




Satélites Meteorológicos, Iocahzada em Darmstadt, na Alernanha, da qua] Pormgal é

membro desde 1988 conjuntarnente corn mais vinte e nove palses europeus.

2. Corn base na Convençäo para o Estabelecimento de. unia Organizaco Europeia

para a Exploração de Satélites Meteo.rológicos, aprovada pela Resolução da Assembleia da

Repüblica n.° 16/88, publicada no Diário da Repühlica n.° 179/88, Série I, de 4 de agosto

de 1988, e ratificada pelo Decreto do Presidente da Repüblica n.° 60/88, de 19 de agosto,

publicado no Diário da RepiThlica I Série-A, de 19 de agosto de 1988 (cf. documentos I e

2, que se anexain), os respetivos Estados membros celebraram, posteriormente, urn

Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da EUMETSAT (doravante, “Protocolo”),

o qual foi aprovado, em Portugal, para adesão, pela Resoluçäo da Assembleia da Repüblica

n.° 7/95, de 3 de Novembro de 1994, publicada no Diário da Repüblica, I Série-A, de 7 de

Fevereiro de 1995 e ratificado pelo Decreto do Presidente da Repüblica n.° 16/95, de 7 de

Fevereiro, publicado rio Diário da Repüblica, I Série-A, de 7 de Fevereiro de 1995 (cf.

documento 3, que se anexa).

3. 0 propósito do referido Protocolo foi o de assegurar a realizacão em condiçöes

de eficiência das atividades a cargo da EUMETSAT, incluindo as condicôes aplicáveis aos

membros do respetivo staf/ protegendo a independéncia da Organização e garantindo a

igualdade de tratamento dos respetivos membros independentemente do respetivo pals de

origem.

4. Portugal depositou o respetivo instrumento de ratificação do Protoloco junto do

depositário do Protocolo (o Governo da Confederação SuIca) em 7 de fevereiro de 1996,

juntamente corn uma reserva, inter a/ia, a alinea g) do artigo 1 0.° do Protocolo.

5. A alinea g) do artigo 10.° do Protocolo relativo aos Privilégios e Tmunidades da

EUMETSAT prevê a “isenção de quaisquer impostos nacionais sobre os sa/ários e erno/urnentos pgos

pe/a E UMETSA’l’, exc/uindo pensbes e outros benft’cios sirni/ares pagos pe/a E UMETSAT, a contar

dci data em que esses membros do pessoalfiquem sujeitos a urn imposto sobre os reipectivos sa/arios cobrado

pe/ci EUMETSAT, para beneflcio desta. Os Estados membros reservarn-se o direito de ter em

consideraçâo esses sa/ários e erno/umentos para eftitos de ava/iaçâo do montante dos impostos a serem

ap/icados a rendirnentosprovenientes de outrasfontes” (cf. documento 3, que se anexa).
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6. Nos termos do artigo 2.°, alinea b) da Resoluçáo da .Assembleia da Repóblica n.°

7/95, de 3 de novembro de 1994 (que aprova o referido Protocolo), “a isenção esiabelecida na

ailnea g.) do artigo 10. nâo abrange as nacionais e as residentes permanentes em Portugat’ (cf.

documento 3, supra indicado).

7. Porém, o artigo 20.° do Protocolo nao perrnite a formulacão de uma tal reserva

na medida em que estabelece apenas que “nenhum Estado membro será obrzgado a conceder as

privilegios e irnunidadesprevistos nos artigos 9.0, 10.0, a/Ineas b), d), e), e h), 11.0 e 13.0, alIneas c) e d),

aos seus nacionais on residentes permanentes” - a contrario obrigando todos os Estados membros a

conceder o privilégio contido na alinea g) do artigo 10.° (cf. documento 3, supra indicado).

8. A matéria da formulaçâo de reservas a convençöes internacionais está prevista no

artigo 19.° da Convenção Sobre o Direito dos Tratados, celebrada em Viena, a 23 de rnaio

de 1969, a qual Portugal se encontra vinculado, nos seguintes termos:

“Urn Estado pode, no momento da assinatura, ratificaçâo, aceitação on aprovação de urn

tratado on da adesão a urn tratado, forrnulai urna reserva, a rnenos que:

a) a reserva sejaproibidapelo tratado,

b,) o tratado apenas autorie determinadas reservas entre as quais nao ,fIgura a reserva em

questâo, on

c) nos casos nâo pretistos nas aljaeas a) e b), a reserva seja incornpatIvel corn o objeto e a

firn do tratado.”

9. 0 presente caso insere-se, face ao que ficou referido acima quanto ao artigo 20.°

do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da EUMETSAT, na previsão da ailnea

b) do artigo 19.° da Convençäo Sobre o Direito dos Tratados, cujo sentido se intui corn

facilidade. Efetivamente, sendo a reserva urna dec1araço formulada por urn Estado, no

momento da sua vinculaco a urna convenção, exprimindo a sua vontade de se exinzir de

certas obrigaçöes dela constantes, não pode ser admitida contra o que a própria convençäo

prevê como matérias insuscetIveis de reserva. Ora, o artigo 20.° do Protocolo relativo aos

Privilégios e Imunidades da EUMETSAT contém uma lista exaustiva das matérias sobre as

quais os Estados podem formular reservas, ou seja, dos privilégios e irnuriidades de cujo

curnpmento os Estados se podern eximir — sendo que dessa lista näo consta a matéria

contemplada na ailnea g) do arfigo 10.0, i.e., a isençâo de irnpostos nacionais sobre os

salários e emolutnentos pagos pela EUMETSAT a membros do respetivo pessoal a contar
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da data em que esses membros (10 pessoal fiquern sujeitos a urn imposto sobre OS

respectivos salários cobrado pela ELTMETSAT, para benefIcio desta. Esta exclusao

deliberada do elenco previsto no artigc) 20.° do Protoloco está, alias, lntiinarnente

relacionada corn dois principios fundamentals ciue estiverarn na origern da criaçäo daquele

privilégio: (‘i,) o de que nenhurn Estado deve obter vantagens fiscais a partir de fundos

pagos C)rganizacäo pot outros Estados e o de que todos os membros do staff da

Organizaco devem set tratados de forma igual, sern discriminacöes de qualquer espécie.

10. A incompatibilidade da reserva formulada por Portugal corn os dois princIpios

que acabarn de se enunciar determina tambérn que aquela reserva se insira na previsäo da

aimnea c) do artigo 19.° da Convencäo Sobre o Direito dos Tratados na medida em que “o

respefivo sentido é incompatIvel corn o objeto e o fim do tratado”, sendo, portanto, a

própria integridade do Protocolo que é posta em causa pelo texto da reserva formulada pot

Portugal, no aspeto a que a presente petição se refere.

11. Da subsuncão da reserva formulada pot Portugal, através do artigo 2.°, aimnea b)

da Resoluçäo da Assembleia da Repüblica n.° 7/95, de 3 de novembro de 1994, ao

Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da EUMETSAT, a previsäo, quer da aimnea

b), quer da ailnea c) do artigo 19.° da Convenção Sobre o Direito dos Tratados decorre a

invalidade da referida reserva.

12. Tendo em conta o que flcou exposto, bern como a regra prevista no artigo 22.°

da Convenção Sobre o Direito dos Tratados, aplicável no caso do Protocolo, de que as

reservas podem set revogadas a qualquer momento, o signatário peticiona a Assembleia da

Repüblica que atue no sentido de promover a revogação da reserva em causa corn a maior

urgência possIvel, corn efeitos retroactivos a data da aprovação do Protocolo relativo aos

Privilégios e Imunidades da EUMETSAT pela Assembleia da RepiThlica, na medida em que

a mesma está a causar prejuizos incomportáveis ao signatrio e ao born nome de Portugal.

Na verdade,

13. A violação, por Portugal, do referido Protocolo prejudica gravernente cientistas

e técnicos portugueses que pertencem, pertenceram ou venham a pertencer ao staff da

EUMETSAT, os quais ficam sujeitos a discriniinaçào näo so em relação as dernais

nacionalidades que integram o staff da Organizacão, mas também face aos cientistas e

técnicos portugueses colocados em organizacöes intergovernarnentais afins, como é 0 caso
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do Cent to Europeit para Previsào do Tempo a Médio Prazo (ECMWF, em sigla inglesa,

localizado em Reading, Gr-Bretanha) ou da .Agência Espacial Europeia (ESA, em sigla

inglesa).

14. Quanto ao signatirio, regressado a Portugal em Outubro de 2012 após 20 anos

como cientista de meteorologia da EUMETSAT, foi o mesmo confrontado corn quatro

liquidaçoes oficiosas de iRS, posteriormente transformadas em processos executivos,

referentes aos exercIcios de 2009, 2010, 2011 e 2012, através das quais the foi exigido pela

Autoridade Tributária e Aduaneira o pagamento de imposto incidente sobre os

rendimentos de trabatho dependente pagos pela EUMETSAT nos referidos anos, os quais

ji haviarn sido sujeitos a imposto cobrado pela própria EUMETSAT. A soma do irnposto

exigido pela Autoridade Tributiria e Aduaneira nas quatro liquidaçöes referidas era

próxima dos € 200.000,00 (cf. documentos 4, 5, 6 e 7, que se anexam).

15. Depois de inürneras diligências junto das mais diversas entidades corn

competência na matéria, o signatirio conseguiu obter da Direção de Serviços de Relaçöes

Internacionais da Autoridade Tributiria e Aduaneira urn parecer no qual aquela Direção

considera que apenas se deveri manter a liquidação referente a 2012, ji que, nos demais

exercIcios, o signatirio e esposa não foram residentes fiscais em Portugal nem cl obtiveram

rendimentos, não podendo, portanto, nos termos do Código do IRS, ser trihutados neste

Pals (cf. documento 8, que se anexa. Este parecer permitiu que a reclamação graciosa

apresentada pelo signatrio relativarnente Is referidas quatro liquidaçôes oficiosas tivesse

sido objeto de deferirnento parcial, estando em curso a anulação das mesmas e dos

processos de execução fiscal que entretanto haviam sido instaurados por falta de

pagamento voluntIrio das mesmas (cf. documento 9, que se anexa).

16. Contudo, porque o signatirio e esposa ji são considerados residentes para

efeitos fiscais em Portugal no exercIcio de 2012, a liquidação relativa a esse ano foi mantida

pela Autoridade Trihutiria e Aduaneira, apesar de ter sido corrigido o montante

inicialmente exigido (que nern sequer tinha em conta as retençöes na fonte e contrihuiçôes

obtigatórias para regimes de segurança social efetuadas na Alernanha). Presenternente, esti

em causa nesse processo urna dIvicla de € 17.028,11, a qual ji deu origem a urn processo de

execuçIo fiscal no Irnbito do qual o signatário ten que prestar urna garantia através de

hipoteca voluntinia sobre o inico imóvel de que e proprietirie, em Evora, no valor
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aproximado de € 22,000, so para poder “discutir a legalidade da dIvida” (cf. documentos

10 e 11, que se anexam. Ora, a discussáo da legalidade da dIvida junto da Autoridade

Tributária e Aduaneira näo perniifirá ao signatário vet esta situação ultrapassada a não set

que a Assembleia da Repñblica revogue a reserva formulada. Corn efeito, corno se pode

constatar pela leitu.ra da inforrnacäo que antecede o despacho de deferimento parcial da

reclamacäo graciosa apresentada pelo signaiario junto da Direçäo de Finanças de Evora, a

Autoridade Tributãria e Aduaneira no aceita a invalidade da reserva formulada por

Portugal ao Protocolo de Privilégios e Imunidades da EUMETSAT, aplicando-a, portanto,

aos rendimentos de trabaiho dependente obtidos pelo signatrio em 2012 em contrapartida

das funcOes exercidas na EUMETSAT (cf. docuinento 9, a que se fez referència supra).

17. Toma-se, assim, absolutarnente necessário que a reserva em causa seja revogada

pela Assembleia da Repüblica, corn efeitos retroactivos a data de aprovacao do Protocolo

relativo aos Privilégios e Irnunidades da EUMETSAT pela Assembleia da Repiiblica.

18. Alérn dos prejuIzos pessoais causados ao signatário por toda esta situacào, é o

born norne de Portugal junto da EUMETSAT e dos respetivos Estados membros que está

tarnbém em causa, sobretudo tendo em conta que Portugal rnereceu a confiança da

EUMETSAT, que Ihe atribuiu a administraçáo do consOrcio eu.ropeu de urna das (poucas)

urtidades técnicas da EUMETSAT (fora da Alemanha), o que perrnite a existéncia, em

Lisboa, da infraestrutura técmca principal da unidade, bern como o benefIcio, de que

Portugal vern usufruindo, da entrada de rneios financeiros importantes para a operaçäo,

manutenção e desenvolvimento da Land SAF2.

