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215
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júna 1993 bol v Haagu
prijatý Dohovor o zriadení Európskeho rádiokomunikačného úradu (ERO), ktorý bol 9. apríla 2002
v Kodani zmenený na Dohovor o zriadení Európskeho komunikačného úradu (ECO).
Listina o prijatí zmeny dohovoru bola za Slovenskú republiku podpísaná 8. októbra 2003 a 20.
novembra 2003 bola uložená u depozitára, vlády Dánskeho kráľovstva.
Dohovor nadobudol platnosť 1. júla 2009 v súlade s článkom 20 pre všetky zmluvné strany.
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K oznámeniu č. 215/2010 Z. z. DOHOVOR O ZRIADENÍ EURÓPSKEHO KOMUNIKAČNÉHO
ÚRADU (ECO) Haag 23. júna 1993 zmenený v Kodani 9. apríla 2002 Štáty zúčastnené na tomto
dohovore (ďalej len „zmluvné strany“); rozhodnuté vytvoriť stálu neziskovú inštitúciu na podporu
Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív (ďalej len „CEPT“), pri plnení
jej úloh posilniť vzťahy medzi jej členmi, podporovať ich spoluprácu a prispievať k vytváraniu
dynamického trhu v oblasti európskych poštových a elektronických komunikácií; konštatujúc, že
tento dohovor tvorí zmenený a doplnený text Dohovoru o zriadení Európskeho
rádiokomunikačného úradu a že úrad zriadený týmto dohovorom preberá predchádzajúce
povinnosti a úlohy Európskeho rádiokomunikačného úradu (ERO) a Európskeho
telekomunikačného úradu (ETO); dohodli sa takto:
Článok 1
Zriadenie Európskeho komunikačného úradu
1. Týmto sa zriaďuje Európsky komunikačný úrad (ďalej len „ECO“).
2. Hlavné sídlo ECO sa nachádza v Kodani v Dánskom kráľovstve.
Cieľ ECO

Článok 2

ECO je centrom odborných poznatkov v oblasti poštových a elektronických komunikácií, ktorého
úlohou je poskytovať pomoc a poradenstvo predsedníctvu a výborom CEPT.
Funkcie ECO

Článok 3

1. Hlavné funkcie ECO sú tieto:
a) zabezpečiť prevádzkovanie centra odborných poznatkov, ktoré pôsobí centrálne, identifikuje
problémové oblasti a nové možnosti pre oblasť poštových a elektronických komunikácií, a v
súlade s tým riadi predsedníctvo a výbory CEPT;
b) vypracovať dlhodobé plány na budúce používanie obmedzených zdrojov používaných
elektronickými komunikáciami na európskej úrovni;
c) spolupracovať podľa potreby s národnými orgánmi;
d) skúmať regulačné záležitosti v oblasti poštových a elektronických komunikácií;
e) viesť konzultácie o odborných záležitostiach;
f) viesť záznamy o dôležitých činnostiach výboru CEPT a o implementácii relevantných
rozhodnutí a odporúčaní CEPT;
g) pravidelne predkladať výborom CEPT správy o stave;
h) spolupracovať s Európskou úniou a Európskym združením voľného obchodu;
i) podporovať predsedníctvo CEPT okrem iného aj pri aktualizácii pravidelného programu
rokovaní (Rolling Policy Agenda);
j) zabezpečovať podporu a štúdie výborom CEPT pri navrhovaní pracovného programu CEPT
na základe pravidelného programu rokovaní;
k) podporovať pracovné skupiny CEPT a projektové tímy najmä pri organizácii odborných
konzultačných stretnutí;
l) byť správcom archívov CEPT a podľa potreby šíriť informácie CEPT.
2. Pri vykonávaní uvedených funkcií súvisiacich s konzultačnými stretnutiami ECO vytvára a
aktualizuje postupy, ktoré umožnia organizáciám v Európe zaujímajúcim sa o využívanie
poštových a elektronických komunikácií vrátane ministerstiev, verejných prevádzkovateľov,
výrobcov, užívateľov a prevádzkovateľov súkromných sietí, poskytovateľov služieb, výskumných
inštitúcií a normalizačných orgánov alebo organizácií zastupujúcich skupiny týchto strán, aby
si pravidelne predplácali relevantné informácie a zúčastňovali sa na týchto poradách podľa
zásad nestrannosti so zreteľom na ich špecifické záujmy.
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3. Okrem funkcií uvedených v odseku 1 ECO organizuje pravidelné stretnutia prístupné
organizáciám uvedeným v odseku 2, ktoré poskytujú príležitosť na diskusiu o činnostiach a
budúcich pracovných programoch výborov CEPT a ECO.
Právne postavenie a privilégiá

