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4
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 22. októbra 2010 boli
v Guadalajare prijaté zmeny Ústavy Medzinárodnej telekomunikaènej únie (ITU) (oznámenie è. 3).
Národná rada Slovenskej republiky so zmenami vyslovila súhlas uznesením è. 78 z 27. júna 2012 a rozhodla, e
zmeny Ústavy ITU sú medzinárodnou zmluvou, ktorá má pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednos
pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí zmien 26. novembra 2012. Listina o prístupe bola uloená
12. decembra 2012 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej telekomunikaènej únie.
Zmeny Ústavy ITU nadobudli platnos 1. januára 2012 v súlade s èasou II.
Slovenská republika pri podpise uplatnila nasledujúce výhrady a vyhlásenia:
Èíslo výhrady

Text

23

Delegácie èlenských tátov Európskej únie prehlasujú, e èlenské táty Európskej únie aplikujú
listiny schválené Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010) v súlade so
svojimi záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej
únie.

39

V dobe podpisu Závereèných dokumentov Konferencie vládnych splnomocnencov (Guadalajara,
2010) delegácie uvedených tátov formálne prehlasujú, e trvajú na prehláseniach a výhradách
vykonaných príslunými tátmi pri podpise Závereèných dokumentov na predchádzajúcich
konferenciách ITU spojených s podpisom zmlúv, ako keby tieto prehlásenia a výhrady boli
v plnej miere vykonané na tejto Konferencii vládnych splnomocnencov.

85

Delegácie vyie uvedených tátov  s odkazom na prehlásenie vykonané Mexikom (è. 70),
vzh¾adom na to, e prehlásenia a iné podobné prehlásenia odkazujú na Bogotskú deklaráciu
rovníkových krajín z 3. decembra 1976 a na poiadavky týchto krajín týkajúcich sa
uplatòovania zvrchovaných práv na èasti geostacionárnej dráhy druíc alebo na akéko¾vek
súvisiace poiadavky  sa zhodli, e zmienené poiadavky nemôe táto konferencia uzna.
Vyie uvedené delegácie rovnako prehlasujú, e odkaz v èlánku 44 Ústavy na geografickú
situáciu urèitých krajín neznamená uznanie iadosti o akéko¾vek prednostné práva na geostacionárnu
dráhu druíc.
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K oznámeniu è. 4/2014 Z. z.

DOKUMENT, KTORÝM SA MENÍ A DOPÅÒA ÚSTAVA
MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAÈNEJ ÚNIE (ENEVA, 1992)
v znení zmien a doplnení prijatých
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994),
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998),
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Maraké, 2002),
a
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006)

Zmeny a doplnenia prijaté Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010)
______________________________________________________________________________________________________________

VYSVET¼UJÚCE POZNÁMKY

Symboly pouívané v závereèných dokumentoch
Symboly uvedené na okraji oznaèujú zmeny prijaté Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010)
v porovnaní s textami Ústavy a Dohovoru (eneva, 1992) v znení zmien a doplnení prijatých Konferenciou vládnych
splnomocnencov (Kyoto, 1994), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Maraké, 2002) a Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006) a majú tento význam:
ADD

=

pridanie nového ustanovenia

MOD =

úprava existujúceho ustanovenia

(MOD) =

redakèná úprava existujúceho ustanovenia

SUP

zruenie existujúceho ustanovenia

=

SUP* =

ustanovenie sa v závereèných dokumentoch presunulo na iné miesto

ADD* =

existujúce ustanovenie sa presunulo z iného miesta v závereèných dokumentoch na oznaèené miesto

Za týmito symbolmi nasleduje èíslo existujúceho ustanovenia. Pri nových ustanoveniach (symbol ADD) je bod, do
ktorého sa majú vloi, uvedený èíslom predchádzajúceho ustanovenia, po ktorom nasleduje písmeno.
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ÚSTAVA
MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAÈNEJ ÚNIE*
(ENEVA, 1992)