19. A situaçao causada pela violação, por Portugal, do Protocolo relativo aos

Privilégios e Imunidades da EUMETSAT, corn as vantagens indevidas que acarreta para o

2 estabelecisnento desta unidade em Portugal teve origein numa proposta para o estahelecimento

de uma dessas unidades técnicas neste Pals, vocacionada para a análise de propriedades das superficies

naturals dos continentes, Land Surface Analysis Satellite Applications Facility - LSA SAF

(https://landsaf.rneteo.pt). De acordo corn a proposta portuguesa, conseguiu-se que as mstalaçOes

técnicas ficassern localizadas em Lisboa, no então Instituto de Meteorologia e agora Instituto Português do

Mar e da Atmosfera (IPMA), e que a gestão (incluindo a coordenação cientifica e a coordenaçlo de

engenharia informática) do respetivo consórcio europeu (que envolve vários palses) fosse também confiada a

Portugal, onde se tern maritido desde o inIcio (ha mais de 15 anos).
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Pals (em termos de receitas fiscais) a partir de contribuiçöes efetuadas por outros Estados

membros (que fnanciam a Organizaçäo e, portanto, pagarn as retnuneraçôes do respetiv-o

staj/), a custa do prejuizo imposto aos respetivos residentes, designadarnente o signatário,

que, assim, é vItirna de urn tratarnento discrirninatóno face a outros membros do staff da

EUMETSAT corn diferentes residências fiscais, é de molde a motivar protestos pot parte

dos restantes Estados membros da EUMETSAT.

20. Alias, a própria EUMETSAT, após tomar conhecimento da vio1aco, por

Portugal, do Protocolo relativo a Privilégios e Imunidades da EUMETSAT, já oficiou a

Senhora Ministra da Agricultura e do Mar, que tutela a representação de Portugal para a

EUMETSAT delegada ao Presidente do Conseiho Diretivo do Instituto Português do Mar

e da Atmosfera, pam informar sobre a ilegalidade da reserva de Portugal contra urna

condição de aceitacäo obrigatória, solicitando a regularizaçäo urgente da situação, incluindo

o cancelamento dos processos de execução fiscal contra o signatário e esposa relativos a
aplicaçäo do IRS aos ordenados pagos pela EUMETSAT em 2009, 2010, 2011 e 2012, e

referindo ainda o constrangimento consequente da EUMETSAT relaflvo a contratação de

firncion&rios de nacionalidade portuguesa nas condiçöes daquela reserva (cf. docurnento

12, que se anexa).

Em função de tudo quanto fica exposto, apresento a Vossa Excelência as

minhas meihores saudaçOes na convicçao de que a resoluçâo do problerna referido

transcende urn problerna pessoal, que não o desmerece mas, mais do que isso,

reporta ao prestlgio do Pals no ârnbito de urna organização técnico-cientlfica

internacional. Assim, solicito a revogação urgente pela Assembleia da Repüblica da

reserva formulada relativamente a alinea g) do Artigo 1O.° do Protocolo relativo a

Privilégios e Imunidades da EUMETSAT, a qual consta do artigo 2.° da Resoluçao

da Assembleia da Repüblica n.° 7/95, de 3 de novembro de 1994, corn efeitos

retroativos a data da respetiva aprovaçao pela Assembicia da Repüblica.

Apresento respeitosos cumprimentos,

Lisboa, 14 de julio de 2014

74J1L Djcf
(Arlindo Arnaga)
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ASSEMBLEIA DA REPOBUCA

Let n.° 88188
do 4 de Agoato

Auta.izaco ao Govamo pa’. reva’ a— pai ciines de rnen.c

A Assembleia cia Repilbilca decreta, nos termos dos
artigos 164.°, alinea e), 168,0, n.° 1, ailnea c), e 169.°,
n.° 2, da Constituicão, o seguinte:

Artigo 1.0 E concedida no Governo autorizacâo para
rever o capitulo iv e o artigo 68.° do DecretoLei
n.° 85-C/75, de 26 de Fevereiro, em ordern a introduzir
as adaptaçoes exigidas pela entrada em vigor do novo C&
digo de Processo Penal. aprovado polo Decreto-Lei
n.° 78/87, do 17 do Fevereiro. e 1cgis1aco comptementar.

Art. 2.° A revisAo implicará a rnodiflcacao ou a re
vogação das disposicöes que não se mostrem ajustadas
aos principios e soluçães do novo Código do Processo
Penal, sein prejuizo cia inanutencAo daquelas que vi
sem garantir o interesse do celeriçlade processual, pro
prio da regulamentacäo do exerciclo da acçâo penal pe
los crimes de imprensa.

Art. 3.° Em harmonia corn Os critérios referidos no
artigo anterior, seräo revogados os artigos 38.°, 39,0,

43.° e 49.° do Decreto-Lei n.° 85-C/75, de 26 de Feve
reiro, bern como o artigo Onico da Lei 11.0 13/78, de 21
de Marco, e será dada nova redacçao aos artigos 36.°,
37.°, 51.0, 52.° e 68.° daquele primeiro diploma.

Art. 40 A revisão implicará ainda a introduçäo de
uma nova disposiçao destinada a regular o exercfcio do
direito a esciarecimentos em crimes contra a honra, a
que se refere o artigo 170.° do COdigo Penal.

Art. 5.° A autorizacão concedida por esta lei cadu
carä decorrido urn m6s a contar cia data cia sua entrada
em vigor.

Aprovada em 23 de Junho de 1988.
o Presidents cia Assembleia da Repiblica, Vitor Pe

reira Crespo.

Promulgada em 18 de Julbo de 1988.
Publique-se.

o Presidents da Repüblica, MAiuo SOA.RES.

Referendada em 20 de Juiho de 1988.
o Primeiro-Ministro, An(bal Antdnio Cavaco Silva.

Resotuçâo da Assemblela da RepUblics fl.° 16188
Aprovaca. pa’. r.t!!Icaçlo, de Davençl. pass Eitabls.t,

de tim. 8rap paa a tsdeiac1 de SatáIt
MeIuiuVico (EUMETSAT).

A Assemblela da Reptiblica resolve, nos termos do
artigo 164.°, alinea i), e do n.° 4 do artigo 169.° da
Constituicao, o seguinte:

E aprovada, para ratificaçAo, a Convencao para a
Estabelecimento de uma Organizaçao Europeia para a
Exploracao de Satlites Meteorolcigicos (EUMETSAT),
cujo texto original em inglês e a respectiva traducAo
para português seguem em anexo.

Aprovada em 5 de Juiho de 1988.
o Presidente da Assembleia da Repdblica, Vitor

Pereira Crespo.

coNvEscAa PARA a ESTABELECIMENTO BE UMA ORGANIZA
cAll EUROPUA PAM A EXPL0RAcAO BE SATtLITES METEO
RaLOGIdoS (EUROMEISATI.

‘[lie States parties to this Convention:
Considering that:

The safety of populations and the efficient exe
cution of numerous human activities are condi
tioned by meteorological data and that it calls
for more accurate and prompter forecasts;

The possibility of improving the forecasts to a
large extent depends on the availability of
meteorological observations, local as well as
global, including those relating to remote and
desert regions;

Meteorological satellites have proved their apti
tude and unique potential as a complement to
the ground observation systems, particularly in
respect of permanont Weather monitoring and
the carrying out and speedy collection of oh
servatlons over the most Inaccessible areas of
the earth’s surface;

Noting that:
The World Meteorological Organization has re

commended its members to improve meteoro
logical data bases and strongly supported plans
to develop and explot a globol s’r’4Ute obs-r
vatfon system in order to contribute to the
cWor1d Weather Watchw;

The MIITEOSAT experimental programme, con
ducted by the European Space Agency, has de
monstrated Europe’s capacity to assume its
share of responsibility in the operation of a
global satellite observation system;.

Recognising that:
No national or international organization has plan

ned any arrangement to provide Europe with
all meteorological satellite data necessary to
cover its zones of interest;

The magnitude of the human, technical and fi
nancial resources required for activities in the
space field is such that these resources lie
beyond the means of any single European
country;

It is desirable to provide the European meteo
rological organizations with a framework for
co-operation enabling them to embark on joint
activities making use of space technologies ap
plicable to meteorological research and weath
er forecasting;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Eehment of EUMETSAT

— A European Organization for the Exploitationof Meteorological Satellites, hereinafter referred toas icEUMETSATx, is hereby established.
2— The members of EUMETSAT, hereinafter referred to as icMember States*, shall be those Statesthat are Parties to this Convention in pursuance ofthe provisions of article 15, 2 or 3.
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3—EUMETSAT shall have legal personality. It shall

in particular have the capacity to contract, to acquire

and dispose of movable and immovable property and

to be party to legal proceedings.
4—The organs of EIJMETSAT shall be the council

and the dlirector.
5—The headquarters of EUMETSAT shall provi

sionally be located in the European Space Agency’s

premises in Paris. The final decision on the location

of the headquarters shall be taken by the council,

in accordance with the provisions of article 5, 2, b),

viii), below.
6 — The official languages of EUMETSAT shall be

the English and the French.

ARTICLE 2

for two years and may be re-elected not more than
once. The chairman shall conduct the discussions of
the council and shall not have the capacity of a
representative of a Member State.

3 — The council shall meet in ordinary session at
least once a year. It may meet in extraordinary ses
sion at the request of either the chairman or one-third
of the Member States. The council shall meet at the
EUMETSAT headquarters unless it decides otherwise.

4 — The council may establish subsidiary bodies
and working groups as it deems necessary for the
achievement of the objectives of EUMETSAT.

5 — The council shall adopt its own rules of pro-
cedure.

ARTiCLE 5

Objecttvas Rate of the councU

I — The primary objective of EUMETSAT is to
establish, maintain• and exploit European systems of
operational meteorological satellites, taking into ac
count as far as possible the recommendations of the

World Meteorological Organization.
2 — The Winition of the initial system is contained

in annex I.
3 — In the execution of its objectives, EUMETSAT

shall:

a) Take maximum advantage of the echnologics
developed in Europe in particular in the
fIeld of meteorological satellites by provid
ing for operational continuation of the pro
grammes that have proved technically suc
cessful and cost-effective;

b) Rely as appropriate on the capabilities of the
existing international organizations carrying
out activities in a similar field;

c) Contribute to the development of space mete
orology techniques and meteorological ob
serving systems using satellites that may
lead to improved services at optimum cost.

ARTICLE 3

For the purpose of achieving its objectives EUMET

SAT shall, as far as possible, and in conformity with
meteorological tradition, co-operate with the govern

ments and national organizations of the Member States,

as well as with non-member States and governmental

and non-governmental international scientific and te
chnical organizations whose activities are related to
its objectives. EUMETSAT may conclude agreements
to that end.

ARTICLE 4

The comcU

I — The council shall be composed of not more
than two representatives of each Member State, one
of whom should be a delegate of his country’s mete
orological service. The representatives may be assisted
by advisers durIng meetings of the council.

2—The council shall elect from among its members
a chairman and a vice-chairman who shall hold office

I — The council shall have the powers to adopt

all the measures necessary for the implementation

of this Convention.
2 — In particular, the council shall be empowered:

a) By a unanimous vote of all the Member Sta
tes:

i) To decide on the accession of states
referred to in article 15, 3, and on
the terms and conditions govern
ing such accession;

ii) To decide on amendments to the an
nexes and on the date of their en
try into force;

iii) To approve the conclusion of co-op
eration agreements with non-Mem
ber States;

iv) To decide to dissolve or not to dis
solve EUMETSAT in conformity
with article 19;

v) To decide on the modalities for em
barking on the execution of systems
other than that defined in annex
and matching the objectives of EU
METSAT;

b) By a two-thirds majority vote of the Member
States present and voting representing also

at least two-thirds of the total amount of
contributions:

i) To adopt the annual budget, together
with the level of staff complements
and the expenditure and income
forecast for the following three
years attached thereto;

iO To approve annually the accounts of
the previous year, together with
the balance sheet of the assets and
liabilities of EUMETSAT, after
taking note of the auditor’s report,
and give discharge to the director
in respect of the implementation
of the budget;

iii) To adopt the appropriate measures
referred to in article 9, 4;

iv) To adopt the financial rules as well
as all other financial provisions
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v) To fix the amount of the special pay
ment referred to in article 16, 5;

vi) To decide on the way EUMETSAT
will be dissolved pursuant to the
provisions of article 19, 3 and 4;

vh) To decide on the exclusions of a Mem
ber State pursuant to the provisions
of article 13;

viii) To decide on any transfer of tile EU
METSAT headquarters;

ix) To adopt the staff rules;

c) By a two-thirds majority of the Member States
present and voting:

i) To appoint the director for a specific
period, and terminate or suspend
his appointment; in the case of sus
pension the council shall appoint
an acting director;

if) To define the operational specifica
tions of the european meteorolog
ical satellite system, as well as the
products and services which the
system will provide to the Member
States, as described in annex ;;

iii) To approve the conclusion of any
agreement with Member States, in
ternational governmental and non
governmental organizations, or na
tional organizations of Member
States;

iv) To adopt recommendations to the
Member States concerning amend
ments to this Convention;

v) To adopt its own rules of procedure;
vi) To appoint the auditors and to decide

the length of their appointments;

d) By a majority of the Member States present
and voting:

1) To approve appointments and dismis
sals of senior staff;

ii) To decide on the setting-up of sub—
sidiary bodies and working groups
and define their terms of reference;

iii) To decide on any other measures not
explicitly provided for in this Con
vention.