Článok 4

1. ECO má právnu subjektivitu a všetky právomoci potrebné na vykonávanie svojich funkcií a
dosiahnutie cieľov, a to najmä:
a) uzatvárať zmluvy;
b) nadobúdať, prenajímať, vlastniť a disponovať hnuteľným a nehnuteľným majetkom;
c) byť účastníkom súdnych konaní a
d) uzatvárať zmluvy so štátmi alebo s medzinárodnými organizáciami.
2. Riaditeľ a zamestnanci ECO majú v Dánskom kráľovstve výsady a imunity definované v dohode
týkajúcej sa hlavného sídla ECO medzi ECO a vládou Dánska.
3. Iné krajiny môžu udeľovať podobné výsady a imunity na podporu činností ECO v týchto
krajinách, najmä pokiaľ ide o imunitu voči súdnemu procesu za vyslovené a napísané slová a
všetky akty vykonané riaditeľom a zamestnancami ECO z ich úradnej moci.
Orgány ECO

Článok 5

ECO pozostáva z rady, riaditeľa a zamestnancov.
Rada

Článok 6

1. Rada je zložená zo zástupcov zmluvných strán.
2. Rada si volí predsedu a podpredsedu, ktorý je zástupcom niektorej zmluvnej strany. Funkčné
obdobie je trojročné s možnosťou predĺženia o jedno obdobie. Predseda je oprávnený konať v
mene rady.
3. Zástupcovia predsedníctva CEPT a výborov CEPT, Európskej komisie a sekretariát Európskeho
združenia voľného obchodu sa môžu zúčastňovať na zasadaniach rady ako pozorovatelia.
Funkcie rady

Článok 7

1. Rada je najvyšší rozhodovací orgán ECO, ktorý najmä:
a) určuje politiku ECO o technických a administratívnych záležitostiach;
b) schvaľuje pracovný program, rozpočet a účty;
c) určuje počet zamestnancov a podmienky ich zamestnania;
d) vymenúva riaditeľa a zamestnancov;
e) uzatvára zmluvy a dohody v mene ECO;
f) prijíma zmeny a dodatky k tomuto dohovoru v súlade s článkami 15 a 20 a
g) prijíma všetky opatrenia potrebné na splnenie cieľov ECO v rámci tohto dohovoru.
2. Rada určuje všetky potrebné pravidlá na riadne fungovanie ECO a jeho orgánov.
Pravidlá hlasovania

Článok 8

1. Rozhodnutia rady sa dosahujú podľa možnosti všeobecným súhlasom. Ak konsenzus nie je
možné dosiahnuť, rozhodnutie sa prijíma dvojtretinovou väčšinou platných hlasov.
2. Uznávanie kvalifikovanej väčšiny platných hlasov rady sa uskutočňuje v súlade s prílohou A.
3. Návrhy na zmenu a doplnenie tohto dohovoru vrátane príloh sa preskúmavajú, iba ak ich
podporuje aspoň 25 % z celkového počtu platných hlasov všetkých zmluvných strán.
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4. Rada musí byť v čase prijímania rozhodnutí uznášaniaschopná, kde:
a) pri rozhodnutiach týkajúcich sa zmien dohovoru a jeho príloh sa počet hlasov rovná
minimálne dvom tretinám celkového počtu platných hlasov všetkých zmluvných strán;
b) pri všetkých ostatných rozhodnutiach sa počet hlasov rovná minimálne jednej polovici
celkového počtu platných hlasov všetkých zmluvných strán.
5. Pozorovatelia rady sa môžu zúčastniť na diskusiách, ale nemajú právo hlasovať.
Riaditeľ a zamestnanci

