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(Finlands författningssamlings nr 544/2001)

L a g

Nr 153

om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
av överenskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen (INTELSAT)

och i den därtill anslutna driftöverenskommelsen

Given i Helsingfors den 14 juni 2001

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i de i Washington den 13—17
november 2000 gjorda ändringarna i överens-
kommelsen rörande den internationella te-
lesatellitorganisationen (INTELSAT) och den

därtill anslutna driftöverenskommelsen gäller
som lag sådana Finland har förbundit sig till
dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 14 juni 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

RP 72/2001 Kommunikationsminister Olli-Pekka Heinonen
TrUB 4/2001
RSv 58/2001
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(Finlands författningssamlings nr 991/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 154

om sättande i kraft av ändringarna av överenskommelsen rörande den internationella
telesatellitorganisationen (INTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen samt
om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i ändringarna

Given i Helsingfors den 19 november 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
De i Washington den 13—17 november

2000 gjorda ändringarna i överenskommelsen
rörande den internationella telesatellitorga-
nisationen (INTELSAT) och den därtill an-
slutna driftöverenskommelsen, som godkänts
av riksdagen den 1 juni 2001 och som
godkänts av republikens president den 29 juni
2001 och beträffande vilka ett meddelande
om deras godkännande lämnats till Amerikas
förenta staters regering den 12 juli 2001,
träder i kraft den 30 november 2004 så som
därom har avtalats.

2 §
Lagen av den 14 juni 2001 om ikraftträ-

dande av de bestämmelser som hör till om-

rådet för lagstiftningen i ändringarna av
överenskommelsen rörande den internationel-
la telesatellitorganisationen (INTELSAT) och
den därtill anslutna driftöverenskommelsen
(544/2001) träder i kraft den 30 november
2004.

3 §
De bestämmelser i ändringarna av över-

enskommelsen och den därtill anslutna drift-
överenskommelsen som inte hör till området
för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 30

november 2004.

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen
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(Översättning) 
 

ÖVERENSKOMMELSE RÖRANDE DEN INTERNATIONELLA TELESATELLIT- 
ORGANISATIONEN 

AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS 
SATELLITE ORGANIZATION 

 
 
1.  Inledning 1.  Preamble 
 

Undertecknade stater, The States Parties to this Agreement, 
 

vilka beaktar grundsatsen i Förenta Na-
tionernas partsförsamlings resolution 1721 
(XVI) att telekommunikationstjänster via 
satelliter skall göras tillgängliga för alla 
världens nationer så snart som möjligt utan 
diskriminering och på världsomspännande 
grundval, 

Considering the principle set forth in Re-
solution 1721 (XVI) of the General As-
sembly of the United Nations that commu-
nication by means of satellites should be 
available to the nations of the world as soon 
as practicable on a global and non-
discriminatory basis, 

 
vilka beaktar tillämpliga stadganden i för-

draget innefattande principer för staternas 
uppträdande vid utforskandet och utnyttjan-
det av den yttre rymden, däri inbegripet 
månen och övriga himlakroppar, och sär-
skilt dess artikel 1, vilken föreskriver att 
rymden skall användas till gagn för alla 
länder och i deras intresse, 

Considering the relevant provisions of the 
Treaty on Principles Governing the Activi-
ties of States in the Exploration and Use of 
Outer Space, Including the Moon and Other 
Celestial Bodies, and in particular Article I, 
which states that outer space shall be used 
for the benefit and in the interests of all 
countries, 

 
vilka är medvetna om att Internationella 

telesatellitorganisationen i enlighet med sin 
ursprungliga uppgift har upprättat ett 
världsomspännande telesatellitsystem för 
att erbjuda alla delar av världen telekom-
munikationstjänster, vilket har bidragit till 
fred och samförstånd i världen, 

Recognizing that the International Tele-
communications Satellite Organization has, 
in accordance with its original purpose, es-
tablished a global satellite system for provi-
ding telecommunications services to all 
areas of the world, which has contributed to 
world peace and understanding, 

 
vilka beaktar att Internationella telesatel-

litorganisationens tjugofjärde partsförsam-
ling beslutade att omorganisera och privati-
sera verksamheten genom att grunda ett 
privat bolag som övervakas av en mellan-
statlig organisation, 

Taking into account that the 24th As-
sembly of Parties of the International Tele-
communications Satellite Organization de-
cided to restructure and privatize by establi-
shing a private company supervised by an 
intergovernmental organization, 
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vilka är medvetna om att Internationella 

telesatellitorganisationen till följd av den 
ökade konkurrensen inom teletjänstsektorn 
har varit tvungen att överföra sitt rymdsy-
stem till ett bolag, som definieras i artikel I 
(d) i denna överenskommelse, för att rymd-
systemet alltjämt skall skötas på ett ekono-
miskt lönsamt sätt, 

Acknowledging that increased competi-
tion in the provision of telecommunications 
services has made it necessary for the Inter-
national Telecommunications Satellite Or-
ganization to transfer its space system to the 
Company defined in Article  I(d) of this 
Agreement in order that the  space system 
continues to be operated in a commercially 
viable manner, 

 
vilka avser att bolaget respekterar de 

grundprinciper som ingår i artikel III i den-
na överenskommelse och på kommersiella 
grunder erbjuder rymdsektorer som behövs 
för tillförlitliga internationella, offentliga 
telekommunikationstjänster av hög kvalitet, 

Intending that the Company  will honor 
the Core Principles set forth in Article III of 
this Agreement and will provide, on a 
commercial basis, the space segment requi-
red for international public telecommunica-
tions services of high quality and reliability, 

 
vilka har beslutat att det behövs en mel-

lanstatlig tillsynsorganisation till vilken en 
medlemsstat i Förenta nationerna eller In-
ternationella teleunionen kan ansluta sig för 
att säkerställa att bolaget fortlöpande iakttar 
grundprinciperna, 

 
har överenskommit om följande: 

Having determined that there is a need for 
an intergovernmental supervisory organiza-
tion, to which any State member of the Uni-
ted Nations or the International Telecom-
munication Union may become a Party, to 
ensure that the Company fulfills the Core 
Principles on a continuing basis, 

Agree as follows: 
 

Artikel I  

Definitioner 

Article I 

Definitions 

 
I denna överenskommelse förstås med 
a) "överenskommelse" denna överens-

kommelse, däri inbegripet dess bilagor jäm-
te ändringar, men inte artiklarnas överskrif-
ter, vilken öppnas för regeringars under-
tecknande i Washington den 20 augusti 
1971, och varigenom den internationella te-
lesatellitorganisationen upprättas; 

 
b) "rymdsektor" såväl telesatelliterna som 

för deras funktion erforderlig utrustning för 
spårning, telemetri, styrning, kontroll och 
övervakning; 

 
c) "telekommunikation" varje överföring, 

utsändning eller mottagning av tecken, sig-
naler, skrift, bilder, ljud eller meddelanden 
av varje slag medelst kabel, radiovågor, op-
tiska system eller andra elektromagnetiska 
system; 

For the purposes of this Agreement:           
(a) “Agreement” means the present agre-

ement, including its Annex, and any 
amendments thereto, but excluding all titles 
of Articles, opened for signature by Go-
vernments at Washington on August 20, 
1971, by which the international telecom-
munications satellite organization  is  estab-
lished;  

(b) “Space segment” means the telecom-
munications satellites, and the tracking, te-
lemetry, command, control, monitoring and 
related facilities and equipment required to 
support the operation of these satellites;  

(c) “Telecommunications” means any 
transmission, emission or reception of 
signs, signals, writing, images and sounds 
or intelligence of any nature, by wire, radio, 
optical or other electromagnetic systems; 
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d) "bolaget" en privat sammanslutning el-
ler sammanslutningar som har grundats 
med stöd av en eller flera sådana staters 
lagstiftning till vilka den internationella te-
lesatellitorganisationens rymdsystem över-
förs, inklusive deras efterträdare; 

e) "på kommersiella grunder" i överens-
stämmelse med sedvanlig affärspraxis inom 
telekommunikationsindustrin; 

 
f) "allmänna telekommunikationstjänster" 

fasta eller mobila telekommunikationstjäns-
ter som kan tillhandahållas via satellit och 
som är tillgängliga för allmänheten, såsom 
telefoni, telegrafi, telex, fax, dataöverfö-
ring, överföring av radio- och televisions-
program mellan godkända jordstationer som 
har tillträde till bolagets rymdsektor för vi-
dare utsändning till allmänheten samt för-
hyrda förbindelser för något av dessa än-
damål. Från allmänna telekommunikations-
tjänster undantas dock sådana mobila tjäns-
ter, vilka är av en typ som inte tillhandahål-
lits inom ramen för den provisoriska över-
enskommelsen och den särskilda överens-
kommelsen innan denna överenskommelse 
öppnas för undertecknande och vilka till-
handahålls via mobilterminaler i direkt för-
bindelse med en satellit som är projekterad, 
helt eller delvis, för att tillhandahålla tele-
kommunikationstjänster avseende luftfarts-
säkerhet, luftfartskontroll, luftradionavige-
ring eller sjöradionavigering; 

g) "provisorisk överenskommelse" över-
enskommelsen rörande provisoriska arran-
gemang för ett världsomspännande kom-
mersiellt telesatellitsystem som underteck-
nades av regeringar i Washington den 20 
augusti 1971; 

h) "skyldighet att tillhandahålla nödvän-
dig förbindelse" den av bolaget antagna 
skyldigheten att tillhandahålla fortlöpande 
telekommunikationstjänster som definieras 
i ett avtal om skyldighet att tillhandahålla 
nödvändig förbindelse; 

i) "särskild överenskommelse" den över-
enskommelse som i enlighet med den pro-
visoriska överenskommelsens föreskrifter 
undertecknades av regeringar eller av dem 
utsedda telekommunikationsorgan den 20 
augusti 1964; 

j) "överenskommelse om allmännyttiga 

(d) “Company” means the private entity 
or entities established under the law of one 
or more States to which the international te-
lecommunications satellite organization’s 
space system is transferred and includes 
their successorsininterest;  

(e) “On a Commercial Basis” means in 
accordance with usual and customary 
commercial practice in the telecommunica-
tions industry;               

(f) “Public telecommunications services” 
means fixed or mobile telecommunications 
services which can be provided by satellite 
and which are available for use by the pub-
lic, such as telephony, telegraphy, telex, 
facsimile, data transmission, transmission 
of radio and television programs between 
approved earth stations having access to the 
Company’s space segment for further 
transmission to the public, and leased circu-
its for any of these purposes; but excluding 
those mobile services of a type not provided 
under the Interim Agreement and the Speci-
al Agreement prior to the opening for signa-
ture of this Agreement, which are provided 
through mobile stations operating directly 
to a satellite which is designed, in whole or 
in part, to provide services relating to the 
safety or flight control of aircraft or to avia-
tion or maritime radio navigation;  

 
 
 
(g) "Interim Agreement" means the Agre-

ement Establishing Interim Arrangements 
for a Global Commercial Communications 
Satellite System signed by Governments at 
Washington on August 20, 1964;  

 
(h) “Lifeline Connectivity Obligation” or 

“LCO” means the obligation assumed by 
the Company as set out in the LCO contract 
to provide continued telecommunications 
services to the LCO  customer;  

 
(i) "Special Agreement" means the agre-

ement signed on August 20, 1964, by Go-
vernments or telecommunications entities 
designated by Governments, pursuant to the 
provisions of the Interim Agreement;  

 
(j) “Public Services Agreement” means 
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tjänster" det juridiskt bindande dokument 
genom vil-ket ITSO säkerställer att bolaget 
respekterar grundprinciperna; 

k) "grundprinciperna" de principer som 
presenteras i artikel III; 

l) "gemensamt arv" den tilldelning av fre-
kvenser i anslutning till utrymmet för om-
loppsbanor som görs under förhandskungö-
randet eller samordningsprocessen eller en 
sådan tilldelning av frekvenser som har re-
gistrerats för parterna enligt bestämmelser-
na i den Internationella teleunionens radio-
reglemente och som övergår till parten eller 
parterna enligt artikel XII; 

 
m) "global täckning" största möjliga 

världsomspännande täckning mot de nord-
ligaste och sydligaste breddgrader som syns 
från satelliter placerade på någon punkt 
längs den geostationära banan; 

 
n) "globala anslutningsmöjligheter" de 

möjligheter till förbindelse bolagets kunder 
har tillgång till genom den globala täckning 
för kommunikation som tillhandahålls inom 
och mellan de fem kommunikationsområ-
den Internationella teleunionen (ITU) fast-
ställde vid ITU:s befullmäktigade konferens 
i Montreaux 1965; 

 
o) "ickediskriminerande tillgång" rättvis 

och jämlik tillgång till bolagets system; 
 
p) "part" en stat beträffande vilken över-

enskommelsen har trätt i kraft eller proviso-
riskt tilllämpas; 

q) "egendom" föremål av varje slag som 
kan omfattas med äganderätt, även avtals-
enliga rättigheter; 

 
r) "kunder med rätt till nödvändig förbin-

delse" alla de kunder som uppfyller kraven i 
ett avtal om skyldighet att tillhandahålla 
nödvändig förbindelse och som ingått ett 
sådant avtal; och  

s) "organ" ett statligt ämbetsverk eller en 
statlig inrättning som ansvarar för att de 
skyldigheter som framgår av bestämmelser-
na i stadgan för Internationella teleunionen, 
konventionen om Internationella teleunio-
nen och konventionens administrativa be-
stämmelser iakttas. 