3—Each Member shall have one vote in the coun
cil. However, a Member State shall have no vote in
the council if the amount of its arrears of contributions
exceeds the assessed amount of its contributions for the
current financial year. In such case the Member State
concerned may nevertheless be authorized to vote if
a two-thirds majority of all the Member States entitled
to vote considers that the non-payment is due to cir
cunistances beyond Its control. For the purpose of
determining unanimity or the majorities provided for
in the present Convention, no account shall be taken
of a Member State that is not entitled to vote.

The expression Member States present and votinge
shall mean the Member States voting for or against.
Member States that abstain shall be considered as not
voting.

4 — The presence of representatives of a majority
of all the Member States entitled to vote shalt be
necessary to constitute a quorum. Council decisions in
respect of urgent matters may be secured by means
of a written procedure in the interval between counciL
meetings.

ARTICLE 6

The director

— The director shall be responsible for the im
plenicntation of the decisions taken by the council
and for the execution of the tasks assigned to EU
METSAT. He sell be the legal representative of EU
METSAT and in that capacity he shall sign agree
ments approved by the council, as well as contracts.

2— The director shall act on the instructions of the
council. He shall in particular:

a) Ensure the proper functioning of EUMETSAT;
b) Receive the contributions of the Member

States;
c) Enter into the commitments and incur the

expenditure decided on by the council,
within the limit of the authorized credits;

d) Draft tender invitations and contracts;
e) Prepare the meetings of the council and pro

vide the meetings of possible subordinate
bodies and working groups with the nec
essary technical an administrative assist
ance;

f) Monitor and control the execution of con
tracts;

g) Prepare and implement the budget of EU
METSAT in accordance with the financial
rules and submit annually for approval by
the council the accounts relating to the
implementation of the budget and the bal
ance sheet of assets and liabilities, drawn
up in each case in accordance with the
financial rules, and the report on the ac
tivities of EUMETSAT;

h) Maintain the necessary accounts;
1) Execute such other tasks as may be entrusted

to him by the council.

3— The director shall be supported by a score-
tariaL

ARTICLE 7

Stiff at the secretartat

1— Except as provided for in the second sentence
of this paragraph of this clause the staff of the secre
tariat shall be governed by the staff rules adopted by
the council under the provisions of article 5, 2, b).
Where the conditions of employment of a staff mem
ber of the secretariat are not governed by the said
rules, they shall be govemed by the law applicable
in the country where the person concerned is carry
ing out his duties.

2 — Staff shall be recruited on the basis of their
qualilications, account being taken of the international
character of EUMETSAT. No post may be re.,erved to
nationals of a specific Member State.
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3 — Staff of national bodies of the Member States
may be employed by and made available to EU
METSAT for a specific period.

4 — The council shall, in conformity with arti
cle 5, 2, d), approve appointments and dismissals of
senior staff as defined in the staff rules. Other staff
members shall be appointed and may be dismissed
by the director acting under authority delegated by
the councii. The director shall have authority over
the secretariat staff as a whole.

5—The Member States shall respect the interna
tional character of the responsibilities of the director
and members of the secretariat. In the exercise of
their duties, the director and members of the secre
tariat shall neither seek nor accept instructions from
any government or any authority external to EU
METSAT.

ARTICLE 8

U.bIIKy

1— EUMETSAT offers no warranty In respect of
the services and products provided or to be provided
pursuant to this Convention.

2— EUMETSAT, the Member States, and their civil
servants or employees when acting In the exercise of
their functions and within the limits of their author
ity, as well as any representative at EUMETSAT meet
ings. shall not be liable to any Member State or EU
METSAT in respect of loss or Injury resulting from
any discontinuation, delay or unsatisfactory operation
of the services provided in accordance with annex i
to this Convention.

3— No Member State shall be liable far the acts
and obligations of EUMETSAT linked with the estab
lishment of the space segment of EUMEITSAT, except
where such liability results from a treaty to which
that Member State and a State claiming ccnnpcnsa
tion are parties. In that case, EUMETSAT shall In
demnlfy the Member State concerned in respect of any
such liability, unless the latter has expressly under-
taken to assume exclusively such liabIlity. The council
shall establish the procedures for the implementation
of this paragraph.

ARTICLE 9

Fusdng prlnctples

1—The expenditure of EUMETSAT shall comprise
the costs relating to the services provided by ccmtrac
tors and suppliers, as well as the expenditure neces
sary for the execution of the duties devolving on It.

2—The expenditure of EUMETSAT shall be covered
by the financial contributions of the Member States
and by any other EUMETSAT income.

3—Each Member State shall pay to EUMETSAT
an annual contribution in convertible currency on the
basis of the scale contained In annex ii, The methods
of payment of the contributions shall be determined
in the financial rules.

4—If, subsequent to the date of entry into force
of this Convention pursuant to either paragraph I or
paragraph 2 of article 16, a Member Slate ceases to
be a party to the Convention or if a State accedes to
it, the council shall examine the corresponding con
sequences and shall adopt the appropriate measures.

In addition, the scale of contributions referred to in
annex It may be adjusted on a pro rats basis.

5 — The financial rules shall define the applicable
procedure in the event of the non-payment of con
tributions of a Member State, as wel.l as the additional
charges on the Member State that is in arrears with
its contributions.

6—.- The council may accept voluntary contribu
tions, whether in cash or otherwise, provided they are
made for purposes compatible with the objectives, ac
tivities and principles of conduct of EUMETSAT.

AItfICLE [U

The budget

— The budget shall be established in terms of
European Currency Units (ECU) as defined in the
Financial Regulations of the European Communities
no. 3180/78, 04 18 December.

2 —The financial year shall run from 1 January
to 31 December.

3— The annual budget of EUMETSAT shall be
drawn up for each financial year before the beginning
of that year under the conditions laid down in the
financial rules. The revenue and expenditure shown
in the budget shall be in balance.

4 — The council shall, in conformity with arti
cle 5, 2, b), adopt the budget for each financial year,
as well as any supplementary and amending budgets.

5 — The council’s adoption of the budget shall con
stitute;

a) The obligation for each Member State to make
available to EUMETSAT the financial con
tributions fixed In the budget;

b) The authority for the director to Incur com
mitments and expenditure within the limit
of the corresponding authorized credits.

6— If the budget has not been adopted by the
council by the beginning of a financIal year. the
director may, each month, enter Into commitments
and make payments In each chapter of the budget
up to one twelfth of the appropriations In the budget
of the preceding financial year, provided that he shall
not have at his disposal appropriations In excess of
one twelfth of those provided for In the draft budget.

7 — Member States shall pay each month, on a pro
visional basis and In accordance with the scale ref
erred to in annex xi, the amounts necessary For the
Bppllcation of paragraph 6.

8—The detail of the financial arrangements and
accounting procedures shall be contained in the finan
cial rules adopted by the council In conformity with
article 5. 2, b).

ARTICLE II

I —The accounts of all revenue and expenditure
shown in the budget and the balance sheet of the as
sets and liabilities of E1JMETSAT shall, under the
conditions laid down in the financial rules, be sub
mitted for annual audit. The auditors shall submit to
the council each year a report on the accounts.
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2 — The director shall give the auditors any Infer
mallen and assistance needed for the execution of
their task.

3— The further detail of the audit shall be deter
mined by the council.

ARTICLE 12

EUMETSAT shall enjoy the privileges and iimnu
nities that are necessary for the performance of its
official activities, in conformity with a protocol to be
drawn up subsequently.

ARTICLE 13

Non-fulinment of nUIgkins

A Member State that fails to fulfil its obligations
under this Convention shall cease to be a member of
EUMETSAT, if the council so decides in conformity
with the provisions of article 5, 2, b). the State con
cerned not taking part in the vote on this issue, The
decision shall take effect at the end of the financial
year during which it was taken. The provisions of
paragraphs 2 and 3 of article 18 shall apply.

ARTICLE 14

0

I — Any dispute between two or more Member
States, or between any of them and EUMETSAT, con
cerning the interpretation or application of this Con.
vention or its annexes, that cannot be settled by or
through the council, shall, at the request of any Par’
ty to the dispute, be submitted to an arbitration tri
bunal, unless the Parties agree on another mode of
settling the dispute.

2—The arbitration tribunal shall consist of three
members. Each Party to the dispute shall nominate
one arbitrator within a period of two months reck
oned fn the date of receipt of the request referred
to in paragraph I above. The first two arbitrators
shall, within a period of two months reckoned from
the nomination of the second arbitrator, nominate the
third arbitrator, who shall be the chairman of the
arbitration tribunal and who may not be a national of
a State that is a Party to the dispute. If one of the
two arbitrators has not been nominated within the
required period he shall, at the request of either Par
ty, be nominated by the president of the International
Court of Justice or, if there is no agreement between
the Parties to call on the latter, by the secretaxy gen
eral of the Permanent Court of Arbitration. The same
procedure shall apply if the chairman of the arbitra
tion tribunal has not been nominated within the ze
quixvd period.

3—The arbitration tribunal shall itself determine
its seat and establish its own rules of procedure.

4—Each Party shall bear the cost relating to the
arbitrator for whose nomination it is responsible, as
well as the costs of being represented before the tri
bunal. The expenditure relating to the chairman of
the arbitration tribunal shall be shared equally by
the Parties to the dispute.

5 — The award of the arbitration tribunal shall be
made by a majority of its members, who may not
abstain from voting. Thi8 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 arbitration tribunal shall
Interpret it at the request of any Party to the dispute.

ARTICLE 15

Sa., catIoo and accesalon

1 — This Convention shall be open for signature
by the States that took part in the Conference of
Plenipotestiaries on the setting-up of a European Or.
ganization for the Exploitation of Meteorological Sat
ellites.

2— The said States shall become Parties to this
Convention either:

By signature not subject to ratification, acceptance
or approval, or;

By the deposit of an Instrument of ratification,
acceptance or approval with the depositary if
the Convention was signed subject to rati
fication, acceptance or approval.

3—From the date of entry into force of this
Convention, any State that did not take part in the
Conference of Plenipotentiaries referred to in para
graph 1 of this article may accede to it following
a council decision taken in conformity with the
provisions of article 5, 2, a). A State that wishes to
accede to this Convention shall notify the director
accordingly and the latter shall inform the Member
States of the request at least three months before it
is submitted to the council for decision. The council
shall determine the terms and conditions for the
accession of the State in question, in conformity with
article 5. 2, a).

4— The instruments of ratification, acceptance,
approval and accession shall be deposited with the
Government of the Swiss Confederation, referred to
as the depositary..

ARTICLE 16

Enby teto fore.

I — This Convention shall enter Into force sixty
days after the date on which States whose aggregate
contributions according to the scale at annex it
amount to at least 85 % of the total amount of the
contributions have become Parties to the Convention
in implementation of article 15, 2.

2 — If the requirements for entry Into force of
this Convention In accordance with paragraph 1 of
this article have not been met 2 years after the date
on which the Convention was opened for signature,
the depositary shall, at the earliest time possible,
convene the govemments of the Stales which have
signed the Convention without their signature being
subject to ratification, acceptance or approval or
which have deposited instruments of ratification,
acceptance or approval. These governments may then
decide that notwithstanding the requirements of
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paragraph I the Convention shall enter into force
among them. In taking such a decision these
governments shall agree upon the date of entry into
force and a revision of the scale of contributions
referred to in annex ii.

3— Following the entry into forte of the Convention
pursuant to either paragraph I or paragraph 2 of
this article, and pending the deposit of its instrument
of ratification,, acceptance or approval, a State that
has signed the Convention subject to ratification,
acceptance or approval may take part in ELJMETSAT
meetings without the right to vote.

4—For any State that, subsequent to the dale of
entry into force of the Convention, pursuant to either
paragraph I or paragraph 2 of this article, signs the
Convention without its signature being subject to
ratification, acceptance or approval, or deposits its
Instrument of ratification, acceptance or approval.
and for any State that accedes to it, the Convention
shall take effect on the date of signature by the said
State or on the date of deposit of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, as the
case may be.

