (Λκλίου Ι9Β9 και ι;α to υπόνη 

(Ί ΕΕ οριί.1Γΐ33 «n; 2». 5. IVJ.n. 2. 
|·> ££ act*. I. 3J9 ιη; 2J. 12. 1977, ο. 2. 
Ο ΕΕ νι>.ο I. ,'VJ ι ης j l . ιλ IV» 7. ο. 2. 

ηρρϊόντα. ιορττγτιβηκε onrv Κύπρο καρέκκλιοη αττδ η ς 
διατάζεις σχετικά με τον ορισμό της εννοίας «καταγόμενο 
προϊόντα» ή «προΐάντα καταγωγής» για περίοδο δύο ε τ ώ ν 

ότι σι λόγοι που έλαβε υπόνη της η εν λόγο ανάταση 
εξακολουθούν vc ισχύουν ότι συνεπώς, είναι επιτυμητό ν ο 
παραταθεί η παρέκκλιση για νεά περίοδο δύο ετών. 

ΑΠΟΦΑΠΖΕ1: 

ApSpo Ι 

Κατά soptKKXisr, του αρΟρυυ 3 Λορόγραοος Ι του πρωτο

κόλλου για τον cpicuo τη; έννοιες «κατογόμενα προϊόντα* ή 
«προϊόντα καταγωγής» KCI για τις μεθόδου; διοικητικής 
βυνεργοσίας. τα ποόίόντα που περιλαμβάνονται οτο παράρ

τημα 1 της παρούσας απόδοσης KCI καταοκενα,ζιντάι οτην 
Κύπρο, θεωρούνται εντός των «ινογρορόμενυΐν εοσοτήτων 
ως κοτατόμενα προϊόντα για την εφαρμογή τη; svuvoviat, 
ουνδίοεως μεταξύ της Ευρ^"αϊκήςΟίκονό·,ιΐκής Κοινότητος 
και τη; Κυπριακής ύημοκροτίο;, με τουςόοους sou o v e s i 

ροντοι ατη ουνίχεκι. 

Ι. Για την «•.(,ιαρμογή του ρρδρου Ι τα κρό&ντα noo 
f.pi/.up06vovTaiοτοπαράρτημα l.CtupoiivTciως^ροϊοντα 
καταγωγής Κόκρου. με την npn«!to6;cn o n οι εϊγεοίες ή οι 
μετηηοιήοει; ~ou ty.Ouv "ρυγμπτοποιηϊϊι στην Κϋ^?ο τχουν 
ι·); or.CTcXrouo ια λαμβανόμενα κ,ιοιόντα νο κατατάαοο

ντηι er δασμολογική κλάση όιΟΓΟρειική από *η·.· κλάο
1
) 

οτην οποία υπόγετηι καϊεμία από τις ύλ\ες που χρ'ίδιμοποι· 
ήβηκαν. 

2. Παρά την Γ.αρογροιρο Ι. Γ, κοτοοκευή ενουμάτιον από 
υερη ενόυμά των του κωδικού ΣΟ Λ2 Ρ 90 00 δεν G7.t;;>r,iT:ii ι«ς 
'."ορκης εργοοία ή μεταποίηση, πορα μο«;ν tav τα utcr, 

http://as.ii
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ιοκς Γ.χοιι* ΐηοβεΐ οτην Κοινότητα CT.O χνμμίνα υφίρμμτα 
ccjwc>;r'iit

v
"

>v Oiuc'tocujv κ·οι κολύπτοντοι από δή/.ωοη 
ίου τ.ρομι»θευιί| τιι·ι« οναγροφετοι οίο τιμολόγιο ή CC οποιο
δήποτε έλλο ουνοδιι;τικό έττρενο. ρυμβωνο με το νποόειγ
μο Γ. ου Γ.εριλομΡονετοι οίο παράρτημα JJ1. 