the legally binding instrument through 
which ITSO ensures that the Company ho-
nors the Core Principles;        

(k) “Core Principles” means those  prin-
ciples set forth in Article III; 

(l) “Common Heritage” means those fre-
quency assignments associated with orbital 
locations in the process of advanced publi-
cation, coordination or registered on behalf 
of the Parties with the International Tele-
communication Union (“ITU”) in accord-
ance with the provisions set forth in the 
ITU’s Radio Regulations which are trans-
ferred to a Party or Parties pursuant to Art-
icle XII;  

(m) “Global coverage” means the maxi-
mum geographic coverage of the earth to-
wards the northernmost and southernmost 
parallels visible from satellites deployed in 
geostationary orbital locations; 

 
(n) “Global connectivity” means the in-

terconnection capabilities  available to the 
Company’s customers through the global 
coverage  the Company provides in order to 
make communication possible within and 
between the five International Telecommu-
nication Union regions defined by the ple-
nipotentiary conference of the ITU, held in 
Montreux in 1965; 

(o) “Nondiscriminatory access” means 
fair and equal opportunity to access the 
Company’s system;  

(p) “Party” means a State for which the 
Agreement has entered into force or has 
been provisionally applied; 

(q) “Property” includes every subject of 
whatever nature to which a right of owner-
ship can attach, as well as contractual 
rights;  

(r) “LCO customers” means all customers 
qualifying for and entering into LCO con-
tracts; and               

 
 
(s) “Administration” means any govern-

mental department or agency responsible 
for compliance with the obligations derived 
from the Constitution of the International 
Telecommunication Union, the Convention 
of the International Telecommunication 
Union, and its Administrative Regulations. 
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Artikel II  

Upprättande av ITSO 

Article II 

Establishment of ITSO 

 
Med fullt beaktande av grundsatserna i in-

ledningen till denna överenskommelse upp-
rättar parterna härmed den Internationella 
telesatellitorganisationen, nedan ITSO. 

The Parties, with full regard for the prin-
ciples set forth in the Preamble to this 
Agreement, establish the International Te-
lecommunications Satellite Organization, 
herein referred to as “ITSO”. 

 
Artikel III  

ITSOs huvudsakliga syfte och grundprinci-
per 

Article III 

Main Purpose and Core Principles of ITSO 

 
a) Med beaktande av bolagets grundande 

är det huvudsakliga syftet med ITSO att ge-
nom överenskommelsen om allmännyttiga 
tjänster se till att bolaget tillhandahåller 
allmänna internationella telekommunika-
tionstjänster på kommersiella grunder för 
att säkerställa att grundprinciperna uppfylls. 

b) grundprinciperna är att 
i) upprätthålla globala anslutningsmöjlig-

heter och global täckning, 
ii) betjäna kunder med rätt till nödvändig 

förbindelse, och 
iii) erbjuda ickediskriminerande tillgång 

till bolagets system. 
 

(a) Taking into account the  establishment 
of the Company, the main purpose of ITSO 
is to ensure, through the Public Services 
Agreement, that the Company  provides, on 
a commercial basis, international public te-
lecommunications services, in order to en-
sure performance of the Core Principles.          

(b) The Core Principles are: 
(i) maintain global connectivity and glo-

bal coverage; 
(ii) serve its lifeline connectivity custo-

mers; and 
(iii) provide non-discriminatory access to 

the Company’s system.   

 
Artikel IV  

Allmänna nationella telekommunikations-
tjänster 

Article IV 

Covered Domestic Public Telecommunica-
tions Services 

 
Följande slag av telekommunikations-

tjänster skall anses jämställda med allmän-
na internationella telekommunikationstjäns-
ter vid tillämpning av artikel III: 

a) allmänna nationella telekommunika-
tionstjänster mellan områden åtskilda av 
territorier som inte lyder under ifrågavaran-
de stats jurisdiktion eller mellan områden 
åtskilda av öppet hav, samt 

b) allmänna nationella telekommunika-
tionstjänster mellan områden som inte för-

The following shall be considered for 
purposes of applying Article III on the same 
basis as international public telecommuni-
cations services:  

(a) domestic public telecommunications 
services between areas separated by areas 
not under the jurisdiction of the State con-
cerned, or between areas separated by the 
high seas; and 

(b) domestic public telecommunications 
services between areas which are not linked 
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enas genom markbunden bredbandsförbin-
delse och åtskiljs av sådana exceptionella 
geografiska hinder som omöjliggör ett eko-
nomiskt rimligt upprättande av markbunden 
bredbandsförbindelse mellan sådana områ-
den, under förutsättning att vederbörligt 
godkännande har givits. 

by any terrestrial wideband facilities and 
which are separated by natural barriers of 
such an exceptional nature that they impede 
the viable establishment of terrestrial wide-
band facilities between such areas, provided 
that the appropriate approval has been gi-
ven. 

 
Artikel V  

Tillsyn 

Article V 

Supervision 

 
ITSO skall vidta alla behövliga åtgärder, 

inklusive upprättandet av en överenskom-
melse om allmännyttiga tjänster, för att 
övervaka att bolagets grundprinciper iakt-
tas, i synnerhet principen om icke-
diskriminerande tillgång till bolagets nuva-
rande och framtida allmänna telekom-
munikationstjänster i det skede då rymdsek-
torn är tillgänglig på kommersiella villkor. 

ITSO shall take all appropriate actions, 
including entering into the Public Services 
Agreement, to supervise the performance 
by the Company of the Core Principles, in 
particular, the principle of non-
discriminatory access to the Company’s sy-
stem for existing and future public tele-
communications services offered by the 
Company when space segment capacity is 
available on a commercial basis. 

 
Artikel VI  

Juridisk personlighet 

Article VI 

Juridical Personality 

 
a) ITSO skall kunna agera som juridisk 

person och åtnjuta full rättslig handlings-
förmåga för att säkerställa utövandet av 
dess funktioner, däri inbegripet förmågan 
att 

i) ingå överenskommelser med stater eller 
internationella organisationer, 

ii) ingå kontrakt, 
iii) förvärva och överlåta egendom, sa 
iv) vara part vid rättegång. 
b) Varje part skall vidta erforderliga åt-

gärder inom sin jurisdiktion för att bestäm-
melserna i denna artikel skall iakttas enligt 
partens egen lagstiftning. 

(a) ITSO shall possess juridical personali-
ty.  It shall enjoy the full capacity necessary 
for the exercise of its functions and the 
achievement of its purposes, including the 
capacity to: 

(i) conclude agreements with States or in-
ternational organizations;                              

(ii) contract;                              
(iii) acquire and dispose of property; and      
(iv) be a party to legal proceedings.  
(b) Each Party shall take such action as is 

necessary within its jurisdiction for the pur-
pose of making effective in terms of its own 
law the provisions of this Article 

 
Artikel VII   

Ekonomiska grundsatser 

Article VII 

Financial Principles 

 
a) ITSOs verksamhet finansieras under 

den i artikel XXI fastställda tolvårsperioden 
genom de särskilda finansiella tillgångar 

(a)  ITSO will be financed for the twelve 
year period established in Article XXI by 
the retention of certain financial assets at 



 Nr 154 
  
   

 

1779

som innehållits för bolagets räkning under 
överföringen av ITSOs rymdsystem till bo-
laget. 

b) Om ITSO fortsätter sin verksamhet 
längre än tolv år, skall organisationen fi-
nansieras genom överenskommelsen om 
allmännyttiga tjänster. 

the time of transfer of ITSO’s space system 
to the Company.             

 
(b) In the event ITSO continues beyond 

twelve years, ITSO shall obtain funding 
through the Public Services Agreement 

 
Artikel VIII  

ITSOs organisation 

Article VIII 

Structure of ITSO 

 
ITSO skall ha följande organ: 
a) partsförsamlingen 
b) ett verkställande organ, ansvarigt inför 

partsförsamlingen och lett av en generaldi-
rektör 

ITSO shall have the following organs:  
(a) the Assembly of Parties; and  
(b) an executive organ, headed by the Di-

rector General, responsible to the Assembly 
of Parties. 

 
Artikel IX 

Partsförsamlingen 

Article IX 

Assembly of Parties 

 
a) Partsförsamlingen skall bestå av alla 

parter och vara ITSOs främsta organ. 
 
b) Partsförsamlingen skall beakta de all-

männa riktlinjerna och målen på lång sikt 
för ITSOs verksamhet. 

c) Partsförsamlingen skall beakta sådana 
synpunkter på ITSO som främst är av in-
tresse för parterna såsom suveräna stater 
samt särskilt säkerställa att bolaget tillhan-
dahåller allmänna internationella telekom-
munikationstjänster på kommersiella grun-
der för att kunna 

i) upprätthålla de globala anslutningsmöj-
ligheterna och den globala täckningen, 

ii) betjäna de kunder som har rätt till nöd-
vändig förbindelse, och 

iii) erbjuda icke-diskriminerande tillgång 
till bolagets system. 

d) Partsförsamlingen har följande uppgif-
ter och befogenheter: 

i) att leda ITSOs verkställande organ på 
det sätt den anser lämpligt då det gäller i 
synnerhet den tillsyn som det verkställande 
organet utövar över den del av bolagets 
verksamhet som direkt ansluter sig till 
grundprinciperna, 

ii) att behandla och avgöra förslag till 

(a) The Assembly of Parties shall be 
composed of all the Parties and shall be the 
principal organ of  ITSO. 

(b) The Assembly of Parties shall give 
consideration to general policy and long-
term objectives of ITSO. 

(c)  The Assembly of Parties shall give 
consideration to matters which are primari-
ly of interest to the Parties as sovereign Sta-
tes, and in particular ensure that the Com-
pany provides, on a commercial basis, in-
ternational public telecommunications ser-
vices,  in order to:  

(i) maintain global connectivity and glo-
bal coverage; 

(ii) serve its lifeline connectivity custo-
mers; and 

(iii) provide non-discriminatory access to 
the Company’s system.  

(d) The Assembly of Parties shall have 
the following functions and powers: 

(i) to direct the executive organ of ITSO 
as it deems appropriate, in particular regar-
ding the executive organ’s review of the ac-
tivities of the Company that directly relate 
to the Core Principles;   

 
(ii) to consider and take decisions on pro-
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ändringar av denna överenskommelse i en-
lighet med artikel XV, 

 
iii) att utnämna och avsätta generaldirek-

tören i enlighet med artikel X, 
iv) att granska och fatta beslut om de rap-

porter som generaldirektören framlägger 
gällande hur bolaget uppfyller grundprinci-
perna, 

v) att överväga och enligt prövning fatta 
beslut om de rekommendationer som gene-
raldirektören framlägger, 

vi) att fatta beslut i enlighet med artikel 
XIV b) i denna överenskommelse i sam-
band med en parts utträde ur ITSO, 

 
vii) att fatta beslut i frågor rörande for-

mella relationer mellan ITSO och stater, an-
tingen de är parter eller inte, eller interna-
tionella organisationer, 

viii) att behandla av parter ingivna kla-
gomål, 

ix) att pröva frågor i anslutning till det 
gemensamma arvet, 

x) att fatta beslut som ansluter sig till det 
godkännande som avses i artikel IV b) i 
denna överenskommelse,  

xi) att behandla och godkänna ITSOs 
budget inom den tid som partsförsamlingen 
beslutat, 

xii) att fatta nödvändiga beslut i fråga om 
oförutsedda utgifter som faller utanför den 
godkända budgeten, 

xiii) att utnämna revisor för granskning av 
ITSOs utgifter och konton, 

xiv) att utse de juridiska sakkunniga som 
avses i artikel 3 i bilaga A till denna över-
enskommelse, 

xv) att formulera de villkor enligt vilka 
generaldirektören kan inleda ett skiljedoms-
förfarande gentemot bolaget enligt överens-
kommelsen om allmännyttiga tjänster, 

 
xvi) att besluta om föreslagna ändringar i 

överenskommelsen om allmännyttiga tjäns-
ter, och 

xvii) att sköta varje annan uppgift som 
åläggs den med stöd av denna artikel. 

 
e) Partsförsamlingen samlas till ordinarie 

sammanträde vart annat år med början se-
nast tolv månader efter det att ITSOs rymd-

posals for amending this Agreement in ac-
cordance with Article XV of this Agree-
ment;   

(iii)  to appoint and remove the Director 
General in accordance with Article X;  

(iv) to consider and decide on reports 
submitted by the Director General that rela-
te to the Company’s observance of the Core 
Principles;  

(v)  to consider and, in its discretion, take 
decisions on recommendations from the Di-
rector General; 

(vi) to take decisions, pursuant to para-
graph (b) of Article XIV  of this Agree-
ment, in connection with the withdrawal of 
a Party from ITSO; 

(vii) to decide upon questions concerning 
formal relationships between ITSO and Sta-
tes, whether Parties or not, or international 
organizations; 

(viii) to consider complaints submitted to 
it by Parties; 

(ix) to consider issues pertaining to the 
Parties’ Common Heritage 

(x ) to take decisions concerning the ap-
proval referred to in paragraph (b) of Artic-
le IV of this Agreement; 

(xi) to consider and approve the budget of 
ITSO for such  period as agreed to by the 
Assembly of Parties; 

(xii) to take any necessary decisions with 
respect to contingencies that may arise out-
side of the approved budget; 

(xiii)  to appoint an auditor to review the 
expenditures and accounts of ITSO; 

(xiv) to select the legal experts referred to 
in Article 3 of Annex A to this Agreement; 

 
(xv)  to determine the conditions under 

which the Director General may commence 
an arbitration proceeding against the Com-
pany pursuant to the Public Services Agre-
ement; 

(xvi)  to decide upon amendments  propo-
sed to the Public Services Agreement; and 

 
(xvii)  to exercise any other functions 

conferred upon it under any other Article of 
this Agreement.  

