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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ι 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Α 

ύττ' "Αρ. 1615 της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 
1 t 

ι ' 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμφωνίας της άφορώσης είς τήν Ίδρυσιν τοϋ Προσωρινού Ευρω
παϊκού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών μέσω Δορυφόρου «Προσωρινός EUTELSAT» 
(Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον έφημε

ίΡίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω ap'Spco 52 τοϋ Συντάγματος. 

^ 

'Αριθμός 39 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΗΝ ΑΦΟΡΩΣΑΝ 
Ε Ι Σ ΤΗΝ Ι Δ Ρ Υ Σ Ι Ν ΤΟΫ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Υ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Μ Ε Σ Ω ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ · 
« Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Ό Σ EUTELSAT» 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
4 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Συμφωνίας της άφορώσης Συνοπτικός 
είς τήν "Ιδρυσιν του Προσωρινού Ευρωπαϊκού 'Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών τίτλος. 
μέσω Δορυφόρου «Προσωρινός EUTELSAT» (Κυρωτικός) Νόμος του 1980. ' 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διάφορος Ερμηνεία, 
έννοια— 

«Παράρτημα Β» σημαίνει το Παράρτημα Β της Συμφωνίας αποτελούμε
νο ν έκ της Εντολής. 

«Συμφωνία» σημαίνει τήν έν Παρισίοις ύπογραφεΐσαν τήν 13ην Μαΐου, 
1977 Συμφωνίαν τήν άφορώσαν είς τήν "Ιδρυσιν του Προσωρινού Ευρω
παϊκού 'Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών μέσω Δορυφόρου «Προσωρινός 
EUTELSAT» όμοΟ μετά του Παραρτήματος Β αυτής, της οποίας το κείμε
νον έν τω γαλλικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται είς το Πρώτον Μέρος του Πίνακος Πίναξ. 
και έν μεταφράσει είς τήν έλληνικήν είς το Δεύτερον Μέρος το0 Πίνακος : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων υπερισχύει 
το είς το Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. \ 

Ι 

3. Ή Συμφωνία, είς τήν οποίαν ή προσχώρησις της Κυπριακής Δημοκρατίας Κύρωσις 
απεφασίσθη διά τής υπ' αριθμόν 18.794 και ήμερομηνίαν 14 Φεβρουαρίου 1980

 Z u
^

v i c
^ 

'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, διά του παρόντος Νόμου κυρουται. 
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'. ΠΙΝΑΞ 
^Αρθρον 2) W0 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ι 

CONFERENCE DES ADMINISTRATIONS estimant qu'il est soiihaitable d'etAblir un rogime pro
DE8POSTiSiET TELECOMMUNICATIONS visoire en attendant l'olaboration du regime definitif 

CONSTITUTIVE D'EUTELfeAT INTERIM AIRE de geetion des systemes comme*ciaux de ^communi 
cations par satellite, incluant tous les types de sorvicee 

A C C O R D de telecommunications, mis en place par les Admini
.REL.VTIF A LA CONSTITUTION DM'NE strations europeennes de telecommunicationsel ou

ORGANISAXION EUROPEENNE PROV1SOIRE verts a tout.es lee Administrations europeennes de tele
DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE communications; 

«EUTELSAT INTERIMAIRE» agiseant conformernent aux dispositions de la Con
vention Internationale dee TelocomnHmications. 

(PREAMBULE) 
' , A J . . A 4. :_, . .4 ,.. SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: 

L Adminwtration/Exploitation privee reconnue 
Administration Italienne des Postes et Telecommu ARTICLE 1  CDEPINITIONS) 

nications Aux fins du present Accord : 
Administration Francaise des Postes et Telecommu w , η _*· · ^ · J ^ · LA · 

. .· V a) L expression «Partie signataire» d&igne une A ami
"VgU? des.Tclegraphes et des Telephones de Belgique nirtielion membre de la CEPT ou une Exploitation pri

Administrat«>n des Postes et Telecommunications vee reconn«e dtoetU a u t o r ^ p o u r cela par son Adm,
. τ A . „ mstration membre de la CEPT qui a signe le present 

du Luxembourg * ^ PA 
Correios e Telecom u η ieacoes de Portugal ' ' ? * c . _ . ,, . ~ .. . 
Deutsche Bundespost b> L e x P r e s 8 1 0 n «Signfltairc» dosigne une Partie ai
Adn.inistration Autnebienne dee Postes et Tele p a t w J i on orpiniime national <h MMommnnm. 

. trans, public ου prive, mandate par une Administration 
^Adminietratiun Neerlandaise des Postes Telegraphes m™*?e d e l a Q™? * <Jui* « £ * »« Acord additionne 

. cp... , r relatif a un eeofceur spatial determine conformernent au 
et t e l e p h o n e s . ν *i_ « A 4· ι ο 

Admmistration Danoise des Postes et Telecommuni p a ^ a p h e a) tte 1 Article 3^ 
f c) Lexpreeeion «Membre Associe» designe une Admi

CaAdinmistration Suedoisedes Telecommunications nistration de telecommunications ou une Exploitation 
Administ ration Norvegienne des Telecommunications f™>* reconnue qu» part.cipe a I un des secteurs spa
The Post,Oirico^oi"the United Kingdom of Great * w " : c ° n formement̂  aux^spositmns du paragraphes m) 

Britain and Northern Ireland · de 1 Article 13 du present Accord. 
Administration des Postes et Telecommunications <*) L'expression «Secteur Spatial» designe des satelh

de Turquie ^es ^ e telecommunications ainsi que requirement et 
Administration Eepagnole des Poetet'et Telecommu l e s installations de reperage, de controle, cfte 'ommande 

nications e\ ^uta^i necessaires au fonctionnement d^s satellites 
Administration des Postes et des T&egraphes de ** UWoommunicatians. 

Finlaitde e ) L'expression «Secteur Spatial ECS» designe le 
Direction Generate de l'Entrepriee des Postes Tele, secteur spatial du systeme^ άβ4ίβ1βΓ.οιπιηιιηΐ.'βΙϊϋη8 par 

«raphes vl Telephones Siiisses satellite du Service Fixe, mis en<place, expluite et utilise 
Oimniunaiite de« Postes Telegraphes et Telephones par les Administrations europeenne», tel qu il est decrit 

Yougoslaves ^ a n s 1* Accord additionne) concerne. 
0 I^expreesion «Secteur Spatial MAROTS» designe le 

[[ " * ; # # _ , secteur spatial du systfcme de telecommunications par 
[ t [[ ]] m satellite du Service Mobile maritime mis en place par 
" ' . . " ] ] , . . ; . . . ; . . les Administrations europeennes, tel qu'il est decrit dans 

\ [\[ ] ' Γ Accord additionne! concerne. 
g) [/expression «depenses de fonctionnement d'EL

\'[ ]'['[[ \ \ ] [ [ ■ ' ' ; * [\] [';;;;!!!!!!!!!!!!!!!!'!! TELSAT iNTERIM AIRE» designe tous le» frais com
/■ . „ A. k . muns aux secteurs spatiaux (tels que frais.d*Adnfiiai

ci apres denommees Jes Parties signatures stration, frais de personnel, etc....). , 
tenant conipte des resultats des etudes poursuivies par 

It Comite de Coordination des Telecommunications ARTICLE 2  (CREATION D'EUTELSAT INTERL· 
jiev SaLoIlite (CCTS) de la Conference Europeenne des MAIRE) 

.Administration* des Postes et des Telecommunications a ) Par le present Accord, les Parties signatures croent 
(CEPT) Kiir.leH possibilites d'ezploiter ces systemes de une organisation provisoire europeenne de tolecommu
t* icominuniralions par satellite mis en place par les nications par satellite denommoe EUTELSAT INTERI
Adiniuisirattiins europeennes de telecommunications; MAIRE, chargee d'assurer la rnise en place, Texploitation 

tenant compte des travaux effectues par PAgence e t ''entretien des secteurs spatiaux de systemes de tole
Spatiale Europeenne dans le domaine des satellites communications par satellite et de conclude les accords 
de telecomnmuuations* necessaires a cette fin notainment, avec TAgence Spa

desirant participer a des systemes de telecommunica * i a 'e Luropeenne. 
tions par satellite mis en place.par les Administrations b) Les engagements financiers des Parties signataires, 

ropeennes de telecommunications sans remettre en e n tant que telles, resultent des dispositions du para
cause leurs droils et obligations a regard du systeme graphe a) 1) de Γ Article 12 du present Accord. 
INTELSAT tels qu'ils resultent de «Γ Accord relatif a . 
TOrganisation Internationale de Telecommunications A R ^ A T , v i V < P A R T I C I P A T I 0 N A U X SECTEURS 
par Satellite» entre en vigueur le 12 fevrier 1973 et du SPAT I ΑΙ X) 
systeme INMARSAT tels qu'ils resultent de la «Con a) Les Parties signataires desirant participer k la 
vention portant creation de lOrganisation internatio mise en place, Texploitation et Tentretien d'un1 secteur 
nale de telecommunications maritimes par satellites ou spatial signent un Accord additionnel prenant la forme 
verte a la signature a Londres, le 3 septembre 1976; d'une Annexe au present Accord design6 ciapnip par 
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I'expression «Aceord additionnel». Les Signataires d*un 
de ces Accords additionnels s'engagent a assumer toutes 
les charges et responsabilites relatives au secteur spatial 
considere qui decoulent du present Accord et de Γ Accord 
additionnel en question, y compris la participation fi

b) Une Administration membre de la CEPT a la fa
culte de designer un organisme national de telecommu
nications, public ou prive. pour la signature d'un Accord 
additionnel. 

Dans un tel cae, la Partie signataire et Torganisme 
national de telecommunications designe sont conjointe
ment el solidairement responsables visavis d'EUTE
LSAT INTERIMAIRE de tous les engagements'relatifs 
au secteur spatial considere qui decoulent du present 
Accord et de Γ Accord additionnel en question, y com
pris la participation financiere. 

Les rapports entre cet organisme national de tele
communications et la Partie signataire qui Γ a designe, 
sont regis par le droit national applicable. 

I 

ARTICLE 4  (STRUCTURE D'EUTELSAT INTERI
MAIRE) 
EUTELSAT INTERIMAIRE comprend lesorganes 

suivants: 
Γ Assemblee des Parties signataires 
le Conseil ECS charge du secteur spatial ECS 
e Conseil MA ROTS charge du secteur spatial MA

ROTS 
le Secretariat General permanent dirige par un Secre

taire General. 

ARTICLE Γι (ASSEMBLEE DES PARTIES SIGNA
TAIRES: COMPOSITION ET VOTE) 
a) LWssernblee des Parties signataires est composee de 

toutes les Parties signataires du present Accord. Une 
Partie signataire peut deleguer a une autre Partie signa
taire sa representation a Γ Assemblee des Parties signa
taires, mais auciine Partie signataire ne peut represen
ter plus de deux autres Parties signataires., 

b) Une Administration membre de la CEPT ou une 
Exploitation privee reconnue dument autorisee pour cela 
par son Administration membre de la CEPT, qui n'a pas 
eigne le present Accord, peut assister aux reunions de 
Γ Assemblee des Parties signataires a tit re d'observateur. 

*■) Chaque Partie signataire dispose d'une voix. 
d) Pour tonte reunion de Γ Assemblee des Parties 

signataires, le quorum est constitue par les representants 
d*une majorito des Parties signataires. 

e) L'Assemblee des Parties signataires s'efforce de 
prendre des divisions a 1'unanimite. A defaut d' accord 
unanime, elle decide: 

i 

pour toute question de fond, par un vote favorable 
emis a la majorite des deux tiers des Parties signataires 
dont les representants sont presents et votant. 

sur toute question de procedure, par un vote favo
rable emis a la majorite simple des Parties signataires 
dont les representants sont presents et votant. 

f) Tout dil'ferend sur le point de savoir si une question 
est de procedure ou de fond fait 1'objet d'une decision 
du President de Γ Assemblee dee Parties signataires. 
Une telle decision peut etre rejetee a la majorite des 
(\eu\ tiers des Parties signataires dont les representants 
sont presents et votant. 

g) La premiere reunion de Γ Assemblee des Parties 
signataires est convoquee par Γ Administration du siege 
aussi rapidement que possible a pros Tentree en vigueur 
du present Accord, LWssernblee des Parties signataires 
S3 reunit ensuite en fonction des besoins et au moins une 
fois par an. 

h) L* Assemblee des Parties signataires adopte son 
reglement interieur qui prevoit notamment le mode d* 
election du President et deeautres membres du bureau 
si necessaire, ainei que la procedure de convocation de 
see reunions. 

ARTICLE 6  (ASSEMBLEE DES PARTIES SIGNA
TAIRES : FUNCTIONS·) 
L'Assemblee des Parties sigjiataires exprime seg vuee 

sur la politique generate et les objectifs d* EUTELSAT 
INTERIMAIRE compatibles avec les pHncipes, les 
buts et le domaine d'activite dy EUTELSAT INTERI
MAIRE. 

Elle traite en outre de toutes les questions generates 
d'interet commun aux deux secteurs spatiaux ECS et 
MAROTS et elle a notamment les fonctions suivantes: 

a) veiller aux interets d'EUTELSAT INTERIMAIRE 
et de ses membres dans toute les relations avec des orga* 
nismes exterienrs; 

b) approuver le budget et les comptes annuels rela
tifs aux dopenses de fonctionnement d' EUTELSAT 
INTERIMAIRE; 

c) definir les principes concernant Tacquisition et Γ 
approbation des contrats d'aoquisition; 

d) definir les principes regissant Tacquisition, la 
protection et Tattribution des droits relatifs aux inven
tions et a la propriete intellectuelle; 

e) definir les principes concernant lee relations avec des 
organismes exteheurs; 

f) exprimer see vues sur les rapports annuels des Con
seils et approuver le rapport annuel etabli par le Swre* 
taire General sur Tactivite d'EUTELSAT INTERI
MAIRE; ces rapporte eont transmte a toute* les Parties 
signataires. 

g) considerer toute proposition d'amendement au 
present Accord soumise par une Partie signataire. 

ARTICLE 7  (CONSEILS D'EUTELSAT INTERI
MAIRE : COMPOSITION ET VOTE) 
a) Jusqu'a Γ entree en vigueur de Γ Accord additionnel 

relatif a un secteur spatial, chaque Partie signataire 
peut Hre representee au Conseil concerns a raison d'un 
seul Conseiller. 

A partir de Γ entree en vigueur d'un Accord addition
nel relatif a un secteur spatial, chaque Signataire est 
represente de plein droit au Conseil concerne par un 
seul Conseiller. 

b) La representation a chaque Conseil peut etre dole
guee, mais aucun ConseHler ne peut representerplu» de 
trois Parties signataires ou Signataires selon le σββ. 

c) Une Partie signataire peat, partieiper k tit^e d' 
observateur au Conseil dans lequel elle n'est pas re
presentee. 

d) Une Administration membre de la CEPT ou une 
Exploitation privee reconnue dument autorisee pour cela 
par son Administration membre de la CEPT, qui n'a 
pas signe le present Accord, peut assister aux reunions 
des Conseils a titre d!observateur. 

e) 
1) Jusqu'a Γ entree en vigueur de Γ Accord additionnel 

relatif a un secteur spatial, chaque Conseiller dispose d' 
une voix au Conseil concerne. 