Αρ6ρο3 

Οι ύλις με κοτονωγή εκτή; Κύπρου ή Κοινότητας τ.ου 
ϊρηοΐίίΟΛΟΐούντοΛ γ>ο την κιιταοκευή των προϊόντων τ.ου 
cvcccpovroi οτο άρθρο J, όιν 'μπορούν να αποτιλϊοουν 
ovtiKtiatvo εποτρονης του δοομοϋ ή νο τύχουνοπολλογής 
οπό δαρμούς ή φόρους ατ.οτελέοίίοτος ιοοδύνεμους προς 
οοομούς vr.6 οποιοδήποτε μοροή, με εξαίρεση το r.oec το 
cr.ox νκερροΐνουν ε νδετ,ουίνως τους δαομούς ου αντιστοι
χούν οτο κοινί δαομολόγτο. 

Αρθρο < 

Τει Γ.ιοϊΟΓΟίηττκά κυκλοφορίας EUR. J r.ou εκδίδονται 
δυνάμει της παροϋοϋς αποραοης πρέπει να ανατραφούν τα 
εςή;: 

'«ΠΛΡΕΚΚΛΙΓΗ — ΑΠΟΒΑΣΗ αριΡ. 1/91»» 
οτηΡίοη novtrcpci τον ii-.'t.o ••ΠορΕτηρήοιις». ct μια oro τ«; 
γλώοο£ς της ουικρωνίας. 

ΆρΒροί 

Οι ορμύδιες ερχες της Κύπρου 6ιηβιβόζοι*ν οτην ΕΓ.ιτρΟΓ.ή 
κάϋι μήνο την κατέσταοη με τις Γ.οοότητις των υφαου&ΐων 
ίου ηίριλομβάνοντοι οτο παράρτημα II, τα οποία, έχονν 
ίΐοαχδεί και c{ajfitfiK

:
^tp(n^ri\\ Κύηρόυ". ''""' "'" '?*" 

ΆρΒρο 6 

Η Γ.ορούοα or.oooon εφαρμόζεται rm περίοδο δύο ετών cso 
τις 28 Ιουλίου 1991. 

Άρίρο 7 

Η παρούοα οτόφοοη αρχίζει να icjuti την ημέρα %ης 
εκδόοεώς της. 

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1991. 

/>α τ» ΣνμβοΟ.ιο Ζννόιοης 
Ο Πρόι&ροχ 

• P. C. Ν1ΕΜΑΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΓΓΟ ΑΡΘΡΟ 1 

(Προϊόντα για το or.oie χυρτνγιΐίοι Γ.ηρεκκλιοη) 

ΚωΚ»«.ό* ΙΟ 

OOS J) 00 

620133 00 

6201 59 10 

6206 40 00 

620J30 00 

_. . . Ι E.ifteitC noeetfiuc 

Φορ£ματο από ουνβετκίς Ινες 

Φούοτες κοι ιί>θύστις·«οντελόν»α (ζιπκΊλότ) από cuvBc* 
τινές ή τεχνητές Ινες 

50 

·■; 47 

♦οριματοπουκάμισα (οαιιζΰ), ιιπλούζις, μπλού· 390 
ζ£ς·ποϋκά;ιιεακοικουκημ:οόκια για γυναίκες και κορίτ* · 
οια. cno suv&ttiKt< ή τχχντ,τίς ίνες ( . 

Πουκάμιοα κοι Γ0ϋκβμισ4κιβ για avSpecή βγόεηα. β«ό | 105 
συν&πικες ή τεχνητές Ινες | 

. . . . . . . . . . . . . . . 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΓΟ ΛΓθΡΟ 5 

(Προϊόντα για τα Cftoia γίνίτο οτατιοτικη ενημέρωση) 

Κοόκος ΙΟ 

ί«07 
5*03 

5512 tcoq 5516 

ΠεοίτΡ&φή των Jtperfavtuv 

Υφάσματα ακό νήματα α.ιό ουν?ετικες ή τεχνητί; σννεχϋς Ινες 

Y<peeucTC CRO συνβ*?ικές Α τεχνητές ίνες ή μη οννεχείς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ HI 

ΔΗΛίΙ^Η ΠΛ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΤ ΔΚΝ ΕΧΟΥΝ Η'ΑΙΆΚΤΜ'Λ ΠΙ'ΟΤΙΜΙΙΐΙΛΚΙΙ!: ΚΑΤΑΓΩΓΗ! 

