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NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3072/90,

annettu 22 päivänä lokakuuta 1990,

Euroopan talousyhteisön ja Marokon kuningaskunnan yhteistyösopimuksen käsitteen alkuperä
tuotteet määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan 6 ja 17 artik
lan muuttamisesta uudelleen

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 113 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

Euroopan talousyhteisön ja Marokon kuningaskunnan
yhteistyösopimus( ^allekirjoitettiin 27 päivänä huhtikuuta
1976 ja tuli voimaan 1 päivänä marraskuuta 1978 ,
edellä tarkoitetun sopimuksen käsitteen alkuperätuotteet
määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä kos
kevan pöytäkirjan(2), jäljempänä 'pöytäkirja', sellaisena
kuin se on muutettuna yhteistyöneuvoston päätöksellä
N:o l/86(3), 6 artiklassa määrätään, että ecuina ilmaistu
jen rahamäärien perustepäivämäärän muuttuessa ilman
eri toimenpiteitä, yhteisö voi tarvittaessa ottaa käyttöön
muutetut rahamäärät, ja
ecuina ilmaistut rahamäärät tiettyinä kansallisina valuut
toina olivat 1 päivänä lokakuuta 1988 pienemmät kuin

vastaavat määrät 1 päivänä lokakuuta 1986; edellä tar
koitetusta perustepäivämäärän muuttumisesta ilman eri
toimenpiteitä voisi muutettaessa kyseisiksi kansallisiksi
valuutoiksi seurata voimassa olevien rajojen laskeminen
yksinkertaistettujen asiakirjavaatimusten osalta; tämän
välttämiseksi on tarpeen nostaa tällaisia ecuina ilmaista
via rajoja,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan pöytäkirja seuraavasti:
1

korvataan 6 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa
ilmaisu

"2 590 ecua" ilmaisulla "2 820 ecua ";
2

korvataan 17 artiklan 2 kohdassa ilmaisu " 180 ecua "

ilmaisulla " 200 ecua " ja ilmaisu " 515 ecua " ilmai
sulla " 565 ecua ".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta
1990.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsen
valtioissa .

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä lokakuuta 1990.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DE MICHELIS

(*) EYVL N:o L 264, 27.9.1978, s. 2 sopimus on julkaistu
celex-numerolla 276A0427(01 ) Alueessa 11 .
(2) EYVL N:o L 264, 27.9.1978, s. 38
(3 ) EYVL N:o L 71 , 14.3.1986, s. 2