2) A partir de Γ entree en vigueur de, Γ Accord a44i* 
tionnel relatif a un secteur spatial, chaque Conseiller di
spose d'une voix ponderee correspondent a la quotepart 
de financement du Signataire qu'il reprosente. 
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f) Pour toute reunion d'un Conseil le quorum est con

stitue:, 
jusqu'a Tentree en vigueur de Γ Accord additionnel 

relatif a un secteur spatial, par une majorite des membres 
du Conseil concerne: 

apres l'entree en vigueur de Γ Accord additionnel re
latif a un secteur spatial, par une majorite dee membres 
du Conseil si cette majorite dispose au moins des deux 
tiers du totaldes voix ponderees de tous les Signataires 
de Γ Accord additionnel en question; 

g.) Chaque Conseil s*efforce de prendre des decisions 
a 1'unanimite. A defaut d'accord unanime, il decide: 

jusqu'a Fentree en vigueur de Γ Accord additionnel: 
pour toute question de fond, par un vote favorable e

mis a la majorite des deux tiers des Conseillers presents 
et votant, chaque Conseiller disposant d'une voix; 

sur toute question de procedure, par un vote favo
rable emis a la majorite simple dee Conseillers pre
sents et votant, chacun disposant d'une voix. 

a partir de Fentree en vigueur de l'Accord additionnel: 
* 

pour toute question de fond, par lin vote favorable 
emis par feu moins quatre Conseillers disposant au mi
nimum des deux tiers du total des voix ponderees de 
tous les signataires de Γ Accord additionnel concerne: 

sur toute question de procedure, par un vote favo
rable emis a la majorite simple des Conseillers presents 
et votant, chacun disposant d'une voix. 

h) Tout differend sur le point de savoir si une que
stion est de procedure ou de fond fait l'ohjet d' une de
cision du President du Conseil concerne. Une telle de
cision peufc etre rejetee par la majorite des deux tiers 
des Conseillers presents et votant, chacun disposant 
d'une voix. 

i) La premiere reunion de chaque Conseil est convo
qu6e par Γ Administration du siege aussi rapidernent que 
possible, apres Tentree en vigueur du present Accord. 
Chaque Conseil se reunit ensuite en fonction des besoins 
et au moins deux fois par an. 

j) Chaque Conseil adopte son reglement interieur qui 
prevoit notamment le mode d'election du President et 
des autres membres du bureau, si necessaire, ainsi que 
la procedure de convocation de ses reunions. 

k) Chaque Conseil peut, s'il le juge utile, creer des 
Comites consultatifs pour raider a remplir ses fonctions. 
Les Comites consultatifs afferehts a un Conseil sont 
ouverts a la participation des representants de tous les 
Signataires de Γ Accord additionnel relatif au secteur spa
tial concerne. Les Comites consultatifs se reunissent en 

 ι.
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fonction des besoins, suivant un calendrier approuve par 
le Conseil dont ils dependent. 
ARTICLE 8  (CONSEILS D'EUTELSAT INTERI

MAIRE : FUNCTIONS) 
Chaque Conseil est le principal organe de reorgani

sation'EUTELSAT 1NTERIMAIRE pour le secteur spa
tial concerne. Dans le cadre des dispositions dp Particle 
2 du present Accord, chaque Conseil a les pouvoirs ne
cessaires pour exercer toutes les fonctions appropriees, 
y compris les.&uivantes: 

a) poursuivre la collaboration avec 1'Agence Spatiale 
Europeennc en yue d'obtenir et d'assurer la contiriuite 
d'un secteur spatial liable qui soit le mieux adapte aux 
besoins, aux conditions economiques les plus favorables 
a EITELSAT; conclure les accords necessaires; 

b) prendre et maintenir les contacts necessaires avec 
tout autre organisme qualifie et interesse aux program
mes europeens de telecommunications par satellite; . 

c) encourager Putilisation du secteur spatial en te
nant dument compte des prerogatives des Parties signa
taires; 

d) etablir et tenir a jour les provisions de trafic; 
e) conduire les etudes economiques et techniques 

necessaires; 
f) approuver le budget et les comptes annuels rela

tif s au secteur spatial; 
g) etablir les conditions d'acc£s au secteur spatial; 
h) definir les caracteristiques techniques et de, fon

ctionnement des stations qui auront acces au secteur 
spatial; 

i) approuver, dans les conditions prevues a Γ Article 
14, toutes les stations terriennes, y compris les stations 
des navires, devant avoir afcees au secteur spatial; 

j) rechercher les solutions techniques1 les plus satisfai
santes pour Γ interconnexion avec le reseau terrestre; 

k) entreprendre toute autre etude pu action, notam
ment celle de coordination entre systfcmes, qui pourrait 
s'averer necessaire dans le domaine des telecommuni

■■ Γ 

cations par satellite; 
1) specifier les unites de mesure de rutilisation du 

cteur spatial en fonction des divers types d'usage; 
a fa 

m) fixer periodiquement les taux de redevance d' 
utilisation du secteur spatial; '■ 

η) approuver les decouverts et les eniprunts rend us ne
cessaires lorsque cela est exige par des circonstances 
particulieres; 

o) adopter les conditions regissant rattribution de la 
capacite disponible du secteur spatial; 

p) examiner les plaintes soumises par les Parties si
gnataires, les Signataires, les autres utilisateurs et les 
tiers; 

q) definir et mettre en oeuvre les procedures concernant 
Pacquisition et Γ approbation des contrats d'acquisition 

r) definir et mettre en oeuvre les procedures rogissant 
l'acquisition, la protection et Γ attribution des droits 
relatifs aux inventions et a la propriete intellectuelle; 

β) approuver le rapport annuel sur ses activates et le 
soumettre a Γ Assemblee des Parties signataires; 

t) regler toute question administrative, budgetaire, 
financiered et autres, necessaires au fonctionnement du 
secteur spatial; 

u) considerer toute proposition d'amen dement a 
un Accord additionnel soumise par un Signataire de cet 
Accord additionnel. 

ARTICLE 9  (SECRETARIAT GENERAL PERMA
NENT) 
a) Le Secretariat General permanent d* EUTELSAT 

INTER1MAIRE est dirige par un Secretaire Genefcftl, 
elu par Γ Assemblee des Parties signataires, qui est le 
membre de rang le plus eleve du personnel et qui est 
directement responsable devant Γ Assemblee des Pafftes 
signataires et devant chaque Conseil de Τ execution de 
toutes les fonctions qui lui sont attribuees par decision 
de chacun d'eux. Le Secrotariat General permanent aisi
ste Γ Assemblee des Parties signataires, les Conseihi et 
les Comites consultatifs dans la preparation et Γβ&έ
cution de leurs t&ches, il assure les relations avet Γ 
Administration du sifege. 

b) Le Secretariat General permanent se compose d*un 
personnel dont les membres sont de proferencte detaches 
par les Parties signataires. L'importance de Teffectif du 
Secretariat General permanent est en rapport avec Jet 
fonctions a exercer. 

c) La structure organique du Secrotariat Genoral Im
manent, la nomination des cadres, les effectifs, le Ĝ a
tut et les conditions d*emploi du personnel sont approu
ves par Γ Assemblee des Parties signataires sur proposi
tion du Secretaire General. 

d) Le Secretaire General et le personntl du Secreta
riat General permanent doivent s'abstenir de toute actfea 

ι 



incompatible aver leurs responsabilites a EUTELSAT 
INTERIMAIRE. 

ARTICLE 10  (DHOITS ET OBLKiATIONS) 
4 

a) Les Parties signataires et les Signataires exercent 
leurs droits et cxecutent lours obligations decoulant du 

*4' present Acgord et «les Accords additionnels d'une ma
niere. propre a respecter pleinement et a promouvoir les 
principes enonces dans le Preambule et les dispositions 
du present Accord. *·. 

b) Les Parties signataires mandatent Γ Ad ministration 
du Royaumel niaux fins de representation legale d'EU
TELSAT INTERIMAIRE pendant laduree du present 
Accord pour toutes les matieres concernantexclusive
ment le secteur spatial MAROTS et mnndatent egale
ment Γ Administration frangaise OM\Tinsde representa
tion legale d'El TELSAT INTERIMAIRE pendant, la 
duree du present Accord pour toutes les autres matieres. 

Les Signataires participant a un secteur spatial se 
declarent «urijuinlement et solidairement responsables 
dans la lim»te de leurs quotesparts de financement de 
tous les engagements relatifs a la mise en place, Pexploi
tation et Pentrehen de ee secteur spat'al. pris au nom d* 
EITELSAT INTERIMAIRE pai Ρ Administration man
datee pour ce secteur spatial, agissant dans les limites du 
mandat dont les lermes sont fixes.au present paragraphe 
et dans Panncxe l> an present Accord. 

De niciur. toutes l»s Parties signataires se declarent 
solidairement et < onjointement responsables pour tous 
les engagemanls relatils aiix depenses de fonctionne
ment d'EUTELSAT INTERIMAIRE. 

< ) Le» Signataires participant au secteur spatial ECS 
inserent dans les accords de trafic qu'ils negocient et 
ronrluent les dispositions prevoyant Γ acheminement 
d'une partie raisonnable de leur trafic intraeuropeen 
par le secteur spatial ECS. Les Signataires participant 
au secteur spatial MAROTS sVfforcent d'utiliser dans 
I out ρ la mesure du possible ce secteur spatial. 

d ) Afin de pouvoirsatisfaireaux dispositions du para
graphe c) du present article, les Signataires participant au 
secteur spatial ECS construironl. en temps voulu, des 
stations terriennes permettant Faeces au secteur spatial, 
soit pour leur usage indix iduel, soit, dans des cas 
particuliers et par accord mutuel. pour un usage con
joint. 

e) Les Signataires pen vent, sous reserve de leur 
droit national applicable, negocier et rondure directe
ment les accords de trafic appropries portant sur {'utili
sation qu'ils feront des voies de telecommunications 
fournies en vertu du pr6sent Accord. 

Les rapports entre tout organisme de telecommuni
cations agissant en qualilc de Partie signataire et 
IVuloritc nationale qui Pa designe sont regis par le 
droit national applicable. 

\RTICLE Π  (SIEGE D'EUTELSAT INTERIMAIRE) 
Le Siege d E l TELSAT INTERIMAIRE est fixe a 

PARIS. 
L'Administration du pays siege donne son appui en 

cas de difficultes dans Pnbtention des aulorisations de 
scjour cventuellpinent necessaires pour le personnel 
etrangcr du Secretariat General. 

ARTICLE 12 (DISPOSITIONS FINANCIERES) 
a) 1. Jusqu'ii Pentrce en vigueur «les deux Accords 

additionnels. les depenses de fonctionnement d'EUTEL
SAT INTERIMAIRE sont reparties entre les Parties 
signataires sur la base de deux classes : 
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Clasee de 3 parte : 
AHemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Grtee, Irlande, Italie, Norvoge, Pays
Bas, Portugal, RoyaumeUni, Suede, Suisse, Turquie, 
Yougoslavie. 

Classe de 1 part : 
Chypre, Islande. Liechtenstein, Luxembourg. Monaco, 
Cite du Vatican, St. Marin, Malte. 

2. A partir de Γ entree en vigueur des deux Accords 
additionnels, les depenses de fonctionneroent d'EU
TELSAT INTERIMAIRE sont reparties entre les deux 
secteurs spatiaux dans une proportion fixee par Γ As
semble des Parties signataires. 

b) Toutes les depenses et toutes les reoettes relatives 
a un seul secteur spatial sont imputees a ce secteur. 

c) Des comptes distincts sont tenus pour chacun 
des secteurs spatiaux. Les comptes sont verifies chaque 
annee par des commissaires aux comptes independants 
nommes par PAssemblee des Parties signataires. Toute 
Partie signataire et tout Signataire peut avoir acces 
aux comptes d'EUTELSAT INTERIMAIRE. 

d) Tous les besoins en financement et toutes les 
recettee de chaque secteur spatial sont repartis entre 
les Signataires et les Membres associes en fonction des 
quotesparts de financement resultant de Ρ Accord 
additionnel correspondant. 

e) Les besoins en financement comprennent : 
1. tous les couts directs et indirects d'EUTELSAT 

INTERIMAIRE pour la mise en place des secteurs 
spatiaux et 1'acquisition d'autres biens d'EUTELSAT 
INTERIMAIRE; 

2. les fonds necessaires pour Pexploitation et Pen
tretien dee secteurs spatiaux; 

3. les indemnitos a verser par EUTELSAT INTERI
MAIRE en vertu de Γ Article 16 b). 

f) Les conditions financi^es regissant la partici
pation des Membres associos sont determines par le * 
Conseil concern^ et fixees dans Ρ Accord partie ulier 
mentionne au paragraphe m de Γ Article 13. 

g) Les depenses de participation aux reunions de 
PAssemblee des Parties signataires, des Conseils, des 
Co mites consultatifs ou a toute autre reunion d'EU
TELSAT INTERIMAIRE sont a la charge des partici
pants. 

h) Dans le cadre du paragraphe b) de Ρ Article 10 
du present Accord, chaque Administration mandatee 
regie les frais encoarus par EUTELSAT INTERI
MAIRE a charge pour elle de recouvrer periodiquemegt 
la part due par chaque Partie signataire, ou Signataire 
selon le cas. 

i) Chaque Conseil etablit un echeancier des paie
ments a effectuer par les Parties signataires et les 
Signataires en vertu du present Accord et des Accords 
additionnels. 

j) Chaque usager d'un secteur spatial d'EUTELSAT 
INTERIMAIRE verse des redevances d'utilisation ap
propriees, fixees par le Conseil concerne. 

* 

k) Chaque Administration mandatee tient et con
serve tous livres, documents, pieces et comptes de nature 
a justifier les sommes re<?ues et les depenses effectuees 
et les tient a la disposition de PAssemblee des Parties 
signataires ou du Conseil concerne, suivant le cafe· 
L'approbation des comptes, par PAssemblee des Partifs 
signataires ou par le Conseil conerne, suivant le cak, 
vaut quitus pour Ρ Administration mandatee concernie 
et vaut attestation definitive que les sommes y affi
rentes imputees aux Parties signataires et aux Signa
taires etaient effectivement dues* 

* 
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1)LPS sommes duos ii EITELSAT INTERiMAIRE 
+ 

par les Forties signataires, les Signataires et les Membres 
associes sunt payables a Γ Administration m and a tee 
coneernee en monnaie du pays de celte Administration 
ου en monnaie lihrement convertible <m cette monnaie 
dans le delai de deux mois a partir dc la fin du mois 
au cours dtiquel le compte a ete transmis. Ln interet 
calcnle a un taux fixe periodiquement par FAssemblee 
des Parties signataires est ajoute a tout montant non 
regie apres la date fixee pour le paiement. 

m) Chaque Conseil fixe la date et les conditions 
financieres y compris les quotesparts de financement 
pour ('admission des nouveaux Signataires au secteur 
spatial concerne. Pour permettre ('admission de nou
veaux signataires et de telle sorte que la sommo de 
ton tee les quotesparts de financement reste egate a 
100 °0. les quotesparts de financement des autres 
signataires pour ee secteur spatial sont alors imme
diatement reduites proporlionnellement jusqu'au nou
vel ajustement effeelue conformement a Γ Accord 
additionnel concerne. 

n) Si un Signataire se retire, ου est considers comme 
sYlant retire d'un secteur spatial, les quotesparts de 
financement sont ajustees de telle sorte que la somme 
de toutes les quotesparts de financement reste egale 
ϊι toil °/ et les quotesparts de financement sont im
rnediatement augments pvoportionnellement jusqu'au 
nou vol ajustement effecluc conformement a Γ Accord 
additionnel concerne. 

APTICLK 13 (ADHESIONRETllAIT) 
 a) Le present Accord est ouvert a la signature de 

toute Administration membre de la CEPT ou Exploi
tation privee reconnue dument autorisee pour cela par 
son Administration membre de la CEPT. chaque pays 
n'etant represents que par une seule Partie signataire. 

b) 
1. Lorsque Ρ adhesion au present Accord d'une Admi

nistration ou Exploitation privee reconnue intervient 
apres son entree en vigueur. les conditions de partici
pation de ladite Administration ou Exploitation privee 
reconnue sont fixees par FAssemblee des Parties si
gnataires conformement aux dispositions pertinentes de 
Γ Article .12 du present Accord. 

2. Les conditions d'adhcsion de ladite Administra
tion ou Exploitation privee reconnue a un Accord 
additionnel sont fixees par le Conseil concerne confor
mement a FArticle 12 m). 

3. Apres Pentree en vigueur de Γ Accord additionnel 
relatif au deuxieme secteur spatial, une Administration 
membre de la CEPT on une exploitation privee reconnue 
dument autorisee. ne peut adherer a EITELSAT 
INTERIMAIRE sans signer en meme temps un des 
Accords additionnels. 

1. Toute partie signataire peut se retirer vnluntaire
ment d'EUTELSAT INTERIMAIRE en notifiant par 
ecrit sa decision au Secretaire General. 

2. Tout Signataire peut se retirer volontairement d'un 
Accord additionnel en notifiant par ecrit sa decision 
au Secretaire General. 

3. Le retrait volontaire d'EUTELSAT INTERI
MAIRE ou d'un Accord additionnel prend effet trois 
mois apres la date de reception de la notification par 
le Secretaire General. Toutefois, ce retrait volontaire 
ne saurait remeltre en cause les obligations de ladite 
Partie signataire ou dudit Signataire a Fegard des 
engagements pris jusqu'a la date de reception par le 
Secretaire General de la notification de retrait. 

d) Si apres Pecheance du delai de signature de FAc
cord additionnel relatif a la mise en place du deuxieme 

secteur spatial, une Partie signataire ou un organisme 
national de telecommunications designe par eHe con
formement au paragraphe b) de Γ Article 3 du present 
Accord, n'est pas ou n'est plus signataire d'au moins 
un des Accords additionnels, cette Partie signataire 
est repute s'et*e retiree d' EUTELSAT INTERIMAIRE. 

e) Si une Partie signataire ou un Signataire s'abstieftt 
de payer toute somme dont il est redevable, conforme
ment aux dispositions de FArticle 12 du present Accord, 
FAssemblee des Parties signataires ou le Conseil com
petent, suivant le cas, peut, a Fexpiration du delai de 
trois mois qui suit Pecheance, et apres examen de toute 
observation presentee par ladite Partie signataire ou 
ledit Signataire, decider que la Partie signataire ou le 
Signataire est repute s'etre retire d'EUTELSAT INTE
RIMAIRE ou de FAccord additionnel concerne selon 
le cas et, qu'a la date de la decision, le present Accord 
additionnel cesse d'etre en vigueur a Fegard de la Partie 
signataire ou du Signataire selon le cas. 

f) Lorsqu'une Partie signataire se retire ou est re
putee s'etre retiree d'ELTELSAT INTERIMAIRE, tout 
Signataire, designe par eHe conformement au paragra
phe b de FArticle 3 du present Accord, est repute s'etre 
retire de tout Aocord additionnel dont ii est signataire. 