5—Any Sate referred to in article 15, 1, that
becomes a Party to the Convention shall. In as far
as is necessary, make a special payment towards the
investments already made for setting up the initial
system as described in annex i, calculated on the basis
of the rate of contribution of that State and fixed
in annex zi or determined by the council in conformity
with article 5, 2, b). For any acceding State the special
payment in question shall form part of the conditions
governing accession, adopted by the council in
conformity with article 5, 2, a).

ARTICLE 17

— Any Member State may propose amendments
to this Convention. The amendment proposals shall
be sent to the director who shall comunicate them to
the other Member States at least three months prior
to their examination by the council. The council shall
examine the said proposals and may, by a decision
taken in conformity with article 5, 2, C), recommend
the Member States to accept the proposed amendments.

2—The amendments recommended by the council
shall enter into force thirty days following the receipt
by the depositary of the Convention of the written
declarations of acceptance of all the Member States.

3 — Notwithstanding the provisions of article 5. 2,
b), iii), the council may, by a decision taken in
conformity with article 5, 2, a), amend the annexes
to this Convention provided that any such amendment
does not conflict with the Convention, at the same
time determining the corresponding date of entry into
force for all the Member States.

financial year following that during which it was
noti lied.

2 — After the denunciation has taken effect, the
State concerned shall remain bound to honour its
share of the payment appropriations corresponding
to approved contract authority used both under the
budget for the financial year in which the denunciation
was notified and under previous budgets.

3 — The State concerned shall retain the rights
it has acquired up to the date the denunciation takes
effect.

1 — EUMETSAT may at any time be dissolved by
the council by a decision in accordance with arti
cle 5, 2, a).

2— Unless the council decides otherwise, by a
decision taken in conformity with article 5, 2, a), a
Member State having denounced the Convention not
taking part in the vote on this issue, EUMETSAT shall
be dissolved if, as a result of the denunciation of
this Convention by one or more Member States under
the provisions of article 18, 1, the contribution rate of
each of the other Member States is increased by more
than one-fifth compared to the rate laid down in
annex ii.

3— In the cases referred to in paragraphs I and 2,
the council shall appoint a liquidation authority.

4 — The assets shall be shared out among the
States that are members of EUMETSAT at the time of
its dissolution pro rats to the contributions actually
paid by them from the time of becoming Parties to
this Convention. Iii the event of a deficit this shall
be met by the same States pro rata to the contributions
as assessed for the current financial year.

ARTICLE 20

NotIfication

The depositary shall notify the signatory and acceding
States of

a) All signatures of the Convention;
b) The deposit of any instrument of ratification,

acceptance, approval or acces&ou;
c) The entry into force of the Convention,

pursuant to either paragraph I or para
graph 2 of article 16;

d) The adoption and entry into force of any
amendment to the Convention or to the
annexes thereto;

e) Any denunciation of the Convention or any
loss of membership status in EUMETSAT;

I) The dissolution of EUMETSAT.

ARTICLE 1$

1 — After this Convention has been In force for
six years, any Member State may denounce it by
notifying the depositary of the Convention. The
denunciation shall take effect at the end of the

ARTICLE 21

Rogktrattoa

Upon the entry into force of this Convention, the
depositary shall register it with the Secretary General
of the United Nations in accordance with article 102
of the Charter of the United Nations.

ARTICLE 19
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ANNEX I

System desc.iptfon

— General

The European Meteorological Satellite System will
continue the preoperational METEOSAT programme
of geceLalionary satellites. The nominal position of the
satellite will be over the 0° meridian. The system will
comprise a space segment and a ground segment. The
design of the spacecraft will be based on that of
METEOSAT. The ground segment will also make use
of the experience gained during the preoperational ME
TEOSAT programme and will provide for the track
ing and control of the spacecraft and for central pro
cessing of the datu.

2 Functional dcscdpdaa

2.1 — Space segment. — The satellite will be e
quipped with the following capabilities:

Imagery in three spectral regions, visible, infra
red atmospheric window, infra-red water Va
pour band;

Dissemination of images and other data on two
channels each capable of transmitting digital
or analogue data to users stations;

Collection of data transmitted from in situ meas
uring stations;

Distribution of meteorological data to earth sta
tions.

2.2 — Ground segment. — The ground segment will
provide the following functions, most of which have
to be performed in near real-time to meet meteoro
logical requirement:

Control, monitoring and operational use of one
active satellite;

Possibility of controlling a second satellite not
in operation;

Reception and preprocessing of image data. Pre
processing Is the process of determining and
adjusting for radiotnetric and geometric va
riations in the raw data. H will comprise as
a minimum, mutual registration of the differ
ent channels, calibration of the infra-red at
moepheiic window channel, Image localization;

Dissemination of preprocessed images to primary
(PDUS) and secondary (SDUS) user stations;

Dissemination through the satellite of miscella
neous data, including administrative messages
and charts supplied from meteorological serv
ices;

Dissemination of images from other meteorologi
cal sateLlites;

Acquisition and limited processing of messages
from in sift measuring station [Data Collec
tion Platforms (DCP)1 and their dissemination.
Dissemination of these messages will include
both input to the meteorological Global
Telecommunication System and transmission
through the satellite to users stations (these
transmissions will be in addition to the other
transmissions listed in this section);

Extraction of quantitative meteorological data,
including wind vectors; other data needed for

operational meteorollogy, such as sea surface
temperature, upper tropospheric humidity,
cloud amount and height; and a data set suit
able for climatological purposes;

Archiving in digital form of all available images
for a sliding period of at least five months
and of all the produced elaborated meteoro
logical information permanently;

Archiving on photographic film of at least 2
full disc images each day;

Retrieval of aruhived information;
Production and distribution of documentation in

cluding for instance an image catalogue and a
system users’ guide;

Quality control of products and transmissions.

3—Technical performance

3.1 — Space segment. — The detailed performance
specification for the spacecraft will be decided by
the council but will not be inferior to the specifica
tion for the preoperational METEOSATS except that
the facility for ixinterrogatinga data collection plat
forms through a dedicated down-link will be omitted.

The following improvements are foreseen:

Improved lifetime as regards electric power and
propellant;

Improved reliability of radiometer and electron
ics;

Water vapour channel to be brought to the same
standard of design and manufacture as the
other two channels; noise (interference) to be
reduced;

Simultaneous operation of the infra-red window
channel, the water vapour channel and both
visible channels;

‘un flights calibration of the water vapour chan
nel;

Temperature control of calibrating black body;
Modification of transponder to allow for distri

bution of digital data to earth stations in ad
dition to precperational METEOSAT func
tiOOS.

3.2 — Ground segment. — The technical perform
ance for the functions listed in 2.2 shall at least be
that of the preoperational system. The system will,
however, be updated with the aim of improving re
liability and reducing operating costs.

4— BrIdging activities

The operation of the existing system, including ME
TEOSAT Fl and F2 and the satellite P2 (If launched
within the framework of the preoperational pro
gramme), will also be incorporated with the opera
tional programme with effect from 24 November
1983.

5—Launch schedule

5.1 — The operational programme will cover the
procurement of components and building of sub-units
necessary fr three new flight models (MO!, M02,
M03) and one spare.

Only one integration team will be used and the
spacecraft will be integrated sequentially.
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MOI will be launched when ready, in principle
in the first half of 1987.

M02 will be launched about one and a half years
later, in principle in the second half of 1988.

M03 will be launched in principle in the second
half of 1990.

This launch date could be moved as warranted by
the status of the programme and the availability of
launchers at decision time.

insurance of the launches of MO1 and M02 will
be arranged in order to allow for integration and
launch of an additional flight unit if necessary.

5.2—The maximum amount referred to in annex ix
assumes that all launches will share a dual launch
on ARIANE. The council may decide by unanimous
vote to use single launches if the programme requires
it.

6—Duradea ai the pcogrsmnzc
The use of the operational satellites resulting from

the tentative schedule is expected to be eight and a
half years starting with the launch of MO1 in 1986—
1987. In addition there will be bridging activities using
existing satellites and providing operation of those sat
ellites (Fl, F2, P2) as available during the period
from 24 November 1983 until the launch of MOl in
1986—1987. The expected overall duration of the pix>
gramme is twelve and a half years from beginning
1983 until mid 1995.

ANNEX ft

I Orerall cnvelopc

The overall envelope for the initial system described
in annex I is estimated at 400 million accouting units
(MAU) (mid 1982 priues and 1983 conversion rates)
over the period 1983 to 1995, broken down as follows:

Maximum amount of expenditure incurred by the
agency — 378 MAU;

EUMETSAT secretariat (ten and a half years) —

10 MAU;
EUMETSAT contingency margin— 12 MAU.

U—Scale of contrlbuilons

The Member States shall contribute to the expen
diture of EUMETSAT in accordance with the follow
ing scale of contributions:

Membcr 1tat Pc, ‘Itage

En foi de quof les plnipotentiaires soussignés,
dflrnent autoris4s a cet effet, unt signé Ia présente
Convention.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries,
having been duly authorized thereto, have signed this
Convention.

Fait a Genève, le vingi-quatre niaf ml! neuf cent
quatre-vingc-trois, dans les langucs anglaise et francaise,
ces deux textes faisant également fol, en tin exem
plaire original unique qul sera depose dans lea archi
ves du Gouvernement de Ia Confédération suisse, le
quel en delivrera des copies certitiéea conformes a
tous les 1ta1s signataires ou adherents.

Done at Geneva, on the twenty fourth May nineteen
hundred and eighty three, in the English an French
languages, both texts being equally authoritative, in
a single original which will be deposited in the ar
chives of the Government of the Swiss Confederation,
which shall transmit certified copies to all signatory
and acceding States.

Pour Ta Rdpublique federal d’Alleinagne:
For the Federal Republic of Germany:

Pour la Républlque d’Autriche:
For the Republic of Austria:

Pour le Royaume de Belgiquc:
For the Kingdom of Belgium:

(Assinafura ilegfvet.)

Pour le Royaume du Danemark:
For the Kingdom of Denmark:

Pour l’Espagne:
For Spain:

(Assiru.Uura ilegivel.)

Pour Ia Finlande:
For Finland:

(Assinatura ilegivet)

Pour Ia République francaise:
For the French Republic;

(Assinatura ilegiveil

Pour is République de Grèce:
For the Greek Republic:

Pour l’Irlande:
For Ireland:

Pour Ia RCpublique italienne:
For the Italian Republic:

(Assüwlura ilegiveL)

Pour Ic Royaume de Norvège:
For the Kingdom of Norway:

(Assinatura ilegivel.)

(Assinatura ilegfuel)

Germany
Austria
Belgium
Denmark
Spain
Finland
France
Greece
Ireland
Italy
Norway
Netherlands
Portugal
United Kingdom
Sweden
Switzerland
Turkey

21

4

4,50
0,30

22

II
0.50
3
0,30

14,40
0,93
2,60
0,50
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Pour le Royaume des Pays-Bas:
For the Kingdom of the Netherlands:

(Assirsatura ilegh’el.)

Pour Ic Portugal:
For Portugal;

(Assinatura ilegtvet.)

Pour Ic RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’lr
lande du Nord:

For the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland:

(Assinatura ilegfvet.)

Pour Ic Roysume de Suede:
For the Kingdom of Sweden:

(Assinawra ilegtvel.)

Pour la Confédération suisse;
For the Swiss Confederation;

(Assinatura ilegfvet.)

Pour la Turquie:
For Turkey:

(Assinatura ilegivet.)

Copie certiflée conforme a I’original depose dana
les archives de la ConfCdération suisse.

Berne, le 31 octobre 1983. — Pour le Départetnent
fédéral des Affaires Etrangères, Rubin, chef de la
Section des Traités internationaux.

covEvcAo Pw 0 ESTABEIMENT0 DE UMA ORGAIIIZA
cR0 BMOP8A PARA A EXPWHAGAO uE sAItLITEs METEO
notAGicos (EURDUETSAU

Os Estados Partes da presente Convenço:

Considerando que:

A segurança das populaçöes e a execuço eflcaz
de numerosas actividades hunianas est& con
dicionadas pelas informaçöes meteorológicas e
que elas exigem previsoes mais exactas e mais
rapidamente disponIveis;

A possibilidade de meihorar as previsöes é em
grande parte funçãQ da existência de observa
caes meteorológicas, quer A escala local quer
global, incluindo as das regiöes renxtas Cu
desérticas;

Os satélites meteorológicos provararn a sua apti
do e o seu potencial ünico pars completar os
sistemas de observaçAo A superficic da Terra,
particularmente no qua respeita I ‘vigilAncia
permanente do tempo, assim como A execução
e recoiha répida de observaçöcs das zonas mais
inacessIveis da superffcie terrestre;

Notando que:

A Organizacäo Meteorológica Mundial recomen
dou sos seus metnbros que melborassem as ba
ses de informaçies meteoroIgicas a apoiou fir-

memente os pianos visando realizar e explorar
urn sistema global de observaçäo por satéli
tes para aitmentar a vigilância meteorologica
mundial;

0 programa experimental METEOSAT, ccrndu
zido pela Agência Espacial Rumpela. demons
trou a capacidade cia Europa para assumir a
sua parte de responsabilidade na exploracao
de urn sisterna global de observacão por sa
télites;

Reconhecendo que:

Nenhurna organizacão nacional on internacional
previu qusiquer projecto para fornecer I Eu
ropa todas as informaçöes meteorológicas obti
das via satélite necessérias para cobrir as suas
zonas de interease;

A importftncia dos recursas humanos, t&nicos
e financeiros necessérios As actividades relevan
tea no dom(nio espacial é tal que estes recursos
ultrapassaxn as possibilidades individuals de
cads urn dos pafses europeus;

E desejével fornecer sos serviços meteorológicos
da Europa urn quadra de cooperacão que thea
permita lançarem-se em acces comuns utili
zando as tecnologias espaclais aplicáveis I in
vestigação e A previsão meteorológicas,

concordarain corn o que segue:

ARTIGO lr

Estabelecimanto do EUMETSAT

I — E instftufda pals psesente Convenção uma orga
nizaçAo europela pars a exploraçAo de satélites me
teoroidgicos, designada a seguir por sEUMETSAT*.