<*) 

AvcXc^ptwj την υχοχρ&ωοη να ηοράοχω οτι; τελωνειακές αρχί; Χάσε συμπληρωματικό βκο&εικτικό 
στοιχείο sou 6α κ'ρίνονν ανπγκαϊο. 

_ ;—:__ .—V) 

ψ ■ ' ' ■ - ■ ', ■>'■■>-.:.■ mm..-- sags · '-gam~. cz-

1 Ο vnoycvpfiiipcvo; δηλώνων on τα cyr.opfjpo'o r.oi» αιιερίΒμούνκ» οίο παρόν τιμολόγιο _ .. (') 

l\v\/v ληφθεί : ,.......^. .·. (') KCI «ριεχουν ic t$fl; oxoiitia ή υ/.ικά κοταγωγης εκτός j 
Κοινότητας βτο Γ.λαιοια Tun· προϊΛμησιοκών ουναλλαιών: 

Σημνωοη: 
To cvwrtpt) κείμενο, .ονμιιλτιρϋμένο cuuw»>va με «ζ υτ.οστ.μειωσεις, αποτελεί τη δηλωοη του προμηθευτή. Ο» 
υηοοημϋώίοει; δεν τ,ρίτ.τχ va ουμ«ερΰ.ηφδοϋν. 

(*) — Εάν ιϊ (nVwori ορορ6 opiout\& uv«>v r.r.o τβ ivr.of.cvvcto nwoficc i&uOvviai οίο npo).i'r»o. 10 tusoorvjoto οντό tptxti *e 
et.|M.n>v6\eKpiTirccnutionovjotovvoovc^cpMoie»n6ri^pnw;tlfi;·. · Λ ^ 
tO ΛηιιΟ ~ . tj«nv iin»6ti _ _.. u. · " ' 

— £o\"T>vnoi xrnenr»7PC#«>u άλλουerft »P τιιιολοιιιι r, to r.ocnptnpo sov npopoptctut οίο τιμολ&τιρ, tctKCi »v scpuxvtKi 
«τη J(i.Cr 1C«i i»CCH; «TiuW.OpP* η XtpiYPfctf ή tow tv li'in.» CTTMV3U. 

I'M Η Κο««ντςτβ η rfpoto; μ£λν;. 
ιΜ npir.t» vo vivtiei »>t?irotCif| του eo(n(ivio; et 6>xi :i: ftpiKtwsn;. Η *cptYpe»n npixt» vo rivm Β»*»ι»ης <&» tuopww^ 

icrtouUMi;, *«5U vo r.ivQi tuvoie; ο :ροο6ιοριομ6; ir,; δαομυλοτικ^ζ *oi6ia(,n; ίων extinct·»* casppcviioiwv. 
<·> Μ f9ouo*«rr,ita ullu nvovtpnot uovnv (HOV CU:O uncuntci. 
i
1
) H»uf« »otsTwTnc'>»(i«'tpttoiuuvvotova

,
jioQ'i:tiici. Mnvuctpoutv»! <οιοτωτ'

,
'''·5ί^

1 Wl tivot ~ρο:>ι:ηοιε^ή WatvTwm* A'<r·* 
©« ftUj·^ ro:tirt»iri; evitetpmtpi «κς «tpiu; ]<upc(». 

lM ΠοββιίΛτιοι ίο β**λοι6<« »iUavo «βοι untotijiecv ti\v ανολονίς uttanoinoi) (ρτην k'mvp;nin) (CTO vp*»p; μίλα;} 
,......„ #■. toBtU; ναι »uMypo»n m; uttunoinon; Γ Λ\» "ρΓτϋΟ'.ΟΛκηίηκε. 6t«w outtj η rVr>po*ppic o*ciUitci. 

