De Europæiske Fællesskabers Tidende

26. 10 . 90

Nr. L 295/ 5

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3072/90
af 22 . oktober 1990

om en ny ændring af artikel 6 og 17 i protokollen vedrørende definitionen af
begrebet »varer med oprindelsesstatus« og vedrørende metoderne for administra
tivt samarbejde til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Kongeriget Marokko
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113,

pr. 1 . oktober 1986 ; på grund af ovennævnte automatiske
ændring af referencedatoen sker der ved omregningen til
de pågældende nationale valutaer en nedsættelse af de
faktiske beløbsgrænser for så vidt angår den forenklede

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

grænser udtrykt i ecu hæves —

FÆLLESSKABER HAR —

dokumentation ; for at hindre dette, bør disse beløbs

ud fra følgende betragtninger :
Samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Kongeriget Marokko (') blev undertegnet
den 27. april 1976 og trådte i kraft den 1 . november

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1978 ;

i artikel 6 i protokollen vedrørende definitionen af
begrebet »varer med oprindelsesstatus« og vedrørende
metoderne for administrativt samarbejde (2) til nævnte
aftale, i det følgende benævnt »protokollen«, ændret ved
Samarbejdsrådets afgørelse nr. 1 /86 (3), bestemmes det, at
Fællesskabet ved den automatiske ændring af referenceda
toen for beløb udtrykt i ecu kan indføre reviderede beløb,
når dette er nødvendigt ;

Protokollen ændres således :

1 ) I artikel 6, stk. 1 , andet afsnit, ændres beløbet 2 590
ECU til 2 820 ECU.

2) I artikel 17, stk. 2, ændres beløbet 180 ECU til 200
ECU og beløbet 515 ECU til 565 ECU.
Artikel 2

modværdierne svarende til ecuen var pr. 1 . oktober 1988 i
visse nationale valutaer mindre end de tilsvarende beløb

Denne forordning træder i kraft den 1 . november 1990.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. oktober 1990.

På Rådets vegne
G. DE MICHELIS
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