2—Os membros do ELJMETSAT, designados a se
guir por sEsrados Membros*, são os Estados que são
Partes da presente Convencão em consequência das
disposiçoes do artigo 15°, a.°’ 2 e 3.

3—0 ELJMETSAT tern personalidade juridica.
Tern, em particular, a capacidade de contratar, de
adquirir e de dispor de bans móveis e hovels, as
sim como constituir-se corno uma parte cm processos
legais.

4— Os órgãos do EUMETSAT são o conseiho
e o director.

5— A sede do EUMETSAT esté fixada provisoria
mente nsa instalaçoes da Agência Especial Europela,
em Paris. A decisão definitiva sabre a localizacAo da
sede será tomada palo conseiho segundo as disposi
coca do artigo 5.°. ti,0 2, alfnea b), subalinea viii),
a seguir.

6— As lfnguas oficlais do EUMETSAT são o in
gles e o frances.

ARTEGO 2.

Objecttvos

1—0 principal objectivo do EUMETSAT consiste
em estabelecer, manley e explorar sistemas europeus
de satélites meteoroidgicos operacionais, tendo cm
conta, na niedida do possIvel, as recomendaçOes da
OrganizaçAo Meteorológica Mundial.
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2 — A definiçao do sistema inicial consta do aneo i.
3 — Para a realizaço dos seus objectivos, o EU

METSAT deve:

a) Tirar o máximo proveito, tanto quanto possivel,
das tesnologias desenvolvidas na Europa no
dornmnio dos satélites meteoroldgicos, asse
gurando a continuação cia exploracüo dos
programas que demonstraram sucesso iéc.
nico e rendibilidade;

b) Apoiar-se de maneira aprvpriada nsa capaci
dades de organizaç&s intemacionais exis
Lentes exercendo actividades nurn doininlo
semeihante;

c) Contribuir pars o desenvolvhnento das técnicas
cia meteorologia espacial e de sistemas de
observação meteorolégica que utilizam sa
télites, que possam conduzir a meihores ser
viços corn urn Custo optima.

ARTIGO 3

Para a realizaçào dos saris objectivos, o EIJMETSAT
coopera a mais possivel, segundo a tradiço meteoro
lOgica, corn os govemos e organismos nacionais dos
Estados Membros, assirn coma corn os Estados nâo
membros a organizaçôes internacionais, cientlficas a
técnicas, govemamentais e nfto governamentais, cujas
actividades estäo ligadas aos seus objectivos. 0 EU
METSAT pode conduit acordos pars este efeito.

AWrLGO 4.’

0 ii.eUio

1 —0 conselho é composto por no mais de 2 re
presentantes de cada Estado Membro, dos quals urn
deve ser delegado do seu servico meteorohSgico nacio
nal. Os representantes podem ser assistidoe por conse
Iheiros quando das reuniôea do conselho.

2—0 conselho elege entre as seus membros 1 pre
sidente a 1 vice-presidente, cujos mandatos sâo por
2 anos e que näo podem ser reeleitos senão uma sO vez.
0 presidente dirige os trabalhos do conseLho e nâo
actua entlo coma representante cia urn Estado Membro.

3—0 conseiho retine-se em sesslo ordinária palo
menos urna vez por ano. Pode reunir-se em sessâo ex
traordinária a pedido quer do presidente quer de urn
terco dos Estados Membros. As reuniôes do conseiho
t€m lugar na sede do EUMETSAT, a menos que a
consetho decida de outra maneira.

4—0 conselho pode nomear os Orgios subsidiärios
a as grupos de trabatho que julgue necessários pars a
reahzaça dos objectivos do EUMETSAT.

5—0 conseiho adoptar a seu prOprio regularnento
interna.

ARTIGO 5.’

hmcOea do conseiho

I —0 conselho tern poderes para adopter todas as
medidas necessárias a execução da presente Convenço.

2 — Em particular, o conseiho, actuando:

a) Por unanimidade de todos us Estados Mern
bras:

i) Decide sobre a adesäo dos Estados
visados pelo artigo 15.°, n° 3, e
sobre as modalidades e condiçöes
de tais adesOes;

ii) Decide sobre as emendas aos anexos
e sobre a data da sua entrada em
Vigor;

iii) Aprova a conclusäo de acordos de
cooperação coin as Estados nãa
inembros;

iv) Decide sobre a dissoluçäo ou não dis
soluçao do EUMETSAT em apli
cação do artigo 19.°;

v) Decide sobre as modalidades de ou
tros sistemas de execuco dife
rentes do definido no anexo i e
respondendo aos objectivos do EU
METSAT;

b) Pot maioria de dais terç.os dos Estados Mem
bros presentes e votantes, representando
palo menus dois terços do montante total
des contribuicoes:

i) Adopta o orçamento anual, ao
mesmo tempo que o quadra do
pessoal e que o piano this des
pesas e receitas a prayer para OS
3 anos seguintes;

ii) Aprova em cada ano as conias do
exercIcio anterior, assim como a
balanco do activo a do passivo do
EUMETSATI depois de let to
rnado conhecimento do relatório
dos revisores de contas a da qul
taço do director da execuçêo do
orçamento:

iii) Adopta as medidas apropriadas corn
vista ao fixado no artigo 9.°, n.° 4;

iv) Aprova o regulamento financeito, as
aim coma todas as disposiçöes fi
nanceiras;

v) Fixa o montante do pagarnento espe
cial a que Se refere o artigo 16.,
n.° 5;

vi) Decide sabre as modatidades de dis
solucäo do EUMETSAT, conforme
as disposiçôes do artiga 19°,
n.°’ 3 e 4;

vii) Decide sabre a exclusão cia urn Es
tado Membro conforme as dispo
siçöes do artigo I 3.°;

viii) Decide sobre a transferncia cia sede
do EUMETSAT;

ix) Adopts o estatuto do pessoal;
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c) Por maiori de dois terços dos Estados Mern
bros presentes e votantes;

i) Nomeia o director par urn perlodo
determinado e pode terminar a sen
mandato ou suspendfl-io; neste 11-
firno caso, a conseiho nomeia urn
director a titulo iaterino;

ii) Define as eapecificaçes operacionale
do sistema europeu de satélites me
teorológicos. assim coma as produ
tas e serviços descritos no anexo i
quo o sistema fornece aos Estados
Membros;

iii) Aprova todos os acordos corn urn
Estado Membro, uma organizacão
international govemamental cu flãO
governamental ou wna organiza
ção relevante do urn Esiado Mem
bro;

iv) Adopta as recomendaç&s aos Esta
doe Membns retativas a emendas
a esta Convencão;

v) Adopta a ecu regutamento interno;
vi) Nornela os revisores de con las e de

cide sobre a duraçäo do seu man
dato;

d) Por malaria doe Estados Membros presentes
e votantes:

i) Aprova a norneação e a demisdo dos
funcionérlos superiorca;

ii) Decide sabre a criaço de órgãos sub
sidlários, do grupos do trabaiho e
define as sues atribuiçes;

lii) Decide sabre todas as outras medidas
quo näo so encontram expilcita.
monte menclonadas na presente
Convenção.

3— Cada Estado Membro dlspöe de urn voto no
conseiho. No entanto, urn Estedo Membro nio tern
dlrcito do voto no cornelho so a Importancla em divide
relative as suas contrlbuiçöes ultrapassa a montante
das sues contrlbulcöee fixado pam o exercicio finan
ceito em curso. Em tel caso o duo Eatado Membro
pode, no entanto, ser autorizado a votar se a maioria
do dole terçoe do todos os Estados Membros tendo
direito a voto considera que a falta de pagarnento 6
devida a circunstncias independentes da sua vontade.
Pare determiner a uuanimidade ou as maiorias previs
tee na presente ConvencAo nâo so deve ter em coda
urn Estado Membro quo não teuha direito a voto.

A expressão eEstados Membros presentes e votan
tes entende.ee coma as Estado. Membros votantes
a favor ott contra. Os Estados Membros que so abstëm
de voter são considerados coma não votantes.

4— A presença de representantea da malaria de to-
doe as Esiados Membros tendo direito a voto 6 necessá
na pare quo o conseiho tenha quórum. As decisöes do
conseiho relatives a urn assunto urgente podern ser
tomadas par melo de voto par correspoadéncia no
intervalo des seseöes do conseiho.

ARTIGO 6’

0 bector

I —0 director assegura a execução das decisöes
adoptadas polo conseiho c des tarefas confladas ao
EUMETSAT. a representante legal do EUMETSAT
e, a este tftulo, assina as acordos aprovados palo con
seiho e ce contratos.

2—0 director age sob lnstruçöes do conseiho.
em particular, eucarregado:

a) Do assogurar o born funcionamento do EU
METSAT;

b) Do receber as contnlbulçôes doe Eatados Mern
bras;

c) Do efectuar as contratos e as despesas decidil
des pelo conseiho dentro dos limites dos
créditos autarizados;

d) IJe redigir Os textos doe concursos ptiblicos e
dos confratos;

e) Dc preparer as reuniöes do conseiho e de for
necer ha sessöes de eventuais ôrg5os subsi
diários e grupos de trabaiho a assistência
técnica e administrative necessánia;

J) Do assegurar e de controlar a execucão doe
contratos;

g) Do preparer e do executar a orçamento do
EUMETSAT segundo o disposto no regula.
menlo financeiro e de submet.er anualniente
a aprovação do conseiho as contas relatives
a execuçIo do orçarnento to balanço do
activo e do passivo, estabelecidos conforme
a regulamento financeiro, usia como o a
Iatório da actividade do EUMETSAT;

h) Dc mauler as contas necessdrias;
I) D executer qualquer outra tarefa quo the seja

confiada polo conseiho.

3—0 director 6 aeslstido por urn aecretárlo.

ARTIGO 7’

0 peasoat do aoa1etaiIado

I — Sob reserve do n.° 2 do presente artigo, o
pessoal do secretarlado 6 regido polo estatuto do pee-
coal adoptado polo conseiho conforme a artigo 5°,

2, allnea b) Sc as condicOes do emprego do urn
agente do secretarlado não for prevista por aquele
estatuto, des são submetidas as normes de direito
apLicdveis onde a intereasado exerce as actividades.

2—0 recrutainento do pessoal efectue-se corn base
na sue quallficação, tendo em conta o carécter Intel—
nacional do EUMETSAT. Não pode ser reservado
qualqucr emprega para as naclonais do urn Estado
Membro determinado,

3— Pessoal doe serviços nacionais doe Estados Mem
bras pode ser posto a disposiçao do EUMETSAT par
urn perfodo determinado.

4—0 conselho aprova, em coriformidade corn o
artigo 5•0, n.° 2, alinea d), a admissäo e o despedi
menLo do pessoal superior, tel coma so encontra fi
xado no eatatuto do pessoal. Os outros membros do
pessoal são admitidos ou despedidos polo director
agindo par delegaçao do conselho. 0 director tern
autoridade sabre o conjunto do pessoal.
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5 — Os Estados Membros deveni respeitar o carác
ter internacional das responsabilidades do director e
dos membros do secretariado. No exercfcio das suas
funçoes, a director e Os membros do secretariado
näo devem solicitar ou receber instruç&s de qual
quer governo new de qualquer autoridade exterior
ao EUMETSAT.

ARTIGO 8.’

Respone.bWdade

I —0 EUMETSAT nâo dá garantia pelos servicos
e produtos que devem ser fornecidos segundo a pre
sente ConvençAo.