|'J lOno; wg: r>uiPOpn\iu. 
CI OvOUU *C» W.3T} nt»]V tTUtpliu. 
Ο Υ*θΐΡυνη. 
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KAKONirMOr Ifc'OKl epiO. Jf 14/5Ί 70V ΪΥΜηΟΥΛΙΟΥ 

γιο ter if/urro εφαρμογής τη; αι.ι>φ«οης opifi. 1/91 tou £νμ|1βυ).1ι>ΐι ΙιινβΙοεω; EOKKvrpOH γιο 
κοοέικίιοη 0*0 ti; iioti^tn new eo>*p«v» to* οριβμύ τ̂ ς crrwiw^ «■«tovpptiv xpoiorta» ή 
«■pe>e»ic «οιογιογη;· ιη; «ηφ^ωύβς σννίίβεα»; pcts(v ι ^ Εΐφϋΐηαΐκής Οικονομικής 

Κοινότητος aoi τηε_ Κνχριβκής Δημοκρατίας 

το niiBOYAiicfTnN trrnhMuayt κοσίοτΗτηκ. 
.'Εχοντα; υηόνη: 
Τ!) ουνβήκη γιο την ΐ&ρνση τη; Ευραχαακής Οικονομική; 
Κβινότητο;, roi ιΚ»; ίο όρθρο 113, 

trjv «τράτο αητη; Επιτροπής. 

6 n q βΐφϋ&νία οΙΝο£οεως οετοΐΰ τη; Ευρωπαϊκής Οικονο
μική; KonotnTo; κοι της Κνκριονή; Δημοκρατίας (') υ*ο
TptonvC οτις 19 Δεκεμβρίου 15*2 κοι άρχιοε νο ιοχϋ/j :ην 
In Ιουνίου. 1973·"· 

6τι JO κροοθετο Γρατέκολλο (') τη; ον<ιφ»νίας υττογρΔςιηνί 
οτι; Βρυξελίχς cti; Jj Ιε..τεμβρϊοι» 1937 κοιβρχιοι.νο ιοχ&ι 
την In Ιουνίου 1978· 

6 η . «at* εφορμογήν του ορΡρου 25 του πρωτοκόλλου ojcti
»£β. μ* τον οριομο τη; «ννβίο; «κοτογόμχνο »ρο!6νιο» ή 
«•ιτροϊόντα καταγιογή;» «αν iic τι; μεδόοους διοικητικής 
όννΕβγαβΙας «c» χροοαρτάτοτ οτο *ρόο6ετο χρατβκολΧο, 
ftsb>C παρβτΛίίηκι μι το όρβρο 2 τον χρντάκόλλου για, τον 
tntfopieeft τον 6ρων ν » itev οκιδικαοών εφαρμογής το» 
δτϋτιρου οτοδΐου τη; ουμβωνίσ; ewoiccu; μετοςύ τη; 
Ε*φΒΐΓΒ·κη; Οικονομική; Κοινότητα; rev τη; Κύπριο κή; 
Δημοκρατία; κοι γιο την ίροοορμογή ορ;συένων (ιοΐόζων 
της evucwria; (*) χον υτ.ογρόνηκε οίο Λουξεμβούργο θτ»; 
19Ό«τωβρίον ΐ9<7, ο ρ ret w ιοχυπ την '1 Ιανουαρίου 19Μ 
να» orei i i t i οναχόοχοστο τμήμα τη; οιηι»ωνίος, το 
Ευτφοϋλιο Ιιηοίοιω; ΕΟΚΚύπρου θεοχιοε την ο ι of ο ση 
βρΛ. 1/9Γ (') για χορεκκλιοΓ) ΒΛ6 τβνς κανόνες κοτογωγή; 
πο*» ισχύουν γιο Optcitive υφοντουργινά χροΐόντα* 

ammptru νβ νοβοριοτεΐη SutSiteeia εραρμογής της t» λόγω 
«Μ&φβοη;. 