ÈAS I. Predslov
Na základe a pri vykonávaní prísluných ustanovení Ústavy Medzinárodnej telekomunikaènej únie (eneva, 1992),
v znení zmien a doplnení prijatých Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994), Konferenciou vládnych
splnomocnencov (Minneapolis, 1998), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Maraké, 2002) a Konferenciou
vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006), najmä ustanovení èlánku 55 tejto Ústavy, prijala Konferencia vládnych
splnomocnencov Medzinárodnej telekomunikaènej únie (Guadalajara, 2010) tieto zmeny a doplnenia uvedenej Ústavy:

KAPITOLA V
Ostatné ustanovenia, týkajúce sa fungovania Únie
ÈLÁNOK 28
Financie Únie
MOD 165
PP-98

5 Pri výbere svojej príspevkovej triedy ju èlenský tát nezníi o viac ako 15 percent ním zvoleného
poètu jednotiek na obdobie predchádzajúce zníeniu, so zaokrúhlením nadol na najblií nií
poèet jednotiek na stupnici jednotiek pri príspevku troch alebo viacerých jednotiek, alebo o viac
ako jednu príspevkovú triedu pri príspevku niom ako tri jednotky. Rada k tomu uvedie spôsob,
akým sa zniovanie postupne zavedie poèas obdobia medzi konferenciami vládnych
splnomocnencov. Za výnimoèných okolností, akými sú prírodné katastrofy, ktoré si vyadujú
zavies programy medzinárodnej pomoci, vak konferencia vládnych splnomocnencov môe
oprávni na významnejie zníenie poètu príspevkových jednotiek, ak o to poiada èlenský tát,
ktorý preukázal, e naïalej u nemôe udriava svoj príspevok v triede, ktorú si predtým zvolil.

ÈAS II. DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚÈINNOSTI
Zmeny a doplnenia obsiahnuté v tomto dokumente nadobudnú ako celok a vo forme jedného jediného dokumentu
platnos dòa 1. 1. 2012 pre èlenské táty, ktoré budú v uvedenej dobe stranami Ústavy a Dohovoru Medzinárodnej
telekomunikaènej únie (eneva, 1992) a uloia pred uvedeným dátumom svoj dokument o ratifikácii, prijatí alebo
schválení tohto pozmeòujúceho a doplòujúceho dokumentu, alebo o pristúpení k nemu.
______________________________________________________________________________________________________________

NA DÔKAZ TOHO podpísali prísluní vládni splnomocnenci originál tohto dokumentu, ktorým sa mení a dopåòa
Ústava Medzinárodnej telekomunikaènej únie (eneva, 1992) v znení zmien a doplnení prijatých Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998), Konferenciou
vládnych splnomocnencov (Maraké, 2002) a Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006).

Guadalajara, 22. októbra 2010
* Jazyk pouívaný v základných dokumentoch Únie (Ústava and Dohovor) sa povauje za rodovo neutrálny.
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Výhrady a vyhlásenia spolupodpísané Slovenskou republikou

Èíslo výhrady

Text

23

Delegácie èlenských tátov Európskej únie prehlasujú, e èlenské táty Európskej únie
aplikujú listiny schválené Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010)
v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní
Európskej únie.

39

V dobe podpisu Závereèných dokumentov Konferencie vládnych splnomocnencov (Guadalajara,
2010) delegácie uvedených tátov formálne prehlasujú, e trvajú na prehláseniach a výhradách
vykonaných príslunými tátmi pri podpise Závereèných dokumentov na predchádzajúcich
konferenciách ITU spojených s podpisom zmlúv, ako keby tieto prehlásenia a výhrady boli
v plnej miere vykonané na tejto Konferencii vládnych splnomocnencov.

85

Delegácie vyie uvedených tátov  s odkazom na prehlásenie vykonané Mexikom (è. 70),
vzh¾adom na to, e prehlásenia a iné podobné prehlásenia odkazujú na Bogotskú deklaráciu
rovníkových krajín z 3. decembra 1976 a na poiadavky týchto krajín týkajúcich sa
uplatòovania zvrchovaných práv na èasti geostacionárnej dráhy druíc alebo na akéko¾vek
súvisiace poiadavky  sa zhodli, e zmienené poiadavky nemôe táto konferencia uzna.
Vyie uvedené delegácie rovnako prehlasujú, e odkaz v èlánku 44 Ústavy na geografickú
situáciu urèitých krajín neznamená uznanie iadosti o akéko¾vek prednostné práva na
geostacionárnu dráhu druíc.
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INSTRUMENT AMENDING THE CONSTITUTION OF THE
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (GENEVA, 1992)
as amended
by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994),
by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998),
by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002)
and
by the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006)

