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Ο περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί 
της Ανταλλαγής Αντιδραστηρίων Προσδιορισμού τοϋ Τύπου των Ι σ τ ώ ν 
(Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συν
τάγματος. 

'Αριθμός 44 τοΰ 1977 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩ

ΠΑ Ι 'ΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙ Τ Η Σ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΙ 

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ Ι Σ Τ Ω Ν 
ΤΟΥ 1977. 

Έιτειδή ή Ευρωπαϊκή Συμφωνία περί της 'Ανταλλαγής 'Αντιδρά Προοίμιον. 
στηρίων Προσδιορισμού του Τύπου των Ισ τών της 17ης Σεπτεμ
βρίου, 1974, έκυρώθη ύπό του Νόμου 18 του 1976 .. 

Και επειδή έγένετο έν Στρασβούργω τήν 24ην ' Ιουνίου, 1976, τό 
Πρόσθετον Πρωτόκολλον της έν λόγω Συμφωνίας . 

'Και έιτειδή δι ' αποφάσεως ύπ' αρ. 15376 καΐ ήμερομηνίαν 3 Φε
βρουαρίου, 1977, τό Ύπουργικόν Συμ&ούλιον απεφάσισε τήν έκ 
μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ύπογραφήν του Προσθέτου 
Πρωτοκόλλου ύπό έπιφύλαξιν επικυρώσεως . 

Και επειδή όντως δυνάμει της 'Αποφάσεως ταύτης και σχετικής 
εξουσιοδοτήσεως τό ρηθέν Πρόσθετον Πρωτόκολλον υπεγράφη ύπό 
έπιφύλαξιν επικυρώσεως τήν 27ην 'Απριλίου, 1977. 

Δια ταύτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί του Προσθέτου Π ρω- Συνοδικός 
τοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί της 'Ανταλλαγής Ά ν τ ι  τίτλος, 
δραστήριων Προσδιορισμού του Τύπου των ' Ιστών (Κυρωτικός) 
Νόμος του 1977 και θά άναγιγνώσκηται όμου μετά τοΟ περί της 
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί της 'Ανταλλαγής 'Αντιδραστηρίων 
Προσδιορισμού τοΰ Τύπου τών Ισ τών (Κυρωτικού) Νόμου του 1976. Ι8τοθΐ976. 

2.—(1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος Μννοια— 

«Πρόσθετον Πρωτόκολλον» σημαίνει τό Πρόσθετον Πρωτόκολλον 
τής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί της 'Ανταλλαγής 'Αντιδραστη
ρίων Προσδιορισμού τοΰ Τύπου τών ' Ιστών, τοΰ οποίου τό κεί
μενον έν τω άγγλ ικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται είς τό Πρώτον Μέρος 
τοΰ Πίνακος και έν μεταφράσει είς τήν έλληνικήν είς τό Δεύτερον πίνκχξ. 
Μέρος τοΰ Πίνακος : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 
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(2) "Οροι εν τω παρόντι Νόμω, μή ά λ λ ω ς όριζόμελοι έν αύτώ, 
κέκτηνται την flv τ ω περί της Ευρωπαϊκής Συμφων ίας περί της 
Α ν τ α λ λ α γ ή ς 'Αντιδραστηρίων Προσδιορισμού τοΰ Τύποι; τών Ι σ τ ώ ν 

ι»τοθΐ976. (Κυρωτικω) Νόμω τοΰ 1976 άποδιδομένην είς αυτούς εννοιαν. 

κύρωσις 3. Τό Πρόσθετον Πρωτόκολλον, το όποιον ή Κυπριακή Δημοκρατία 
Προσθέτου υπέγραψε υπό έπιφύλαξιν επικυρώσεως την 27ην Απριλ ίου , 1977, 
Πρωτοκόλλο.1. ο υ ν £ μ ε ι ^ ς έν τω Προοιμίω αναφερομένης Ά τ ω φ ά σ ε ω ς του Υπουρ

γ ικού Συμβουλίου, δια του παρόντος Νόμου κυρουται. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ADDITIONAL PROTOCOL 

TO THE EUROPEAN AGREEMENT ON THE 
EXCHANGE OF TISSUE  TYPING REAGENTS 

The member States of the Council of Europe signatory to the 
European Agreement on the Exchange of Tissue  typing Reagents (here
after called the "Agreement") and to this Additional Protocol, 

Having regard to the provisions of Article 5, paragraph 1 of the 
Agreement, according to which " the Contracting Parties shall take all 
necessary measures to exempt from all import duties the tissue  typing 
reagents placed at their disposal by the other Parties " ; 

Considering that so far as the member States of the European 
Economic Community are concerned, the undertaking to grant this 
exemption falls within the competence of the Community, which pos
sesses the necessary powers in this respect by virtue of the Treaty which 
instituted i t ; 

Considering therefore that for the purpose of the implementation 
of Article 5, paragraph 1 of the Agreement, it is necessary for the 
European Economic Community to be able to become a Contracting Party 
to the Agreement, 

Have agreed as follows : 
Article 1 

The European Economic Community may become a Contracting Party 
to the Agreement by signing it. 

Article 2 
This Additional Protocol shall be open to signature by the States 

signatory to the Agreement, which may become Parties to the Additional 
Protocol in accordance with the procedure laid down in Article 7 of the 
Agreement. 