Toutefois, le Conseil concerne s'efforce, dans les 
limites du present Accord et en tenant compte des 
interets d'EUTELSAT INTERIMAIRE et dudit Si
gnataire de definir une solution satisfaisante pour les 
parties interessees. 

g) La Partie signataire qui notifie une decision de 
retrait d'EUTELSAT INTERIMAIRE cesse d'avoir 
tout droit d̂e representation a FAssemblee des Parties 
signataires et au(x) Conseil (s) concerne(s) et elle 
n'acquiert aucune obligation ou responsabilite a partir 
de la date de reception par le Secretaire General de la 
notification de retrait, sous reserve de Fobligation, 
pour la Partie signataire, a moins que FAssemblee des 
Parties signataires et n'en decide autrement, de verser 
sa part des contributions necessaires pour faire face a 
la fois aux engagements expressament autorisee avant 
la date de reception par le Secretariat General de la 
notification de retrait et aux responsabilites decoulant 
d'actes ou d'omissions qui ent precede la reception de 
la notification de retrait. 

h) Le Signataire qui notifie une decision de retrait 
d'un Accord additionnel perd tout droit de representa
tion au Conseil concerne et il n'acquiert auoune obli
gation ou responsabilite a partir de la date de reception 
par le Secretaire Goneral de la notification de nkrait 
sous reserve de Fobligation pour ledit Signataife, a 
rnoins que le Conseil concerne n'en decide autreqfceot, 
de verser sa part des contributions en capital necessaires 
pour faire face a la fois aux engagements contractuels 
expressement autorisee avant la date de reception par 
le Secretaire General de la notification de retreat et 
aux responsabilites decoulant d'actes ou d'omieeions 
qui ont precede la reception de la notification de 
retrait. 

m 

i) Si FAssemblee des Parties signataires ou le Conseil 
concerne selon le cas decide en vertu du paragfaphe 
e) du present Article qu'une Partie.signataire ou un 
Signataire selon le cas est repute s'etre retire d'EU
TELSAT INTERIMAIRE ou d'un Accord additionnel, 
cette Partie signataire ou ce Signataire n'assume au
cune responsabilite apres ladite decision, sows roterve 
de son obligation de verser sa part des contributions 
en capital necessaires pour faire face a la fois An$ en
gagements contractuels experessement autorisee aivant 
ladite decision et aux responsabilites deeoulant d'acte 
ou d'omissions qui ont procede celleci, a moinf qu8 

s 
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1, 
1 organe d'EUTELSAT INTERIMAIRE qui a pris 
a decision mentionnee cidessus n'en decide autrenien!.. 

Si une Partie signataire est reputee s'etre retiree d* 
EUTELSAT INTERIMAIRE en application <lu para
graph*· d) du present Article, elle n'assume, a partir 
de la date de cette decision que {'obligation de verser 
sa part des contributions aux depenses de fonrtionne
ment d'EUTELSAT INTERIMAIRE autorisees dans 
le budget de Tannec en cours a cette date. 

j) Toute notification de retrait et toute decision 
d'exelusinn doivent etre eommuniqnees sans delai par 
le Secretaire General a toutes les Parties signataires 
et a tons les Signataires. 

k) Dans les trois niois qui suivent la date d'effet 
du ret rail d'EUTELSAT INTERIMAIRE, on de Tun 
des \eeords additionnels. d'nne Partie signataire ou 
d*un Signataire on vertu au present Article, le Secre
taire General inforrne ladite Partie signataire ou ledit 
Signataire de revaluation que TAssemblee des Parties 
signataire ou le Conseil concerne selon le cas a i'aite 
de sa situation financiere dans EUTELSAT INTERI
MAIRE a la date a laquelle le retrait prcnd efl'et et des 
modalites de reglement proposes. 

I) Aucune disposition du present Article n'a pour 
effet. de supprimer tout droit acquis en tant que Partie 
signataire ou en tanl que Signataire et qui est conserve 
apres la date de reception* de la notification Δο retrait 
et pour lequel aucune compensation n'a etc recue en 
vertu des dispositions du present Article. 

in) La participation do toute autre Administration 
de Telecommunications ou Exploitation privee reconnue 
a u η sec ten r spatial en qualite de Membre assoeie 
est subordonnce a Taj)probation de TAssemblee des 
Parties signataires et fait I'objet d'un accord parti
culier entre ce Membre associe et le Conseil concerne. 
Toutefois. seules les Administrations europeennes de 
telecommunications peuvent etre admises a participer 
au secteur spatial ECS. 

ARTICLE ΙΊ (APPROBATION 
TERRIENNES) 

DES STATIONS 

a) Une demande d'approbation de station terrienne 
doit etre soumise a EUTELSAT INTERIMAIRE avant 
toute utilisation du secteur spatial concerne. 

b) Dans le cas d'une station terrienne a terre, la 
demande d'approbation doit etre presentee par la 
Partie signataire ou le Signataire dont Taetivite s'exerce 
sur le territoire ou la station terrienne est ou sera situee; 
si la station terrienne est situee sur le territoire d'nn 
pays europoen qui n'a pas de Partie signataire au pre
sent Accord ou, en cas d'utilisation du secteur spatial 
MA ROTS, si la station terrienne est situee sur !e terri
toire de tout autre pays qui n'a pas de Partie signataire 
do present Accord, la demande doit etre presentee 
par un organisme de telecommunications dunrient 
autorise. 

Chaque Partie signataire ou Signataire ou organisme 
de telecommunicaiions vise a Talinea cidesxus est 
responsable en vers EL'TELSAT INTERIMAIRE de ce 
que toute station terrienne pour laquelle il a depose une 
demande. reponde aux reglements et aux norrnes fixes 
dans le document d'approbation em is par le Conseil 
concerne. 

c) En ce qui concerne les stations terriennes de navire 
iitilisant le seeteur spatial MAROTS, les responsabilites 
et procedures eoncernant les specifications. Tappro
bation de chaque type, les tests de reception et de veri
fication des stations terriennes de navire sont definies 
par le Conseil MAROTS. 

En cas de mauvais fonctionnement d'une station 
terrienne de navire, une station terrienne a terre agis
sant sous Tautorite du Conseil MAROTS, peut intef
venir, en tant que station de controtef en vue d'eliminep 
toute perturbation du secteur spatial. 

ARTICLE 15  (ATTRIBUTION DE PARTS ^UTILI 
SATION DU SECTEUR SPATIAL ECS) 

a) Toute demande d'attribution de capactte du se
cteur spatial ECS est presentee a EUTELSAT INTERI
MAIRE par un Signataire ou, dans le cas d'un pays 
europeen ou iln'y a pas de Signataire, par un organisme 
de telecommunications durnent autorise. 

b) II incombe a chaque Signataire ou organisme de 
telecommunications auquel une attribution a ete faite 
en application du paragraphe a) du present Article, 
de respecter les conditions etablies par ELTELSAT 
INTERIMAIRE au sujet de ladite attribution. 

ARTICLE 16 (RESPONSABILITE) 
a) EUTELSAT INTERIMAIRE ou toute Partie si

gnataire ou tout Signataire ou une Administration man
dative en tant que telle et. lorsqu'il agit dans Texercice 
de ses functions et dans les limites de ses attributions, 
tout haut fonctionnaire ou employe de Tun d'eux. tout 
representant aux differentes reunions d'EUTELSAT 
INTERIMAIRE n'encourent aucune responsabilite a 
Tegard de toute Partie signataire ou de tout Signataire 
ou d'EUTELSAT INTERIMAIRE et aucune action en 
dommagesinterets ne peut etre intentee contre eux 
par suite de tout arret, retard ou mauvais fonctionne
ment des services de telecommunications fournis, ou 
qui doivent etre fournis conformement au present 
Accord et aux Accords additionnels. 

b) Si EUTELSAT INTERIMAIRE ou toute Partie 
signataire ou tout Signataire ou une Administration 
mandatee, en tant que telle, est tenu, en vertu d'un 
jugement definitif rendu par un tribunal competent, 
ou d'un compromis adopte ou approuve par TAssem
blee des Parties signataires, ou par le Conseil compe
tent suivant le cas, de verser une indemnite, frais et 
depens inclus. resultant d'une activite poursuivie par 
EUTELSAT INTERIMAIRE, conformement au pre
sent Accord et aux Accords additionnels, dans la mesure 
ou Tindemnitc ne peut etre acquitt6e ni par les fonds 
de roulement disponibles d'EUTELSAT INTERIMAIRE, 
ni par un tiers ou en execution d'un contrat d'assurances 
ou d'autres dispositions financieres, les Parties signa
taires ou les Signataires doivent verser a EL^TELSAT 
INTERIMAIRE la partie non reglee de ladite indemnlte 
au prorata de leur quotepart de financement respective 
a la date a laquelle le paiement par EUTELSAT INTE
RIMAIRE de ladite indemnite est devenu exigible. 

c) Si une demande d'indernnite est presentee a une 
Partie signataire ou a un Signataire ou a une Admini
stration mandatee, celuici doit, aux fins de remboupse
ment de Tindemnite due en vertu du paragraphe b) 
du present article, informer sans delai EUTELSAT 
INTERIMAIRE et la mettre en mesure de donner eon 
avis, d'emettre des recommandations sur les raoyens 
de defense ou de regler le differend et, dans les limites 
prescrit.es par le regime legal en vigueur pour le tribunal 
aupres duquel Taction est intentee, d'intervenir ou 
de se substituer a ladite Partie signataire ou audit 
Signataire ou a ladite Administration mandatee. 

ARTICLE 17  (REGLEMENT DES DIFFERENDS) 
Tout differond relatif a Interpretation ou k Tappli

cation du present Accord et des Accords additionnels 
est sounds, s'il n'a pu etre resolu autrement dans un 

4 
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delai raisonnable, a un arbitrage dont la procedure 
est arretoe par l'Assemblee des Parties signataires, lors 
de ea prefmiere reunion, a la majorite des deux tiers 
des Parties signataires dont les representants sont pre
sents et votants. 

ARTICLE 18  (RAPPORTS AVEC L'UNION EURO
ΡΕΕΝΝΈ DE RADIO DIFFUSION  UER  ET D* 
AITRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES) 
Le Conseil ECS peut, a son initiative ou a la demande 

de Γ UER ou d'une autre organisation Internationale, 
organiser des reunions communes avec des represen
tants de ees organismes au cours desquelles des que
stions bien definies et d'interet commun pourront 
etre evoquees en tenant dfiment compte des prerogatives 
des Parties signataires. 

Le conseil MAROTS peut, dans les memes conditions, 
organiser des reunions communes avec des representants 
d'organisations internationales representatives, en parti
culier, d'interets maritimes. 

L'ordre du jour ainsi que Torganisation de ces reu
nions sont arretes a Tavance par chaque Conseil. 

ARTICLE 19 (AMENDEMENTS) 
I 

Le prosent Accord pourra etre amende par docision 
unanime de rAssemblee des Parties signataires ce
pendant : 

cette Assemble peut decider de la mise en oeuvre 
de nouveaux secteurs spatiaux dans les conditions de 
vote prevues a Γ Article δ e) pour les questions de fond, 

les Accords additionnels peuvent etre amendes par 
decision unanime du Conseil concerne en tenant compte 
de Tavis exprime par l'Assemblee des Parties signa
taires. 

ARTICLE 20  (DISPOSITIONS CONCERNANT LE 
REGIME DEFINITIF D'EUTELSAT) 

a) Au moins six mois avant la date previsible de 
mise en exploitation du secteur spatial ECS, Γ Assem
b l e des Parties signataires soumettra aux Parties 
signataires du present Accord, un rapport prosentant 
see recommendations sur les dispositions definitives 
concernant TOrganisation EUTELSAT. 

b) Quelle que soit la forme du regime definitif : 
1) les buts de Forganisation EUTELSAT devront 

dtre eonformes aux principes enonces au Preambule 
du present Accord; 

2) toutes les Administrations membres de la CEPT 
et, movennant accord de rAssemblee des Parties si
gnat aires, toutes les autres Administrations des pays 
europeens membres de TUnion Internationale des Te
lecommunications ou leur organisme designe a cet 
effet pourront y adherer; 

3) les mvestissements faits par les Signataires seront 
sauvegardes; 

4) des dispositions particulieres devront notamment: 

346 

ptgler la question de la personnalite juridique d* 
EUTELSAT, 

preciser les modalites et la periodicite suivant les
quelles les quotesparts de financement des Signataires 
sont determinees, ainsi que les conditions des reajuste
ments financiers entre les Signataires. 

fixer les conditions de remuneration du capital in
vest!, 

prevoir les conditions de fixation des redevances 
^utilisation des secteurs spatiaux, 

preciser les dispositions, y comprie les modattt& 
financieres, reglant le transfert a EUTELSAT 
fonctions confiees aux Administrations mandatees, 

preciser les modalitos reglant les relation* avec Γ 
Agence Spatiale Europeenne. 

c) Le rapport prevu au paragraphe a) du present 
Article sera examine au cours d'une conforence Inter
nationale des Parties signataires et a laquelle pourront 
participer egalement comme observateurs les Admi
nistrations des telecommunications europeennes qui 
ne sont pas Parties signataires du present Accord et 
qui sera reunie a cet effet par Γ Administration des 
Telecommunications du siege dans les trois mois suivant 
le depot du rapport. Les Parties signataires du present 
Accord s'efforceront d'obtenir que le r6gime definitif 
soit cree a la date la plus proche possible afin quril 
puisse entrer en vigueur au plus tard a la date de 
mise en exploitation du secteur spatial ECS. 

d) Au cas ou le regime definitif ne serait pas consti
tute a temps, EUTELSAT INTERIMAIRE sera chargee 
de Pexploitation et de Tentretien dee secteurs spatiaux 
sur la base du present Accord et des Accords addition
nels husqu'a Ρ entree en vigueur du regime definitif. 

ARTICLE 21  (ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE) 
a) Le present Accord entrera en vigueur le jour de 

sa signature par dix Administrations membres de la 
CEPT ou Exploitations privees reconnues dument auto
risees pour cela par leur Administration membre de 
la CEPT. 

L'entroe en vigueur du prosent Accord n'entraine 
pas d'office Tentroe en vigueur des Accords addition
nels qui font 1'objet de dispositions particulate*. 

b) Le presents Accord restera ouvert a la signature 
jusqu'au quinze septembre mille neuf cent soixnnte 
dix sept. Apres cette date les Administrations membres 
de la CEPT ou Exploitations privees reconnues dftment 
autorisees pour cela par leur Administration membre 
de la CEPT pourront adherer au present Accord con
formement aux dispositions de Γ Article 13 du proflent 
Accord. 

Si a cette date le nombre de Parties signataires re
quis conformement au paragraphe a) cidessus, n*est 
pas atteint, le present Accord n*entrera pas en vigueur. 

c) Aucune reserve ne peut 6tre faite au present 
Accord. 

d) Le present Accord reste applicable jusqu'& Γ 
entree en vigueur d'un nouvel Accord le rempla$ant 
ou jusqu'a ce que les Parties signataires docident d'y 
mettre fin. 

e) Dans le cas ou Γ Agence Spatiale Europeenne άέ 
ciderait de ne pas fournir Tun des deux secteurs spatiaux 
cites explicitement dans le present Accord, cekiici 
cesserait immediatement d'etre en vigueur. Ceci η * aura 
pas pour effet de liberer les Parties signataires et les 
Signataires des engagements souscrits pendant la pe
riod e de validite du present Accord, 

ARTICLE 22  (LANGUES) 
Les langues fran<jaise et anglaise sont admises pour 

les documents et les deliberations de Γ Assemble des 
Parties signataires et des Conseils. 

ARTICLE 23(DIVERS) 
a) Le Preambule et F Annexe Β (mandat) font partie 

intogrante du present Accord. 
Les Accords additionnels lorsqu'ils seront entros en 

vigueur feront partie integrante du present Accord pour 
lours Signataires et ils deviendront les Annexes Al 
et A2 de cet Accord. 
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b) Le present Accord est otabli en un seul exemplaire 
en. langue francaise lequel constitue le seul original 
qui est depose aupres de Γ Administration du siege; 
cette derniere transmet une copie certifiee con forme 
a chaque Partie signataire. 