2—0 EUMETSAT, os Estados Membros e os seus
funcionários civis e empregados, quando agindo em
exercfcio des suas funçoes e dentro dos Iirnites da sue
autoridade, bern como qualquer representante nas reu
niöes do E(JMETSAT, não podero ser responsabili
zados por qualquer Estado Membro ou pelo EUMET
SAT pelas perdas ou danos resultantes de qualquer
paragem, atraso ou mau funcionamento doe serviços
que devem sec fornecidos, confarme o anexo it a
presente Convenço.

3 — Nenhum F.stado Membro pode ser responsa
bilizado individualmente pelos actos e obrigacaes do
EUMETSAT ligados ao estabelecimento do sector es
pacial do EUMETSAT, salvo se a dita responsabili
dade resulta de urn tratado do qual este Estado Mem
bro e a Estado queixoso são partes. Neste caso, 0
EUMETSAT indemniza o Estado em questäo das
somas que ele pagou, a inenos que a dito Estado
Membro nab esteja expressamente empenhado em as
sumir sozinho urna tel responsabilidade. 0 conselho
estabelece as medidas de aplicação do presente nl
mero.

ARTIGO 9

do camento

I — As despesas do EUMETSAT compreendem os
custos relativos ace serviços fornecidos pelos contra
tantes ou pelos fornecedores, assim coma as despesas
do ETJMETSAT necessárias I exccucao das funcoes
que Ihe estäo reservadas.

2 As despesas do EUMETSAT so cobertas pe
las contribuicOes financeiras dos Estados Membros e
pelas outras receitas eventuais do EUMETSAT.

3— Cada Estado Membro paga ao EUMETSAT
urna contribuico anual em divisas converilveis na
base da tabela que figure no anexo ii. As modaNda
des de pagamento des contribuiçôes são fixadas polo
regulamento flnanceiro.

4.— Se, posteriormente I data da entrada em vigoc
da presenre Convencao, de acordo corn o n.° I ou
corn a n.° 2 do artigo 16.°, urn Estado Membro
cessa de fazer parte, ou urn Estado adere, o conse
iho examine as consequncias correspondentes e adopta
as medidas apropriadas. Por outro lado, a tabela de
contribuiçöes do anexo Ii pode ser objecto de urn
ajustamento pro rata.

5—0 regulamento financeiro define o procedi
men to aplicâvel no caso do nab paganiento de contri.
buiçöes da parte de urn Estado Membro, assim como
os encargos adicionais do Estado Metnbro que tern
contribuiçöes em atraso.

6 — 0 conselho pode aceitar contribuiçoes voluntá
rias, quer sejam ou näo em esp&ie, corn a condiçio
de que des sejam oferecidas para fins compatfveis corn
Os objectivos, a actividade e Os princIpios de gestão
do EIJMETSAT.

ARTIGO 10.0

0

— 0 orçamento 6 estabelecido em unidades de
conta europeiss (ECU), tale como estão deflnidas no
ReguLamento Financeiro das Cornunidadee Europelas
n.° 3180/78, de 18 de Dezembro.

2 — 0 exerclcio financeiro começa em I de Janeiro
e let-mine em 31 de Dezernbro.

3—0 orçamento anual do EUMETSAT 6 feito pare
cada exercfcio financeiro antes da abertura deste, do
acordo corn as disposiçôes do regularnento financeiro.
As receftas e despesas que figuratn no orçamento devem
estar equilibradas.

4 — 0 conseiho aprova, de acordo corn o artigo 5•0,
n.° 2, alfnea b), o orçarnento de cada cxercfcio, assirn
coino, eventualmenle, os orçarnentos coniplementares
o rectificadores.

5— A aprovação do orçamento polo conseiho inclul:
a) A obrigaçfio pare cede Estado Membro de

pot a disposição do EUMETSAT as con
tribuiçöes fmanceiras fixadas no orcaniento;

b) A autorizaç8o, para o director, de proceder
a contratos e despesas no limite dos créditos
correspondentes que fat-am autorizados.

6— Se no !n(cio de urn exerctcio financeiro o orça
mento nâo foi aprovado polo conseiho, a director pode
fazer mensalmente as contratos e despesas, par capitu
los, ate ao limite de urn duodécimo dos créditos abet-toe
polo orçarnento do exercfcio precedente, e scm quo eels
medida possa ter pot efeito colocar a sue disposicao
créditos superiores ao duodécimo des verbas previstea
no projecto do orçamento.

7—.-- Os Estados Menibros pagarão cada ni8s, a titulo
provisório, de acordo corn a tabela prevista no anexo n,
as sorties necessaries corn vista a assegurar a aplicação
do ti.0 6.

8 —0 pormenor des disposicoes financeiras e doe
procedimentos contabilisticos figure no regulamento 6-
nanceiro adoptado pelo conseiho em conformidade
corn o artigo 5.°, n.° 2, alfnea b).

ARTIGO 11.

V..ftc.çio doe

I — As contas da totalidade des receitas e das des
pesas do orçamento, assim come o balanço do activo
e do passive do LUMETSAT, são submetidas a uma
verificacäo anual, nas condicöes previstas polo reguLa
menlo financeiro. Os revisores de contas subnietem ao
conseiho, em cada ano, urn relatdrio sobre as conIes.

2—0 director fornece ace revisores de contas todas
as informacoes e assistência de que des tenham necea
sidade pare a execucão da sue missäo.

3 — 0 conselho fixa as modalidades complementares
sabre a verificação das contas.
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ARTIGO 12.’

Prh4égios e knundades

0 EUMETSAT terá os privilégios e irnunidades ne
cessários pare o exercIcie das sues actividades oficlais,
de acordo corn urn protocolo, que será poster ormente
estabeLecido.

ARTIGO t3’

Náo cwiçcbnan dos abelgec6es

Todo o Estado Membro que näo cuinpra as obriga
çöes resultanles da presente Convenção deixa de ser
rnernbro do EUMETSAT se o conselbo essirn o dect
dir, de acordo corn o artigo 5°, n.° 2, alInea b), não
participendo o Estado respectivo na votação sobre o
assunto. A decisäo produz efeito no flm do exercIcio
financeiro no curso do qual cia foi tocuada. São apli
cáveis as disposicöes dos n. 2 e 3 do artigo 18.°

ARTIGO 14’

I — Qualquer disputa entre dois ou mais Estedos
Membros, ou entre urn ou vários Estados Membros e
GEUMETSAT, sobre a interpretacão on a aplicaçao cia
presente Convenção ou dos seus anesos, que nâo posse
ser regulada palo conseiho e submetida a urn tribunal
de arbitragern a pedido de uma des Partes envolvidas
na disputa, a menos que as Partes concordern corn
outro modo de resolver a disputa.

2—0 tribunal de athitragern écompostopor 3 mem
bros. Cede uma des Partes envolvidas na disputa de
signa urn árbitrn dentro de urn prazo de 2 meses a
contar da recepção do pedido referido no n.° I. Os
dois primeiros áthitros designados nurn prazo de 2 me
ses a contar cia data do designaçâo do segundo árbitro
designarn urn terceiro árbitro, que tome a presidéncia
do tribunal de erbitragem e que não pode ser prove
niente do urn listado que seja Parte da dispute. Se urn
doe árbitros nâo fol designado no prazo previsto, é
designado pelo presidenle do Tribunal Internaciccel de
Justice ou, em caso de desacordo eutre as Panes sabre
o recurso a este áltimo, pelo secretáxio.geral do Tribu
nal Pennaneate de Arbitragem, a pedido do urna des
Partes. Aplica-se o mesmo procedimento se o presi
dente do tribunal de arbitragem nAo for designado no
prazo previsto.

3—0 tribunal de arbitragem determine o local
onde funcionará e fixa as sues prdprias regras de pro
cedimento.

4— Cada Parte suporta as despesas relatives so ár
bitro que Ihe cabe designer e as da sue representação
no processo perante o tribunal. As despesas relatives
ao presidente do tribunal de arbitragem são suportadas
em panes iguais pelas Partes em dispute.

5—A sentence do tribunal de arbitragem dove set
deciclida por malone doe seus membros, que não podem
abster-se de voter. A sentence definitive e obrigatória
para todas as Partes envolvidas na dispute e não pode
ser objecto cia recurso. As Partes devem conformer-se
corn a sentença, sern denioras. Em caso cia contestação
do seu significado ou objectivo, a tribunal de arbitra
gem dove interpretá-la a pedido do uma des Partes
em dispute.

ARTIGO 15.’

Aaülra,. stlftcac1o e adealo

1— A presente Convenção star aberta pare assi
nature dos Estados que participeram na conferncia
de plenipotenciátios pare o estabelecirnento tie time
organização europeja pare a exploração do satélitea

meleoiok5gicos.
2—Os ditos Estados tornaram-se Partes cia presente

Convenção:

Quer pale assinatura scm reserve cia raiiflcacão.
de aceitaçäo on tie apmvação;

Quer pelo depdsito de urn instrumento tie ratifi
cacao, tic aceitacAo on tie apmvação no depo
siténlo, se a Convenção tol aesinada sob reserve
tie ratificaçäo, cia aceitaçãu ou de aprovacão.

3—A perth tie data tie entrada em vigor cia pro
sente Convencâo. todo a Estado que não participou
na conferéncia due plenipotenclérios referida no n.° 1
pode aderir a ConvençAo pot decisão do consetho to
mada de acordo corn o artigo 5.°, n.° 2. alfnea a). Urn
Estado que deseje aderir a presente Convenção deve
caviar a seu pedido ao director, que informeré os Es
tados Membros sabre o assunto palo menus 3 meses
antes de ale set submetido so conseiho pare a decisão.
0 conselho flxa as modalidades e as condiçöes tie ade
são do dito Estado d.c scot-do corn o artigo 5.°, n.° 2
alinea a).

4—Os instrumentos tie ratificação, de aceitaçäo,
tie aprovação on tic adesão são depositados junta do
Gcwerno cia Confederaçao Sufça, denomirrado depo
sitérioc.

ARTLGO 16’

— A prescate Canvenção entra cm vIgor 60 dies
depois do data em qua se tornaram Partes cia Conven
cão, par aplicaçao do ertigo 15., a.° 2, us Estados
cujas contnibuiçocs totalizam, segundo a tabela junta
no anexo ii, palo menus 85 % do mcntante total des
cornribuiçaes.

2— Se as condiçfies previatas pare a entrada eta
vigor da preseitte Convcnção, no it.0 i deste artigo,
não forem satisfeitas 24 meses depois do data do
abertura a assinatura tie Convenção, o depositário
convoca, tab cedo quanta poesivel, us Governoe doe
Estados quc assinaram a ConvençIo scm reset-va do
ratiflcaçao, do aceitacão on tie aprovação on depo
sitaram as seus instnimentcs tie ratificaçao, do acci
tação on tie aprovacäo. Estee Governos podem en
LAo decidir que, nAo obstante as condiçoes previstas
no n.° I, a ConvençAo entrará em vigor ernie ales.
Tomando urns tel decisAo, estee Governos concordant
na data tie entrada em vigor do unia revisão tie tabela
do contribuiçoes que figure no anexo ii.

3— Depois cia entrada em vigor cia ConvençAo,
quer seja do acordo corn o n.° I quer corn a a.° 2
do esente artiga, e ate so dep&to do ecu ins
Lrumento tie ratificaçao, de aceitaçao on do aprova
çAo urn Estado que haja assinado a ConvençAo sob
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reserva de ratificacao, de aceitação ou de aprovaçAo
pode participar nas reunions do EUMETSAT scm
direito a voto.

4— Para todo o Estado que, depois da data de en
trada em vigor da Convencao, quer seja de aconlo
corn o n.° I quer corn a n.° 2 do presente artigo,
assine esta sern reserva de ratificaçAo, de aceita
cão ou de aprovacão ou deposite o seu instrurnento
de ratificaçäo, de aceitacão oi de aprovação, assim
como para todo a Estado que a ela adira, a Conven
çao entra em aplicaçao, segtrndo o caso, na data da asei

natura flu de depósito do instrurnento de ratificaçào,
de aceitação ou de aprovação nu de adesAo.

5—Todo o Estado visado pelo artigo 15.°, n.’ 1, que
se tome Parte cia Convençäo efectuar, tanto quanta for
necessrio, urn pagamenlo especial a titulo dos inves
tinientos já realizados para estabelecer o sistema ml
cial definido no anexo i, calculado na base da sua
ta.xa de contribuiçao e fixado no anexo u ou detenni
nado pelo conseiho de scot-do corn o artigo 5.°, n.° 2,
alInea b). Para todo o Estado que adere a Convencão,
este pagamento especial faz pane das condiçoes de
adesão adoptadas pelo conselho de acordo corn o ar
tigo 5.°, n.° 2, allnea a).