(e)  The Assembly of Parties shall meet in 
ordinary session every two years  beginning 
no later than twelve months after the trans-
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system har överförts i bolagets ägo. Utöver 
parternas ordinarie sammanträden kan 
partsförsamlingen kallas till extraordinarie 
sammanträden, antingen på begäran av det 
verkställande organet enligt bestämmelser-
na i artikel X j) eller på en eller flera parters 
till generaldirektören ställda skriftliga begä-
ran i vilken syftet med sammanträdet anges, 
understött av minst en tredjedel av parterna 
inklusive den eller de parter som framställt 
begäran. Partsförsamlingen uppställer de 
regler enligt vilka generaldirektören kan 
sammankalla parterna till extraordinarie 
sammanträde. 

 
 
f) Partsförsamlingen är beslutför då majo-

riteten av parterna är närvarande. Beslut i 
sakfrågor skall fattas med två tredjedels 
röstmajoritet av de parter vilkas represen-
tanter är närvarande och deltar i omröst-
ningen. Beslut i procedurfrågor skall fattas 
med enkel majoritet. Tvister om huruvida 
en fråga är en sakfråga eller en procedurfrå-
ga skall avgöras med enkel röstmajoritet av 
de parter vilkas representanter är närvaran-
de och deltar i omröstningen. Parterna får 
rösta med stöd av fullmakt eller på annat 
sätt som partsförsamlingen godkänner och 
de skall få tillräcklig information i god tid 
före partsförsamlingens sammanträde. 

 
 
 
 
 
 
g) Varje part har en röst vid partsförsam-

lingens sammanträde.  
h) Partsförsamlingen skall anta sina egna 

procedurregler, i vilka skall ingå bestäm-
melser om val av ordförande och andra 
funktionärer. 

 
i) Varje part skall stå för sina egna kost-

nader för deltagande i partsförsamlingens 
sammanträden. Utgifterna för partsförsam-
lingens sammanträden skall hänföras till 
ITSOs administrativa kostnader. 

fer of ITSO’s space system  to the Compa-
ny.  In addition to the ordinary meetings of 
the Parties, the Assembly of Parties may 
meet in extraordinary meetings, which may 
be convened upon request of the executive 
organ acting pursuant to the provisions of 
paragraph (k) of Article X, or upon the 
written request of one or more Parties to the 
Director General that sets forth the purpose 
of the meeting and which receives the sup-
port of at least one-third of the Parties inc-
luding the requesting Parties.  The Assemb-
ly of Parties  shall establish the conditions 
under which the Director General may con-
vene  an extraordinary meeting of the As-
sembly of Parties.  

(f) A quorum for any meeting of the As-
sembly of Parties shall consist of represen-
tatives of a majority of the Parties.  Deci-
sions on matters of substance shall be taken 
by an affirmative vote cast by at least two-
thirds of the Parties whose representatives 
are present and voting.  Decisions on pro-
cedural matters shall be taken by an affir-
mative vote cast by a simple majority of the 
Parties whose representatives are present 
and voting.  Disputes whether a specific 
matter is procedural or substantive shall be 
decided by a vote cast by a simple majority 
of the Parties whose representatives are pre-
sent and voting.  Parties shall be afforded 
an opportunity to vote by proxy or other 
means as deemed appropriate by the As-
sembly of Parties and shall be provided 
with necessary information sufficiently in 
advance of the meeting of the Assembly of 
Parties.  

(g)  For any meeting of the Assembly of 
Parties, each Party shall have one vote.  

(h)  The Assembly of Parties shall adopt 
its own rules of procedure, which shall inc-
lude provision for the election of a Chair-
man and other officers as well as provisions 
for participation and voting.    

(i)  Each Party shall meet its own costs of 
representation at a meeting of the Assembly 
of Parties.  Expenses of meetings of the As-
sembly of Parties shall be regarded as an 
administrative cost of ITSO. 
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Artikel X  

Generaldirektören 

Article X 

Director General 

 
a) Det verkställande organet leds av gene-

raldirektören, som är direkt ansvarig inför 
partsförsamlingen. 

b) Generaldirektören skall 
i) vara ITSOs högste befattningshavare 

och dess lagliga representant samt ansvara 
för genomförandet av alla ledningsfunktio-
ner, inklusive utövandet av rättigheterna en-
ligt överenskommelsen, 

ii) skall följa av partsförsamlingen angiv-
na verksamhetsriktlinjer och direktiv, och 

 
iii) utses av partsförsamlingen för fyra år 

eller för den tid som partsförsamlingen be-
stämmer. Partsförsamlingen kan avsätta ge-
neraldirektören genom ett motiverat beslut. 
Ingen kan utnämnas till generaldirektör för 
längre tid än åtta år. 

 
c) Vid tillsättandet av generaldirektör och 

andra tjänstemän i det verkställande organet 
skall särskilt beaktas att de som tillsätts 
uppvisar största möjliga redbarhet, sakkun-
skap och duglighet med beaktande av förde-
larna med en rekrytering baserad på en så 
stor regional och geografisk spridning som 
möjligt. Generaldirektören och tjänstemän-
nen i det verkställande organet skall avhålla 
sig från varje åtgärd som inte kan förenas 
med deras åligganden inom ITSO. 

 
d) Generaldirektören fastställer på parts-

församlingens inrådan och enligt dess in-
struktioner hur anställda tjänstemäns och 
arbetstagares arbete skall organiseras, per-
sonalens indelning och ordinarie anställ-
ningsvillkor samt utnämner det verksstäl-
lande organets personal. Generaldirektören 
kan utse konsulter och andra rådgivare till 
det verkställande organet. 

e) Generaldirektören övervakar att bola-
get iakttar grundprinciperna. 

 
f) Generaldirektören 
i) övervakar att bolaget iakttar grundprin-

ciperna när det betjänar de kunder som har 
rätt till nödvändig förbindelse så, att avtalet 

(a) The executive organ shall be headed 
by the Director General who shall be direct-
ly responsible to the Assembly of Parties. 

(b) The Director General shall  
(i) be the chief executive and the legal re-

presentative of ITSO and shall be respon-
sible for the performance of all manage-
ment functions, including the exercise of 
rights under contract; 

(ii) act in accordance with the policies 
and directives of the Assembly of Parties; 
and 

(iii) be appointed by the Assembly of 
Parties for a term of four years or such 
other period as the Assembly of Parties de-
cides.  The Director General may be remo-
ved from office for cause by the Assembly 
of Parties.  No person shall be appointed as 
Director General for more than eight years.  

(c) The paramount consideration in the 
appointment of the Director General and in 
the selection of other personnel of the exe-
cutive organ shall be the necessity of ensu-
ring the highest standards of integrity, com-
petency and efficiency, with consideration 
given to the possible advantages of recruit-
ment and deployment on a regionally and 
geographically diverse basis.  The Director 
General and the personnel of the executive 
organ shall refrain from any action incom-
patible with their responsibilities to ITSO.       

(d) The Director General shall, subject to 
the guidance and instructions of the As-
sembly of Parties, determine the structure, 
staff levels and standard terms of employ-
ment of officials and employees, and shall 
appoint the personnel of the executive or-
gan. The Director General may select con-
sultants and other advisers to the executive 
organ.                 

(e) The Director General shall supervise 
the Company’s adherence to the Core Prin-
ciples. 

(f) The Director General shall 
(i) monitor the Company’s adherence to 

the Core Principle to serve LCO customers 
by honoring LCO contracts; 
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om skyldighet att tillhandahålla nödvändig 
förbindelse iakttas, 

ii) behandlar bolagets beslut i anslutning 
till förfrågningar ansökningar då det gäller 
ingående av avtal om skyldighet att tillhan-
dahålla nödvändig förbindelse, 

iii) bistår kunder med rätt till nödvändig 
förbindelse vid angörandet av tvister med 
bolaget genom att erbjuda medlingstjänster, 
och  

iv) ger råd vid val av konsulter och med-
lare om en kund med rätt till nödvändig 
förbindelse beslutar inleda ett skiljedoms-
förfarande gentemot bolaget. 

g) generaldirektören rapporterar till par-
terna i de ärenden som nämns i punkt f). 

 
h) På de villkor som partsförsamlingen 

uppställer kan generaldirektören inleda skil-
jedomsförfarande gentemot bolaget enligt 
överenskommelsen om allmännyttiga tjäns-
ter. 

i) Generaldirektören verkar tillsammans 
med bolaget i enlighet med överenskom-
melsen om allmännyttiga tjänster. 

j) Generaldirektören behandlar för ITSOs 
räkning alla ärenden i anslutning till parter-
nas gemensamma arv och meddelar sina 
ståndpunkter till de rapporterande organet. 

 
k) Om generaldirektören är av den åsikten 

att någon part inte har agerat i enlighet med 
villkoren i artikel XI c), och detta har in-
verkat menligt på bolagets förutsättningar 
att iaktta grund-principerna, skall generaldi-
rektören ta kontakt med parten i fråga för 
att reda ut situationen och kan i enlighet 
med de av partsförsamlingen fastställda 
villkor som avses i artikel IX e) samman-
kalla partsförsamlingen till ett extraordina-
rie sammanträde. 

l) Partsförsamlingen skall utse en högre 
tjänsteman i det verkställande organet att 
tjänstgöra som ställföreträdare för general-
direktören när denne inte är närvarande el-
ler förhindrad att fullgöra sina åligganden 
eller om befattningen som generaldirektör 
är ledig. Ställföreträdaren skall ha alla de 
befogenheter som tillkommer generaldirek-
tören enligt denna överenskommelse. Om 
befattningen som generaldirektör blir ledig, 
skall ställföreträdande generaldirektören 

 
(ii) consider the decisions taken by the 

Company with respect to petitions for eligi-
bility to enter into an LCO contract; 

 
(iii) assist LCO customers in resolving 

their disputes with the Company by  provi-
ding conciliation services; and 

 
(iv) in the event an LCO customer decides 

to initiate an arbitration proceeding against 
the Company, provide advice on the selec-
tion of consultants and arbiters.  

(g) The Director General shall report to 
the Parties on the matters referred to in pa-
ragraphs (d) through (f). 

(h) Pursuant to the terms to be established 
by the Assembly of Parties, the Director 
General may commence arbitration procee-
dings against the Company pursuant to the 
Public Services Agreement.                

(i)  The Director General shall deal with 
the Company in accordance with the Public 
Services Agreement.                

(j) The Director General, on behalf of 
ITSO, shall consider all issues arising from 
the Parties’ Common Heritage and shall 
communicate the views of the Parties to the 
Notifying Administration(s).                

(k) When the Director General is of the 
view that a Party’s failure to take action 
pursuant to Article XI (c) has impaired the 
Company’s ability to comply with the Core 
Principles, the Director General shall con-
tact that Party to seek a resolution of the si-
tuation and may, consistent with the condi-
tions established by the Assembly of Parties 
pursuant to Article IX (e), convene an ex-
traordinary meeting of the Assembly of Par-
ties.                 

 (l) The Assembly of Parties shall desig-
nate a senior officer of the executive organ 
to serve as the Acting Director General 
whenever the Director General is absent or 
is unable to discharge his duties, or if the 
office of Director General should become 
vacant. The Acting Director General shall 
have the capacity to exercise all the powers 
of the Director General pursuant to this 
Agreement. In the event of a vacancy, the 
Acting Director General shall serve in that 
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tjänstgöra i denna sin egenskap till dess, 
med minsta möjliga dröjsmål, en ny gene-
raldirektör hunnit utnämnas och befattning-
en bekräftas, i enlighet med punkt b) iii) i 
denna artikel. 

capacity until the assumption of office by a 
Director General appointed and confirmed, 
as expeditiously as possible, in accordance 
with subparagraph (b) (iii) of this Article. 

