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24. Declaració relativa a l’article 2 del Protocol sobre
les conseqüències financeres de l’expiració del Tractat

CECA i el Fons d’Investigació del Carbó i de l’Acer

La Conferència invita el Consell per tal que, en el
marc de l’article 2 del Protocol, vetlli pel manteniment
del sistema estadístic CECA una vegada hagi expirat el
Tractat CECA i fins al 31 de desembre de 2002, i que
inviti la Comissió perquè formuli les recomanacions ade-
quades.

DECLARACIONS DE LES QUALS VA PRENDRE NOTA
LA CONFERÈNCIA

1. Declaració de Luxemburg

Sens perjudici de la Decisió de 8 d’abril de 1965
i de les disposicions i possibilitats que aquesta conté
sobre la seu de les institucions, els organismes i els futurs
serveis, el Govern de Luxemburg es compromet a no
reivindicar la seu de les sales de recurs de l’Oficina d’Har-
monització del Mercat Interior (marques, dibuixos i
models), que continuen insta�ades a Alacant, fins i tot
en el cas que les sales esmentades es converteixin en
sales jurisdiccionals en l’accepció de l’article 220 del
Tractat constitutiu de la Comunitat Europea.

2. Declaració de Grècia, Espanya i Portugal relativa
a l’article 161 del Tractat constitutiu de la Comunitat

Europea

L’acord de Grècia, Espanya i Portugal per al pas a
l’adopció de decisions per majoria qualificada en l’article
161 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea va
ser donat sobre la base que el terme «plurianuals», en
el paràgraf tercer, significa que les perspectives finan-
ceres aplicables a partir de l’1 de gener de 2007 i el
corresponent acord interinstitucional tenen una durada
idèntica a la de les perspectives financeres actuals.

3. Declaració de Dinamarca, Alemanya, els Països
Baixos i Àustria relativa a l’article 161 del Tractat cons-

titutiu de la Comunitat Europea

Referent a la Declaració de Grècia, Espanya i Portugal
relativa a l’article 161 del Tractat constitutiu de la Comu-
nitat Europea, Dinamarca, Alemanya, els Països Baixos
i Àustria declaren que la Declaració esmentada no té
per efecte prejutjar l’acció de la Comissió Europea, espe-
cialment el seu dret d’iniciativa.

20992 INSTRUMENT de ratificació de l’Acord entre
el Govern del Canadà, els governs dels estats
membres de l’Agència Espacial Europea, el
Govern del Japó, el Govern de la Federació
de Rússia i el Govern dels Estats Units d’A-
mèrica relatiu a la cooperació sobre l’Estació
Espacial Civil Internacional, fet a Washington
el 29 de gener de 1998 (publicat en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» número 5, de 6 de gener
de 1999). («BOE» 270, de 10-11-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

Atès que el dia 29 de gener de 1998 el plenipotenciari
d’Espanya, nomenat degudament a aquest efecte, va sig-
nar a Washington l’Acord entre el Govern del Canadà,
els governs dels estats membres de l’Agència Espacial
Europea, el Govern del Japó, el Govern de la Federació

de Rússia i el Govern dels Estats Units d’Amèrica relatiu
a la cooperació sobre l’Estació Espacial Civil Internacio-
nal, fet a Washington el 29 de gener de 1998;

Vistos i examinats el preàmbul, els 28 articles i l’annex
de l’Acord esmentat;

Concedida per les Corts Generals l’autorització que
preveu l’article 94.1 de la Constitució,

Aprovo i ratifico tot el que s’hi disposa, per mitjà
d’aquest Instrument, i prometo complir-lo, observar-lo i
fer que es compleixi i s’observi puntualment en la seva
totalitat, i amb aquesta finalitat, perquè tingui més vali-
desa i fermesa, mano expedir aquest Instrument de rati-
ficació que signo i que segella i ratifica degudament
el sotasignat ministre d’Afers Exteriors.

Madrid, 15 de setembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors,

JOSEP PIQUÉ I CAMPS

Aquest Acord, que estava en aplicació provisional des
del 29 de gener de 1998, va entrar en vigor de manera
general i per a Espanya el 27 de març de 2001, de
conformitat amb el que estableix l’article 25.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 25 d’octubre de 2001.—El secretari general

tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors, Julio Núñez Mon-
tesinos.

MINISTERI

D’AFERS EXTERIORS

20993 ACORD de coproducció i d’intercanvi cinema-
togràfic entre el Regne d’Espanya i el Regne
del Marroc, fet «ad referendum» a Rabat el 27
d’abril de 1998. («BOE» 270, de 10-11-2001.)

El Regne d’Espanya i el Regne del Marroc,
Conscients de la contribució que les coproduccions

poden aportar al desenvolupament de les indústries cine-
matogràfiques, així com al creixement dels intercanvis
econòmics i culturals entre els dos països;

Resolts a estimular el desenvolupament de la coo-
peració cinematogràfica entre Espanya i el Marroc,

Han convingut:

Article I

A les finalitats d’aquest Acord, el terme pe�ícula com-
prèn les obres cinematogràfiques de qualsevol durada
i sobre qualsevol suport, incloses les de ficció, les d’a-
nimació i els documentals, d’acord amb les disposicions
relatives a la indústria cinematogràfica existents en cada
un dels dos països, la primera projecció de les quals
tingui lloc en sales d’exhibició dels dos països.

Article II

Les pe�ícules realitzades en coproducció, a l’empara
d’aquest Acord, tenen ple dret als avantatges que resultin
de les disposicions relatives a la indústria cinematogrà-
fica que estiguin en vigor o que puguin ser promulgades
a cada país.

Això no obstant, les autoritats competents poden limi-
tar els ajuts que estableixen les disposicions vigents o