Article 3 
No State may become a Contracting Party to the Agreement without 

at the same time becoming a Contracting Party to this Additional Pro
tocol, which forms an integral part of the Agreement; 

Article 4 
This Additional Protocol shall enter into force on the same date as 

the Agreement. 
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Article 5 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member 

States of the Council and the European Economic Community of: 
(a) any signature of this Additional Protocol; 
(b) the deposit of any instrument of ratification or acceptance ; 
(c) the date of entry into force of this Additional Protocol. 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, 
have signed this Protocol. 

Done at Strasbourg, this 24th day of June, 1976, in English and in 
French, both texts being equally authoritative, in a single copy which 
shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The 
Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies 
to each of the signatory and acceding Parties. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ Μ Ε Ρ Ο Σ 

Π PC Σ θ ETON Π Ρ ΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΈΥΡΩΤΤΑΊ'ΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ! 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ 
Τα Κράτη  μέλη τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης τά όπογράψαντα την Εύρω

παΐκήν Συμφωνίαν περί της 'Ανταλλαγής 'Αίντι)δρα!στη·ρίων ΠροσΙδιορυσμου τοΰ 
Τύιτου των Ίοτών (ιέφεξής καλούμενη ν «ή Συμφωνία»), καθώς .και το παρόν 
Πρόσθεταν Πρωτάκολλον, 

Λαμβάνοντα ύπ' όψιν τάς διατάξεις τοΰ "Αρθρου 5, παράγραφος 1 της Συμ
φωνίας, έπί τη βάσει των όποιων «τά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον νά λάβουν 
απανΐα τά αναγκαία μέτρα δια την άΐπό παντός είσαγωγϋκοΰ δασμού άπαλ
λαγήν των άντϋδροΰστηρίων προσδιορισμού του τύπου των ιστών, όπινα τίθενται 
εις την 'διάθεσιν αυτών ύπό των λοι'πών Μίερών»' 

Κρίνοντα στι από πλευράς των κρατώναμελών της Ευρωπαϊκής ΟΙΐκσναμϋκής 
Κοινότη'τος ή ύποχρέωσις χορηγήσεως της ανταλλαγής ταύτης έιμπίπτει εντός 
της αρμοδιότητος της Κοινότητος, ήτις κέκτηται τάς αναγκαίας εξουσίας έπί 
του θέματος τούτου δυνάμει του Καταστατικοΰ Χάρτου αυτής' 

Κρίνοντα όθεν ότι προς τον σκοπόν υλοποιήσεως του "Αρθρου 5, παράγρα
φος (1 της Συμφωνίας παρίσταται ανάγκη διά την Εύρωπαΐικήν ΟΙκοναμιΐκήν 
Κοινότητα νά δύναται νά καταστή Συμβαλλόμενον Μέρος της Συμφωνίας, 

Σ υνιεφώνηοαν ως ακολούθως : 
"Αρθρον 1 

Ή Ευρωπαϊκή Οίικοναμυκή Κοινότης δύναται νά καταστή Συμβαλλόμενον 
Μέρος τής Συμφωνίας διά τής υπογραφής ταύτης. 

"Αρθρον 2 
Τό παρόν Πρόσθετον Πρωτάκολλον είναι άνουκτόν προς ύπογραφήν υπό τών 

ύπογραψάνιτων την Συμφωνίαν Κρατών, ,ατινα δύνανται νά καταστούν Μέρη 
του Προσθέτου Πρωτοκόλλου ουμφώνως προς τήν ιέν "Αρθρω 7 τής Συμφω
νίας διαγραφαμένην διο.5ικασίαν. 

"Αρθρον 3 
Ουδέν Κράτος δύναται νά καταστή Συμβαλλόμενον Μέρος τής Συμφωνίας 

χωρίς νά καιασίτή ταυτοχρόνως και Συμβαλλόμενον Μέρος τοΰ παρόντος 
Προσθέτου Πρωτοκόλλου, όπερ αποτελεί άναπόσπαΐστον τμήίμα τής Συμφωνίας. 
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Ό Γενικός Γραμματεύς τορ' Χ υ μ ^ ^ ^ ^ ρ ^ ^ ρ ώ ι ι η ς θά γνωστοποιη προς 
τά Κράτη ? μέλη του Σϋμβρυλίου κοΛ>%^ς *rfyv ΕύροΛκχΐκήν Οΰκοναμύκήν 
Κοίνάτητρ: : ■· ;/-''■'■'■; 

"") (α) ίκάστην ύπογραφήν τρΰ παρόντος Προσθέτου Πρωτοκόλλου' 
<({S) τ τ ^ ^ κ ^ 
(γ ) τήιν ήιμερσμηνίαν ενάρξεωςΙσχύος του παθόντος Προσθέτου Πρωτρ-

; (Κόλλρί). 
...εις μαρίτυρίρον των ανωτέρω, ρί ύποτ^γραιμμένΌΐ, δεόντως πιοός τούτο έξου-

σιο&ότηίμένρι, ύ ^ ^ 
Έγένέιτο έν ΣτρΟΡβούργω, την 24ηυν ^ έ ρ α ν του μηνός Ιουνίου, 1976, έν 

τη *Αγγλικη
: και Γαλλική γλώσση, αμφοτέρων των κειμένων τούτων δντών 

έξ ίσου αύθεντιικών, ε'Ις άπλοΟν o ^ t i y f ^ o v σπίερ θά παροομιείνη κοίτοοίΈβευμέ-
νον έν τοις αρχειοίς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς 
του Συμβουλίου της Ευρώπης θά διαβίβαση κεκυρωμένα αντ ίγραψαε ίς ϊ ν 
εκαστρν των υπογραφόντων και προο^ωρηοάντων Μέρων. 

Έτυπώθη έν τφ Τυττογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν AcuKGxrfe. 