 
Artikel XI  

Parternas rättigheter och skyldigheter 

Article XI 

Rights and Obligations of Parties 

 
a) Parterna skall utöva sina rättigheter och 

iaktta sina skyldigheter enligt denna över-
enskommelse på ett sätt som är förenligt 
med och som främjar de grundsatser som 
anges i ingressen, de grundprinciper som 
anges i artikel III och vad som anges i övri-
ga bestämmelser. 

b) Alla parter har rätt att närvara vid och 
delta i alla konferenser och sammanträden, 
vid vilka de enligt denna överenskommelse 
är berättigade att närvara, liksom vid varje 
annat möte som sammankallats av ITSO el-
ler hålls under ITSOs överinseende i över-
ensstämmelse med de anstalter för sådana 
möten som vidtagits av ITSO. Denna rätt 
gäller var sammankomsten än äger rum. 
Det verkställande organet skall förvissa sig 
om att den part som står värd för varje så-
dan konferens eller sammankomst föreskri-
ver rätt för representanter för alla närvaro-
berättigade parter att resa in i värdlandet 
och vistas där under den tid konferensen el-
ler sammankomsten varar. 

c) För att bolaget skall kunna iaktta 
grundprinciperna skall alla parter vidta 
nödvändiga åtgärder på ett öppet, icke-
diskriminerande och konkurrensmässigt ne-
utralt sätt med tillämpande av lämpliga na-
tionella förfaranden samt med stöd av de 
adekvata internationella avtal till vilka par-
terna är anslutna. 

(a) The Parties shall exercise their rights 
and meet their obligations under this Agre-
ement in a manner fully consistent with and 
in furtherance of the principles stated in the 
Preamble, the Core Principles in Article III 
and other provisions of this Agreement. 

 
(b) All Parties shall be allowed to attend 

and participate in all conferences and mee-
tings, in which they are entitled to be repre-
sented in accordance with any provisions of 
this Agreement, as well as any other mee-
ting called by or held under the auspices of 
ITSO, in accordance with the arrangements 
made by ITSO for such meetings regardless 
of where they may take place.  The executi-
ve organ shall ensure that arrangements 
with the host Party for each such conferen-
ce or meeting shall include a provision for 
the admission to the host country and so-
journ for the duration of such conference or 
meeting, of representatives of all Parties en-
titled to attend.  

(c) All Parties shall take the actions requi-
red, in a transparent, non-discriminatory, 
and competitively neutral manner, under 
applicable domestic procedure and pertinent 
international agreements to which they are 
party, so that the Company may fulfill the 
Core Principles. 

 
Artikel XII  

Frekvenstilldelning 

Article XII 

Frequency Assignments 

 
a) Medlemmarna i ITSO förfogar över ut-

rymmet för omloppsbanor och tilldelade 
frekvenser medan koordineringsprocessen 
pågår samt när de har registrerats för par-

(a) The Parties of ITSO shall retain the 
orbital locations and frequency assignments 
in process of coordination or registered on 
behalf of the Parties with the ITU pursuant 
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terna i fråga i Internationella teleunionen i 
enlighet med bestämmelserna i dess radio-
reglemente fram till dess att de rap-
porterande organ som valts har meddelat 
depositarien om att de har godkänt, antagit 
eller ratificerat det gällande avtalet. Parter-
na väljer bland ITSOs medlemmar en part 
att representera alla ITSOs medlemmar i 
ITU under den tid ITSOs medlemmar för-
fogar över sådana tilldelade frekvenser. 

b) Den part som enligt punkt a) har valts 
till representant för parterna under den tid 
under vilken ITSO förfogar över de tillde-
lade frekvenserna, skall efter att ha fått de-
positariens meddelande om att en part som 
partsförsamlingen valt till rapporterande or-
gan har godkänt, antagit eller ratificerat det 
gällande avtalet, överföra de tilldelade fre-
kvenserna till de rapporterande organ som 
valts. 

 
c) En part som valts till rapporterande or-

gan för bolaget skall enligt lämpliga natio-
nella förfaranden 

i) bemyndiga bolaget att använda en så-
dan frekvenstilldelning för att grundprinci-
perna skall kunna genomföras, och 

ii) återkalla frekvenstilldelningen i enlig-
het med de förfaranden som Internationella 
teleunionen tillämpar, .om en sådan an-
vändning inte längre är bemyndigad eller 
om bolaget inte längre kräver en sådan till-
delad frekvens,  

d) Om en part som har valts till rapporte-
rande organ för bolaget upphör att vara 
medlem av ITSO enligt artikel XIV, skall 
parten utan hinder av vad som bestäms i 
denna överenskommelse vara förpliktad att 
iaktta alla bestämmelser av betydelse i den-
na överenskommelse samt i Internationella 
teleunionens radioreglemente tills de tillde-
lade frekvenserna har överförts till någon 
annan part i enlighet med Internationella te-
leunionens förfaranden.   

e) En part som valts till rapporterande or-
gan enligt punkt c) skall 

 
i) minst en gång om året rapportera till 

generaldirektören hur det rapporterande or-
ganet handlat med avseende på bolaget, i 
synnerhet då det gäller hur parten iakttar 
sina skyldigheter enligt artikel XI c), 

to the provisions set forth in the ITU’s Ra-
dio Regulations until such time as the selec-
ted Notifying Administration(s) has provi-
ded its notification to the Depositary that it 
has approved, accepted or ratified the pre-
sent Agreement.  The Parties shall select 
among the ITSO members a Party to repre-
sent all ITSO member Parties with the ITU 
during the period in which the Parties of 
ITSO retain such assignments.  

(b)  The Party selected pursuant to para-
graph (a) to represent all Parties during the 
period in which ITSO retains the assign-
ments shall, upon the receipt of the notifica-
tion by the Depositary of the approval, ac-
ceptance or ratification of the present Agre-
ement by a Party selected by the Assembly 
of Parties to act as a Notifying Administra-
tion for the Company, transfer such as-
signments to the selected Notifying Admi-
nistration(s).  

(c) Any Party selected to act as the Com-
pany’s Notifying Administration shall, un-
der applicable domestic procedure:                  

(i) authorize the use of such frequency as-
signment by the Company so that the Core 
Principles may be fulfilled; and                        

(ii) in the event that such use is no longer 
authorized, or the Company no longer re-
quires such frequency assignment(s), cancel 
such frequency assignment under the pro-
cedures of the ITU. 

 
(d) Notwithstanding any other provision 

of this Agreement, in the event a Party se-
lected to act as a Notifying Administration 
for the Company ceases to be a member of 
ITSO pursuant to Article XIV, such Party 
shall be bound and subject to all relevant 
provisions set forth in this Agreement and 
in the ITU’s Radio Regulations until the 
frequency assignments are transferred to 
another Party in accordance with ITU pro-
cedures. 

(e) Each Party selected to act as a Notify-
ing Administration pursuant to paragraph 
(c) shall:  

(i) report at least on an annual basis to the 
Director General on the treatment afforded 
by such Notifying Administration to the 
Company, with particular regard to such 
Party’s adherence to its obligations under 
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ii) begära generaldirektörens åsikt för IT-

SOs vidkommande om de åtgärder som 
skall vidtas för att bolaget skall kunna iaktta 
grundprinciperna, 

iii) arbeta tillsammans med generaldirek-
tören för ITSOs räkning för eventuella åt-
gärder från de rapporterande organets sida 
för att tillträdet till länder med nödvändig 
förbindelse skall kunna utvidgas, 

iv) underrätta generaldirektören och dis-
kutera med honom om den koordinering av 
Internationella telesatellitorganisationens 
satellitsystem som görs för bolagets räkning 
för att användarna av nödvändig förbindelse 
skall kunna garanteras globala anslutnings-
möjligheter och service, och 

v) föra diskussioner med Internationella 
teleunionen om vilket behov användarna i 
länder med nödvändig förbindelse har av te-
lekommunikationstjänster förmedlade av 
satelliter. 

Article XI(c);                              
(ii) seek the views of the Director Gene-

ral, on behalf of ITSO, regarding actions 
required to implement the Company’s ful-
fillment of the Core Principles;                         

(iii) work with the Director General, on 
behalf of ITSO, on potential activities of the 
Notifying Administration(s) to expand ac-
cess to lifeline countries;                              

 
(iv) notify and consult with the Director 

General on ITU satellite system coordina-
tions that are undertaken on behalf of the 
Company to assure that global connectivity 
and service to lifeline users are maintained; 
and                               

 
(v) consult with the ITU regarding the sa-

tellite communications needs of lifeline 
users. 

 
Artikel XIII  

ITSOs säte, privilegier, friheter och immu-
niteter 

Article XIII 

ITSO Headquarters, Privileges, Exemp-
tions, Immunities 

 
a) ITSO skall ha sitt säte i Washington 

D.C., om inte partsförsamlingen beslutar 
något annat. 

b) Inom det verksamhetsområde som fö-
reskrivs i denna överenskommelse skall 
ITSO och dess egendom i alla stater som är 
parter i denna överenskommelse vara befri-
ad från all nationell inkomstskatt och natio-
nell direkt förmögenhetsskatt. Varje part 
åtar sig i enlighet med tilllämpligt inhemskt 
förfarande att eftersträva att ITSO och dess 
egendom erhåller sådan ytterligare befrielse 
från inkomstskatt och direkt förmögenhets-
skatt samt tullar som är önskvärd med tanke 
på ITSOs särskilda beskaffenhet. 

c) Det åligger varje part, utom den part på 
vars territorium ITSOs säte är beläget att i 
enlighet med det protokoll som avses i den-
na punkt, samt den part på vars territorium 
ITSOs säte är beläget att, i enlighet med 
den överenskommelse rörande organisatio-
nens säte som avses i denna punkt, bevilja 
behövliga privilegier, friheter och immuni-

(a) The headquarters of ITSO shall be in 
Washington, D.C. unless otherwise deter-
mined by the Assembly of Parties.  

(b) Within the scope of activities authori-
zed by this Agreement, ITSO and its pro-
perty shall be exempt in all States Party to 
this Agreement from all national income 
and direct national property taxation. Each 
Party undertakes to use its best endeavors to 
bring about, in accordance with the appli-
cable domestic procedure, such further ex-
emption of ITSO and its property from in-
come and direct property taxation, and cus-
toms duties, as is desirable, bearing in mind 
the particular nature of  ITSO.  

(c) Each Party other than the Party in 
whose territory the headquarters of ITSO is 
located shall grant in accordance with the 
Protocol referred to in this paragraph, and 
the Party in whose territory the headquar-
ters of ITSO is located shall grant in
accordance with the Headquarters Agree-
ment referred to in this paragraph, the ap-
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teter för ITSO, dess tjänstemän och sådana 
anställda som särskilt nämns i protokollet 
och överenskommelsen, liksom för parter 
och partsrepresentanter. Immunitet enligt 
vad som nämns ovan skall i synnerhet, i den 
utsträckning och i de fall som föreskrivs i 
den överenskommelse rörande organisatio-
nens säte och det protokoll som avses i 
denna punkt, avse rättsliga åtgärder med 
avseende på handlingar eller skriftliga eller 
muntliga framställningar i samband med 
ifrågavarande persons tjänsteutövning inom 
ramen för hans åligganden. Den part på vars 
territorium ITSOs säte är beläget skall sna-
rast möjligt ingå en överenskommelse med 
ITSO rörande organisationens säte som in-
nehåller bestämmelser om privilegier, frihe-
ter och immuniteter. Även övriga parter 
skall snarast möjligt upprätta ett protokoll 
innehållande bestämmelser om privilegier, 
friheter och immuniteter. Överenskommel-
sen om organisationens säte och protokollet 
skall vara fristående från denna överens-
kommelse, och i såväl överenskommelsen 
som protokollet skall anges villkor för dess 
upphörande. 

propriate privileges, exemptions and immu-
nities to ITSO, to its officers, and to those 
categories of its employees specified in 
such Protocol and Headquarters Agreement, 
to Parties and representatives of Parties. In 
particular, each Party shall grant to these 
individuals immunity from legal process in 
respect of acts done or words written or 
spoken in the exercise of their functions and 
within the limits of their duties, to the ex-
tent and in the cases to be provided for in 
the Headquarters Agreement and Protocol 
referred to in this paragraph.  The Party in 
whose territory the headquarters of ITSO is 
located shall, as soon as possible, conclude 
a Headquarters Agreement with ITSO cove-
ring privileges, exemptions and immunities. 
The other Parties shall, also as soon as pos-
sible, conclude a Protocol covering privile-
ges, exemptions and immunities. The 
Headquarters Agreement and the Protocol 
shall be independent of this Agreement and 
each shall prescribe the conditions of its 
termination. 

 
Artikel XIV  

Utträde 

Article XIV 

Withdrawal 

 
a) i) En part kan frivilligt utträda ur ITSO. 

Parten skall skriftligen underrätta deposita-
rien om sitt beslut att utträda.  

 
ii) Depositarien meddelar alla parter samt 

det verkställande organet om en parts beslut 
att utträda enligt punkt a) i) i denna artikel. 

 
 
iii) Om inte något annat bestäms i artikel 

XII d), skall ett frivilligt utträde träda i kraft 
och denna överenskommelse upphöra att 
gälla för partens vidkommande tre månader 
efter den då meddelande enligt punkt a) i) i 
denna artikel mottagits. 

 
b) i) Om en part verkar ha underlåtit att 

iaktta en skyldighet enligt denna överens-
kommelse, skall partsförsamlingen på basis 
av ett meddelande om detta eller på eget 

(a) (i) Any Party may withdraw volun-
tarily from ITSO.  A Party shall give writ-
ten notice to the Depositary of its decision 
to withdraw.   