Článok 9

1. Riaditeľ koná ako zákonný zástupca ECO a má právomoc v rozsahu schválenom radou
uzatvárať zmluvy v mene ECO. Riaditeľ môže delegovať túto právomoc v celom rozsahu alebo
sčasti na zástupcu riaditeľa.
2. Riaditeľ je zodpovedný za riadne vykonávanie všetkých interných a externých činností ECO v
súlade s týmto dohovorom, dohodou o hlavnom sídle, pracovným programom, rozpočtom a so
smernicami rady.
3. Rada vypracuje súbor predpisov pre zamestnancov.
Pracovný program

Článok 10

Rada vypracuje každý rok pracovný program ECO na trojročné obdobie na základe návrhov
zhromaždenia CEPT a výborov CEPT. Prvý rok tohto programu bude obsahovať dostatočne
podrobné informácie tak, aby bolo možné zostaviť ročný rozpočet ECO.
Rozpočtovanie a účtovníctvo

Článok 11

1. Finančný rok ECO trvá od 1. januára do 31. decembra.
2. Riaditeľ je zodpovedný za prípravu ročného rozpočtu a ročných účtov ECO a za ich náležité
predloženie na posúdenie a schválenie radou.
3. Rozpočet sa pripravuje s prihliadnutím na požiadavky pracovného programu vypracovaného v
súlade s článkom 10 dohovoru. Termíny na predloženie a schválenie rozpočtu pred rokom, na
ktorý sa vzťahuje, určuje rada.
4. Rada vypracuje súbor podrobných finančných predpisov. Tieto budú okrem iného obsahovať
ustanovenia o termínoch na predloženie a schválenie ročných účtov ECO a ustanovenia
týkajúce sa auditu účtov.
Finančné príspevky

Článok 12

1. Kapitálové a bežné prevádzkové výdavky ECO okrem nákladov spojených so stretnutiami rady
znášajú zmluvné strany, ktoré sa podieľajú na nákladoch na základe príspevkových jednotiek v
súlade s tabuľkou v prílohe A, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohovoru.
2. To nevylučuje, aby ECO po rozhodnutí rady vykonal prácu pre tretie strany vrátane
predsedníctva CEPT na základe refundácie nákladov.
3. Náklady spojené so stretnutiami rady nesie pozývajúca zmluvná strana alebo ECO v prípade, ak
pozývajúca zmluvná strana neexistuje. Cestovné výdavky a výdavky na pobyt znášajú
zastúpené zmluvné strany.
Zmluvné strany

Článok 13

1. Štát sa stáva zmluvnou stranou dohovoru na základe postupu podľa článku 14 alebo článku
15.
2. Pre štát, ktorý sa stáva zmluvnou stranou dohovoru, bude platiť príspevková jednotka uvedená
v prílohe A zmenenej v súlade s článkom 15.
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Článok 14

1. Každý štát, ktorého telekomunikačná administratíva je členom CEPT, sa môže stať zmluvnou
stranou:
a) podpísaním bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo
b) podpísaním s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom bude nasledovať
ratifikácia, prijatie alebo schválenie.
2. Tento dohovor bude otvorený na podpis od 23. júna 1993 až do nadobudnutia platnosti, potom
zostane otvorený na pristúpenie.
Pristúpenie

Článok 15

1. Tento dohovor je otvorený na pristúpenie každému štátu, ktorého administratíva je členom
CEPT.
2. Po konzultácii s pristupujúcim štátom rada schváli potrebné zmeny prílohy A. Napriek
ustanoveniu článku 20 ods. 2 tieto zmeny a dodatky nadobudnú platnosť v prvý deň druhého
mesiaca nasledujúceho po dni, keď vláda Dánskeho kráľovstva prijala listinu o pristúpení tohto
štátu.
3. Listina o pristúpení vyjadruje súhlas pristupujúceho štátu so schválenými zmenami prílohy A.
Nadobudnutie platnosti