■ 

En foi de quoi, les Parties au present Accord ont fait 
signer celuici en leur npm par leurs representante 
reepectifs dument autorises a cet effet; 

?» Fait a PARIS, le 13 mai 1977 

• * 
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APPENTICE 
DISPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME OTS 

Lee activity relatives au programme O.T.S. (Orbital 
Test Satellite) du resaort des Administrations et des 
Exploitations privoes reconnues de la CEPT sont 
exetcees par le Conseil ECS. 

* 

Les Administrations ou Exploitations privees recon
nues de la CEPT qui participent au programme O.T.S., 
mais qui ne sont pas Parties signataires peuvent .toute
fois, a leur demande, Itre representees de plein droit 
aux travaux et deliberations du Conseil ECS et de ses 
Comitos consultatifs lorsqu'ils portent exclusivement 
•ur ce programme. 

Dans ce cas, elles doivent s'engager a contribuer a 
toute depense d'EUTELSAT INTERIMAIRE relative 
au programme O.T.S. qui leur sera imputce. 

t * 

V*· 

ANNEXE Β 
MANDAT 

a) Une Administration mandatee conformement a 
Γ Article 10 b) accomplit tout acte a la demande du 
Secretaire Goneral agissant conformement aux deci
sions de l'Assemblee des Parties signataires ou de che
que Conseil, suivant le cas. Toutefois ce mandat est 
limite aux actes accomplis en application de 1'objet 
et des dispositions du prosent Accord et des Accords 
additionnels. 
F 

b) Dans le cadre fixe a l'Article iOb) une Admini
stration mandatee rcpreeente EUTELSAT INTERI

MAIRE notammeat pour la peBftation de toot eoolrat 
et en particulier la signature dee Arrangement· «vee 
l'Agence Spatiale Europeenae, pour contractor torn 
emprunte neceesaireB et pour la poureuite <fe tovte 
action en justice. 

r 
+ 

c) Une Administration mandatee η est pas autornoe. 
a transferer a un tiers tout ou partie de son mandat 
a moins qu'elle ne revive dument Γ Accord d$ taiites 
les Parties signataires. 

F 



d) Une Administration mandatee est comptable des 
sommes versoes ou revues par EUTELSAT INTERI
MAIRE. A cette fin, elle etablit cheque an nee des com
ptes qui doivent etre approuves par Γ Assemble des 
Parties signataires ou par chaque Conseil suivant le 
cas. 

e) Tout difforend entre un organe d'EUTELSAT 
INTERIMAIRE et une Administration mandate ou 
entre une Partie signataire et une Administratis 
mandatoe ou entre un Signataire et une Administration 
mandatee est regie par arbitrage conformement au* 
dispositions de l'Article 17 du present Accord. 

f) Le mandat peut etre rosilie 6 mois apres notifi
cation, sort par une Administration mandatee, soit par 
une personne dument autorisee, agissant pour le compCe 
de Γ Assemble des Parties signataires ayant decide 
cette resiliation dans les conditions de vote prevues 
a l'Article 5 e) pour les questions de fond. 

■ 

g) Dans le cas ou une telle resiliation iittervient, 
l'Administration mandatee reste resp on sable de tout 
les engagements pris pendant la duree de son mandat 
jusqu'a ce qu'une autre Administration soit mandatee 
a sa place. Toutefois, cette responsabilite ne pourra 
pas exceder le dolai de 6 mois pr6vu a l'alinea precodeot, 

t L 
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Δ1ΑΣΚΕ4ΊΙ ΤΩΝ ΔΙΕΓΘΤΝΣΕΩΝ 
ΤΑΧΓΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΠΑ ΤΗΝ ΙΔΡΤΣΗ ΤΟΓ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΤ EUTELSAT 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΤΣΗ Τ Ο Ϊ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ 
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ EUTELSAT» 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
* Η Διεύθΐ>νση/' Αναγνωρισμένος 'Ιδιωτικός Φορέας 
'Ιταλική Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών 
Γαλλική Διεύθυνση Ταχυδρομείων καΐ Τηλεπικοινωνιών 
Διεύθυνση Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας Βελγίου 
Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών Λουξεμ

βούργου 
Ταχυδρομεία και Τηλεπικοινωνίες Πορτογαλίας 
Ταχυδρομεία και Τηλεπικοινωνίες Γερμανίας 
Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεγραφίας Αυστρίας 
Διεύθυνση Ταχυδρομείων Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας 

της 'Ολλανδίας 
Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών Δανίας 
Σουηδική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών 
Νορβηγική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών 
Ταχυδρομεία του 'Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετ

τανίας και Βόρειας 'Ιρλανδίας 
Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών 

Τουρκίας 
Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών Ισπανίας 
Διεύθυνση Ταχυδρομείων καΐ Τηλεγραφίας Φινλανδίας 
Γενική Διεύθυνση της Επιχειρήσεως Ταχυδρομείων Τη

λεγραφίας και Τηλεφωνίας Ελβετίας. 
"Ενωση Ταχυδρομείων Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας 

Γιουγκοσλαβίας. 

καλούμενες κατωτέρω τά Μέλη : 
Λαμβάνοντας υπόψη τά αποτελέσματα των μελετών πού 

Ιγιναν άπό τήν Συντονιστική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
μέσω δορυφόρου (CCTS) της Ευρωπαϊκής Δ ασκέψεως 
των Διευθύνσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών 
(CEPT) γιά τις δυνατότητες εκμεταλλεύσεως τών συστη
μάτων τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου πού έχουν συστα
θεί άπό τις Ευρωπαϊκές Διευθύνσεις Τηλεπικοινωνιών. 

Λαμβάνοντας υπόψη, τις εργασίες πού πραγματοποιή
θηκαν από τήν Ευρωπαϊκή 'Τπηρεσία Διαστήματος στον 
τομέα τών τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων. 

θέλοντας να συμμετέχουν σέ (τηλεπικοινωνιακά συστή
ματα μέσω δορυφόρου πού συνιστώνται άπό τις Ευρωπαϊκές 
Διευθύνσεις Τηλεπικοινωνιών μέ τήν επιφύλαξη τών δι
καιωμάτων και υποχρεώσεων των πού αφορούν τό σύστημα 
INTELSAT, όπως προκύπτουν άπό τή «Συμφωνία περί 
Διεθνούς Όργανισμου Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών» πού 
ίσχύει άπό τις 12 Φεβρουαρίου 1973 και τό σύστημα 
INMARSAT δπως προκύπτουν άπό τή «Σύμβαση περί 
συστάσεως του Διεθνούς Όργανισμου Ναυτιλιακών Τηλε
πικοινωνιών μέσω Δορυφόρων» πού ανοίχθηκε γιά υπο
γραφή στό Λονδίνο, στις 3 Σεπτεμβρίου 1976. 

Κρίνοντας Οτι εΖναι ευκταίο να συσταθεί προσωρινός 
οργανισμός, αναμένοντας τήν επεξεργασία του οριστικού 
οργανισμού διαχειρίσεως τών εμπορικών συστημάτων τηλε
πικοινωνιών μέσω δορυφόρου πού θά περιλαμβάνει όλους 
τους τύπους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πού συνίσταται 
άπό τις Ευρωπαϊκές Διευθύνσεις Τηλεπικοινωνιών και 
είναι ανοικτός γιά όλες τις Ευρωπαϊκές Διευθύνσεις Τηλε
πικοινωνιών. 
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Ενεργώντας σύμφωνα μέ τις διατάξεις της Διεθνούς Συμ
βάσεως Τηλεπικοινωνιών. 

ΣΓΜΦΩΝΟΤΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ 
"Άρθρο 1. (Όρισμοί). 

Στην παρούσα Συμφωνία : 
Φ Ή έκφραση «Μέλος» σημαίνει Διεύθυνση Μέλος της 

CEPT ή Ανεγνωρισμένο Ιδιωτικό Φορέα δεόντως εξου
σιοδοτημένο γιά τό σκοπό αυτό άπό τή Διεύθυνση του 
Μέλος της CEPT πού έχει ύτεογράψει τήν παροδίτα Συμφω
νίας 

φ ) *Η έκφραση «Συμβαλλόμενος» σημαίνει Μέλος, % 
Εθνικό 'Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών, Δημό<ηο ή 'Ιδιω
τικό, εξουσιοδοτημένο άπό Διεύθυνση Μέλος της CEPT 
πού έχει υπογράψει Συμπληρωματική Συμφωνί* σχετική 
μέ ορισμένο διαστημικό τομέα σύμφωνα μέ τήρ παρχγρ. 
40 του άρθρου 3. 

ϊ ) *Η έκφραση «Συνεργαζόμενο Μέλος» σημαίνει Διεύ
θυνση Τηλεπικοινωνιών ή 'Αναγνωρισμένο 'Ιδιωτικό Φο
ρέα πού συμμετέχει σέ ένα, άπό τους διαστημικούς τρμεϊς 
σύμφωνα μέ τΙς διατάξεις της παραγράφου Μ} του "Αρθρου 
13 της παρούσης Συμφωνίας. 

· ) Ή έκφραση «Διαστημικός Τομέας» σημαίνει τηλεπι
κοινωνιακούς δορυφόρους μέ τόν εξοπλισμό καΐ τις εγκατα
στάσεις ανιχνεύσεως έλεγχου, τηλεχειρισμού και άλλες, 
αναγκαίες γιά τή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δορυ
φόρων. 

6) Έ έκφραση «Διαστημικός τομέας ECS» σημαίνε; τό 
διαστημικό τομέα του συστήματος τηλεπικοινωνιών μέσω 
δορυφόρου της μόνιμης υπηρεσίας πού σύστησαν, εκμεταλ
λεύονται και χρησιμοποιούν οι Ευρωπαϊκές Διευθύνσεις, Οπως 
περιγράφεται στή σχετική Συμπληρωματική Συμφωνά 
0f) Ή έκφραση «Διαστημικός τομέας MAROTS» βη

μαίνει τό διαστημικό τομέα του συστήματος τηλεποκκνω
νιών μέσω δορυφόρου της Κινητής Ναυτικής Ύπηρβσέας, 
πού συνέστησαν οι Ευρωπαϊκές Διευθύνσεις, Οπως περΙ̂ φΦ» 

στή σχετική Συμπληρωματική Συμφωνία 

Ν 
%) Ή έκφραση «δαπάνες λειτουργίας του ΠΡΟΣΩΡΙ 
ΟΤ EUTELSAT» σημαίνει, Ολα τά Ιξοδα πού είνα 

διαστημικούς 
προσωπικού κ 

(Οπως διοικηταές 

"Αρθρο 2. (Δημιουργία του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤ EUTELSAT) 
rf) Μέ τήν παρούσα Συμφωνία, τά Μέλη συνιστούν προ

σωρινό ευρωπαϊκό οργανισμό τηλεπικοινωνιών μέσω 
δορυφόρου μέ τήν επωνυμία ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ EUTELSATf 
επιφορτισμένο μι τήν διασφάλιση της θέσεως σέ λειτουργία, 
εκμεταλλεύσεως καΐ συντηρήσεως των διαστημικών τορέ«*ν 
των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων μέσω δορυφόρου χαΑ 
μέ τή σύναψη των αναγκαίων γιά τό σκοπό «ύτό συμφωνιών 
καΐ ιδίως μέ τήν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος· 

ψ) ΟΙ οικονομικές υποχρεώσεις τών Μελών, ώς Μελών 
προκύπτουν άπό τΙς διατάξεις της παραγράφου a) 1) τ<*3 
"Αρθρου 12 της παρούσας Συμφωνίας. 
"Αρθρο 3. (Συμμετοχή στους Διαστημικούς τομείς). 

Λ) Τά Μέλη πού επιθυμούν νά συμμετάσχουν στην "Ιδρυ
ση, εκμετάλλευση καΐ συντήρηση ενός διαστημικοί τομέα 
υπογράφουν Συμπληρωματική Συμφωνία πού θά άποττε
λέσει παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας εφεξής καλού
μενη «Συμπληρωματική Συμφωνία». ΟΙ Συμβαλλόα<νοι 
Συμπληρωματικής Συμφωνίας δεσμεύονται νά αναλάβουν 
Ολες τΙς υποχρεώσεις και ευθύνες πού σχετίζονται μέ τόν 
αντίστοιχο διαστημικό τομέα πού απορρέουν άπό τήν 
παρούσα Συμφωνία και άπό τήν έν λόγφ Συμπληρωματική 
Συμφωνία περιλαμβανομένης της οικονομικής συμμετο]Λς. 

9) Διεύθυνση  Μέλος της CEPT, δύναται νά ύποΐίΐ
κνύει εθνικό οργανισμό τηλεπικοινωνιών, δημόσιο ή ίδίω
τικό, γιά τήν υπογραφή Συμπληρωματικής Συμφωνίας· 

Σ1 αυτή τήν περίπτωση, τό Μέλος και ό υποδεικνυό
μενος εθνικός οργανισμός Τηλεπικοινωνιών είναι 4πό 
κοινού και αλληλεγγύως υπεύθυνοι απέναντι στον ΠΡΟ
ΣΩΡΙΝΟ EUTELSAT γιά Ολες τΙς υποχρεώσεις πού σχε
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τίζονται με τον αντίστοιχο διαστημικά τομέα πού απορρέουν 
άπό τήν παρούσα Συμφωνία και άπό την έν λόγφ Συμπλη
ρωματική Συμφωνία περιλαμβανομένης καΐ τής οικονομικής 
συμμετοχής. 

Οί σχέσεις μεταξύ του Εθνικού 'Οργανισμού Τηλεπι
κοινωνιών και του Μέλους πού τόν υπέδειξε διέπονται άπό 
ισχύοντες εθνικούς νόμους. 

"Αρθρο 4. (Δομή του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ EUTELSAT). 
Ό ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ EUTELSAT περιλαμβάνει τα έξης 

δργανα : 
Τή Συνέλευση των Μελών. 
Το Συμβούλιο του ECS πού είναι επιφορτισμένο μέ τόν 

διαστημικό τομέα ECS. 
Τό Συμβούλιο MAROTS επιφορτισμένο μέ τόν διαστη

μικό τομέα MAROTS. 
Τή Μόνιμη Γενική Γραμματεία ύπό τήν διεύθυνση Γενι

κού Γραμματέα. 

"Αρθρο 5. (Συνέλευση Μελών: Σύνθεση και Ψηφοφορία). 
β) *Η Συνέλευση των Μελών αποτελείται άπό δλα τά 

Μέλη πού υπογράφουν τήν παρούσα Συμφωνία. Μέλος 
μπορεί νά εξουσιοδοτεί άλλο Μέλος για τήν εκπροσώπηση 
του στή Συνέλευση τών Μελών αλλά ουδέν Μέλος μπορεί 
νά εκπροσωπεί περισσότερα άπό δύο άλλα Μέλη. 

9) Διεύθυνση Μέλος τής CEPT ή Αναγνωρισμένος Ιδ ιω
τικός Φορέας δεόντως εξουσιοδοτημένος γι' αυτό άπό τή 
Διεύθυνση του Μέλος τής CEPT πού δέν έχει υπογράψει 
τήν παρούσα Συμφωνία, μπορεί νά παρευρίσκεται στις 
συνόδου: τή: Συνελεύσεως τών Μελών, ως παρατηρητής. » Κάθε Μέλος έχει μία ψήφο. 

Για κάθε σύνοδο τής Συνελεύσεως τών Μελών ή 
απαρτία συνίσταται από τους αντιπροσώπους της πλειοψηφίας 
των Μελών. 

$) Ή Συνέλευση τών Μελών, καταβάλλει προσπάθεια 
λήψεως αποφάσεων ομοφώνως. Ελλείψει ομόφωνης συμ
φωνίας, αποφασίζει : 

γιά κάθε θέμα ουσίας μέ καταφατική ψήφα τών δύο 
τρίτων τών Μελών τών οποίων ο ι εκπρόσωποι είναι 
παρόντες και ψηφίζουν, 
γιά κάθε θέμα διαδικασίας μέ καταφατική' ΨήΦ° τ*Κ 
απλής πλειοψηφία: τών Μελών τών οποίων οι εκπρό
σωποι είναι παρόντες και ψηφίζουν. 

40) Γιάκάθε διαφορά,ώς προς το έάν ενα θέμα είναι ουσίας 
ή διαδικασίας αποφασίζει ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως 
τών Μελών. Τέτοια απόφαση μπορεί νά ανατραπεί άπό τήν 
πλειοψηφία τών δύο τρίτων τών Μελών τών όποιων οί εκ
πρόσωποι είναι παρόντες και ψηφίζουν. 