ΕΞΕΔίίΐε ΤΟΗ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΆρΒρο Ι 

Ι. Μ Eritpor.^ oiejcipl^tci τις »pocir,it; «ου ανοφίρο

νιct οτο «αράρτημο Ι τη; οχ6<?ιιοη; αριθ. 1/91. 

Αν (νός αοογίιητας ικιορολα οε κρότος μίΧος οιασαφηοτ.
: 

βεναβ; OC ιΧενΐερη κυκλοφορία γιο fcvo χροΐόν ηον κολι· 
rut οι ο*6 *ιστοχ«ητΐΗ6 EUR 1 κοι rtott την ενοειί,η χοι 
χρο#λε«ται οτο αρβρο ' τη; αχόνασης αριθ; 1/91 κοι αν r, 
οίτηβη αυτή γίνεται αποδεκτή and τι; τελιβνπα^ς αρχ(;, το 
tv£teocpoucvo κράτος μίλος xpopoivti, με κοινοκοίηο^ 
χρρ; τηνΕχιτροιτή. ot ονβληνη ηοοότητα; sou αντιοτοιχτί 
οτις οιαγχτ; ουιίς. 

2. Οι οιτήοη; για ονόλητη spy oxpouv την ημιο&ρηιΙε 
ur.oioir^TfvtvAOytfliiaoccnccuvKptiti vo6iolJ:E6Ccvtc. 
οτην ΕΓ.ι!90χή χωρΐ; κο£υ3?{ρηοη. 

?. Οι ονκλήνηντγκρίνοντοι exA rij» Εηηροηή cc cuiίρ
τηση μι την ημιρομτ,νίο οχρίοχή; TUJV 4ιοοος>ήοίω^ ft ecu; 
ct tItJotpi ννκλοφορια orp τι; τϋ.ωιχιοκίς ορτ(; του 
tv&:a«tp6»Evov »:patoiK.4iilow;. οτο μίτρο r.ov το cxitpin 
το iicficipe ακό&ίμα. 

4. Avcvc κράτο; utlo; ttv χρηςιμαχοιήσο τ»; Roc6tr,Tt; 
xev aifJlopt, τι; οηστρίφο το CUVTOUOTCPO δί·νοτ6. 

3. Αν α «οββτητι; χου ζητονΛϊΐ efcci μεγαλΟπρις ar.o 
το βιοτΗσιμο οχάδεμα, η ϊορήτηαη T>T;TCI κατ' αναλογΐαν 
των αιτήοΗίν, ούμβονα « τ η ν χαραγρορο 3 Η Estrpoή 
ινημίοώιτι 'Λ κράτη μ£λη για τι; χρογματοίοιον^ίιι; 
ανσΐηνπς. 

Η ε^4ντ*ητη μιβς βοβότητο; γ>χί>ο:οχοιείται ιωρΐς κοδυ
οιέρηοη etc *ροτη μχλη. 

Άρ6ρό2 

Ο ηαρών «ονοιτσμο; εβορμόζίτοι για μια πρ!οίο 6ύζ truv. 
ex6 τι; 7ΐ ΙουΧΙου 1991. 

ΆρΒρο 3 

Ο χορών itevoiiopd; οριί^ι « IO^VCI την ημίρα :η; 
(ημοοίενοή; του οτην Εχι'οημή EyriptpiCa Ttur £vf>ur.ci*uv 
k'ptvcjr,lu>r. 

Ο χαρών vonmoue; civat ίίομευτικός ως *ρο^ 61ο το υίρη :cu κοι ιτχύειόμιοα or. ι.·66c 
κράτο; μίΐο;. 

Κρνςαλε;, 19 ΔίΜμΟρϊου 1991. 

(Ί CE αριθ. L Ι)) ιικ 21. S. 1»7Ι. β. >. 
t'l « βοτ9.1 J» τη; Ϊ1 l i Ιίϊϊ. ο. i. 
t'l ΠΕ βρΛ. t JJJ l n ; JI. 12. ιπ:. β. J. 