I — Todo o Estado Membro pode propor emendas
a preserde Convencäo. As propostas de emendas são
dirigidas ao director, que as comunica aos outtvs Es
tados Membros pelo menos 3 meses antes do seu exame
pelo conselho. 0 conselho examina estas propostas
e pode, por uma decisão tomada de acordo corn o ar
tigo 50, n.° 2, alInea c), recomendar aos Estados Mem
bros aceitar as einendas propostas.

2— As emendas recomendadas pelo conseiho en
trarão em vigor 30 dias após a recepção pelo deposi
táño da ConvençIo das declaracOes de aceitacäo de
todos as Estados Membros.

3—Não obstante as disposicOes do artigo 5.°, n.° 2,
alfnea b), subalInea iii), o consetho pode, por decisão
tomada em cosiformidade corn a artigo 5.°, si.° 2,
ailnea a), introduzir einendas a presente Convencão,
desde que tais emendas nay contradigam a Conven
çao, determinando simultaneamente a respectiva data
de entrada em vigor pars todos as Estados Meinbros.

ARTIGO J9’

Dbsoft,ço

1—0 EUMETSAT pode em qualquer snomento ser
dissolvido pelo conseiho por decisão tomada do acordo
corn a arligo 5°, n° 2, alinea o).

2 — Salvo decisão em contrário do conseiho, tomada
do acordo corn a artigo 5•t, ri.t 2, almnea a), tendo urn
Estado Membro denunciado a Convenço scm icr par
ticipado na votação sobre esta matéria, o EUMETSAT
será dissolvido se, devido a denuncia da presente Con
venção por urn ou mais Estados Membros ao abrigo
do disposto no artigo 18.°, n° 1. as contribuicoes doe
outros Estados Membros sofreram urn aumento supe
nor a urn quinlo em reIacão a taxa fixad.a no anexo ii.

3 —. Nos casos referidos nos n.°’ I e 2, o conseiho
designara urn órgao liquidatérlo.

4 — 0 activo set-a repartido entre as Estados que
sejam membros do ELJMETSAT a data da dissoIuço.
proporcianalmente as contribuicoes pot- eles efectiva
rnente pagas desde que se tomnaram Partes da presente
Convencão Sc existir passivo, este seré suportado pelos
mesmos Estado, proporcionalmente as contribuiçöes
fixadas para o ano financeiro em curso.

ARTIGO 20.’

NottfIcacio

0 depositfrio notiflcará as Estados signatários e
aderenres sobre

a) Todas as assinaturas da Convencäo;
b) 0 depdsito do qualquer instrumento de rati

ficacão,, aceitacão, aprovacão on adesao
c) A entrada em vigor da Cortvenção, de acordo

quer corn a a.° I quer corn a nY 2 do ar
tigo 16.°;

d) A adopcao e enirada em vigor de qualquer
emenda a Convencão ou aos seus anexos;

e) Qualquer dentincia da Convenção ou perda
da qualidade de Membro do EIJMETSAT;

f) A dissoluçao do EUMETSAT.

ARTIGO 2L’

Denunesa

1 — Seis anos apes a entrada em vigor da presente
Convencio. qualquer Estado Membro pode denunciá-la
por meio de notificação so depositánio cia Convencäo.
A denüncia terá efeito no final do aria fmnanceiro so
guinte àquele em quo foi feita a notificação.

2—Após ter efeito a dernincia, o Estado em ques
tao mantém-se obrigado a pagar a sua quota-parte dos
créditos de pagamento correspondentes acs crdditos
de contrato votados e utilizados tanlo no orcamento
do ano financeiro em que Ioi feita a notificacdo como
nos orçamcntoa anteriores.

A entrada em vigor da presente Convenção, o depo
sitário registá-la-á junto do Secretánio-Gerai das Naçaes
Unidas, de acordo corn o artigo 102 cia Carte das Na
cOca Unidas.

ANEXO I

Descriclo do ilatema

1— Generaildadcs

0 Sisterna Europeu do Satdlites MeteorolOgicos t5 a
continuacão do programs METEOSAT pré-operacional

3 — 0 Estado em questão manteré as direitos adqui
ridos ate a data em que tern efeito a denthicia.

ARTIGO 17.

ARTIGO 18.’
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tie satélit geostacionários. A posição nominal do sate-
Ike serb 0° tie longitude. 0 sistema compreende urn
sector espacial e urn sector de supei-flcie. A concepção
do veiculo espacial baseia•se na do METIIOSAT.
0 sector de superficie beneficia tambeni tie experiên
cia adquirida durante o programs METEOSAT pr

-operecional e assegura o rastreio e o controle do vef

cub especial e o tratamento central dos dados.

2.—. DcscrIço IUndOnal

2.1 — Sector espacial, —0 satelite assegura as se
guintes funcöes:

Obtencão de Imagens nas 3 seguintes regiöes do
espoctro: visivel, janela do infravermeiho atmos
férlco, bande infraverrnelba do vapor de água;

Divulgação de imagens e tie outros dados em 2
canals, cada urn dos quais pode transmitir dados
digitais ou analógicos as estaçöes de utentes;

Recoiha dos dados transmltidos por estaçöea cia
observacão locals;

Distribuicáo de dados meteorolôgicos as estaçöea
de superffcie.

2.2— Sector de superjkie. —0 sector de 8uperfIcie
assegura as seguintes funcöes. cuja maior parte deve
ser executada em tempo quase real pare atender as
necessidades dos meteorobogistas:

Cornando, controle e utilizacão operacional de urn
satelite activo;

Poasibilidade de comando de urn segundo satduite
ainda não em funcionamento;

Recepção e pré-tratarnento dos dados des imagens.
o pré-tratamento é a operaçIo pela qual são
determinadas e conigidas as variacöes radiom6-
tricas e geomCtricas a que estão sujeitos os da
doe brutos. Compreende, palo menos, a sintoni
zacão dos diferentes canals, a calibragem cia
faixa do infravermelho atmosferico e a beau
ção des irnagens;

Divulgação das imagens pr6-tratadas pelas asia
cöes primaries (PDUS) e secundárias (SDIJS)
dos utentes;

Divulgacão, via satélite, tie dados diversos, in
cluindo as mensagens tie serviço e as cartas
fomecidas pelos servicos meteorológicos;

Divulgaçãa tie imagens provenientes de outros sa
teuites meteorolcigicos;

Aquisicäo e tratamento lirnitado des mensagens
provenientes des estaçoes de medição locals
[plataformas de recoiha cia dados (DC?)] e
sua divulgação. A difusão destas informac5es
efectuada tanto para a rode do sistema mundial
do telecomunicacöes meteorológicas (OTS)
como para as estaç&s de utentes, par inter
médlo do satClite (estas transrnissöes constitul
rão urn complemento as outras transmissöes
enumeradas na presente seccäo);

ExtraccAo de dados meteorolOgicos quantitativos,
incluindo o yenta; outros dados necessdrios a
meteorologia operacional, tale como a tempera
ture cia agua do mar a superficie, a teor de
vapor de água des camadas superiores da tro

posfera, a nebulosidade e a altura das nuvens
e urn conjunto tie dados adaptados as necessi
dades da climatologia;

Arquivo, sob a forma nuinérica, de todas as ima
gene disponiveis durante urn perlodo znOvel
tie, pek menos, 5 mesas e, corn carécter per
manente, de todas as informaçöes metearolôgi
cas elaboradas qua foram produzidas;

Arquivo em pelicula fotográtiea tie, palo menos,
2 imagens do disco completo por dia;

Recuperacào des inlormaçoea arquivadas;
Redaccão e difusâo do documentaçao, inclulado,

par exemplo. urn catcilogo des iniagens a urn
guia deatinado aos utentes do sistema;

Controle cia qualidade dos produtos e des trans.
missöes.

3— Capacidadcs •6enicas

3.1 —Sector espacial.—As especiflcacoes dos per
menores das accoes executadas pelo velculo espacial
são decididas polo conseiha, nâo podendo ser info
riores as dos satélites METEOSAT prci-operacionais,
exeluindo as meios de sintermgar* as plataformas de
recoiha tie dados par meio de urns flgacão descendente
especializada.

São previstos as seguintes meihoramentos:

Tempo do duracao, no que so refere a alirnentação
eléctrica e ao propuisor;

Fiabilidade do radiOmetro a da electrdnica;
Adaptação do canal do vapor tie água as normas

de concepção e cia fabrico doe out.ros 2 canals;
reduçao do ruido (interferéncia);

Funcionamento simultâneo do canal infraver
xnelho, do canal do vapor de água e de 2 canais
visiveis;

Calibrageiu em voo do canal do vapor do água;
Regulacao térmica do corpo negro de calibragem;
Modilicacao do repetidor do bardo. corn vista a

permhir a dufuslo de dados numericos pare as
estaçaes de superfIcie, para além des funçöes
asseguradas petos satélites METEOSAT pré
-operacionais.

3.2 — Sector de superficie. — No qua se refere as
funcoes enuxneradas no n’ 22, as realizaçOes tticnicas
serão, peto inenos, iguais as do sisteina METEOSAT
pré-operacional. 0 sistema ira, no entanto, ear actua
lizado corn a objectivo de aumentar o grau de flabili
aede a de reduzir os custos do expboraçio.

4— Actividades de iransicio

A exploracao do sistema, incluindo os METEOSAT
Fl e F2 a o satdlite P2 (caso seja lançado no àmbito
do programs pré.operacional), está igualmente englo
bade no programa operacional a partir de 24 tie No
venibro de 1983.

S — Catendfrlo do Iançameneo

5.1 —0 programa operacional abrange o aprovisia
namento doe componentes e a fabrico das subunidades
necessãrias para 3 novos modelos de voo (MOl, M02,
M03) e urn conjunlo de pecas sobresselentes.

utilizada uma tinica equipa de integraçäo, sendo
as satéllies integrados urn após outro.
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o MCI será lancado logo que se encontre pronto,
no inicio do 1.0 semcstrc de 1987.

o M02 será lancado cerca dc I ano e rncio mais
tarde, no inIco do 2.° semestre de 1988.

o M03 serâ Iançado no inIcio do 2.° semestre
de 1990.

A data deste Iançamento podcrá ser diferida em fun
ço do estado de avanço do prograrna e da disponibili.
dade de mobs de lancainento no momento de deciso.

Os lançamentos do MCI e do M02 Iicaräo cobertos
por urn seguro, corn vista a permitir a integracão e 0
lancamento de uma unidade do voo adicional, se neces
sário.

5.2—0 montante máximo referido no anexo it
supóe que todos os lancamentos so executados por
meio do lancador Ariane no imbiio do esquema de
Iancamentos duplos. Se o progrania o exigir, o con
seiho pode decidir por unanirnidade o recurso a Ian-.
çamentos simples.

6— Duracio do progruma

A utilizacäo de satélites operacionais, segundo o
calendário ptovis&io, durarà em principlo 8 anos e
meio a contar do lançamento do MOl em 1986—1987.
Haverá, alérn disso, actividades de transição, em que
serão utilizados os satélites (Fl. P2, P2) disponiveis,
durante o periodo compreendido entre 24 de Novem-.
bro de 1983 e o Iançamento do MCI em 1986—1987.
A dui-ação total prevista do programa é de 12 anus
e meio, desde o infcio de 1983 a meados de 1985.

ANEXO fl

— Montante global

0 montante global para o financiamento do sistema
inicial descrito no anexo 1 é estimado em 400 milhöes
de unidades de conta (MUC) para o perlodo de 1983
a 1995 (ao nivel dos preços de mcados de 1982 e corn
taxas de conversão de 1983), assim distribuIdos

Montante méximo das despesas incorridas pela
agenda espacial — 378 MUC;

Secretariado do EUMETSAT (10 anos c meio)—
10 MUC;

Margem de contingencia do EUMETSAT— 12
MUC.

11— Escala das con tribuiç&a

Os Estados Membros contribuiräo peru o conjunlo
das despesas do EUMFTSAT de acordo corn a escata
seguirite:

ELado Membros PTnLagem

Irlirida —

ItáIia
Noruega (1,50
Paises Baixos 3
Portugal 0.30
Reino Unido 14.40
Suécia
Sii(ça 260
Turquia 0.80

Em testemunho do que atrs fob escrito, os pleni.
potenciirios abaixo assinados, devidamen te autorizados
para o efeilo, assinaram a presente Convencão.

Feito em Gcncbra a 24 de Mabo do 1983, nas lInguae
francesa e inglesa, ambos os tetos farendo igual
memo fé, i-turn exemplar original inico, que será depo..
sitado nos arquivos do Coverno da Confederacao
SuIca, que dde enviaré a todos os Estados signatérios
e aderentes cópias certificadas conformos.