(ii) Notification of the decision of a Party 
to withdraw pursuant to subparagraph (a)(i) 
of this Article shall be transmitted by the 
Depositary to all Parties and to the executi-
ve organ.                             

(iii) Subject to Article XII(d), voluntary 
withdrawal shall become effective and this 
Agreement shall cease to be in force, for a 
Party three months after the date of receipt 
of the notice referred to in subparagraph 
(a)(i) of this Article.  

 
(b) (I) If a Party appears to have failed to 

comply with any obligation under this 
Agreement, the Assembly of Parties, having 
received notice to that effect or acting on its 
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initiativ, med beaktande av partens eventu-
ella synpunkter i ärendet, och om partsför-
samlingen finner att underlåtenheten i fråga 
verkligen förekommit, besluta att parten 
skall anses ha utträtt ur ITSO. Denna över-
enskommelse skall upphöra att gälla för 
parten från dagen för ett sådant beslut. Ett 
extraordinarie sammanträde för partsför-
samlingen kan sammankallas för detta än-
damål. 

ii) Om partsförsamlingen beslutar att en 
part har ha utträtt ur ITSO enligt punkt b) i) 
i denna artikel, skall det verkställande orga-
net underrätta depositarien om detta, som 
meddelar samtliga parter. 

 
c) Sedan depositarien respektive det verk-

ställande organet mottagit underrättelse om 
utträde i enlighet med punkt a) i) i denna ar-
tikel, skall den rapporterande partens inte 
längre ha rätt att vara representerad eller 
rösta i partsförsamlingen och inte heller att 
åta sig förpliktelser eller ansvar efter att en 
sådan underrättelse mottagits. 

 
d) Om partsförsamlingen enligt punkt b) i 

denna artikel beslutar anse att en part har 
utträtt ur ITSO, skall parten inte längre 
kunna åta sig förpliktelser eller ansvar efter 
beslutet. 

e) En part skall inte vara skyldig att utträ-
da ur ITSO som omedelbar följd av någon 
ändring i partens ställning i förhållande till 
Förenta Nationerna eller Internationella te-
leunionen.. 

own initiative, and having considered any 
representations made by the Party, may de-
cide, if it finds that the failure to comply 
has in fact occurred, that the Party be dee-
med to have withdrawn from ITSO.  This 
Agreement shall cease to be in force for the 
Party as of the date of such decision.  An 
extraordinary meeting of the Assembly of 
Parties may be convened for this purpose. 

 
(ii) If the Assembly of Parties decides that 

a Party shall be deemed to have withdrawn 
from ITSO pursuant to subparagraph (i) of 
this paragraph (b), the executive organ shall 
notify the Depositary, which shall transmit 
the notification to all Parties.   

(c) Upon the receipt by the Depositary or 
the executive organ, as the case may be, of 
notice of decision to withdraw pursuant to 
subparagraph (a)(i) of this Article, the Party 
giving notice shall cease to have any rights 
of representation and any voting rights in 
the Assembly of Parties, and shall incur no 
obligation or liability after the receipt of the 
notice.  

(d) If the Assembly of Parties, pursuant to 
paragraph (b) of this Article, deems a Party 
to have withdrawn from ITSO, that Party 
shall incur no obligation or liability after 
such decision.   

(e) No Party shall be required to withdraw 
from ITSO as a direct result of any change 
in the status of that Party with regard to the 
United Nations or the International Tele-
communication Union. 

 
Artikel XV  

Ändring 

Article XV 

Amendment 

 
a) En part kan föreslå ändringar i denna 

överenskommelse. Föreslagna ändringar 
skall tillställas det verkställande organet, 
som omedelbart vidarebefordrar dem till 
samtliga parter. 

b) Församlingen skall behandla varje fö-
reslagen ändring vid sitt första ordinarie 
sammanträde sedan det verkställande orga-
net distribuerat ändringen, eller vid ett i en-
lighet med bestämmelserna i artikel IX i 
denna överenskommelse tidigare samman-

(a) Any Party may propose amendments 
to this Agreement.  Proposed amendments 
shall be submitted to the executive organ, 
which shall distribute them promptly to all 
Parties. 

(b) The Assembly of Parties shall consi-
der each proposed amendment at its first 
ordinary meeting following its distribution 
by the executive organ, or at an earlier ex-
traordinary meeting convened in accordan-
ce with the procedures of Article IX of this 
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kallat extraordinarie sammanträde, om det 
verkställande organet har distribuerat änd-
ringsförslaget minst nittio dagar innan 
sammanträdet börjar.  

c) Partsförsamlingen skall besluta om var-
je föreslagen ändring i enlighet med be-
stämmelserna om beslutförhet och röstning 
i artikel IX i denna överenskommelse. 
Partsförsamlingen skall jämka ändringsför-
slag som distribuerats i enlighet med vad 
som bestäms i punkt b) i denna artikel, samt 
även beslut om ändringsförslag som inte 
distribuerats men som omedelbart följer av 
en föreslagen eller jämkad ändring. 

d) En ändring som godkänts av partsför-
samlingen träder i kraft enligt punkt e) i 
denna artikel sedan depositarien mottagit 
meddelande om godkännande, antagande 
eller ratifikation av ändringen från två tred-
jedelar av de stater som var parter när änd-
ringen godkändes av partsförsamlingen. 

 
 
e) Depositarien skall underrätta samtliga 

parter om godkännande, antagande eller ra-
tifikation som enligt punkt d) i denna artikel 
fordras för att en ändring skall träda i kraft 
så snart han mottagit meddelande därom. 
Nittio dagar efter det att detta meddelande 
distribuerats skall ändringen träda i kraft för 
samtliga parter, även för dem som ännu inte 
godkänt, antagit eller ratificerat ändringen 
och som inte utträtt ur ITSO. 

f) Oaktat bestämmelserna i punkt d) och 
e) i denna artikel träder ändring inte i kraft 
tidigare än åtta månader före eller senare än 
aderton månader efter den dag då den god-
känts av partsförsamlingen. 

Agreement, provided that the proposed 
amendment has been distributed by the exe-
cutive organ at least ninety days before the 
opening date of the meeting. 

(c) The Assembly of Parties shall take de-
cisions on each proposed amendment in ac-
cordance with the provisions relating to qu-
orum and voting contained in Article IX of 
this Agreement.  It may modify any propo-
sed amendment, distributed in accordance 
with paragraph (b) of this Article, and may 
also take decisions on any amendment not 
so distributed but directly consequential to a 
proposed or modified amendment. 

(d) An amendment which has been ap-
proved by the Assembly of Parties shall en-
ter into force in accordance with paragraph 
(e) of this Article after the Depositary has 
received notice of approval, acceptance or 
ratification of the amendment from two-
thirds of the States which were Parties as of 
the date upon which the amendment was 
approved by the Assembly of Parties. 

(e) The Depositary shall notify all the Par-
ties as soon as it has received the acceptan-
ces, approvals or ratifications required by 
paragraph (d) of this Article for the entry 
into force of an amendment. Ninety days af-
ter the date of issue of this notification, the 
amendment shall enter into force for all 
Parties, including those that have not yet 
accepted, approved, or ratified it and have 
not withdrawn from ITSO. 

(f) Notwithstanding the provisions of pa-
ragraphs (d) and (e) of this Article, an 
amendment shall not enter into force less 
than eight months after the date it has been 
approved by the Assembly of Parties. 

 
 

Artikel XVI   

Avgörande av tvister 

Article XVI 

Settlement of Disputes 

 
a) Alla rättstvister på grund av rättigheter 

eller skyldigheter enligt denna överens-
kommelse mellan parterna eller mellan 
ITSO och en eller flera parter, skall, om de 
inte annars avgörs inom rimlig tid, hänskju-
tas till skiljedom i enlighet med bestämmel-
serna i bilaga A. 

(a) All legal disputes arising in connec-
tion with the rights and obligations under 
this Agreement between Parties with re-
spect to each other, or between ITSO and 
one or more Parties, if not otherwise settled 
within a reasonable time, shall be submitted 
to arbitration in accordance with the provi-
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b) Alla rättstvister på grund av rättigheter 

eller skyldigheter enligt denna överens-
kommelse mellan en part och en stat som 
upphört att vara part eller mellan ITSO och 
en stat som upphört att vara part och som 
uppkommit sedan staten upphört att vara 
part, skall, om den inte på annat sätt avgörs 
inom rimlig tid, hänskjutas till skiljedom i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
bilaga A till denna överenskommelse, under 
förutsättning att den stat som upphört att 
vara part samtycker därtill. Om en stat upp-
hör att vara part efter att den rättstvist där 
den är part har hänskjutits till skiljedoms-
förfarande enligt punkt a) i denna artikel, 
skall skiljedomsförfarandet fortsätta och av-
slutas. 

c) Alla rättstvister som uppkommer på 
grund av överenskommelser mellan ITSO 
och en part är underkastade de bestämmel-
ser om agörande av tvister som återfinns i 
sådana överenskommelser. Saknas sådana 
bestämmelser skall sådana tvister, om de 
inte kan avgöras på annat sätt, hänskjutas 
till skiljedom i överensstämmelse med be-
stämmelserna i bilaga A till denna över-
enskommelse, om de tvistande parterna 
samtycker därtill. 

sions of Annex A to this Agreement. 
(b) All legal disputes arising in connec-

tion with the rights and obligations under 
this Agreement between a Party and a State 
which has ceased to be a Party or between 
ITSO and a State which has ceased to be a 
Party, and which arise after the State ceased 
to be a Party, if not otherwise settled within 
a reasonable time, shall be submitted to ar-
bitration in accordance with the provisions 
of Annex A to this Agreement, provided 
that the State which has ceased to be a Party 
so agrees.  If a State ceases to be a Party, 
after a dispute in which it is a disputant has 
been submitted to arbitration pursuant to 
paragraph (a) of this Article, the arbitration 
shall be continued and concluded. 

 
(c) All legal disputes arising as a result of 

agreements between ITSO and any Party 
shall be subject to the provisions on settle-
ment of disputes contained in such agree-
ments.  In the absence of such provisions, 
such disputes, if not otherwise settled, may 
be submitted to arbitration in accordance 
with the provisions of Annex A to this 
Agreement if the disputants so agree. 

 

 
Artikel XVII  

Undertecknande 

Article XVII 

Signature 

 
a) Denna överenskommelse är öppen för 

undertecknande i Washington från den 20 
augusti 1971 till dess den träder i kraft eller 
till dess en tid av nio månader förflutit, vil-
kendera tidpunkten som först inträffar 

i) av regeringen i en stat som är part i den 
provisoriska överenskommelsen, 

ii) av regering i en annan stat som är med-
lem i Förenta Nationerna eller Internatio-
nella teleunionen, 

b) En regering kan underteckna denna 
överenskommelse utan förbehåll för ratifi-
kation, antagande eller godkännande eller 
med en förklaring om att denna gäller med 
förbehåll för ratifikation, antagande eller 
godkännande. 

c) En stat som avses i punkt a) i denna ar-

(a) This Agreement shall be open for sig-
nature at Washington from August 20, 1971 
until it enters into force, or until a period of 
nine months has elapsed, whichever occurs 
first: 

(i) by the Government of any State party 
to the Interim Agreement; 

(ii) by the Government of any other State 
member of the United Nations or the Inter-
national Telecommunication Union. 

(b) Any Government signing this Agree-
ment may do so without its signature being 
subject to ratification, acceptance or appro-
val or with a declaration accompanying its 
signature that it is subject to ratification, ac-
ceptance or approval. 

(c) Any State referred to in paragraph (a) 
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tikel skall ansluta sig till denna överens-
kommelse när den inte längre är öppen för 
undertecknande. 

d) Reservation får inte göras mot denna 
överenskommelse. 

of this Article may accede to this Agree-
ment after it is closed for signature. 

 
(d) No reservation may be made to this 

Agreement. 
 

Artikel XVIII  

Ikraftträdande 

Article XVIII 

Entry Into Force 

 
(a) Denna överenskommelse träder i kraft 

sextio dagar efter den dag då den under-
tecknats utan förbehåll för ratifikation, an-
tagande eller godkännande, eller sextio da-
gar efter det den ratificerats, antagits eller 
godkänts eller tillträtts av två tredjedelar av 
de stater som var parter i den provisoriska 
överenskommelsen då denna överenskom-
melse öppnas för undertecknande. Utan 
hinder av vad som bestäms ovan, träder 
denna överenskommelse inte i kraft tidigare 
än åtta månader före eller senare än högst 
aderton månader efter den dag då den har 
öppnats för undertecknande.  