Ή πρώτη σύνοδος τής Συνελεύσεως τών Μελών συγ
καλείται άπό τή Διεύθυνση τής "Εδρας το ταχύτερο δυνατό 
μετά τήν θέση σέ.ΐσχύ τής παρούσας Συμφωνίας. Κατόπιν 
ή Συνέλευση τών Μελών συνεδριάζει ανάλογα μέ τις ανάγ
κες και τουλάχιστο μια φορά τό χρόνο. 

ή}) Ή Συνέλευση τών Μελών εγκρίνει τόν εσωτερικό 
της κανονισμό πού π:'βλέπει κυρίως τόν τρόπο εκλογής 
του Προέδρου και τών άλλων μελών του Γραφείου, .έάν 
είναι ανάγκη, καθώς και τή διαδικασία συγκλήσεως τών 
συνόδων της. 

"Αρθρο Η. (Συνέλευση τών Μελών: Αρμοδιότητες). 
Ή Συνέλευση τών Μελών εκφράζει τις απόψεις της πάνω 

στή γενική πολιτική και στους στόχους του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
E I T E I S V T πού είναι σύμφωνοι μέ τις άρ/ές, τους σκοπούς 
και τόν τομέα δραστηριότητας του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ EU
TELSAT. 

Χειρίζεται ες άλλου ολα τά γενικά θέματα κοινού ενδια
φέροντος γιά τους δύο διαστημικούς τομείς ECS και MA
ROTS και έχει κυοίο^ τι: εξής αρμοδιότητες : 

d) Φροντίζει γιά τά συμφέροντα τοΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ElTTELSAT και τών μελών του σε δλες τις σχέσεις μέ τους 
εξωτερικούς οργανισμούς. 

) Εγκρίνει τόν προϋπολογισμό και τους ετήσιους λογα
ριασμούς τους σχετικούς μέ τις δαπάνες λειτουργίας του 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ EUTELSAT. 

Jp Καθορίζει αρχές προμηθειών και εγκρίσεως τών 
συμβάσεων προμηθειών. 

J^ Καθορίζει τΙς αρχές πού διέπουν τήν απόκτηση, Προ
στασία και παραχώρηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

{) Καθορίζει αρχές και διαδικασίες πού αφορούν τις 
σχέσεις μέ εξωτερικούς οργανισμούς, 
$Τ) Εκφράζει τις απόψεις της πάνω στις ετήσιες εκθέσεις 

πεπραγμένων τών Συμβουλίων και εγκρίνει τήν ετήσια 
έκθεση πεπραγμένων του Γενικού Γραμματέα πού άφορα 
τήν ^ δραστηριότητα του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ* EUTELSAT. 
Οί εκθέσεις αυτές αποστέλλονται σέ δλα τά Μέλη. 

%) Εξετάζει κάθε πρόταση τροποποιήσεως τής παρούσας 
Συμφωνίας πού υποβάλλεται άπό οποιοδήποτε Μέλος. 

"Αρθρο 7. (Συμβούλια του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ EUTELSAT ; 
Σύνθεση και Ψηφοφορία). 

ft) Μέχρις δτου τεθεί σέ ισχύ ή Συμπληρωματική Συμ
φωνία πού αναφέρεται σ'ένα διαστημικό τομέα, κάθε 
Μέλος, μπορεί νά εκπροσωπείται στο αντίστοιχο Συίμβούλιο, 
άπό ένα μόνο Σύμβουλο. Μετά τή θέση σέ ισχύ τής Συμπλη
ρωματικής Συμφωνίας πού αναφέρεται σ* Ινα διαστημικό 
τομέα κάθε Συμβαλλόμενος αντιπροσωπεύεται δικάιο>μα
τικά στο αντίστοιχο Συμβούλιο άπό ένα μόνο Σύμβουλο. 

φ ) €Η εκπροσώπηση σέ κάθε Συμβούλιο μεταβιβάζεται, 
άλλα ουδείς Σύμβουλος μπορεί νά εκπροσωπεί περισσότερα 
άπό τρία Μέλη, ή Συμβαλλομένους ανάλογα μέ τήν περί
πτωση. 

If) Μέλος μπορεί νά συμμετέχει ώς .παρατηρητής στό 
Συμβούλιο δπου δέν εκπροσωπείται. 

# ) Διεύθυνση Μέλος τής CEPT ή 'Ανεγνωρισμένος 
Ιδιωτικός Φορέας δεόντως εξουσιοδοτημένος γι' αυτό άπό 
τή Διεύθυνση του μέλος τής CEPT, πού δέν έχει υπογρά
ψει τήν παρούσα Συμφωνία, μπορεί νά παρίσταται στΙς 
συνεδριάσεις τών Συμβουλίων ως παρατηρητής. 

6) 1. Μέχρις δτου τεθεΐ, σέ ισχύ ή Συμπληρώματα 
Συμφωνία, ή σχετική μέ ένα διαστημικό τομέα ό κ ^ ε 
Σύμβουλος έχει μιά ψήφο στό αντίστοιχο Συμβούλιο. 

2. Μετά τή θέση σέ ισχύ τής Συμπληρωματικής Συμ
φωνίας τής σχετικής μέ ένα διαστημικό τομέα κάθε Σύα
βουλος ίχει σταθμισμένη ψήφο ανάλογη μέ το μερίδιο τη|ς 
οικονομικής συμμετοχής τού Συμβαλλομένου πού εκπρο
σωπεί. 
0f) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ή απαρτία 

σταται : Άπό τήν πλειοψηφία τών μελών του άντίστοιχι 
Συμβουλίου, μέχρις 8του τεθεί σέ ίσχύ ή Συμπληρωματ 
Συμφωνία ή σχετική μέ ένα διαστημικό τομέα. 

Μετά τή θέση σέ ισχύ τής Συμπληρωματικής Συμφων&ις 
τής σχετικής μέ Ινα διαστημικό τομέα, άπό τήν π λ ε ^ 
ψηφία τών μελών του Συμβουλίου, έάν ή πλειοψηφία αυτή 
κατέχει τουλάχιστον τά δύο τρίτα του συνόλου τών σταθμι
σμένων ψήφων δλων τών Συμβαλλομένων τής έν λόγφ 
Συμπληρωματικής Συμφωνίας. 

Μ) Κάθε Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθεια λήψεως άπα* 
φάσεων ομοφώνως. Ελλείψει ομόφωνης συμφωνίας, ά&* 
φασίζει : 

Μέχρις δτου τεθεί σέ ίσχύή Συμπληρωματική Συμφωνία : 
— γιά κάθε θέμα ουσίας μέ καταφατική ψήφο τών δύο 

νρίτων τών Συμβούλων πού εΤναι παρόντες και ψηφί
ζουν κάθε Σύμβουλος διαθέτει μια ψήφο, 

— γιά κάθε θέμα διαδικασίας μέ καταφατική ψήφο τ ή | 
απλής πλειοψηφίας τών. Συμβούλων πού είναι παρόν
τες και ψηφίζουν κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφ£; 

Μετά τή θέση σέ ίσχύ τής Συμπληρωματικής Συμφωνίας : 
— γιά κάθε θέμα ουσίας μέ καταφατική ψήφο ίεσσάραΛ 

τουλάχιστον Συμβούλων πού διαθέτουν τούλάχισ*Μί 
τά δύο τρίτα του συνόλου τών σταθμισμένων 
δλων τών Συμβαλλομένων τής αντίστοιχης Συμτ&η* 
ρωματικής Συμφωνίας. 

i ft 
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— γιά κάθε θέμα διαδικασίας με καταφατική ψήφο τής 
απλής πλειοψηφίας των Συμβούλων πού είναι παρόν
τες και ψηφίζουν* κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο. 

1^) Για κάθε δ·,αφορά, ώς προς τό εάν ένα θέμα είναι 
ουσίας ή διαδικασίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αντί
στοιχου Συμβουλίου. Τέτοια απόφαση μπορεί νά ανατραπεί 
άπό τήν πλειοψηφία των δύο τρίτων των Συμβούλων πού 
είναι παρόντες και ψηφίζουν* κάθε Σύμβουλος διαθέτει 
μία ψήφο. 

V) Ή πρώτη σύνοδος κάθε Συμβουλίου συγκαλείται από 
τή Διεύθυνση τής "Εδρας, το ταχύτερο δυνατό μετά τή 
θέση σέ ισχύ τής παρούσας Συμφωνίας. Κατόπιν κάθε 
Συμβούλιο συνεδριάζει ανάλογα μέ τις ανάγκες και τουλά
χιστον δύο φορές τον χρόνο. 

j ) Κάθε Συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό 
πού προβλέπει κυρίως τον τρόπο εκλογής του Προέδρου και 
των άλλων μελών του Γραφείου, εάν είναι ανάγκη, καθώς 
και τήν διαδικασία συγκλήσεως των συνόδων του. 
%Μ) Κάθε Συμβούλιο μπορεί, εάν το κρίνει αναγκαίο, νά 

συνιστά Συμβουλευτικές Επιτροπές πού το βοηθούν στην 
εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Στις Συμβουλευτικές Επιτροπές ενός Συμβουλίου μπο
ρούν νά συμμετέχουν εκπρόσωποι ίλων των Συμβαλλομέ
νων τής Συμπληρωματικής Συμφωνίας τής σχετικής μέ 
τον αντίστοιχο διαστημικό τομέα. 

Οί Συμβουλευτικές Επιτροπές συνέρχονται ανάλογα μέ 
τις ανάγκες ακολουθώντας πρόγραμμα εγκεκριμένο από το 
Συμβούλιο από το οποίο εξαρτώνται. 

Άρθρο 8. (Συμβούλια του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ EUTELSAT : 

Αρμοδιότητες). 
Κάθε Συμβούλιο είναι τό κύριο όργανο του Όργανισαου 

τού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ' EUTELSAT, για τον αντίστοιχο 
διαστημικό τομέα. Στά πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 

^ 2 τής παρούσας Συμφωνίας, κάθε Συμβούλιο διαθέτει αναγ
καίες εξουσίες για τήν άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων περι
λαμβανομένων και των ακολούθων : 

if) Επιδιώκει τήν συνεργασία μέ τήν Ευρωπαϊκή Υ π η 
ρεσία Διαστήματος γιά τήν επίτευξη και διασφάλιση τής 
διαρκείας αξιόπιστου διαστημικού τομέα άριστα προσαρ
μοσμένου στις ανάγκες και στους πιο πρόσφορους γιά τον 
El TEI.SAT οικονομικούς δρους και συνάπτει τις αναγ
καίες συμφωνίες. 

6 ) Δημιουργεί και διατηρεί τις αναγκαίες σχέσεις, μέ 
κάθε ϊλλο εξειδικευμένο 'Οργανισμό ενδιαφερόμενο γιά τά 
Ευρωπαϊκά προγράμματα τηλεπικοινωνιών μέσο^ δόρυ
οόοου. 

ι Ι 

y ) 'Ενθαρρύνει τήν χρησιμοποίηση του διαστημικού τομέα 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τά δικαιώματα των Μελών. 

φ) 'Εκπονεί και ενημερώνει τις προβλέψεις κινήσεως, 
f ) Καταρτίζει τις αναγκαίες οικονομικές και τεχνικές 

u r/έ^~" 
CD Εγκρίνει τόν προϋπολογισμό και τους ετήσιους λογα

ριασμούς πού άφοροΰν στον διαστημικό τομέα. 
^ ) 'Ορίζει τις προϋποθέσεις προσπελάσεως στο διαστη

μικό τομέα. 
4|) ΙΙροσδιορίζει τά τεχνικά καΐ λειτουργικά χαρακτηρι

στικά τών σταθμών πού έχουν προσπέλαση στο διαστημικό 
τοαέα. 

ψ} Εγκρίνει, σύμφωνα μέ τους δρους πού προβλέπονται 
στο "Αρθρο 14 βλους τους σταθμούς εδάφους περιλαμβανο
μένων και τών σταθμών πλοίων, πού έχουν προσπέλαση στο 
διαστημικό τομέα. 

%) Διερευνά τις πιό ικανοποιητικές τεχνικές λύσεις γιά 
τή διασύνδεση μέ το επίγειο δίκτυο. 
%1t) Αναλαμβάνει κάθε άλλη μελέτη ή δραστηριότητα, 
ειδικώτερα τόν συντονισμό μεταξύ συστημάτων πού μπορεί 
να θεωρηθεί αναγκαίος στον τομέα τών τηλεπικοινωνιών 
μέσω δορυφόρου. 

 * 

>) Καθορίζει τις μονάδες μετρήσεως τής χρήσεως του 
διαστημικού τομέα ανάλογα μέ τους διάφορους τύπους 
χρήσεως. 

*Μ) 'Ορίζει περιοδικώς τά τέλη χρήσεως του διαστημικού 
τομέα. 

%$) Εγκρίνει ακάλυπτες αναλήψεις και δάνεια πού αποκ
τούνται όταν επιβάλλεται από ειδικές περιστάσεις. 
%£) Ποθετεί τους ορούς πού διέπουν τήν εκχώρηση τής 

διαθέσιμης χωρητικότητας του διαστημικού τομέα. 
%$f). Εξετάζει παράπονα πού του υποβάλλουν τά Μέλη, 

οι Συμβαλλόμενοι, οι άλλοι χρήστες και τρίτοι. 
Προσδιορίζει και κινεί τις διαδικασίες τις σχετικές 

ς προμήθειες και τήν έγκριση τών συμβάσεων προμη
θέων. 
^Μ) ΙΙροσδιορίζει και κινεί τις διαδικασίες γιά τήν από

κτηση, προστασία και παραχώρηση δικαιωμάτων ευρεσι
τεχνίας και πνευματικής ιδιοκτησίας. 
\ψ) Εγκρίνει τήν ετήσια έκθεση πεπραγμένων και την 

υποβάλλει στή Συνέλευση τών Μελών. 
Κ) Ρυθμίζει κάθε θέμα διοικητικό, προϋπολογισμού, 

οικονομικό κ.ά. αναγκαίο γιά τή λειτουργία του διαστη

μικού τομέα. 
0ζ|() Μελέτα κάθε πρόταση τροποποιήσεως Συμπληρω

ματικής Συμφωνίας πού τον υποβάλλεται άπό Συμβαλλό
μενο τή: Συμπληρωματικής αυτής Συμφωνίας. 
"Αρθρο !>. (Μόνιμη Γενική Γραμματεία). 

d) Ή μόνιμη Γενική Γραμματεία του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
EUTELSAT διευθύνεται άπό Γενικό Γραμματέα, εκλεγό
μενο άπό τή Συνέλευση τών Μελών, πού είναι προϊστάμενος 
και άπ' ευθείας υπεύθυνος στην Συνέλευση τών Μελών και 
στο κάθε Συμβούλιο γιά, τήν εκτέλεση δλων τών αρμοδιο
τήτων πού ανατίθενται σ* αυτόν άπό κάθε Ινα άπ' αυτά 
τά δργανα. 'Η μόνιμη Γενική Γραμματεία βοηθεϊ τήν Συνέ
λευση τών Μελών, τά Συμβούλια και τις Συμβουλευτικέ; 
Επιτροπές στην προετοιμασία και εκτέλεση του έργου τ<*ν· 
διατηρεί σχέσεις μέ τήν Διεύθυνση Έδρας. 

φ) Ή μόνιμη Γενική Γραμματεία αποτελείται άπό,ϊΓρο
σωπικό κατά προτίμηση αποσπασμένο άπό τά Μέλη. Ή 
δύναμη του προσωπικού πού απαρτίζει τήν μόνιμη Γενική 
Γραμματεία είναι ανάλογη προς τις εργασίες πού εκτελούν

ται. 
* ) Ή οργανωτική δομή τής μόνιμης Γενικής Γραμμα

τείας, ύ διορισμός και ή δύναμη του προσωπικού οί ΘΙσει: 
του και οί συνθήκες τής απασχολήσεως του έγκρίνοντρι 
άπό τήν συνέλευση τών Μελών μετά άπό Λ(>όταση ·, του 
Γενμ<ου Γραμματέα. 

S) Ό Γενικός Γραμματέας και τό προσωπικά τής μό
νιμης Γενικής Γραμματείας απέχουν άπό κάθε ενέργεια 
πού δέν συμβιβάζεται μέ τά καθήκοντα τους απέναντι erfc&v 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EUTELSAT. 
"Αρθρο 10. (Δικαιώματα καί Υποχρεώσεις). 

ρζ) Τά Μέλη και οί Συμβαλλόμενοι ασκούν τά διχριώ
ματά τους και έκπληρουν τις υποχρεώσεις τους πού απορ
ρέουν άπό τήν παρούσα Συμφωνία και τις Συμπληρωματικές 
Συμφωνίες κατά τρόπο ώστε νά τηρούνται στό άκέρα&φ w«l 
νά προάγονται οί αρχές πού διακηρύσσονται στον Πρόλογο 
κα^στίς διατάξεις τής παρούσας Συμφωνίας. 