Článok 16

1. Tento dohovor nadobudne platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď
vláda Dánskeho kráľovstva získala dostatok podpisov, a v prípade potreby listín o ratifikácii,
prijatí alebo schválení od zmluvných strán, ktoré zaručia aspoň 80 % z maximálneho možného
počtu príspevkových jednotiek uvedených v prílohe A.
2. Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru každá ďalšia zmluvná strana bude viazaná jeho
ustanoveniami vrátane platných zmien od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po dni,
keď vláda Dánskeho kráľovstva prijala listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení od
zmluvnej strany.
Vypovedanie Dohovoru

Článok 17

1. Každá zmluvná strana môže vypovedať tento dohovor po dvoch rokoch od nadobudnutia jeho
platnosti formou písomnej výpovede podanej vláde Dánskeho kráľovstva, ktorá túto výpoveď
oznámi rade, zmluvným stranám, riaditeľovi a prezidentovi CEPT.
2. Výpoveď nadobudne účinnosť po uplynutí ďalšieho úplného finančného roka, ako je
špecifikovaný v článku 11 ods. 1, odo dňa, keď vláda Dánskeho kráľovstva prijala oznámenie o
výpovedi.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Článok 18

1. Nič v tomto dohovore nezasahuje do suverénneho práva žiadnej zmluvnej strany regulovať svoje
vlastné poštové a elektronické komunikácie.
2. Každá zmluvná strana, ktorá je členským štátom Európskej únie, bude uplatňovať tento
dohovor v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z relevantných zmlúv.
3. Proti tomuto dohovoru nemôžu byť vznesené žiadne výhrady.
Riešenie sporov

Článok 19
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Všetky spory súvisiace s interpretáciou alebo uplatňovaním dohovoru a jeho príloh, ktoré nebudú
vyriešené diplomatickými cestami rady, zúčastnené strany predložia na arbitráž v súlade s
prílohou B, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohovoru.
Zmeny

Článok 20

1. Rada môže schváliť zmeny dohovoru, ktoré budú podliehať písomnému potvrdeniu všetkých
zmluvných strán.
2. Zmeny nadobudnú platnosť pre všetky zmluvné strany prvý deň tretieho mesiaca po tom, ako
vláda Dánskeho kráľovstva informovala zmluvné strany o prijatí oznámení o ratifikácii, prijatí
alebo schválení od všetkých zmluvných strán.
Úschova

Článok 21

1. Originál dohovoru s jeho neskoršími zmenami a listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo
pristúpení budú uložené v archíve vlády Dánskeho kráľovstva.
2. Vláda Dánskeho kráľovstva poskytne overenú kópiu tohto dohovoru a text všetkých zmien
schválených radou všetkým štátom, ktoré podpísali tento dohovor alebo k nemu pristúpili, a
úradujúcemu prezidentovi CEPT. Kópie budú zaslané na informáciu riaditeľovi ECO,
generálnemu tajomníkovi Svetovej poštovej únie, generálnemu tajomníkovi Medzinárodnej
telekomunikačnej únie, predsedovi Európskej komisie a generálnemu tajomníkovi Európskeho
združenia voľného obchodu.
3. Vláda Dánskeho kráľovstva oznámi všetkým štátom, ktoré podpísali tento dohovor alebo k
nemu pristúpili, a úradujúcemu prezidentovi CEPT všetky podpisy, ratifikácie, prijatia,
schválenia a vypovedania, ako aj nadobudnutie platnosti dohovoru a každú jeho zmenu. Vláda
Dánskeho kráľovstva oznámi všetkým štátom, ktoré podpísali tento dohovor alebo k nemu
pristúpili, a úradujúcemu prezidentovi CEPT nadobudnutie platnosti každého pristúpenia.
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Príloha A
Príspevkové jednotky, ktoré sa použijú ako základ na určenie finančného príspevku štátu a pri
voľbách s platnými hlasmi kvalifikovanej väčšiny
25 jednotiek:

Francúzsko
Nemecko
Taliansko

Španielsko
Veľká Británia

15 jednotiek:

Švajčiarsko

Holandsko

10 jednotiek:

Rakúsko
(Belgicko)
Dánsko

Nórsko
Portugalsko
(Ruská federácia)

Fínsko
Grécko
Luxembursko

Švédsko
Turecko

5 jednotiek:
1 jednotka:

Írsko

(Albánsko)
(Lotyšsko)
(Andorra)
Lichtenštajnsko
(Azerbajdžan)
(Litva)
(Bosna a Hercegovina)
(Malta)
Bulharsko
(Moldavsko)
Chorvátsko
Monako
Cyprus
Poľsko
(Česká republika)
Rumunsko
Estónsko
(San Maríno)
(bývalá juhoslovanskárepublika Macedónsko) Slovenská republika(Slovinsko)
Maďarsko
(Ukrajina)
Island
Vatikán
Členské štáty CEPT, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, sú uvedené v zátvorke a boli
zaradené pod príspevkovú jednotku zodpovedajúcu jednotke vybranej na základe vnútorného
postupu CEPT.
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Arbitrážne konanie
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Príloha k èiastke 86

1. Na účely rozhodovania o akomkoľvek spore uvedenom v článku 19 dohovoru bude ustanovený
arbitrážny súd v súlade s nasledujúcimi odsekmi.
è. 215/2010 Z. z.
2. Každá zúčastnená zmluvná strana dohovoru sa môže pripojiťK oznámeniu
ku ktorejkoľvek
zúčastnenej
zmluvnej strane sporu v arbitráži.

3. Súd bude zložený z troch členov. Každá zúčastnená zmluvná strana sporu určí jedného arbitra
v lehote dvoch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti zmluvnej strany o predloženie sporu na
arbitráž. Prví dvaja arbitri v lehote šiestich mesiacov od vymenovania druhého arbitra určia
tretieho arbitra, ktorý bude predsedom
z dvoch arbitrov nebol vymenovaný v
C O Nsúdu.
V E N TAk
I Ojeden
N
požadovanej
lehote,
na
žiadosť
ktorejkoľvek
strany
ho
vymenuje
generálny
tajomník
FOR THE ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN COMMUNICATIONS
OFFICE
(ECO) stáleho
arbitrážneho súdu. Rovnaký postup sa použije, ak predseda súdu nebol vymenovaný v
The Hague on 23rd June 1993
požadovanej lehote.
as amended at Copenhagen on 9th April 2002

4. Súd určí svoje sídlo a vlastný rokovací poriadok.

5. Rozhodnutie súdu bude v súlade s medzinárodným právom a bude vychádzať z tohto dohovoru
resources utilised by electronic communications on
The
Parties to právnych
this Convention,
a zoStates
všeobecných
zásad.hereinafter
referred to as the Contracting Parties;

a European level;

hereinafter referred to as CEPT, with its tasks to

electronic communications field;

6. Determined
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Noting that this Convention constitutes the
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h) to liaise with the European Union and with the
the Office established by this Convention shall assume
the former responsibilities and tasks of the European
Radiocommunications Office (ERO) and the European
Telecommunications Office (ETO);
Have agreed as follows:
Article 1
Establishment of the European
Communications Office
1. A European Communications Office, hereinafter
referred to as the ECO, is hereby established.
2. The Headquarters of the ECO shall be in
Copenhagen, Denmark.
Article 2
Purpose of the ECO
The ECO shall be a centre of expertise in postal and
electronic communications to assist and advise the
CEPT Presidency and the CEPT Committees.
Article 3
Functions of the ECO
1. The primary functions of the ECO shall be:
a) to provide a centre of expertise which shall act as
a focal point, identifying problem areas and new
possibilities in the postal and electronic
communications field and to advise the CEPT
Presidency and the CEPT Committees accordingly;
b) to draft long-term plans for future use of scarce

European Free Trade Association;
i) to support the CEPT Presidency, inter alia in
maintaining the Rolling Policy Agenda;
j) to provide support and studies for the CEPT
Committees, inter alia for proposing a work
programme for CEPT on the basis of the Rolling
Policy Agenda;
k) to support CEPT Working Groups and Project
Teams, in particular in the arrangement of specific
consultation meetings;
l) to be the custodian of the CEPT archives and to
disseminate CEPT information as appropriate.