 
 
b) För en stat vars instrument rörande rati-

fikation, antagande, godkännande eller an-
slutning deponeras efter den dag denna 
överenskommelse träder i kraft i enlighet 
med punkt a) i denna artikel, träder denna 
överenskommelse i kraft den dag då deposi-
tionen sker. 

c) Sedan denna överenskommelse trätt i 
kraft i enlighet med punkt a) i denna artikel, 
kan den tillämpas provisoriskt i förhållande 
till en stat vars regering undertecknat den 
med förbehåll för ratifikation, antagande el-
ler godkännande, om den regeringen så har 
önskat vid undertecknandet eller vid en tid-
punkt därefter innan överenskommelsen 
träder i kraft. Provisorisk tilllämpning upp-
hör 

i) när vederbörande regering deponerar 
instrument rörande ratifikation, antagande 
eller godkännande av denna överenskom-
melse, 

ii) då två år förflutit från den dag då den-
na överenskommelse träder i kraft utan att 
vederbörande regering ratificerat, antagit el-
ler godkänt den, 

(a) This Agreement shall enter into force 
sixty days after the date on which it has 
been signed not subject to ratification, ac-
ceptance or approval, or has been ratified, 
accepted, approved or acceded to, by two-
thirds of the States which were parties to 
the Interim Agreement as of the date upon 
which this Agreement is opened for signa-
ture, provided that such two-thirds include 
parties to the Interim Agreement which then 
held at least two-thirds of the quotas under 
the Special Agreement. Notwithstanding 
the foregoing provisions, this Agreement 
shall not enter into force less than eight 
months or more than eighteen months after 
the date it is opened for signature.  

(b) For a State whose instrument of ratifi-
cation, acceptance, approval or accession is 
deposited after the date this Agreement en-
ters into force pursuant to paragraph (a) of 
this Article, this Agreement shall enter into 
force on the date of such deposit.   

 
(c) Upon entry into force of this Agree-

ment pursuant to paragraph (a) of this Ar-
ticle, it may be applied provisionally with 
respect to any State whose Government 
signed it subject to ratification, acceptance 
or approval if that Government so requests 
at the time of signature or at any time there-
after prior to the entry into force of this 
Agreement.  Provisional application shall 
terminate:  

(i) upon deposit of an instrument of ratifi-
cation, acceptance or approval of this Agre-
ement by that Government; 

 
(ii) upon expiration of two years from the 

date on which this Agreement enters into 
force without having been ratified, accepted 
or approved by that Government; or  
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iii) när vederbörande regering, innan den i 
stycke ii)  nämnda tiden är till ända, medde-
lar att den beslutat att inte ratificera, anta el-
ler godkänna denna överenskommelse. 

Om den provisoriska tillämpningen upp-
hör enligt stycke ii) eller iii), regleras denna 
parts rättigheter och skyldigheter enligt be-
stämmelserna i artikel XIV c) i denna över-
enskommelse. 

 
d) När denna överenskommelse träder i 

kraft upphör den provisoriska överens-
kommelsen att gälla och ersätts av denna 
överenskommelse. 

(iii) upon notification by that Govern-
ment, before expiration of the period men-
tioned in subparagraph (ii) of this para-
graph, of its decision not to ratify, accept or 
approve this Agreement. 

If provisional application terminates pur-
suant to subparagraph (ii) or (iii) of this pa-
ragraph, the pro-visions of paragraph (c) of 
Article XIV of this Agreement shall govern 
the rights and obligations of the Party  

(d) Upon entry into force, this Agreement 
shall replace and terminate the Interim 
Agreement. 

 
Artikel XIX  

Diverse bestämmelser 

Article XIX 

Miscellaneous Provisions 

 
a) ITSOs officiella språk och arbetsspråk 

skall vara engelska, franska och spanska. 
b) Det verkställande organets arbetsord-

ning skall innehålla en bestämmelse om 
omedelbar distribution av kopior av ITSO-
dokument till alla parter i överensstämmel-
se med de önskemål de har uppgett. 

c) Det verkställande organet skall, i enlig-
het med bestämmelserna i Förenta Natio-
nernas partsförsamlings resolution 1721 
(XVI) för kännedom tillställa Förenta Na-
tionernas generalsekreterare och berörda 
fackorgan ITSOs årsberättelse. 

(a) The official and working languages of 
ITSO shall be English, French and Spanish.  

(b) Internal regulations for the executive 
organ shall provide for the prompt distribu-
tion to all Parties of copies of any ITSO do-
cument in accordance with their requests.  

 
(c) Consistent with the provisions of Re-

solution 1721 (XVI) of the General As-
sembly of the United Nations, the executive 
organ shall send to the Secretary General of 
the United Nations, and to the Specialized 
Agencies concerned, for their information, 
an annual report on the activities of ITSO. 

 
Artikel XX  

Depositarie 

Article XX 

Depositary 

 
a) Förenta staternas regering skall vara 

depositarie för denna överenskommelse. 
Hos denne skall deponeras förklaringar en-
ligt artikel XVII b), instrument rörande rati-
fikation, antagande, godkännande eller an-
slutning, ansökningar om provisorisk till-
lämpning, underrättelse rörande ratifikation, 
antagande elle godkännande av ändringar, 
underrättelse om beslut om utträde ur ITSO 
eller underrättelse om upphörande av provi-
sorisk tillämpning av denna överenskom-
melse. 

(a) The Government of the United States 
of America shall be the Depositary for this 
Agreement, with which shall be deposited 
declarations made pursuant to paragraph (b) 
of Article XVII  of this Agreement, instru-
ments of ratification, acceptance, approval 
or accession, requests for provisional appli-
cation, and notifications of ratification, ac-
ceptance or approval of amendments, of de-
cisions to withdraw from ITSO, or of ter-
mination of the provisional application of 
this Agreement. 
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b) Denna överenskommelse, vars engels-
ka, franska och spanska texter har samma 
bevisvärde, skall deponeras i depositariens 
arkiv. Depositarien skall befordra tillstyrkta 
kopior av texten till alla regeringar som un-
dertecknat den eller deponerat instrument 
rörande anslutning till den, liksom till In-
ternationella teleunionen, samt underrätta 
dessa regeringar och Internationella tele-
unionen om undertecknanden, om förklar-
ingar enligt artikel XVIII b) i denna över-
enskommelse, om deposition av instrument 
rörande ratifikation, antagande, godkännan-
de eller anslutning, om ansökningar om 
provisorisk tillämpning, om början av den 
sextiodagarsperiod som avses i artikel XVI-
II a) i denna överenskommelse, om ikraft-
trädande av denna överenskommelse, om 
underrättelse rörande ratifikation, antagande 
eller godkännande av ändringar, om ikraft-
trädande av ändringar, om beslut om utträde 
ur ITSO, om utträden samt om beslut om 
upphörande av provisorisk tillämpning av 
denna överenskommelse. Underrättelse om 
början av sextiodagarsperioden skall ske 
periodens första dag. 

 
 
c) Då denna överenskommelse träder i 

kraft skall depositarien låta registrera den 
hos Förenta Nationernas sekretariat i över-
ensstämmelse med artikel 102 i Förenta Na-
tionernas stadga. 

(b) This Agreement, of which the English, 
French and Spanish texts are equally 
authentic, shall be deposited in the archives 
of the Depositary. The Depositary shall 
transmit certified copies of the text of this 
Agreement to all Governments that have 
signed it or deposited instruments of acces-
sion to it, and to the International Tele-
communication Union, and shall notify tho-
se Governments, and the International Tele-
communication Union, of signatures, of 
declarations made pursuant to paragraph (b) 
of Article XVII of this Agreement, of the 
deposit of instruments of ratification, ac-
ceptance, approval or accession, of requests 
for provisional application, of commence-
ment of the sixty-day period referred to in 
paragraph (a) of Article XVIII  of this 
Agreement, of the entry into force of this 
Agreement, of notifications of ratification, 
acceptance or approval of amendments, of 
the entry into force of amendments, of deci-
sions to withdraw from ITSO, of with-
drawals and of terminations of provisional 
application of this Agreement. Notice of the 
commencement of the sixty-day period 
shall be issued on the first day of that
period.  

(c) Upon entry into force of this Agree-
ment, the Depositary shall register it with 
the Secretariat of the United Nations in ac-
cordance with Article 102 of the Charter of 
the United Nations. 

 
 

Artikel XXI  

Giltighet 

Article XXI 

Duration 

 
 

Denna överenskommelse är i kraft minst 
tolv år från den dag då ITSOs rymdsystem 
överförs till bolaget. Partsförsamlingen kan 
upphäva avtalet efter det att tolv år förflutit 
från den dag då ITSOs rymdsystem över-
gick till bolaget efter en omröstning i enlig-
het med artikel IX f). Ett sådant beslut an-
ses vara en sakfråga. 

 
 
 

This Agreement shall be in effect for at 
least twelve years from the date of transfer 
of ITSO’s space system to the Company.  
The Assembly of Parties may terminate this 
Agreement effective upon the twelfth anni-
versary of the date of transfer of ITSO’s 
space system to the Company by a vote 
pursuant to Article IX(f) of the Parties.  
Such decision shall be deemed to be a mat-
ter of substance.  
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TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har de 
fullvärdiga representanter som församlats i 
Washington och företett sina fullmakter, 
vilka uppfyller de formella kraven, under-
tecknat denna överenskommelse. 

 
VILKET SKEDDE i Washington den tju-

gonde augusti 1971. 
 

IN WITNESS WHEREOF the Plenipo-
tentiaries gathered together in the city of 
Washington, who have submitted their full 
powers, found to be in good and due form, 
have signed this Agreement. 

 
DONE at Washington, on the 20th day of 

August, 1971. 
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Bilaga A 
Annex A 

 
BESTÄMMELSER OM FÖRFARANDET VID AVGÖRANDE AV TVISTER 

PROVISIONS ON PROCEDURES RELATING TO SETTLEMENT OF DISPUTES 

Artikel 1  
 

Endast sådana tvistande som avses i arti-
kel XVI i denna överenskommelse kan om-
fattas av skiljedomsförfarande enligt denna 
bilaga. 

Article 1  
 
The only disputants in arbitration procee-

dings instituted in accordance with this An-
nex shall be those referred to in Article XVI 
of this Agreement. 

 
Artikel 2  

 

En i överensstämmelse med bestämmel-
serna i denna bilaga vederbörligen upprät-
tad skiljedomstol, bestående av tre med-
lemmar, skall vara behörig att besluta i var-
je tvist som faller under dess domvärjo en-
ligt artikel XVI i denna överenskommelse.  

Article 2  
 

An arbitral tribunal of three members 
duly constituted in accordance with the 
provisions of this Annex shall be competent 
to give a decision in any dispute cognizable 
pursuant to Article XVI of this Agreement. 

 
Artikel 3  

 
a) Varje part äger, ej senare än sextio da-

gar före öppningsdagen för det första och 
varje följande ordinarie sammanträde inom 
församlingen, tillställa det verkställande or-
ganet namnen på ej flera än två juridiska 
sakkunniga som under tiden från slutet av 
sådant sammanträde till slutet av nästa or-
dinarie sammanträde med församlingen 
skall stå till förfogande för tjänstgöring som 
ordförande eller ledamöter i skiljedomsto-
lar, upprättade i enlighet med denna bilagas 
föreskrifter. Det verkställande organet skall 
sammanställa en lista över alla dessa perso-
ner och till listan foga de personuppgifter 
som parten tillhandahållit samt delgiva alla 
parter listan ej senare än trettio dagar före 
öppningsdagen före det sammanträde var-
om är fråga. Om namngiven person av nå-
gon orsak inte kan stå till förfogande för val 
till panelen under sextiodagarsperioden före 
öppningsdagen för församlingens samman-
träde, äger den namngivande parten, ej se-
nare än fjorton dagar före öppningsdagen 
för församlingens sammanträde, namngiva 
annan juridisk sakkunnig. 

 
b) Från den i a) i denna artikel nämnda 

Article 3   
 

(a)  Not later than sixty days before the 
opening date of the first and each  subse-
quent ordinary meeting of the Assembly of 
Parties, each Party may submit to the exe-
cutive organ the names of not more than 
two legal experts who will be available for 
the period from the end of such meeting un-
til the end of the second subsequent ordina-
ry meeting of the Assembly of Parties to 
serve as presidents or members of tribunals 
constituted in accordance with this Annex.  
From such nominees the executive organ 
shall prepare a list of all the persons thus 
nominated and shall attach to this list any 
biographical particulars submitted by the 
nominating Party, and shall distribute such 
list to all Parties not later than thirty days 
before the opening date of the meeting in 
question. If for any reason a nominee be-
comes unavailable for selection to the panel 
during the sixty-day period before the ope-
ning date of the meeting of the Assembly of 
Parties, the nominating Party may, not later 
than fourteen days before the opening date 
of the meeting of the Assembly of Parties, 
substitute the name of another legal expert. 

(b)  From the list mentioned in paragraph 
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listan skall församlingen välja elva personer 
att vara ledamöter av en panel, från vilken 
ordförande i skiljedomstolar skall väljas. 
Församlingen skall samtidigt välja en ställ-
företrädare för varje sådan ledamot. Leda-
möter och ställföreträdare skall tjänstgöra 
under den i a) i denna artikel föreskrivna ti-
den. Om en ledamot inte kan tjänstgöra i 
panelen, skall han ersättas av sin ställföre-
trädare. 

c) Panelen skall, i syfte att utse ordföran-
de, av det verkställande organet kallas till 
sammanträde så snart som möjligt sedan 
den valts. Ledamöterna i panelen kan delta i 
sammanträdet genom att vara närvara per-
sonligen eller via elektroniska medier. Pa-
nelen är beslutför, om nio av de elva leda-
möterna deltar i sammanträde med panelen. 
Panelen skall utse en av sina ledamöter att 
vara ordförande genom beslut, som fattas 
med minst sex ledamöters jaröster, avgivna 
i en eller, om erforderligt, mera än en hem-
lig omröstning. En sålunda utsedd ordfö-
rande skall tjänstgöra som sådan för åter-
stoden av sin tid som ledamot i panelen. 
Kostnaden för panelens sammanträden skall 
betraktas som en ITSOs administrativa 
kostnad. 

d) Om varken en panelledamot eller den-
nes ställföreträdare kan tjänstgöra, skall för-
samlingen fylla de sålunda uppkomna va-
kanserna från den lista som avses i a) i den-
na artikel. En person, som valts att ersätta 
ledamot, eller ställföreträdare, vars tjänstgö-
ringstid ej utgått, skall tjänstgöra under 
återstoden av företrädarens tjänstgöringstid. 
Panelen fyller vakanser i fråga om uppdra-
get som panelordförande genom att utse en 
av sina medlemmar enligt det i c) i denna 
artikel föreskrivna förfarandet. 