φ) Τά Μέλη αναθέτουν στή Διεύθυνση του * Ηνωμένου 
Βασιλείου τή νόμιμη εκπροσώπηση του 11 ΡΟΣΩΡΙφΟ V 
E I T E E S \Τ κατά τήν διάρκεια ισχύος τής παρούσαί 
Συμφωνίας γιά 6λα τά θέματα πού άφοροΰν αποκλειστικά 
τόν διαστημικό τομέα ΜΑ ROTS και αναθέτουν έπίσηςΛττήν 
Γαλλική Διεύθυνση τήν νόμιμη εκπροσώπηση του ΠΡΟΣΩ
ΡΙΝΟ V El TELSAT κατά τήν διάρκεια ισχύος τής παφού
σας Συμφωνίας γιά δλα τά άλλα θέματα. 

Οί Συμβαλλόμενοι πού συμμετέχουν σ' ένα διαστημικό 
τομέα αναλαμβάνουν άπό κοινού και αλληλεγγύως τήν εύ&νη, 
ό καθένας ανάλογα μέ τό μερίδιο χρηματοδοτήσεως πού ίχει 
καταβάλει. γιά όλες τις υποχρεώσεις τις σχετικές μέ τήν 
ίδρυση, εκμετάλλευση και συντήρηση του διαστημικού 

ι 
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αυτού τοαέα πού έχουν αναληφθεί, ει ονόματος του ΙΙΡΟ
ΣΐΙΙΜΜίν KITELSAT άπό τη Διεύθυνση που ε/ει έςου
σιοδοτηθεί για τον διαστημικό αυτόν τομέα και ή οποία 
ένεςγ:·. μέσα στα πλαίσια της εντολής της οποίας οί οροί 
καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο και στο παράρτημα 
II της παρούσας Συμφωνίας. 

Κατά τον ΐδιο τρόπο Ολα τα Μέλη αναλαμβάνουν άπό 
κοινού και αλληλεγγύως την ευθύνη για ίλες τις υποχρεώσεις 
τι; σχετικέ: <χέ τι: δαπάνες λειτουργία: του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΪ 
Κϊ TELSAT. 

J1
) ΟΙ Συμβαλλόμενοι πού συμμετέχουν στον διαστημικό 
έα Κ( S ενσωματώνουν στις συμφωνίες κινήσεως πού 

διαπραγματεύονται και συνάπτουν, διατάζεις οί όποιες 
προβλέπουν δρομολόγηση ενός λογικού μέρους της ένδο
ευρωπαϊκή: κινήσεως τους μέσω του διαστημικού τομέα 
KCIS. Οί Συμβαλλόμενοι πού συμμετέχουν στον διαστημικό 
τομέα MAKOTS προσπαθούν να χρησιμοποιούν το διαστη
μικό αυτό τομέα σέ οσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό. 

§) Γ'.ά την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου c) 
τ<#ύ παρόντο: άρθρου, οί Συμβαλλόμενοι πού συμμετέχουν 
στον διαστημικό τομέα ECS κατασκευάζουν, όποτε έπιθυ
μούν. σταθμού: εδάφους πού επιτρέπουν πρόσβαση στον 
διαστημικό τομέα είτε για ιδική του: χρήση, είτε, σέ ειδικές 
περιπτώσει: καί με αμοιβαία συμφωνία, για κοινή χρήση. 

$) Οί Συμβαλλόμενοι μπορούν, μέ την επιφύλαξη της 
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας νά διαπραγματεύονται καί 
συνάπτουν απ* ευθεία: τις κατάλληλες συμφωνίες κινήσεως 
πού αφορούν το πόσο θα χρησιμοποιήσουν τις τηλεπικοινω
νιακέ: διοδεύσεις πού παρέχονται βάσει της παρούσας Συμ
φωνία:. 

Οί σχέσεις μεταξύ οποιουδήποτε οργανισμού τηλεπικοι
νωνιών πού ενεργεί, ως Μέλος καί της εθνικής αρχής πού τον 
υπέδειξε διέπονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

ft 

Άρθρο II. ΓΕδρα τοΰ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ElTELSAT). 
"Εδρα του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤ ELTELSAT ορίζεται τό 

Παρίσι. 
Ή Διεύθυνση της Χώρας 'Εδρας βοηθεϊ σέ περίπτωση 

πού υπάρχουν δυσκολίες στην εξασφάλιση των άδειων δια
Μφης πού ενδεχομένως είναι αναγκαίες γιΑ Η αλλοδαπό 
προσωπικό της Γενικής Γραμματείας. 

"Αρθρο 12. (Οικονομικές Διατάξεις). 
■ 

4|) Ι. Μέχρι; ότου τεθούν σέ ισχύ οί δύο Συμπληρωμα
τικέ: Συμφωνίες, οι δαπάνες λειτουργίας του ΠΡΟΣΩΡΙ
ΝΟ)' EUTELSAT κατανέμονται μεταξύ των Μελών βάσει 
δυο κατηγοριών. 

Κατηγορία 3 μονάδων. 
Γερμανία. Αυστρία. Βέλγιο, Δανία. Ισπανία, Φινλανδία, 

Γαλλία. Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία. Νορβηγία, Όλλανδία, 
ΊΙορτογα/.ια. Ήνωμ. Βασίλειο, Σουηδία, 'Ελβετία, Τουρκία, 
Γιουγκοσλαβία. 

Κατηγορία 1 μονάδας. 
Κύπρος. Ισλανδία. Λιχτενστάιν. Λουξεμβούργο, Μονακό, 

II όλη του Βατικανού. "Αγιος Μαρίνος, Μάλτα. 
2. Μετά τη θέση σέ ισχύ των δύο Συμπληρωματικών Συμ

ν?ών, οί δαπάνε: λειτουργίας του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ Τ EUTEL
SAT κατανέμονται μεταξύ των δύο διαστημικών τομέων 
κ*τα τήν αναλογία πού καθορίζεται άπό rrt Συνέλευση των 
Μελών. 

φ) "Ολες οί δαπάνες και Ολα τά έσοδα τα σχετικά μέ 
ένα μόνο διαστημικό τομέα καταλογίζονται στον τομέα 
αυτόν. 

Ϋ) Γιά κάθε διαστημικό τομέα τηρούνται χωριστοί 
λογαριασμοί. (Η λογαριασμοί, ελέγχονται κ?τ* έτος άπό 
ορκωτού: λογιστές πού ορίζονται άπό τή Συνέλευση των 
Μελών. Κά()ε Μέλος καί κάθε Συμβαλλόμενος έχει πρόσβαση 
στού: λογαριασμούς του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ El TELSAT. 

φ) "Ολες οί ανάγκες χρηματοδοτήσεως καί δλα, τά έσοδα 
του κάθε διαστημικού τομέα μερίζονται μεταξύ των Συμ

βαλλομένων καί των Συνεργαζομένων Μελών ά»άλογα μέ 
τά μερίδια χρηματοδοτήσεως πού προκύπτουν άπό τήν Αντί
στοιχη Συμπληρωματική Συμφωνία. 

%) Οί ανάγκες χρηματοδοτήσεως περιλαμβάνουν : 
1. "Ολα τά άμεσα καί Ιμμβσα Ιξοδα του ΠΡΟΣΟΡΙ

NOT EUTELSAT γιά τήν δημιουργία των διαστημκω* 
τομέων και τήν απόκτηση άλλων περιουσιακών στοιχείων ταυ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤ EUTELSAT. 

2. Τά αναγκαία κεφάλαια γιά τήν εκμετάλλευση καί συν
τήρηση των διαστημικών τομέων. 

3. Τις αποζημιώσεις πού πρέπει νά καταβάλλει ό ΠΡΟ
ΣΩΡΙΝΟΙ EUTELSAT βάσει τοΰ "Αρθρου 16. 
Iff) ΟΙ οίκονομικοί Οροι πού διέπουν τή συμμετοχή των 

Συνεργαζομένων Μελών προσδιορίζονται άπό το αντίστοιχο 
Συμβούλιο καί αναγράφονται στην είδική Συμφωνία πού 
αναφέρεται στην παράγραφο (m) του "Α̂ Αρου 13. 

jp Τά έξοδα συμμετοχής στις συνόδους της Συνελεύσεως 
των Μελών, των Συμβουλίων, των Συμβουλευτικών Επι
τροπών ήσέ κάθε άλλη σύνοδο τοΰ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ Γ EU
TELSAT βαρύνουν τους συμμετέχοντες. 

4|) Στά πλαίσια της παραγράφου (b) τοΰ "Αρθρου 10 
της παρούσας Συμφωνίας κάθε εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση 
διακανονίζει τις δαπάνες πού βαρύνουν τόν ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 
EUTELSAT καί αναλαμβάνει νά εισπράττει περιοδικώς 
το μέρος των δαπανών πού οφείλεται άπό κάθε Μέλος ή 
Συμβαλλόμενο ανάλογα μέ τήν περίπτωση. 

ψ) Κάθε Συμβούλιο καταρτίζει πρόγραμμα των πληρω
μών πού πρέπει νά πραγματοποιηθούν άπό τά Μέλη καί 
τους Συμβαλλόμενους βάσει της παρούσας Συμφωνίας καί 
των Συμπληρωματικών Συμφωνιών. 

4) Κάθε χρήστης ενός διαστημικοΰ τομέα τοΰ ΠΡΟΣΩ
ΡΙΝΟΥ EUTELSAT καταβάλλει τά ανάλογα τέλη χρή
σεων πού Ινουν καθορισθεί άπό το αντίστοιχο Συμβούλιο. 
4Α) Κάθε εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση τηρεί και φ**·*' 
ολα τά βιβλία, Ιγγραφα, χαρτιά καί λογαριασμούς πού 
απαιτούνται γιά τή δικαιολόγηση τών εισπραχθέντων 
σων και τών πραγματοποιηθεισών δοκάνων καί τά fftrai 
στή διάθεση τής Συνελεύσεως *ων Μελών ή τοΰ αντίστοι
χου Συμβουλίου κατά περίπτωση. Ή έγκριση τών λ«(|α
ριασμών, άπό τή Συνέλευση τών Μελών ή άπό τό άντίβφι
χο Συμβούλιο κατά περίπτωση απαλλάσσει της εύΜίης 
τήν ενδιαφερόμενη εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση καί άπστρ*ΐ 
αναμφισβήτητη απόδειξη Οτι τά πιστωθέντα ποσά πράγμίτι 
όοείλοντο άπό τά Μέλη καί τους Συμβαλλομένους. 
| f ) Τά οφειλόμενα ποσά στον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΙΓΠ&

SAT άπό τά Μέλη, τους Συμβαλλόμενους καί τά Συνεργα
ζόμενα Μέλη καταβάλλονται στην ενδιαφερόμενη εξουσιο
δοτημένη Διεύθυνση στό νόμισμα της χώρας τής Διειβρν
σεως αύτης ή σέ νόμισμα ελεύθερα μετατρέψιμο έννός 
δύο μηνών άπό τό τέλος τοΰ μηνός, κατά τή διάρκεια t̂ C 
οποίου απεστάλη ό λογαριασμός. Σέ κάθε Ι*ΜΟ μή κατα
βαλλόμενο εμπροθέσμως, προστίθεται τόκος υπολογισ
μένος μέ επιτόκιο πού ορίζεται περιοδικώς άπό τή mmtr 
λ^υση τών Μελών. 

Utf) Κάθε Συμβούλιο ορίζει τήν ημερομηνία καί τις oieo
νομικές προϋποθέσεις  περιλαμβανομένων καί τών μ φ 
δίων χρηματοδοτήσεως— εισδοχής νέων Συμφαλλ rjμέιρ)»ι 
στον αντίστοιχο διαστημικό τομέα. Γιά νά καταστεί Βϋ*·*ή 
ή εισδοχή νέων Συμβαλλομένων καί κατά τρόπον Αβν* 
τό άθροισμα όλων τών μεριδίων χρηματοδοτήσεις νά ηαφα 
μένει ίσο προς 100 %, τά μερίδια χρηματοδοτήσεως τώ 
άλλων Συμβαλλομένων γιά τόν αυτό διαστημικό πομέι 
μειώνονται αμέσως ανάλογα μέχρι τή νέα προσαρμογή no 
γίνεται σύμφωνα μέ τή σχετική Συμπληρωματική Σκμι+ω 
'JV. 

μβαλλόμενος αποχωρεί ή θύαρο&*ι 
ιαστημικό τομέα τά μερίδια 
νται κατά τρόπον ώσΐφ τό 
χρηματοδοτήσεως νά παράμερα #κ 
μερίδια χρηματοδοτήσεως αυζάν*«ΐΒι 
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άμέσοκ ανάλογα μέχρι τήν νέα προσαρμογή πού γίνεται 
σύμφωνα μέ τή σχετική Συμπληρωματική Συμφωνία. 

# 

"Αρθρο 13. (11 ροσχώρηση 'Αποχώρηση). 
m) Ή παρούσα Συμφωνία είναι ανοικτή για υπογραφή 

άπό κάθε. Διεύθυνση Μέλος της CEPT ή 'Ανεγνωρισμένο 
'Ιδιωτικό Φορέα δεόντως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό 
αυτό άπό τή Διεύθυνση του Μέλος της CEPT. Κάθε χώρα 
εκπροσωπείται άπό ένα μόνο Μέλος. 

) Ι. "Οταν ή προσχώρηση στην παρούσα Συμφωνία 
μιας Διευθύνσεως ή 'Ανεγνωρισμένου 'Ιδιωτικού Φορέα 
γίνεται μετά τή θέση σέ ισχύ της Συμφωνίας οι δροι συμμε
τοχής της εν λόγω Διευθύνσεως ή 'Ανεγνωρισμένου Ι δ ιω
τικού Φορέα καθορίζονται άπό τή Συνέλευση των Μελών 
σύμφωνα μέ τις σχετικές διατάξεις του "Αρθρου 12 της 
παρούσας Συμφωνίας. 

"J. ί Κ οροί προσχωρήσεως της εν λόγφ Διευθύνσεως ή 
'Ανεγνωρισμένου 'Ιδιωτικού Φορέα σέ μια Συμπληρωματική 
Συμφωνία καθορίζονται άπό το αρμόδιο Συμβούλιο σύμφωνα 
μέ το "Αρθρο 12 Iptf. W 

3. Μετά τή θέση σέ ισχύ της Συμπληρωματικής Συμφω
νίας πού άφορα του δεύτερο διαστημικό τομέα. Διεύθυνση 
Μέλος της CEPT ή Ανεγνωρισμένος 'Ιδιωτικός Φορέας 
δεόντων εξουσιοδοτημένοι δέν μποοεϊ να προσχωρήσει στον 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EITELSAT χωρίς νά υπόγραψε 
χρονα μια άπό τις Συμπληρωματικές Συμφωνίες. 

V) Ι. Κάθε Μέλος μπορεί νά αποχωρήσει οικειοθελώς 
άπο τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EUTELSAT γνωστοποιώντας τήν 
απόφαση του εγγράφως στο Γενικό Γραμματέα. 

2. Κάθε Συμβαλλόμενος μπορεί νά αποχωρήσει οικειο
θελώς άπό μια Συμπληρωματική Συμφωνία γνωστοποιόν
τας τήν απόφαση του εγγράφως στο Γενικό Γραμματέα. 

">' ταυτο

3. Ή εκούσια αποχώρηση άπό τόν ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 
El TELSAT ή άπό μιά Συμπληρωματική Συμφωνία 
ισχύει τρεις μήνες μετά τήν ημερομηνία λήψεως της ειδο
ποιήσεως άπό τον Γενικό Γραμματέα. "Ομως ή εκούσια 
αυτή αποχώρηση δέν απαλλάσσει, τό εν λόγω Μέλος ή τόν 
εν λόγω Συμβαλλόμενο των ανειλημμένων ύποχρεώσεουν του 
μέχρι της ημερομηνίας λήψεως της γνωστοποιήσεως παραι
τήσεως άπό τόν Γενικό Γραμματέα. 

#) 'Εάν μετά τή λήξη της προθεσμίας υπογραφής της 
Συμπληρωματικής Συμφωνίας της σχετικής μέ τήν δημιουρ
γία του δεύτερου διαστημικού τομέα Μέλος ή εθνικός 'Ορ
γανισμός Τηλεπικοινωνιών πού έχει υποδειχθεί άπ' αυτό 
σύμφωνα μέ τήν παράγραφο (ψ) του "Αρθρου 3 της παρού
σας Συμφωνίας δέν είναι πλέον Συμβαλλόμενος σέ μία 
τουλάχιστον των Συμπληρωματικών Συμφωνιών τό Μέλος 
αυτό Ηεοορεΐται οτι έχει αποχωρήσει άπό τόν ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 
El TELSAT. 