2. In carrying out the above functions related to
consultation meetings, the ECO shall develop and
maintain up-to-date procedures designed to enable
organisations in Europe with a relevant interest in the
use of postal and electronic communications 
including government departments, public operators,
manufacturers, users and private network operators,
service providers, research establishments and
standards-making
bodies
or
organisations
representing groups of such parties  to subscribe to
relevant information on a regular basis and to
participate in these consultation meetings in an
equitable manner having regard to their particular
interests.
3. In addition to the functions mentioned in
paragraph 1 the ECO shall organise regular meetings
open to organisations mentioned in paragraph 2 to
provide an opportunity to discuss the activities and the
future work programmes of the CEPT Committees and
the ECO.
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Article 4
Legal Status and Privileges
1. The ECO shall have legal personality. The ECO
shall enjoy full capacity necessary for the exercise of its
functions and the achievement of its purposes, and
may in particular:
a) enter into contracts;
b) acquire, lease, hold and dispose of movable and
immovable property;
c) be a party to legal proceedings; and
d) conclude agreements with States or international
organisations.
2. The Director and the Staff of the ECO shall have
privileges and immunities in Denmark as defined in an
Agreement concerning the Headquarters of the ECO
between the ECO and the Government of Denmark.
3. Other countries may grant similar privileges and
immunities in support of the ECOs activities in such
countries, in particular with regard to immunity from
legal process in respect of words spoken and written
and all acts performed by the Director and the Staff of
the ECO in their official capacity.
Article 5
Organs of the ECO
The ECO shall consist of a Council and a Director,
assisted by a Staff.
Article 6
The Council
(1) The Council shall consist of representatives of the
Contracting Parties.
(2) The Council shall elect its Chairman and
Vice-Chairman, who shall be a representative of
a Contracting Party. The term of office shall be three
years, renewable for one period. The Chairman shall
have authority to act on behalf of the Council.
(3) Representatives of the CEPT Presidency and the
CEPT Committees, the European Commission and of
the Secretariat of the European Free Trade Association
may participate in the Council with the status of
Observer.
Article 7
Functions of the Council
1. The
Council
shall
be
the
supreme
decision-making body of the ECO and shall in
particular:
a) determine the ECOs policy on technical and
administrative matters;
b) approve the work programme, the budget and the
accounts;
c) determine the number of staff and their terms of
employment;
d) appoint the Director and the Staff;
e) enter into contracts and agreements on behalf of the
ECO;
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f) adopt amendments to this Convention in
accordance with Articles 15 and 20; and
g) take all measures necessary for the fulfilment of the
purposes of the ECO within the framework of this
Convention.
2. The Council shall establish all necessary rules for
the proper functioning of the ECO and its organs.
Article 8
Voting Rules
1. Decisions of the Council shall be reached by
consensus as far as possible. If consensus cannot be
reached a decision shall be taken by a two-thirds
majority of the weighted votes cast.
2. The weighting of the individual votes of the
Council shall be in accordance with Annex A.
3. Proposals to amend this Convention, including
the Annexes, shall be considered only if they are
supported by at least 25 % of the total weighted votes of
all Contracting Parties.
4. For all decisions of the Council, a quorum must
exist at the time when the decision is made which:
a) for decisions relating to amendments to this
Convention and its Annexes, is equivalent to at least
two thirds of the total weighted votes of all
Contracting Parties;
b) for all other decisions, is equivalent to at least one
half of the total weighted votes of all Contracting
Parties.
5. Observers to the Council may participate in the
discussions but shall not have the right to vote.
Article 9
Director and Staff
1. The Director shall act as the legal representative of
the ECO and shall have the authority, within limits
agreed by the Council, to enter into contracts on behalf
of the ECO. The Director may delegate this authority,
in whole or in part, to the Deputy Director.
2. The Director shall be responsible for the proper
execution of all internal and external activities of the
ECO in accordance with this Convention, the
Headquarters Agreement, the work programme, the
budget, and directives and guidelines given by the
Council.
3. A set of Staff Rules shall be established by the
Council.
Article 10
Work Programme
A work programme for the ECO covering a three-year
period shall each year be established by the Council on
the basis of proposals from the CEPT Assembly and the
CEPT Committees. The first year of this programme
shall contain sufficient detail to enable the annual
budget of the ECO to be established.
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Article 11
Budgeting and Accounting
1. The financial year of the ECO shall run from the
1st of January to the 31st of December following.
2. The Director shall be responsible for preparing the
annual budget and annual accounts for the ECO and
submitting them for consideration and approval as
appropriate by the Council.
3. The budget shall be prepared taking into account
the requirements of the work programme established
in accordance with Article 10. The timetable for
submitting and approving the budget, in advance of
the year to which it applies, shall be determined by the
Council.
4. A set of detailed financial regulations shall be
established by the Council. They shall, inter alia,
contain provisions about the timetable for the
