Wielka Arabsko-Libijska, Ludowo-Socjalistyczna Dżamahirijja
Główna Komisja Ludowa ds. Gospodarki i Handlu
Decyzja Sekretarza Głównej Komisji Ludowej ds. Gospodarki i
Handlu
Numer (12) z roku 1373 od śmierci Proroka tj.2005 r.,
dotycząca zakazu sprowadzania niektórych towarów-, produkowanych przez firmy, które
nie posiadają miejscowych, zarejestrowanych przedstawicieli w Wielkiej Dżamahiriji
Sekretarz Głównej Komisji Ludowej ds. Gospodarki i Handlu po zapoznaniu się z:
- prawem handlowym oraz z jego poprawkami i uzupełnieniami,
- powołując się na prawo nr (1) z roku 1369 od śmierci Proroka, dotyczące kongresów
ludowych i komisji ludowych i ustawy wykonawczej,
- powołując się na prawo nr (21) z roku 1369 od śmierci Proroka, dotyczące regulacji w
sprawie prowadzenia działalności handlowej, poprawek wniesionych do tego prawa
oraz ustawy wykonawczej,
- powołując się na prawo nr (6) z roku 1372 od śmierci Proroka ( tj. 2004 r.), dotyczące
organizacji prac agencji handlowych i ustawy wykonawczej.
- powołując się na protokół spotkania Sekretarza Głównej Komisji Ludowej nr 34
z roku 1372 od śmierci Proroka postanowił:
Art.(1)
Zabrania sprowadzania towarów wyszczególnionych na załączonej liście - na podstawie
decyzji dotyczącej firm nie posiadających miejscowych przedstawicieli handlowych,
którzy otrzymują niezbędne pozwolenia na prowadzenie działalności handlowej i są
zarejestrowani w rejestrze przedstawicieli handlowych przy Naczelnej Dyrekcji ds. Firm
i Rejestracji Handlowej, począwszy od 01/07/1373, od śmierci Proroka (tj. od 2005 r) za
wyjątkiem towarów przywożonych bezpośrednio przez podróżujących.
Art.(2)
Za wyjątkiem decyzji wspomnianych w artykule pierwszym, wprowadza się zakaz
sprowadzania w kategorii 18 dot. samochodów, części zamiennych, opon i akumulatorów
począwszy od 01.04.1373 od śmierci Proroka tj. od 01.04.2005 roku.
Art.(3)
Niniejsza decyzja obowiązuje od daty jej wydania z klauzulą wykonalności przez
odpowiednie instytucje.
Lista, o której mowa w art. 1, zawiera 23 kategorie nie związane z produktami spożywczymi
pochodzenia zwierzęcego. Tylko kategoria 19 dotyczy artykułów spożywczych.
Kategoria (19) artykuły spożywcze.
Tuńczyk konserwowy, owoce konserwowe, ciastka, cukierki, oliwki, przetwory
konserwowe, czekolada, kakao, kawa naturalna rozpuszczalna, dżemy, różne rodzaje
krakersów, owoce suszone, jarzyny, drożdże, masło, ser, śmietana naturalna, tłuszcz
roślinny, inne produkty mleczne.