 
 
e) Vid val av ledamöter och ställföreträ-

dare till panelen enligt b) eller d) i denna ar-
tikel skall församlingen söka säkerställa, att 
panelens sammansättning alltid återspeglar 
såväl lämplig geografisk representation som 
de stora bland parterna företrädda rättssy-
stemen. 

 
 
f) En ledamot eller ställföreträdare i pane-

(a) of this Article, the Assembly of Parties 
shall select eleven persons to be members 
of a panel from which presidents of tribu-
nals shall be selected, and shall select an al-
ternate for each such member. Members 
and alternates shall serve for the period 
prescribed in paragraph (a) of this Article.  
If a member becomes unavailable to serve 
on the panel, he shall be replaced by his al-
ternate.   

(c)  For the purpose of designating a cha-
irman, the panel shall be convened to meet 
by the executive organ as soon as possible 
after the panel has been selected.  Members 
of the panel may participate in this meeting 
in person, or through electronic means.  The 
quorum for a meeting of the panel shall be 
nine of the eleven members. The panel
shall designate one of its members as its 
chairman by a decision taken by the affir-
mative votes of at least six members, cast in 
one or, if necessary, more than one secret 
ballot.  The chairman so designated shall 
hold office as chairman for the rest of his 
period of office as a member of the panel.  
The cost of the meeting of the panel shall 
be regarded as an administrative cost of 
ITSO.  

(d)  If both a member of the panel and the 
alternate for that member become unavai-
lable to serve, the Assembly of Parties shall 
fill the vacancies thus created from the list 
referred to in paragraph (a) of this Article.  
A person selected to replace a member or 
alternate whose term of office has not expi-
red shall hold office for the remainder of 
the term of his predecessor. Vacancies in 
the office of the chairman of the panel shall 
be filled by the panel by designation of one 
of its members in accordance with the pro-
cedure prescribed in paragraph (c) of this 
Article.  

(e)  In selecting the members of the panel 
and the alternates in accordance with para-
graph (b) or (d) of this Article, the Assemb-
ly of Parties shall seek to ensure that the 
composition of the panel will always be 
able to reflect an adequate geographical re-
presentation, as well as the principal legal 
systems as they are represented among the 
Parties. 

(f) Any panel member or alternate serving 
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len, som tjänstgör i skiljedomstol när hans 
tjänstgöringstid utlöper, skall försätta 
tjänstgöringen till dess skiljedomsförfaran-
de, anhängigt vid sådan skiljedomstol, av-
slutas. 

on an arbitral tribunal at the expiration of 
his term shall continue to serve until the 
conclusion of any arbitral proceeding pen-
ding before such tribunal. 

 
Article 4 

 
a) Kärande som önskar hänskjuta en rätts-

tvist till skiljedom tillhandahåller envar sva-
rande och det verkställande organet en 
handling som innehåller: 

i) redogörelse med fullständig beskriv-
ning av den tvist som hänskjuts till skiljde-
om, skälen varför envar svarande anmodas 
delta i skiljedomsförfarandet samt käran-
dens krav; 

ii) en redogörelse varför en skiljedomstol 
upprättad i enlighet med bestämmelserna i 
denna bilaga är behörig i saken och varför 
yrkandet kan bifallas av skiljedomstolen, 
om den finner sig gilla käromålet; 

 
 
iii) en redogörelse varför käranden inte 

kunnat nå avgörande av tvisten inom rimlig 
tid genom förhandling eller på annat sätt än 
skiljedom; 

 
iv) bevis om överenskommelse mellan de 

tvistande att hänskjuta tvisten till skiljedom 
i enlighet med denna bilaga, när fråga är om 
tvist för vilken enligt artikel XVI i denna 
överenskommelse sådan överenskommelse 
erfordras; samt 

v) namnet på den person som av käranden 
utsetts att tjänstgöra som ledamot av skilje-
domstolen. 

b) Det verkställande organet skall skynd-
samt tillställa envar part och panelens ord-
förande en kopia av den enligt a) i denna ar-
tikel tillhandahållna handlingen. 

 

Article 4 
 
(a) Any petitioner wishing to submit a le-

gal dispute to arbitration shall provide each 
respondent and the executive organ with a 
document which contains:   

(i)  a statement which fully describes the 
dispute being submitted for arbitration, the 
reasons why each respondent is required to 
participate in the arbitration, and the relief 
being requested;   

(ii)  a statement which sets forth why the 
subject matter of the dispute comes within 
the competence of a tribunal to be consti-
tuted in accordance with this Annex, and 
why the relief being requested can be gran-
ted by such tribunal if it finds in favor of 
the petitioner;  

(iii)  a statement explaining why the peti-
tioner has been unable to achieve a settle-
ment of the dispute within a reasonable 
time by negotiation or other means short of 
arbitration;   

(iv)  in the case of any dispute for which, 
pursuant to Article XVI of this Agreement, 
the agreement of the disputants is a condi-
tion for arbitration in accordance with this 
Annex, evidence of such agreement; and 

 
(v)  the name of the person designated by 

the petitioner to serve as a member of the 
tribunal.    

(b)  The executive organ shall promptly 
distribute to each Party, and to the chairman 
of the panel, a copy of the document pro-
vided pursuant to paragraph (a) of this Art-
icle. 

 
Artikel 5 

 
a) Inom sextio dagar från den dag då ko-

pior av den i artikel 4 a) i denna bilaga be-
skrivna handlingen mottagits av alla sva-
rande, skall svarandesidan utse en person 
att tjänstgöra som ledamot av skiljedomsto-
len. Inom den tiden äger svarandena, till-

Article 5 
 
(a) Within sixty days from the date copies 

of the document described in paragraph (a) 
of Article 4 of this Annex have been recei-
ved by all the respondents, the side of the 
respondents shall designate an individual to 
serve as a member of the tribunal. Within 
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sammans eller var och en för sig, tillhanda-
hålla envar tvistande och det verkställande 
organet en handling, vari anges de svaro-
mål, däri inbegripet samtliga motyrkanden 
på grund av tvistefrågan, på den handling 
som avses i artikel 4 a) i denna bilaga. Det 
verkställande organet skall skyndsamt till-
ställa panelens ordförande kopia av sådan 
handling. 

 
b) Om svarandesidan inte har utsett en 

person att tjänstgöra som ledamot i skilje-
domstolen inom den medgivna tiden skall 
panelens ordförande utse denne bland de 
sakkunniga vilkas namn tillställts det verk-
ställande organet enligt artikel 3 a) i denna 
bilaga. 

c) Inom trettio dagar från de två ledamö-
terna av skiljedomstolen skall dessa enas 
om en tredje person, vald från den enligt ar-
tikel 3 i denna bilaga upprättade panelen, att 
tjänstgöra som skil-jedomstolens ordföran-
de. Har de ej enats därom inom sådan tid, 
äger vilken som helst av de två utsedda le-
damöterna underrätta panelens ordförande, 
vilken inom tio dagar skall utse annan pa-
nelledamot än sig själv att tjänstgöra som 
skiljedomstolens ordförande. 

 
d) Skiljedomstolen är konstituerad genast 

här ordföranden valts. 

that period, the respondents may, jointly or 
individually, provide each disputant and the 
executive organ with a document stating 
their responses to the document referred to 
in paragraph (a) of Article 4 of this Annex 
and including any counter-claims arising 
out of the subject matter of the dispute. The 
executive organ shall promptly furnish the 
chairman of the panel with a copy of any 
such document.  

(b)  In the event of a failure by the side of 
the respondents to make such a designation 
within the period allowed, the chairman of 
the panel shall make a designation from 
among the experts whose names were sub-
mitted to the executive organ pursuant to 
paragraph (a) of Article 3 of this Annex.  

(c)  Within thirty days after the designa-
tion of the two members of the tribunal, 
they shall agree on a third person selected 
from the panel constituted in accordance 
with Article 3 of this Annex, who shall ser-
ve as the president of the tribunal. In the 
event of failure to reach agreement within 
such period of time, either of the two mem-
bers designated may inform the chairman of 
the panel, who, within ten days, shall desig-
nate a member of the panel other than him-
self to serve as president of the tribunal.  

(d)  The tribunal is constituted as soon as 
the president is selected. 

 
Artikel 6  

 
a) Om vakans uppstår i skiljedomstolen 

av skäl, som ordföranden eller de återståen-
de medlemmarna av skiljedomstolen finner 
inte kan förskyllas de tvistande eller som 
sammanhänger med vederbörlig handlägg-
ning av skiljedomsförfarandet, skall vakan-
sen fyllas i enlighet med följande bestäm-
melser: 

i) om vakansen uppstår på grund av avsä-
gelse från en ledamot, utsedd av en sida i 
tvisten, skall den sidan välja en ersättare 
inom tio dagar från vakansens uppkomst; 

 
ii) om vakansen uppstår på grund av av-

sägelse från ordföranden i skiljedomstolen 
eller från annan av ordföranden utsedd le-
damot i skiljedomstolen, skall ersättare väl-
jas från panelen på det i c) respektive b) i 

Article 6
 

(a)  If a vacancy occurs in the tribunal for 
reasons which the president or the remai-
ning members of the tribunal decide are be-
yond the control of the disputants, or are 
compatible with the proper conduct of the 
arbitration proceedings, the vacancy shall 
be filled in accordance with the following 
provisions:    

(i)  if the vacancy occurs as a result of the 
withdrawal of a member appointed by a 
side to the dispute, then that side shall se-
lect a replacement within ten days after the 
vacancy occurs;   

(ii)  if the vacancy occurs as a result of 
the withdrawal of the president of the tribu-
nal or of another member of the tribunal 
appointed by the chairman, a replacement 
shall be selected from the panel in the man-
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artikel 5 i denna bilaga beskrivna sättet. 
 
b) Om vakans uppstår i skiljedomstolen 

av andra än i a) i denna artikel angivna skäl 
eller om vakans som uppstått enligt den pa-
ragrafen inte fylles, äger återstående leda-
möter av skiljedomstolen ändå, utan hinder 
av bestämmelserna i artikel 2 i denna bila-
ga, på begäran av en sida fortsätta förfaran-
det och meddela skiljedomstolens slutliga 
beslut. 

ner described in paragraph (c) or (b) respec-
tively of Article 5 of this Annex.   

(b)  If a vacancy occurs in the tribunal for 
any reason other than as described in para-
graph (a) of this Article, or if a vacancy oc-
curring pursuant to that paragraph is not fil-
led, the remainder of the tribunal shall have 
the power, notwithstanding the provisions 
of Article 2 of this Annex, upon the request 
of one side, to continue the proceedings and 
give the final decision of the tribunal. 

 
Artikel 7  

 
a) Skiljedomstolen skall bestämma tid 

och plats för sammanträden. 
b) Förfarandet skall inom stängda dörrar. 

Allt till skiljedomstolen överlämnat materi-
al skall vara förtroligt. ITSO samt de parter 
som är tvistande i förfarandet skall dock 
äga rätt att närvara och få del av det över-
lämnade materialet. När ITSO är tvistande i 
skiljedomsförfarandet, skall alla parter ha 
rätt att närvara och få del av det överlämna-
de materialet. 

 
c) I händelse av tvist om skiljedomstolens 

behörighet skall skiljedomstolen först be-
handla den frågan och besluta i den så snart 
som möjligt. 

d) Förfarandet skall vara skriftligt. Varje 
sida skall äga rätt att framlägga skriftlig be-
visning till stöd för sina åberopanden av 
fakta i målet och tillämpliga lagrum. Munt-
lig argumentation och bevisning må emel-
lertid förekomma, om skiljedomstolen fin-
ner det lämpligt. 

e) Förfarandet skall börja med kärandens 
sakframställning, innehållande skälen för 
talan och därtill hörande omständigheter 
som stödes av bevisning samt de rätts-
grundsatser som åberopas. Kärandens sak-
framställning skall följas av svarandens in-
vändningar. Käranden äger framlägga svar 
på svarandens invändningar. Ytterligare 
framställningar må göras endast om skilje-
domstolen finner det erforderligt. 

 
f) Skiljedomstolen kan ta upp och avgöra 

motyrkanden framställda direkt på grund av 
tvistefrågan, dock under förutsättning att 
motyrkandena faller inom dess behörighet 

Article 7
  
(a) The tribunal shall decide the date and 

place of its sittings. 
(b) The proceedings shall be held in pri-

vate and all material presented to the tribu-
nal shall be confi-dential, except that ITSO 
and the Parties who are disputants in the 
proceedings shall have the right to be pre-
sent and shall have access to the material 
presented. When ITSO is a disputant in the 
proceedings, all Parties shall have the right 
to be present and shall have access to the 
material presented. 