submission and approval of the annual accounts of the
ECO and provisions concerning the audit of the
accounts.
Article 12
Financial Contributions
1. The capital expenditure and the current operating
expenses of the ECO, excluding costs related to
Council meetings, shall be borne by the Contracting
Parties, who shall share the costs on the basis of the
contributory units in accordance with the table in
Annex A, which is an integral part of this Convention.
2. This shall not preclude the ECO, after decision by
the Council, from carrying out work for third parties,
including the CEPT Presidency, on a cost-recovery
basis.
3. Costs related to Council meetings shall be borne
by the inviting Contracting Party or, if there is no
inviting Contracting Party, by the ECO. Travel and
subsistence expenses shall be borne by the
Contracting Parties represented.
Article 13
Contracting Parties
1. A State becomes a Contracting Party to this
Convention either by the procedure of Article 14 or by
the procedure of Article 15.
2. On a State becoming a Contracting Party to this
Convention, the contributory unit referred to in Annex
A, as amended in accordance with Article 15, shall
apply.
Article 14
Signature
1. Any State whose Telecommunications Administration is a Member of CEPT may become a Contracting
Party by:
a) signature without reservation as to ratification,
acceptance or approval, or
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b) signature subject to ratification, acceptance or
approval, followed by ratification, acceptance or
approval.
2. This Convention shall be open for signature as of
the 23rd of June 1993 until it enters into force, and
shall thereafter remain open for accession.
Article 15
Accession
1. This Convention shall be open for accession by
any State whose Administration is a Member of CEPT.
2. After consultation with the acceding State, the
Council shall adopt the necessary amendments to
Annex A. Notwithstanding paragraph 2 of Article 20,
such amendment shall enter into force on the first day
of the second month following the date on which the
Government of Denmark has received the instrument
of accession of that State.
3. The instrument of accession shall express the
consent of the acceding State with the adopted
amendments of Annex A.
Article 16
Entry into Force
1. This Convention shall enter into force on the first
day of the second month following the date on which
the Government of Denmark has received sufficient
signatures and, if required, instruments of ratification,
acceptance or approval from Contracting Parties, so as
to ensure that at least 80 % of the maximum possible
number of contributory units referred to in Annex A
have been committed.
2. After entry into force of this Convention each
subsequent Contracting Party shall be bound by its
provisions including amendments in force as from the
first day of the second month following the date on
which the Government of Denmark has received that
partys instrument of ratification, acceptance,
approval or accession.
Article 17
Denunciation
1. After this Convention has been in force for two
years, any Contracting Party may denounce it by giving
notice in writing to the Government of Denmark, who
shall notify this denunciation to the Council, the
Contracting Parties, the Director and the President of
CEPT.
2. The denunciation shall take effect at the expiry of
the next full financial year as specified in Article 11,
paragraph 1, following the date of receipt of the notice
of denunciation by the Government of Denmark.
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Article 18
Rights and Obligations
of the Contracting Parties
1. Nothing in this Convention shall interfere with the
sovereign right of each Contracting Party to regulate its
own postal and electronic communications.
2. Each Contracting Party which is a Member State
of the European Union will apply this Convention in
accordance with its obligations under the relevant
Treaties.
3. No reservation may be made to this Convention.
Article 19
Settlement of Disputes
Any dispute concerning the interpretation or
application of this Convention and its Annexes which
is not settled by the good offices of the Council, shall be
submitted by the parties concerned to arbitration in
accordance with Annex B, which is an integral part of
this Convention.
Article 20
Amendments
1. The Council may adopt amendments to this
Convention subject to confirmation in writing by all
Contracting Parties.
2. The amendments shall enter into force for all
Contracting Parties on the first day of the third month
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after the Government of Denmark has notified the
Contracting Parties of the receipt of notifications of
ratification, acceptance or approval from all
Contracting Parties.
Article 21
Depositary
1. The original of this Convention, with subsequent
amendments, and instruments of ratification,
acceptance, approval or accession shall be deposited in
the archives of the Government of Denmark.
2. The Government of Denmark shall provide
a certified copy of this Convention and the text of any
amendment as adopted by the Council, to all States
that have signed or acceded to this Convention and to
the President of CEPT. Copies shall further be sent for
information
to
the
Director
of
ECO
the
Secretary-General of the Universal Postal Union, to the
Secretary-General
of
the
International
Telecommunication Union, to the President of the
European Commission and to the Secretary-General of
the European Free Trade Association.
3. The Government of Denmark shall notify all
States that have signed or acceded to this Convention
and the President of CEPT, of all signatures,
ratifications,
acceptances,
approvals
and
denunciations, as well as of the entry into force of this
Convention and of each amendment. The Government
of Denmark shall further notify all States that have
signed or acceded to this Convention and the President
of CEPT of the entry into force of each accession.
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Annex A

