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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003
Για σκοπούς συμβατότητας με το Άρθρο 5 της Απόφασης
1/95 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας της 22ας
Δεκεμβρίου 1995 για την Εφαρμογή της Οριστικής Φάσης
της Τελωνειακής Ένωσης (ΕΕ L 35 της 13.2.1996, σ.1),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Αναγνώρισης Ορισμένων Αγαθών (Τροποποιητικός) Νόμος

136(Ι) του 2003.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αμοιβαίας

του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αμοιβαίας
Αναγνώρισης Ορισμένων Αγαθών Νόμο του 2003 (που στο
εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών
Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Αμοιβαίας Αναγνώρισης Ορισμένων Αγαθών Νόμοι του 2003
και 2004.

Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 2 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του ορισμού «κράτος
μέλος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«<κράτος μέλος> σημαίνει κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβαλλόμενο Μέρος
στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο και την Τουρκία»·

(β)

με την προσθήκη του ακόλουθου νέου ορισμού,
στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:
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«<Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο>

σημαίνει

Ευρωπαϊκό

τη

Συμφωνία

Οικονομικό

Χώρο,

για
η

τον

οποία

α

υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2 Μαΐου 1992,
όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται».
Τροποποίηση του

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 4 του

προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «οποιασδήποτε άλλης

βασικού νόμου.

νομοθεσίας» (πρώτη γραμμή), της φράσης «και τηρουμένων
των

διατάξεων

της

Συνθήκης

περί

Ιδρύσεως

της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οποιωνδήποτε άλλων συναφών
με το αντικείμενο του παρόντος Νόμου Συνθηκών που
συνδέουν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με κράτος μέλος που
δεν αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Έναρξη της

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που ορίζει

ισχύος του

το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίηση του που

παρόντος Νόμου.

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