Amendments adopted by the Plenipotentiary Conference (Guadalajara, 2010)
______________________________________________________________________________________________________________

Explanatory notes

Symbols used in the Final Acts
The symbols given in the margin indicate changes adopted by the Plenipotentiary Conference (Guadalajara, 2010) in
relation to the texts of the Constitution and Convention (Geneva, 1992) as amended by the Plenipotentiary
Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference
(Marrakesh, 2002) and by the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006), and have the following meaning:
ADD

=

addition of a new provision

MOD =

modification of an existing provision

(MOD) =

editorial modification of an existing provision

SUP

deletion of an existing provision

=

SUP* =

provision moved to another place in the Final Acts

ADD* =

an existing provision moved from another place in the Final Acts to the place indicated

These symbols are followed by the number of the existing provision. For new provisions (symbol ADD), the point at
which they are to be inserted is shown by the number of the preceding provision, followed by a letter.
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*

CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (GENEVA, 1992)
PART I. Foreword
By virtue of and in implementation of the relevant provisions of the Constitution of the International Telecommunication
Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary Conference
(Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002) and by the Plenipotentiary Conference
(Antalya, 2006), in particular those in Article 55 thereof, the Plenipotentiary Conference of the International
Telecommunication Union (Guadalajara, 2010) has adopted the following amendments to the said Constitution:

CHAPTER V
Other Provisions Concerning the Functioning of the Union
ARTICLE 28
Finances of the Union
MOD 165
PP-98

5 When choosing its class of contribution, a Member State shall not reduce it by more than 15 per
cent of the number of units chosen by the Member State for the period preceding the reduction,
rounding down to the nearest lower number of units in the scale, for contributions of three or more
units; or by more than one class of contribution, for contributions below three units. The Council
shall indicate to it the manner in which the reduction shall be gradually implemented over the
period between plenipotentiary conferences. However, under exceptional circumstances such as
natural disasters necessitating international aid programmes, the Plenipotentiary Conference may
authorize a greater reduction in the number of contributory units when so requested by a Member
State which has established that it can no longer maintain its contribution at the class originally
chosen.

______________________________________________________________________________________________________________

PART II. Date of entry into force
The amendments contained in the present instrument shall, as a whole and in the form of one single instrument,
enter into force on 1 January 2012 between Member States being at that time parties to the Constitution and the
Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), and having deposited before that date
their instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the present amending instrument.
______________________________________________________________________________________________________________

IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed the original of the present instrument amending
the Constitution of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary
Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference
(Marrakesh, 2002) and by the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006).

Done at Guadalajara, 22 October 2010
* The language used in the basic instruments of the Union (Constitution and Convention) is to be considered as gender neutral.
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Declarations and Reservations made by the Slovak Republic
No. of reservation

Text

23

The delegations of the Member States of the European Union declare that the Member
States of the European Union will apply the Instruments adopted by the Plenipotentiary
Conference (Guadalajara, 2010) in accordance with their obligations under the Treaty on
the European Union and the Treaty on functioning of the European Union.

39

At the time of signing the Final Acts of the Plenipotentiary Conference (Guadalajara, 2010),
the delegations of the mentioned countries formally declare that they maintain the declarations
and reservations made by their countries when signing the Final Acts of previous treaty-making
conferences of the Union as if they were made in full at this Plenipotentiary Conference.

85

The delegations of the above-mentioned States, referring to the declaration made by Mexico
(No. 70), inasmuch as these and any similar statements refer to the Bogotá Declaration of
3 December 1976 by equatorial countries and to the claims of those countries to exercise
sovereign rights over segments of the geostationary-satellite orbit, or to any related claims,
consider that the claims in question cannot be recognized by this conference.
The above-mentioned delegations also wish to state that the referencing Article 44 of the
Constitution to the geographical situation of particular countries does not imply recognition
of a claim to any preferential rights to the geostationary-satellite orbit.
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