φ Έάν Μέλος ή Συμβαλλόμενος παραλείπει νά πληρώ
νει οποιοδήποτε ποσό τό όποιο οφείλει, σύμφωνα μέ τις 
διατάξει? του "Αρθρου 12 της παρούσας Συμφωνίας, ή 
Συνέλευση τών Μελών ή τό αρμόδιο Συμβούλιο, μπορεί 
κατά περίπτωση, όταν περάσει ή προθεσμία τριών μν/νών 
μετά τήν ημερομηνία οφειλής και αφού εξετάσει κάθε παρά
σταση πού γίνεται άπό τό εν λόγω Μέλος ή τόν εν λόγω 
Συμβαλλόμενο, νά αποφασίζει οτι τό Μέλος ή ό Συμβαλ
λόμενος θεωρείται αποχωρών άπο τον 11ΡΟΣΩΡΙΝΟ 
El'TELSAT ή την σχετική Συμπληρωματική Συμφωνία 
κατά περίπτωση και οτι άπό την ημερομηνία της αποφάσεως, 
ή παρούσα Συμφωνία ή ή Συμπληρωματική Συμφωνία 
στάματα νά ισχύει όσον άφορα τό Μέλος ή τόν Συμβαλλό
μενο κατά περίπτωση. 

£φ) "()τχν Μέλο? άποχωοήσει ή Οεώοεΐται οτι έχει απο
χωρήσει άπό τόν ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EITELSAT κάθε Συμ
βαλλόμενος πού έχει υποδειχθεί άπό αυτό σύμφωνα μέ την 
παράγραφο (£) του "Αρθρου 3 της παρούσας Συμφωνίας 
θεωρείται οτ·. ε/ει αποχωρήσει άπό κάθε Συμπληρωματική 
Συμφωνία πού έχει υπογράψει. 

ά 

Έν τούτοις, τό αρμόδιο Συμβούλιο προσπαθεί, μέσα στά 
πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας και λαμβά*0*τός υπόψη 
τά συμφέροντα του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤ EUTELSAT κ»! του 
Συμβαλλόμενου, νά εξεύρει λύση Ικανοποιητική γιά τά εν
διαφερόμενα μέρη. 

Χ) Τό Μέλος πού γνωστοποιεί απόφαση αποχωρήσεως 
πδ τόν ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EUTELSAT παύει νά έχει κάθε 

δικαίωαα εκπροσωπήσεως στή Συνέλευση των Μελών 
xari στο (α) αρμόδιο (α)'·Συμβούλιο (Λ) xsri ?έν έχε: χαμμΰ 
υποχρέωση ή si&uvr, άπο τήν ημερομηνία λήψεως άπο ν/* Γϊν 
Γραμματέα της γνωστοποιήσεως αποχωρήσεως έκτο; της 
υποχρεώσεως Μέλους, νά καταβάλει τό μερί$ώ του στις 
αναγκαίες εισφορές γιά τήν αντιμετώπιση τόσο των υπο
χρεώσεων πού έχουν ρητά εγκριθεί πρό της ημερομηνίας 
λήψεως άπό τόν Γενικό Γραμματέα, της γνωστοποιήσεως 
παραιτήσεως Οσο και τών ευθυνών πού απορρέουν άπο πρά
ξεις ή παραλείψεις πού έχουν προηγηθεί της λήψεως της 
γνωστοποιήσεως παραιτήσεως, έκτος· αν άποφασίσσει δια
φορετικά' ή Συνέλευση τών Μελών. 

Λ ) Ό Συμβαλλόμενος πού γνωστοποιεί απόφαση απο
χωρήσεως άπό μία Συμπληρωματική Συμφωνία χάνει 
κάθε δικαίωμα εκπροσωπήσεως στο αντίστοιχο Σομβούλιο 
και δέν Ιχει καμμιά υποχρέωση ή ευθύνη άπό τήν ημερο
μηνία λήψεως από τόν Γενικό Γραμματέα της γνωστοποιή
σεως άποχωρήσεο*; εκτός της υποχρεώσεως του Συμβαλ
λομένου νά καταβάλει τό μερίδιο του στις αναγκαίες, εισ
φορές σέ κεφάλαιο γιά τήν αντιμετώπιση, τόσο τών συμβα
τικών υποχρεώσεων πού έχουν ρητά εγκριθεί πρό της 
ημερομηνίας λήψεως άπό τόν Γενικό Γραμματέα της γνω
στοποιήσεως αποχωρήσεως Οσο και τών ευθυνών ' πού 
απορρέουν άπό πράξεις ή παραλείψεις πού έχουν προηγηθεί 
της λήψεως της γνωστοποιήσεως αποχωρήσεως, έκτος έάν 
αποφασίσει διαφορετικά τό αντίστοιχο Συμβούλιο. 

ψ) Έάν ή Συνέλευση τών Μελών ή τό αρμόδιο Συμβού
λιο κατά περίπτωση αποφασίσει,, βάσει της παραγράφου 
(9) του,παρόντος "Αρθρου, ότι Ινα Μέλος ή Συμβαλλόμενος, 
κατά περίπτο^ση θεωρείται αποχωρών άπό τόν ΠΡΟΣΩΡΙ
ΝΟ EITELSAT ή άπό μιά Συμπληρωματική Συμφωνία, 
τό εν λόγω Μέλος4 ή Συμβαλλόμενος δέν υπέχει καμμιά 
ευθύνη μετά τήν απόφαση αυτή, μέ εξαίρεση τήν υποχρέω
ση του νά καταβάλει τό μερίδιο του στίς αναγκαίες εισφο
ρές σέ κεφάλαιο γιά τήν αντιμετώπιση τόσο τών συμβατι
κών υποχρεώσεων πού έχουν ρητά εγκριθεί πρό τής έν 
λόγφ αποφάσεως οσο και τών ευθυνών πού απορρέουν Φπό 
πράξεις ή παραλείψεις πού έχουν προηγηθεί αύτη ς, έ&τός 
έάν αποφασίσει διαφορετικά τό Οργανο τυΰ ΠΡΟΣΩΡΗΙΟΥ 
Ε LTELSAT πού έλαβε τήν προαναφερθείσα άπόφΑση. 
Έάν Ινα Μέλος, θεωρείται Οτι έχει άποχωρήβει άτΛ τόν ~ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EUTELSAT βάσει της παραγράφου ^f)T 
του παρόντος "Αρθρου, δέν αναλαμβάνει άπό της ημερομη
νίας λήψεως της αποφάσεως αυτής, παρά μόνο τήν fero
χρέωση νά καταβάλει τό μερίδιο του στίς εέσφορές πού 
αφορούν δαπάνες λειτουργίας του Π ΡΟΣΩΡΙΝΟΤ ψ\) -
TELSAT και έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό του «ους 
τό οποίο περιλαμβάνει τήν ημερομηνία, αυτή. 

%) Κάθε γνωστοποίηση αποχωρήσεως και κάθε άπόψ^ση 
άπομακρύνσεωςι πρέπει νά γνωστοποιούνται χωρίς καθυ
στέρηση άπό τό Γενικό Γραμματέα σέ Ολα τά Μέλη κ&Ι σέ 
Ολους τους Συμβαλλομένους. 
Ϊ Μ ) Εντός τριών μηνών. μετά τήν ημερομηνία άπό της 

οποίας ισχύει ή παραίτηση άπό τόν ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ BU
TELSAT ή άπό μιά άπό τΙς Συμπληρωματικές Συμφοινίες, 
ενός Μέλους ή ενός Συμβαλλομένου βάσει του παρ&τος 
"Αρθρου ο Γενικός Γραμματέας πληροφορεί τό έν λόγψ 
Μέλος ή τόν Συμβαλλόμενο γιά τήν εκτίμηση πού ή Συνέ
λευση τών Μελών ή τό αρμόδιο κατά περίπτωσημΣυμβού
λιο έχει κάμει γιά τήν οικονομική του κατάβαση, στον 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EUTELSAT κατά τήν ήμερα άπό της 
οποίας ισχύει ή αποχώρηση καΐ γιά τους προτεινόμενους 
όρους διακανονισμού. 
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| f ) Καμμιά διάταξη του παρόντος "Αρθρου δέν έχει σαν 
αποτέλεσμα την κατάργηση οποιασδήποτε απαιτήσεως πού 
έχει αποκτήσει Μέλος ή Συμβαλλόμενος ύπό την ιδιότητα 
του άύτή ή οποία διατηρείται μετά την ημερομηνία λήψεως 
της γνωστοποιήσεως αποχωρήσεως και γιά τα όποια δέν 
έχει ληφθεί καμμιά αποζημίωση βάσει των διατάξεων του 
πρρόντος "Αρθρου. 
%m) fH συμμετοχή οποιασδήποτε άλλης Διευθύνσεως Τη

λεπικοινωνιών ή 'Ανεγνωρισμένου 'Ιδιωτικού Φορέα σέ 
ένα διαστημικό τομέα υπό την ιδιότητα του Συνεργαζόμε
νου Μέλους εξαρτάται από την έγκριση της Συνελεύσεως 
των Μελών και αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας 
μεταξύ του Συνεργαζόμενου αυτού Μέλους και του αρμό
διου Συμβουλίου. Έν τούτοις μόνο οι ευρωπαϊκές Διευθύν
σεις Τηλεπικοινωνιών μπορούν να γίνουν δεκτές για συμ
μετοχή στον διαστημικό τομέα ECS. 
"Αρθρο 14. (Έγκριση των Σταθμών Εδάφους). 

| | ) *Η Αίτηση εγκρίσεως σταθμού εδάφους πρέπει να 
υποβληθεί στον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EUTELSAT πριν άπό 
κά% χρήβη του αντίστοιχου διαστημικού τομέα* 

φ) Στην περίπτωση ενός επίγειου σταθμού ξηράς, ή 
αίτηση εγκρίσεως πρέπει να υποβληθεί άπό τό Μέλος ή 
τον Συμβαλλόμενο του οποίου ή δραστηριότητα ασκείται 
έπι του εδάφους Οπου ευρίσκεται ή θα εγκατασταθεί δ 
σταθμός εδάφους. Έάν ό σταθμός εδάφους ευρίσκεται στό 
έδαφος μιας Ευρωπαϊκής χο>ρας πού δέν έχει Μέλος στην 
παρούσα Συμφωνία ή σέ περίπτωση'χρησιμοποιήσεως του 
διαστημικού τομέα MAROTS εάν ό σταθμός εδάφους ευ
ρίσκεται στό έδαφος κάθε άλλης χώρας πού δέν έχει Μέλος 
στην παρούσα Συμφωνία, ή αίτηση πρέπει νά υποβληθεί 
άπό έναν οργανισμό τηλεπικοινωνιών δεόντως εξουσιοδο
τημένο. 

Κάθε Μέλος ή Συμβαλλόμενος ή 'Οργανισμός Τηλεπικοι
νωνιών της ανωτέρω παραγράφου είναι υπεύθυνος απέναντι 
στον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EITELSAT ώστε κάθε σταθμός 
εδάφους, γιά τόν όποιο έχει καταθέσει αίτηση, νά αντα
ποκρίνεται στους κανονισμούς και τις αρχές πού καθορί
ζονται στό έγγραφο εγκρίσεως που εκδίδεται άπό τό αρμό* 
διο Συμβούλιο. 

V) "Οσον άφορα τους επίγειους σταθμούς πλοίου πού χρη
σιμοποιούν τόν διαστημικό τομέα MAROTS, οι ευθύνες και 
διαδικασίες οι σχετικές με τις προδιαγραφές, τήν έγκριση 
κάθε τύπου, τις δοκιμές λήψεως και έλεγχου των επίγειων 
σταθμών πλοίου, καθορίζονται άπό τό Συμβούλιο MAROTS. 

Ρ 

Σέ περίπτωση κακής λειτουργίας ενός επίγειου σταθμού 
πλοίου μπορεί νά επέμβει ένας επίγειος σταθμός ξηράς 
ό όποιος ενεργεί υπό τήν εποπτεία του Συμβουλίου MAROTS 
ώς σταθμός έλεγχου, ώστε νά απαλείψει κάθε διατάραξη 
της λειτουργίας του διαστημικού τομέα. 

* · 

Γ 

"Αρθρο 15. (Διάθεση της χωρητικότητας του Διαστημικού 
Τομέα KCS). 
tf) Κάθε αίτηση για διάθεση χωρητικότητας του διαστη

μικού τομέα ECS υποβάλλεται στον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ E I 
TELSAT άπό ενα Συμβαλλόμενο ή στην περίπτωση μιας 
ευρωπαϊκής χώρας οπού δέν υπάρχει Συμβαλλόμενος, άπό 
έναν οργανισμό τηλεπικοινωνιών δεόντως εξουσιοδοτημένο. 

ψ) Κάθε Συμβαλλόμενος ή οργανισμός τηλεπικοινωνιών 
στον όποιο έχει διατεθεί χωρητικότητα σύμφωνα με τήν 
παράγραφο a) του παρόντος "Αρθρου· τηρεί τους ορούς 
πού θέτει ό ΙΙΡΟΣΩΡΙΝΟΣ EITELSAT σχετικά μέ τή 
διάθεση αυτή. 

'Λρθρο 16. (Ευθύνη). 
tf) 'Ο ΙΙΡΟΣΩΡΙΝΟΣ EITELSAT. οποιοδήποτε Μέλος 

ή . οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος ή εξουσιοδοτημένη Διεύ
θυνση, όταν ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του 
μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητος του, οποιοσδήποτε 
ανώτερος υπάλληλος ή στέλεχος οποιουδήποτε έξ αυτών, 
οποιοσδήποτε εκπρόσωπος στις συνεδριάζεις του ΠΡΟΣΩ
ΡΙΝΟΥ EUTELSAT δέν υπέχει καμμιά ευθύνη έναντι 

■ 

οποιουδήποτε Μέλους, Συμβαλλομένου ή του ΠΡΟΣΩΡΙ
ΝΟΥ EUTELSAT και δέν είναι δυνατό νά υποβληθεί 
καμμιά αγωγή εναντίον οποιουδήποτε έξ αυτών γιά ζημίες 
κέρδη λόγ<ι> οποιασδήποτε διακοπής, καθυστερήσεως ή 
κακής λειτουργίας των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών πού 
παρέχονται ή πρέπει νά παρέχονται σύμφωνα μέ τήν πα
ρούσα ■ Συμφωνία και τις Συμπληρωματικές Συμφωνίες. 

4) Έάν ό ΠΡΟΣί2ΡΙΝΟΣ EUTELSAT ή οποιοδήποτε 
Μέλος ή οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος ή εξουσιοδοτημένη 
Διεύθυνση υποχρεούται βάσει τελεσίδικης αποφάσεως αρ
μοδίου δικαστηρίου ή βάσει συμβιβασμού πού ίχει υιοθετη
θεί ή εγκριθεί άπό τή Συνέλευση τών Μελών ή άπό τό 
αρμόδιο Συμβούλιο κατά π:ρίπτωση, νά καταβάλει αποζη
μίωση περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών εξόδων 
και δαπανών, πού προκύπτει άπό ενέργειες του ΠΡΟΣΩΡΙ
ΝΟΥ EUTELSAT, σύμφωνα μέ τήν πΐροΰσα Συμφωνία 
και τΙς Συμπληρωματικές Συμφωνίες κ*1 στό μέτρο κατά 
τό όποιο ή άποζηαίωση αυτή δέν μπορεί νά εξοφληθεί ούτε 
άπό τό κεφάλαιο κινήσεως του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ EUTEL
SAT ούτε άπό τρίτο πρόσωπο ή μέ εκτέλεση συμβάσεως 
ασφαλίσεως ή άλλες οικονομικές διευθετήσεις, τά Μέλη 
ή οί Συμβαλλόμενοι κατα^άλουν στον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 
EUTELSAT τό ποσό της αποζημιώσεως πού $fcv καλύ
πτεται ανάλογα μέ τό μερίδιο χρηματοδοτήσεως πού αντι
στοιχεί στον καθένα κατά τήν ήμερα κατά τήν οποία κατέ
στη απαιτητή ή πληρωαή της έν λόγω αποζημιώσεως άπό 
τόν ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EUTELSAT. 