(c) In the event of a dispute over the com-
petence of the tribunal, the tribunal shall 
deal with this question first, and shall give 
its decision as soon as possible. 

(d) The proceedings shall be conducted in 
writing, and each side shall have the right to 
submit written evidence in support of its al-
legations of fact and law. However, oral ar-
guments and testimony may be given if the 
tribunal considers it appropriate. 

 
(e) The proceedings shall commence with 

the presentation of the case of the petitioner 
containing its arguments, related facts sup-
ported by evidence and the principles of 
law relied upon. The case of the petitioner 
shall be followed by the countercase of the 
respondent. The petitioner may submit a 
reply to the countercase of the respondent. 
Additional pleadings shall be submitted 
only if the tribunal determines they are ne-
cessary. 

(f) The tribunal may hear and determine 
counterclaims arising directly out of the 
subject matter of the dispute, provided the 
counterclaims are within its competence as 



 Nr 154 
  
   

 

1800

sådan denna bestäms i artikel XVI i denna 
överenskommelse. 

g) Om de tvistande når överenskommelse 
under förfarandet, skall överenskommelsen 
återges i form av ett skiljedomstolens be-
slut, meddelat med de tvistandes samtycke. 

h) Skiljedomstolen kan när som helst un-
der förfarandet avsluta detta, om den finner 
sig ej vara behörig enligt artikel XVI i den-
na överenskommelse. 

 
i) Skiljedomstolens överläggningar skall 

vara hemliga. 
j) Skiljedomstolens beslut skall meddelas 

skriftligen och stödjas av skriftlig motiver-
ing. Dess beslut måste ha minst två ledamö-
ters stöd. En ledamot av skiljaktig mening 
kan framlägga särskild skriftlig reservation. 

 
 
k) Skiljedomstolen skall överlämna sitt 

beslut till det verkställande organet, som 
skall vidarebefordra beslutet till alla parter. 

l) Skiljedomstolen kan anta ytterligare för 
förfarandet nödvändiga regler, om dessa är 
förenliga med bestämmelserna i denna bila-
ga. 

defined in Article XVI of this Agreement. 
 
(g) If the disputants reach an agreement 

during the proceedings, the agreement shall 
be recorded in the form of a decision of the 
tribunal given by consent of the disputants. 

(h) At any time during the proceedings, 
the tribunal may terminate the proceedings 
if it decides the dispute is beyond its com-
petence as defined in Article XVI of the 
Agreement. 

(i) The deliberations of the tribunal shall 
be secret. 

(j) The decisions of the tribunal shall be 
presented in writing and shall be supported 
by a written opinion. Its rulings and deci-
sions must be supported by at least two 
members. A member dissenting from the 
decision may submit a separate written opi-
nion. 

(k) The tribunal shall forward its decision 
to the executive organ, which shall distribu-
te it to all Parties. 

(l) The tribunal may adopt additional ru-
les of procedure, consistent with those es-
tablished by this Annex, which are necessa-
ry for the proceedings.  

 
 

Artikel 8  
 
Om ena sidan underlåter att framlägga sin 

sak, äger andra sidan yrka att skiljedomsto-
len beslutar till dess förmån. Innan skilje-
domstolen meddelar sitt beslut, skall den 
förvissa sig om sin behörighet och om att 
saken är väl grundad på fakta och i lag. 

Article 8 
 

If one side fails to present its case, the 
other side may call upon the tribunal to give 
a decision in its favor. Before giving its de-
cision, the tribunal shall satisfy itself that it 
has competence and that the case is well-
founded in fact and in law. 

 
 

Artikel 9  
 

Varje part som inte är tvistande i ett mål, 
eller ITSO, som finner sig ha avsevärt in-
tresse i målets avgörande, kan hos skilje-
domstolen ansöka om tillstånd att interve-
nera och erhålla ställning som ytterligare 
part i målet. Om skiljedomstolen finner att 
den sökande har avsevärt intresse av målets 
avgörande, skall den bifalla ansökan. 

 

Article 9 
 

Any Party not a disputant in a case, or 
ITSO, if it considers that it has a substantial 
interest in the decision of the case, may pe-
tition the tribunal for permission to interve-
ne and become an additional disputant in 
the case. If the tribunal determines that the 
petitioner has a substantial interest in the 
decision of the case, it shall grant the peti-
tion. 
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Artikel 10  
 

Skiljedomstolen äger antingen på en tvis-
tandes begäran eller på egen tillskyndan 
utse de sakkunniga till sitt biträde som den 
finner erforderligt. 

Article 10 
 

Either at the request of a disputant, or 
upon its own initiative, the tribunal may ap-
point such experts as it deems necessary to 
assist it. 

 
Artikel 11  

 
Varje part och ITSO skall tillhandahålla 

alla upplysningar, varom skiljedomstolen 
beslutar, antingen på begäran av en tvistan-
de eller på egen tillskyndan, och som er-
fordras för tvistens handläggning och avgö-
rande. 

Article 11 
 

Each Party and ITSO shall provide all in-
formation determined by the tribunal, either 
at the request of a disputant or upon its own 
initiative, to be required for the handling 
and determination of the dispute. 

 
Artikel 12  

 
Skiljedomstolen kan, medan den övervä-

ger målet och innan slutligt beslut medde-
las, ange provisoriska åtgärder som den fin-
ner vara av beskaffenhet att bevara de tvis-
tandes rätt. 

Article 12 
 

During the course of its consideration of 
the case, the tribunal may, pending the final 
decision, indicate any provisional measures 
which it considers would preserve the re-
spective rights of the disputants. 

 
Artikel 13  

 
a) Skiljedomstolens beslut skall grundas 

på 
i) denna överenskommelse; och 
ii) allmänt godtagna rättsgrundsatser. 
b) Skiljedomstolens beslut, inbegripet så-

dant som nåtts genom överenskommelse 
mellan de tvistande enligt artikel 7 g) i den-
na bilaga, skall vara bindande för alla de 
tvistande och av dem tillämpas i god tro. I 
mål där ITSO är tvistande och skiljedom-
stolen förordnar att beslut av ett av ITSOs 
organ är ogiltigt på grund av att beslutet 
inte har stöd av eller inte är i överensstäm-
melse med denna överenskommelse, skall 
skiljedomstolens förordnande vara bindan-
de för alla parter. 

c) I händelse av tvist om innebörden eller 
omfattningen av skiljedomstolens beslut 
skall denna förklara beslutet på begäran av 
en tvistande. 

Article 13 
  
(a)  The decision of the tribunal shall be 

based on 
(i)  this Agreement; and 
(ii) generally accepted principles of law. 
(b) The decision of the tribunal, including 

any reached by agreement of the disputants 
pursuant to paragraph (g) of Article 7 of 
this Annex, shall be binding on all the dis-
putants and shall be carried out by them in 
good faith. In a case in which ITSO is a 
disputant, and the tribunal decides that a 
decision of one of its organs is null and 
void as not being authorized by or in comp-
liance with this Agreement, the decision of 
the tribunal shall be binding on all Parties. 
  

(c) In the event of a dispute as to the me-
aning or scope of its decision, the tribunal 
shall construe it at the request of any dispu-
tant. 

 
Artikel 14  

 
Skiljedomstolens utgifter, däri inbegripet 

arvoden till ledamöterna, skall, om ej skil-
jedomstolen på grund av särskilda omstän-

Article 14 
 
Unless the tribunal determines otherwise 

because of the particular circumstances of 
the case, the expenses of the tribunal, inclu-
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digheter i målet annorlunda beslutar, bäras 
till lika stora delar av varje sida. Om en sida 
består av mer än en tvistande, skall den si-
dans andel fördelas av skiljedomstolen mel-
lan de tvistande på den sidan. Om ITSO är 
tvistande, skall dess med skilje-
domsförfarandet förenade kostnader betrak-
tas som en ITSOs administrativa kostnad. 

ding the remuneration of the members of 
the tribunal, shall be borne in equal shares 
by each side. Where a side consists of more 
than one disputant, the share of that side 
shall be apportioned by the tribunal among 
the disputants on that side.  Where ITSO is 
a disputant, its expenses associated with the 
arbitration shall be regarded as an administ-
rative cost of ITSO. 
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Bilaga B 
Annex B 

 
 
 

ÄNDRING AV DRIFTÖVERENSKOMMELSEN 

AMENDMENT TO THE OPERATING AGREEMENT 

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Artikel 23 

Ikraftträdande 

a) Driftöverenskommelsen träder i kraft 
för en signatär den dag då överenskommel-
sen, enligt dennas artikel XVIII a) och d) 
eller b) och d), träder i kraft för vederbö-
rande part. 

 
b) Driftöverenskommelsen skall tillämpas 

provisoriskt för en signatär från den dag 
överenskommelsen, enligt dennas artikel 
XVIII c) och d) provisoriskt tillämpas för 
vederbörande part. 

 
c) Driftöverenskommelsen skall upphöra 

att gälla antingen när överenskommelsen 
upphör att gälla, eller när sådana ändringar 
av överenskommelsen som stryker hänvis-
ningar till driftöverenskommelsen träder i 
kraft, beroende på vilket som inträffar tidi-
gare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Article 23 

Entry Into Force 

(a) This Operating Agreement shall enter 
into force for a Signatory on the date on 
which the Agreement enters into force, in 
accordance with paragraphs (a) and (d) or 
paragraphs (b) and (d) of Article XVIII of 
the Agreement, for the Party concerned.   

(b) This Operating Agreement shall be 
applied provisionally for a Signatory on the 
date on which the Agreement is applied 
provisionally, in accordance with para-
graphs (c) and (d) of Article XVIII of the 
Agreement, for the Party concerned.   

(c) This Operating Agreement shall ter-
minate either when the Agreement ceases to 
be in force or when amendments to the 
Agreement deleting references to the Ope-
rating Agreement enter into force, which-
ever is earlier. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 
 
 
 
 



(Finlands författningssamlings nr 992/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 155

om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om
Internationella teleunionen

Given i Helsingfors den 19 november 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
De i Marrakesh den 18 oktober 2002 gjorda

ändringarna i Internationella teleunionens
stadga och konventionen om Internationella
teleunionen, vilka republikens president god-
känt den 8 oktober 2004 och beträffande vilka
ett meddelande om deras godkännande har
lämnats till Internationella teleunionens ge-
neralsekreterare den 19 oktober 2004, är i
kraft från den 1 januari 2004 så som därom
överenskommits.

2 §
I samband med godkännandet av ändring-

arna i Internationella teleunionens stadga och
konventionen om Internationella teleunionen
har Finland avgivit följande förklaringar:

Finland anmäler att landet tillämpar de nu
ändrade urkunderna med iakttagande av för-
pliktelserna enligt fördraget om upprättandet
av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Finland anmäler att alla reservationer och
förklaringar som landet tidigare givit förblir
gällande.

Med beaktande av de övriga ländernas alla
förklaringar i vilka hänvisas till den dekla-
ration som ekvatorialländerna gav den 3
december 1976 i Bogota och dessa länders
yrkande att suveränt förfoga över segment i
de geostationära satelliternas bana konstaterar
Finland att konferensen inte kan erkänna
yrkandena i fråga. Finland konstaterar dess-
utom att hänvisningen till ’bestämda länders
geografiska belägenheter’ i artikel 44 i
stadgan inte innebär erkännande av dessa
länders yrkanden gällande geostationära sa-
telliter.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1

december 2004.

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

(Den i förordningen nämnda avtalstexten finns till påseende och kan erhållas hos
Kommunikationsverket, som även lämnar uppgifter om den på finska och svenska.)
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(Finlands författningssamlings nr 993/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 156

om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1966 års internationella
lastlinjekonvention

Given i Helsingfors den 19 november 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
De i London den 5 juni 2003 genom

Internationella sjöfartsorganisationens sjösä-
kerhetskommittés beslut MSC.143(77) gjorda
ändringarna i 1988 års protokoll till 1966 års
internationella lastlinjekonvention, vilka god-
känts av republikens president den 16 juni
2004, träder i kraft den 1 januari 2005 så som
därom har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i ändringarna är i kraft

som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2005.

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar
uppgifter om dem på finska och på svenska.)
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(Finlands författningssamlings nr 994/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 157

om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för
fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års

konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Given i Helsingfors den 19 november 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
De i London den 5 juni 2003 genom

Internationella sjöfartsorganisationens sjösä-
kerhetskommittés beslut MSC.144(77) gjorda
ändringarna i riktlinjerna för ett effektiverat
övervakningsprogram för fartyg som trans-
porterar fast bulklast och för oljetankfartyg i
anslutning till 1974 års konvention om
säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS
11/1981), vilka godkänts av republikens

president den 16 juni 2004, träder i kraft den
1 januari 2005 så som därom har överens-
kommits.

2 §
Bestämmelserna i ändringarna är i kraft

som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2005.

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar
uppgifter om dem på finska och på svenska.)
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