Contributory Units to be Used as a Basis
for Financial Contribution and in Weighted Voting

25 Units:

France

Spain

Germany

United Kingdom

Italy
15 Units:

Switzerland

Netherlands

10 Units:

Austria

Norway

[Belgium]

Portugal

Denmark

[Russian Federation]

Finland

Sweden

Greece

Turkey

Luxembourg
5 Units:

Ireland

1 Unit:

[Albania]

[Latvia]

[Andorra]

Liechtenstein

[Azerbaijan]

[Lithuania]

[Bosnia and Herzegovina]

[Malta]

Bulgaria

[Moldova]

Croatia

Monaco

Cyprus

Poland

[Czech Republic]

Romania

Estonia

[San Marino]

[Former Yugoslav Republic

Slovak Republic

of Macedonia]

[Slovenia]

Hungary

[Ukraine]

Iceland

Vatican City

The CEPT Members who are not Contracting Parties to this Convention are in square brackets.
They have been placed under the Contributory Unit corresponding to the Unit chosen under the Arrangement.
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Annex B

Arbitration Procedure
1. For the purposes of adjudicating upon any dispute referred to in Article 19 of this Convention, an Arbitral Tribunal
shall be established in accordance with the following paragraphs.
2. Any Party to this Convention may join either party to the dispute in the arbitration.
3. The Tribunal shall consist of three members. Each party to the dispute shall nominate one arbitrator within a period of two months from the date of receipt of the request by one party to refer the dispute to arbitration. The first
two arbitrators shall, within a period of six months from the nomination of the second arbitrator, nominate the
third arbitrator, who shall be the Chairman of the Tribunal. If one of the two arbitrators has not been nominated
within the required period he shall, at the request of either party, be nominated by the Secretary General of the
Permanent Court of Arbitration. The same procedure shall apply if the Chairman of the Tribunal has not been nominated within the required period.
4. The Tribunal shall determine its seat and establish its own rules of procedure.
5. The decision of the Tribunal shall be in accordance with international law and shall be based on this Convention
and general principles of law.
6. Each party shall bear the costs relating to the arbitrator for whose nomination it is responsible, as well as the costs
of being represented before the Tribunal. The expenditure relating to the Chairman of the Tribunal shall be shared
equally by the parties to the dispute.
7. The award of the Tribunal shall be made by a majority of its members, who may not abstain from voting. This
award shall be final and binding on all parties to the dispute and no appeal shall lie against it. The parties shall
comply with the award without delay. In the event of a dispute as to its meaning or scope, the Tribunal shall interpret it at the request of any party to the dispute.
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