¥) Έάν εναντίον Μέλους, Συμβαλλόμενου ή εξουσιοδο
τημένης Διευθύνσεως υποβληθεί αγωγή αποζημιώσεως, 
υποχρεούται γιά τήν καταβολή της άποζημιώσβως πού 
οφείλεται βάσει της παραγράφου 0) του παρόντος όώθρου, 
νά πληροφορήσει αμέσως τόν ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EUTELSAT 
και νά του δώσει τήν ευκαιρία νά γνωμοδοτήσει ή νά υπο
δείξει τά μέσα υπερασπίσεως ή διακανονισμού της διαφοράς 
και μέσα στά Ορια πού καθορίζονται άπό τό νομικό καθεστώς 
πού ισχύει γιά τό δικαστήριο στό όποιο Ιχει υποβληθεί ή 
αγωγή, νά παρασταθεί ή νά λάβει τή θέση του έν λόγψ 
Μέλους ή του Συμβαλλόμενου ή της έν λόγψ εξουσιοδοτη
μένης Διευθύνσεως. 

"Αρθρο 17. (Διακανονισμός Διαφορών). 
Κάθε διαφορά σχετική μέ τήν ερμηνεία ή τήν εφαρμογή 

της παρούσας Συμφωνίας και τών Συμπληρωματικών Συμ
φωνιών ύποβάλλετϊχι, έάν δέν Ιχει καταστεί δυνατό νά επι
λυθεί μέ "άλλο τρόπο, σέ λογική προθεσμία, σέ διαιτησία 
της οποίας ή διαδικασία αποφασίζεται άιΛ τή Συνέλευση 
τών Μελών, κατά τήν πρώτη της σύνοδο, μέ πλειοψηφία 
τών δύο τρίτων τών Μελών τών οποίων οί εκπρόσωποι είναι 
παρόντες καΐ ψηφίζουν. 

Ρ 

-

"Αρθρο 18. (Σχέσεις μέ τήν Ευρωπαϊκή "Ενωση Ραδιοφω
νίας (UER) και άλλους Διεθνείς 'Οργανισμούς). 
Τό Συμβούλιο του ΕCS μπορεί μέ πρωτοβουλία του ή 

κατόπιν αιτήσεως της UER ή κάποιου άλλου δκθνοΰς ορ
γανισμού νά έργανώνει μικτές συνόδους μέ εκπροσώπους 
τών οργανισμών αυτών κατά τήν διάρκεια τών οποίων 
μπορούν νά συζητούνται συγκεκριμένα θέματα κοινοΰ εν
διαφέροντος λαμβανομένων δεόντως υπόψη τών προνοί^ων 
τών Μελών. 

■ 
■ 

Τό Συμβούλιο MAROTS μπορεί, μέ τους ίδιους Ορους, 
νά συγκαλεί μικτές συνόδους μέ εκπροσώπους διεθνών οργα
νισμών πού αντιπροσωπεύουν, ειδικότερα, συμφέροντα ναυ
τιλιακών επικοινωνιών. 

€Η ημερήσια διάταξη καθώς και ή διοργάνωση τών β*ν
ελεύσεων αυτών αποφασίζονται έκ τών προτέρων άπό 4&Θε 
Συμβούλιο. 

"Αρθρο 19. (Τροποποιήσεις). 
Ή παρούσα Συμφωνία μπορεί νά τροποποιηθώ pk ομό

φωνη απόφαση της Συνελεύσεως τών Μελών, έν τούτβις : 
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— ή Συνέλευση μπορεί να .αποφασίζει γ'.ά τη θέση σε 
λειτουργία νέων διαστημικών τομέων ύπο τους ορούς 
ψηφίσεων πού προβλέπονται στό άρθρο 5 (e) για 
θέματα ουσίας. 
οι Συμπληρωματικές Συμφωνίες, μπορούν να τροπο
ποιούνται με όμόφ<ονη απόφαση του αρμοδίου Συμβου
λίου λαμβανομένης υπόψη της γνο')μης πού εκφράζει 
ή Συνέλευση των Μελών. 

ι 

" \ρθρο 2<>. (Διατάξεις πού αφορούν το οριστικό καθεστώί 
El'TELSAT). 

4 ) Τουλάχιστον εξι μήνες προ της ημερομηνίας πού έχει 
προβλεφθεί για την θέση σέ εκμετάλλευση του διαστημικού 
τομέα ECS ή Συνέλευση των Μελών υποβάλλει στα Μέλη 
της παρούσας Συμφωνίας έκθεση πού περιέχει ,τίς συστά
σεις της επί των οριστικών διατάξεων πού αφορούν τόν 
'Οργανισμό El'TELSAT. 

) 'Οποιαδήποτε κι αν είναι ή μορφή του οριστικού 
καθεστώτος : 

1. Οι σκοποί του 'Οργανισμού El'TELSAT πρέπει να 
εϊνα: σύμφωνοι με τι; αρχές πού περιέχονται στον Πρόλογο 
τή^ παρούσαΓ Συμφωνίας. 

ft 

2. "Ολες οι Διευθύνσεις μέλη της CEPT και υπό τήν 
προϋπόθεση συμφωνίας της Συνελεύσεως των Μελών, 
όλες οι άλλες Διευθύνσεις των εύρο^παικών χωρών μελών 
της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών ή ό 'Οργανισμός 
τών χωρών αυτών πού υποδεικνύεται για τό σκοπό αυτό, 
μπορούν να προσχωρήσουν σ* αυτό. 

3. 01 επενδύσεις τών Συμβαλλομένων προστατεύονται. 
ι 

4. Ειδικές διατάξεις : 
.— Ρυθμίζουν το θέμα rrc νομικής προσωπικότητος του 

El'TELSAT. 
— Διευκρινίζουν τη διαδικασία και την περιοδικότητα 

κατά τις όποιες προσδιορίζονται τα μερίδια χρηματο
δοτήσει^ τών Συμβαλλομένων καθώς και τους δρους 
οικονομικών αναπροσαρμογών μεταξύ τών Συμβαλλο
μένων. 

— 'Ορίζουν τους δρους επιστροφής του έπενδεδυμένου 
κεφαλαίου. 

— Προβλέπουν τους δρους καθορισμού τών τελών χρή
σεως τών διαστημικών τομέων. 

— Διευκρινίζουν τις διατάξεις, περιλαμβανομένων και τών 
οικονομικών διαδικασιών πού ρυθμίζουν τήν μεταβί
βαση στον El.TELSAT τών καθηκόντων πού έχουν 
ανατεθεί στίί εξουσιοδοτημένες Διευθύνσεις. 

— Διευκρινίζουν τις διαδικασίες πού ρυθμίζουν τις σχέ
σεις μέ τήν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. 

ψ *Η Έκθεση πού προβλέπεται στην παράγραφο a) 
του παρόντος "Αρθρου θα εξετασθεί σέ διεθνή διάσκεψη 
τών Μελών στην όποια θα μπορέσουν επίσης να συμμετά
σχουν ώς παρατηρητές οί Ευρωπαϊκές Διευθύνσεις Τηλε
πικοινωνιών πού δέν αποτελούν Μέλη της παρούσας Συμ
φωνίας και ή οποία θά συγκληθεί για τό σκοπό αυτό από 
τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών της "Εδρας εντός διαστή
ματος τριών μηνών άπό της υποβολής της εκθέσεως. 
Γα Μέλη της παρούσας Συμφωνίας θά προσπαθήσουν για 
ή δημιουργία του οριστικού καθεστώτος το συντομότερο 
υνατό για νά μπορέσει νά Ισχύσει το αργότερο από της 
μερομηνίας θέσεων σέ λειτουργία του διαστημικού τομέα 
TS. 

*) Στην περίπτωση πού τό οριστικό καθεστώς δέν θά 
υσταθεί εγκαίρως, ύ ΠΡΟΣΏΡΙΝΟΣ EUTELSAT θά 
ναλάβει την εκμετάλλευση και τη συντήρηση τών διαστη
ικών τομέων βάσει της παρούσας Συμφωνίας και τών 
•υμπληροιματικών Συμφωνιών μέχρι της θέσεως σέ ισχύ 
υ οριστικού καθεστώτος. 

wΑρθρο 21. (θέση σέ ισχύ και διάρκεια). 
| | ) *Η παρούσα Συμφωνία θά αρχίσει νά ισχύει από τήν 

ήμερα υπογραφής της άπό δέκα Διευθύνσεις Μέλη της 
CEPT ή ανεγνωρισμένους 'Ιδιωτικούς Φορείς δεόντως 
εξουσιοδοτημένους γι' αυτό άπό τή Διεύθυνση τους Μέλος 
της CEPT. 

Ή θέση σέ ισχύ της παρούσας Συμφωνίας δέν συνεπάγε
ται τήν αυτόματη θέση σέ ισχύ τών Συμπληρωματικών Συμ
φωνιών πού αποτελούν αντικείμενο ε&ικώ* διατάξεων. 

Μ) *Η παρούσα Συμφωνία θά παραμείνει ανοικτή γιά 
υπογραφή μέχρι τις 15. Σεπτεμβρίου 1977. Μετά τήν ημε
ρομηνία αυτή οι Διευθύνσεις Μέλη της CEPT ή 'Αναγνω
ρισμένοι 'Ιδιωτικοί Φορείς δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι* 
αυτό άπό τή Διεύθυνση τους Μέλος της CEPT θά μπορούν 
νά προσχωρήσουν στην παρούσα Συμφωνία σύμφωνα μέ 
τις διατάξεις του "Αρθρου 13 της παρούσας Συμφωνίας. 

Έάν κατά τήν ημερομηνία αυτή, ό ά ^ μ ό ς τών Μελών 
δέν είναι τουλάχιστον αυτός πού απαιτείται σύμφωνα μέ τή 
παράγραφο a) ανωτέρω ή παρούσα Συμφωνία δέν θά τεθεί 
σέ ισχύ. 

|Ρ Καμμιά επιφύλαξη δέν μπορεί νά γίνει στην παροδσα 
Συμφωνία. 

Λ) Ή παρούσα Συμφωνία θά παραμείνει σέ εφαρμογή 
μέχρι της θέσεως σέ ίσχύ νέας Συμφωνίας πού θά τήν άντίΓ 
καταστήσει και μέχρις ότου Μέλη αποφασίσουν γιά τήν εκ
πνοή της. 

t) Στην περίπτο>ση κατά τήν όποια ή Ευρωπαϊκή Υπη
ρεσία Διαστήματος θά αποφάσιζε νά μή παραχωρήσει έναν 
άπό τους δύο διαστημικούς τομείς πού αναφέρονται σαφώς 
στην παρούσα Συμφωνία, ό τομέας αύτύς θά έπαυε αμέσως 
νά ισχύει. Αυτό δέν έχει σάν αποτέλεσμα τήν απαλλαγή 
τών Μελών και τών Συμβαλλομένων και τις υποχρεώσεις 
πού Ιχουν αναλάβει κατά τό διάστημα Ισχύος της παρούσας 
Συμφωνίας. 

"Αρθρο 22. (Γλώσσες). 
Οι γλώσσες γαλλική και αγγλική είναι αποδεκτές γιά 

τα Ιγγραφα και τις συζητήσεις της Συνελεύσεως των Μελών 
και τών Συμβουλίων. 

"Αρθρο 23. (Διάφορα). 
4 ) Ό Πρόλογος και τό Παράρτημα Β (εντολή) απο

τελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. 
Οί Συμπληρωματικές Συμφωνίες, Οταν θά τεθούν σέ 

ίσχύ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφω
νίας γιά τους Συμβαλλομένους των καί θά αποτελέσουν τά 
πααχρτήματα ΑΙ και Α2 της παρούσας Συμφωνίας. 

φ) Ή παρούσα Συμφωνία συντάσσεται σέ Ινα μόνο 
αντίτυπο στή γαλλική γλώσσα τό όποιο αποτελεί τό μόνο 
πρωτότυπο πού έχει κατατεθεί στην Διεύθυνση Έ#ρας. 
*Η τελευταία θά αποστείλει Ινα επικυρωμένο αντίγραφο 
σέ κάθε Μέλος. 

Είς μαρτυρίαν τών ανωτέρω τά Μέλη της παρούσας Λ μ 
φωνίας τήν υπέγραψαν έξ ονόματος των, μέ τους αντίστοι
χους εκπροσώπους των δεόντως εξουσιοδοτημένους γιά τό 
σκοπό αυτό. 

Συνετάγη στό Παρίσι τήν 13 Μαΐου 1977 

ΣΤΝΗΜΜΕΝΟ 
Δ ΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OTS 

i 

Οί δραστηριότητες οί σχετικές μέ τό πρόγραμμα 0^£$ . 
(Δορυφόρος Τροχιακών Δοκιμών) της αρμοδιότητας <ών 
Διευθύνσεων και τών 'Ανεγνωρισμένοι Ιδιωτικών Φορβών 
της CEPT ασκούνται άπό τό Συμβούλιο ECS.. 

Οί Διευθύνσεις οί 'Ανεγνωρισμένοι Ιδιωτικοί Φορείς 
της CEPT πού σψ,μετέχουν στό πρόγραμμα O.T.S. «λλά 
δέν είναι δικαιωματικά Μέλη μπορούν έν τούτοις μέ αΛτη
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σή των να εκπροσωπούνται στις εργασίες και συζη
τήσεις του Συμβουλίου ECS και των Συμβουλευτικών 
του Επιτροπών όταν αφορούν αποκλειστικά το πρό
γραμμα αυτό. 

Στην περίπτωση αύτη είναι υποχρεωμένες να 
συμβάλλουν σε κάθε δαπάνη του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ 
EUTELSAT σχετική με το πρόγραμμα O.T.S. πού θα 
τους καταλογισθεί. 

856 
*, 

,** 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ' 
ΕΝΤΟΛΗ 

* 
Ρ 

ft 
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α) Εντεταλμένη Διεύθυνση σύμφωνα μέ το 
"Αρθρο 10,(β) ενεργεί οποιαδήποτε πράξη ζητήσει ό 
Γενικός Γραμματέας ενεργώντας σύμφωνα μέ τις 
αποφάσεις της Συνελεύσεως τών Μελών ή κάθε Συμ
βουλίου κατά περίπτωση. ; Εντούτοις ή εντολή αύτη 
περιορίζεται στις πράξεις πού εκτελούνται σε έφαρ

ογή του σκοπού και τών διατάξεων της παρούσας 
υμφωνίας και τών Συμπληρωματικών Συμφωνιών. ' 

β) Στα πλαίσια του "Αρθρου 10 (β) εντεταλμένη 
Διεύθυνση αντιπροσωπεύει τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EU
TELSAT ιδιαίτερα για τη σύναψη συμβάσεων και 
ειδικά για τήν υπογραφή συμφωνιών μέ τήν Ευρω
παϊκή 'Υπηρεσία Διαστήματος για τη σύναψη τών 
αναγκαίων δανείων και για οποιαδήποτε νομική διαδι
κασία. 

γ) Εντεταλμένη Διεύθυνση δεν έχει το δικαίωμα 
να μεταβιβάζει σε τρίτο πρόσωπο δλη ή μέρος της 

εντολής της έκτος έάν λάβει δεόντως τή συγκατάθεση 
όλων τών Μελών. 

δ) * Εντεταλμένη Διεύθυνση εΐναι ύπόλογη για τα 
ποσά πού καταβάλλει ή εισπράττει ό ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
EUTELSAT. Γι* αυτό κάθε χρόνο καταρτίζει λογα
ριασμούς πού πρέπει νά εγκρίνονται άπό τή Συνέλευση 
τών Μελών ή άπό κάθε Συμβούλιο κατά περίπτωση. 

ε) Κάθε διαφορά μεταξύ οργάνου του ΠΡΟΣΩ
ΡΙΝΟΥ EUTELSAT και εντεταλμένης Διευθύνσεως η 
μεταξύ μέλους και εντεταλμένης Διευθύνσεως ή με
ταξύ Συμβαλλόμενου και εντεταλμένης Διευθύνσεως 
διευθετείται μέ διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις 
του "Αρθρου. 17 της παρούσας Συμφωνίας. 

στ) * Η εντολή μπορεί νά ανακληθεί 6 μήνες μετά 
προειδοποίηση, ε'ίτε άπό εντεταλμένη Διεύθυνση ε'ίτε 
άπό πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο, πού ενεργεί 
γιά λογαριασμό της Συνελεύσεως τών Μελών η οποία 
έχει αποφασίσει τήν ανάκληση αυτή ύπό τις προϋπο
θέσεις ψηφίσεως πού προβλέπονται στο άρθο 5 (e) γιά 
θέματα ουσίας. 

ζ) Στην περίπτωση τέτοιας ανακλήσεως, ή εντε
ταλμένη Διεύθυνση παραμένει υπεύθυνη γιά δλες τις 
υποχρεώσεις πού έχουν αναληφθεί κατά τή διάρκεια 
ισχύος της εντολής της μέχρις δτου 'άλλη Διεύθυνση 
έντολοδοτηθεΐ αντί άύτής. "Ομως ή ευθύνη αυτή δε 
δύναται νά υπερβεί τήν εξάμηνη προσεσμία πού προ7 
βλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. 
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Έτυττώθη έν τζ> Τυττογραφείφ της Κι/ττριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσίς^ 