Pela Repi’iblica Federal da Alemanha:

Pela Reptiblica da Austria:

Pela Reptiblica da Grécia:

Pela Irlanda:

Pe]a Repéblica Italiana:

Peto Reino da Noruega:

Pelo Reino dos PaIscs Baixos:

Pelo Reino da Bélgica:

Pelo Reino da Dinamarca:

Pela Espanha:

Pela Finlândia:

Pela Reptiblica Francesa:

Pot Portugal:

Pelo Reino Unido da Grä-Bretanha e Jrlanda do
Norte:

Pelo Reino da Suécia:

Pela Confederacao Sufça:

Pela Turquia:

PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resoluçäo do Conseiho de Ministros n.° 33188

0 surto de crescimento ocorrido no Algarve tern pro
vocado alguns desequilibrios, em especial na faixa lito
ral, onde em certas zonas se tern verificado uma ocupa
cáo menos ordenada do espaco.

Estadc,s MembrO%

Alemanha
Austria
Bélgica
Dinamarca
Espanha
Finl5ndia
Franca
Grécia

Prvcntaaem

21

4

4,50

22
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PAESIDNCIA [IA REPUBLICA

Decreto do Presidente da Repubilca fl.0 60188

O Presidente da Repüblica decreta, nos termos do
artigo 138.°, alinea b), da Constituiçao, o seguinte:

E ratificada a Convencão para o Istabe1ecimento de
Uma Organizacão Europeia para a Exploracao de Sa
télites Meteoroiógicos (EUMETSAT), aprovada, para
ratificacão, pela Resoluçâo da Assembleia da Repáblica
n.° 16/88, de 5 de Julho.

Assinado em 28 de Julho de 1988.

Publique-se.

o Presidente cia Repübllca, MARIO SOARES.

Referendado em 8 de Agosto de 1988.

O Prirneiro-Ministro, Anba1 AntOnio Cavaco Silva.

PRES1DN11A DO CONSELHO DE MIMSTROS

Resolução do Conseiho de Ministros fl.0 35188

Os cidadäos e os agentes econOrnicos necessitam fre
quentemente de contactar diferentes departamentos da
Administracao Püblica para efectivacão de direitos,
cumprimento de obrigaçoes e obtencao de informacoes.
Tais contactos exigern muilas vezes deslocacOes as re
partiçâes püblicas, implicando diariamente a perda de
milbares de horas de trabalho produtivo.

Reduzir as deslocaçôes dos particutares aos servicos
püblicos e o tempo médio de cada diligência significa
incrementar a produtividade do trabalho, proporcionar
cornodidade aos utentes dos servicos e ainda potenciar
urn meihor relacionarnento entre a Adrninistracao e o
püblico, a quem se deseja presar urn servico adequado
e rápido.

A inexistência de unpressos oficiais e de valores se
lados na genera[idade dos servicos pLiblicos obriga Os
utentes a deslocaçöes aos postos de revenda, alongando
o circuito do utente e diferindo a prestacão efectiva do
serviço requerido. Tais incOmodos serão minorados se
o utente dos serviços puder dispor, em cada balcão de
atendimento a que se dirija, dos impressos e valores
selados exigidos scm quaisquer outras obrigacöes aces
sdrias.

Assim:
Nos termos da alfnea g) do artigo 202.° da Consti

tuicao, o Conseiho de Ministros resolveu:
I — Os servicos e organismos da adrninislracão cen

tral devem facultar aos respectivos utentes os impres
sos e os valores selados necessários a instruçao dos seus
processos, de modo a evitar que o püblico tenha de
se deslocar para os adquirir.

2 — Os serviços e organismos devem proceder a Si.

nalizacão do local de venda de impressos e valores se
lados necessários a respectiva actividade.

3 — 0 disposto na presente resolução produz efei
tos a partir do dia I de Outubro de 1988.

Presidéncia do Conseiho de Ministros, 4 de Agosto
de 1988. — 0 Primeiro-Ministro, Anfla1 AntOnio Ca
vaco Silva.

MINISTERIC DAS FINANAS

Portaria n.° 566188
do 19 do Agosto

Considerando que a actualizacão do mapa iv anexo
a Reforma Aduaneira, aprovada pelo Decreto-Lei
n.° 46 311, de 27 de Abril de 1965, tern vindo a ser
realizada pontualmente;

Considerando nao haver motivo para manter em fun
cionamenlo os Postos Fiscais de Vieira de Leiria e de
Malcata:

Manda o (Joverno, pelo Secretário de Estado dos As
suntos Fiscais, ao abrigo do disposto no n.° 3.° e no
§ ünico do artigo 4.° da Reforma Aduaneira, o Se
guinte:

1.0 São extintos os Postos Fiscais de Vieira de Lei
na e de Malcata, situados respectivamente na area de
jurisdião da Alfãndega de Lisboa e na area de juris
diçio da Alfindega do Porto.

E rectificado o mapa iv anexo a Reforma Adua
neira em conformidade corn o disposto no nümero an
terior.

Ministérlo das Finanças.

Assinada em 5 de Agosto de 1988.

O Secretánio de Estado dos Assuntos Fiscais, Josd
de Oliveira Costa.

MINISTERIOS DAS FINANAS E DA AGRICULTIJRA,
PESCAS E ALIMENTAcA0

Portaria n.° 567188

do 19 do Agosto

Pela Portaria n.° 243/81, de 7 de Marco, a Direcçäo
-Geral de Ordenamento e Gestão Florestal, hoje Direc
cão-Geral das Florestas (DGF), foi autorizada a cele
brar contrato de arrendamento corn a Fundacäo da
Casa de Llragança de uma parte da Tapada de Vila
Vicosa corn uma area de 267 ha, toda murada, de que
aquela FundacAo 6 proprietária e onde existia urna
populacAo de gamos que urgia proteger e explorar.

Posteniormente, a DGF introduziu veados nesta pro
pniedade, tendo a mesma evidenciado óptirnas condi
çöes para servir de centro de criacAo e seleccao desta
espécie.

Assim, o interesse que a DGF em 1981 tinha pelo
arrendarnento desta tapada mantém-se e, estando pro
ximo o Lermo de validade do contrato, a proprietâria
apresentou uma proposta de renovação corn algumas
alteracOes.

Considerando o interesse em manter e desenvolver
o centro de criação e selecçao de cervideos dentro desta
propriedade, o valor sempre crescente das espécies de
caca major e a necessidade de icr animals para efec
tuar repovoamentos em ni.imero significativo e de valor
assegurado:

Assim, ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 10.0
do Decreto-Lei ri.0 211/79, de 12 de Julho:

Manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e
da Agricultura, Pescas e Alimentacão, o seguinte:

1.0 E autorizada a Direcçào-Geral das Florestas
(DOF) a celebrar corn a Fundacao da Casa de Bragança
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PRESIDENCIA DA REPUBUCA

Decreto do Presidente da Repübhca n.9 16195

do 7 de Fevereiro

0 Presidente da Repdblica decreta, nos ternios do ar

tigo I38., aimnea b), da Constituição, o seguirne
1 ratificado o Protocolo de Privilégios e Imunidades da

Organização Europeia para a Exploracäo de Satélites
Meteorológicos O3UMETSAT), adoptado em Darmstadt, a
1 de Dezembro de 1986, aprovado, para adesAo, pela Reso
luçao da Assembleia cia Reptiblica n.° 7/95, em 3 cia No
vembro de 1994.

A aprovaçAo do Protocolo d feita corn as seguintes

reservas:

a) A isençâo constante do n° I dG artigo 5. aplica
-se a RUMETSAT, no quadro das actividades
oficiais, relativamente nos seus rendimentos e bens,
no respeitaite aos impostos sobre o rendimerno c
aos impostos sobre o património, cabendo a
Portugal a respectiva c1assificaço;

b) A isençao estabelecida na allnea g) do artigo 10.°
rião abrange os nacionais e os residentes per
manentes em Portugal;

c) A isençAo estabelecida na alfnea h) do arTigo 10°
aplica-se a importacao de bens para a primeira
instalação dos funcionrios que não tenham
residência permanente em Portugal;

ci) 0 disposto no artigo 23.° näo é aplicve1 aos
Iitfgios que caibam na competëncia dos tribunals
portugueses em matttia t,ibutária.

Assinado em 29 de Dezembro de 1994.

Publique-se.

o Presidente cia Repüblica, MAiuo Sos.

Referendado em 4 de Janeiro de 1995.

o Primeiro-Ministro, Anibal Antonio Cavaco Silva.

ASSEMBLEIA DA REPUBUCA

Resoluçâo da Assemblela da RepibIIca, n.9 7195

Aprova, pam adeso, o Proeob ReI - Pit*os a
dades da O.be& Eiacpda pam a Explaiaçao cia 5h
Mebond6oos (EUTSA1).

A Assemblela cia ReptIblica resolve, nos termos doe arti
gos I 64.°, aimnea j), e 169.°, n? 5, da Constituiçäo, o seguinte:

Artigo i.° E aprovado, para adesão, o Protocolo de
Privilégios e Imunidades da Organizaçäo Eumpeia para a
Exploraçäo de Satélites Meteoroldgicos (EUMBTSAT),
adoptado em Dannstadt., a 1 de Dezcmbro tIe 1986, cujo
texto original em frances e a respectiva traduço para
português seguem em anexo a presenle resoluçao.

Art. 2.° A aprovaçAo do Protocolo é feita corn as seguintes
reservas:

a) A isençào constante do n.° 1 do artigo 5.° aplica
-se a EUMETSAT, no quadro das actividades
oficials, relativamente aos seus rendimentos e bens,
no respeitante aos impostos sobre o rendimento e
aos impostos sobre o patrimOnio, cabendo a
Portugal a respectiva classificaçäo;

b) A isencâo estabelecida na alinea g) do artigo 10.0

näo abrange os nacionais e os residentes
• permanentes em Portugal;

c) A isenção estabelecida na alInea h) do artigo 10.0

aplica-se a importaçao de bens para a primeira
instalaçao dos funcionários que não tenham
residencia permaraente em. Portugal;

ci) 0 disposto no tigo 23.° nab 6 aplicével aos
litfgios que caibam na competência dos tobunais
pdrtugueses em matáia tiibãtária.

Aprovada em 3 de Novembro do 1994.

0 Presidente da Assembleia da ReptIblica, AntOnio
Moreira Barbosa de Melo.

PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILEGES E IMMUNITES DE
L’ORGANISAllON EUROPEENNE POUR L’EXPLOITATION
DE SATELLITES METEOROLOGIQUES (EUMETSAT).

Les Etats parties a Ia Convention portant creation d’ une
Organisation européenne pour I’exploitation de satellites
météorologiques (EUMETSAT), ouverte a Ia signature a
Genève, le 24 mai 1983 (ddnommCe ci-après Ia
Convention):

Souhaitant dCfinir les privileges et immunitCs
d’EUMETSAT conformément a l’article 12 de Ia
Convention;

Affirmant que Ic but des privileges et inununitds prévus
par le present Protocole est d’assurer l’exercice
efficace des activités officiefles d’EUMETSAT;

sont convenus do cc qui suit:

Article 1

DéflnWons

Aux fins du present Protocole:

a) L’expression iEtat membre> désigne tout Etat
panic a Ia Convention;

b) Le tame o<archives désigne l’ensemble des dossiers
y compris Ia correspondance, les documents, les ma
nuscrits, les photographies, les films, les cure
gistxements optiques et magnétiques, lee enregisue
ments do données et les programmes infomiatiques
appartenant a EUMETSAT ou détenus par cUe;

c) L’expression cactivirés officielles>> CPEUMETSAT
dCsigne toutes les activités mennées par
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EUMETSAT pour atteindre ses objectils teis qu’ils
sont dfinis dans I’article 2 de Ia Convention, et
conprend ses activités adniinisrratives;

d) Le terme <<biens> désigne tout cc sur quoi on droit
de propriété petit s’exercer, y compris les droits
contractuels: -

e) I.e ternie représenta.nts* des Etats rnemhres dé
signe les représentants et leurs conseillers;

f) L’expression memhres du personneb> designe Ic
directeur et toutes les personnes employées par
EUMETSAT a ritre permanent, qul sont soumises
a son Statut du personnel;

g) Le terme expert>> désigne une personne aulre
qu’un membre du personnel désignéc pour
remplir une tâclie spécifique au nom et aux frais
dEUMETSAT.

Article 2

PersonnaIIt juridique

EUMETSAT a Ia personnalité juriclique conformément
a l’article I de Ia Convention. Elle a notainment Ia capacité
de contracter, d’acquérir ci de disposer de biens mobiliers
et immobiliers, ainsi que d’ester en justice.

Article 3

lnviolablflté des archives

Les archives d’EUMETSAT son inviolables.

Article 4

Immunité de Juridiction at d’ezécutlon

1 — Dans Ic cadre de ses activités officielles,
EUMETSAT bénéficie de l’immunité de juridiction et
d’exécution, sauf:

a) Dans Ia niesure oü, par decision du Conseil, cUe
y renonce expressément dans tin cas particulier,
Ic Conseil a Ic devoir de lever cette immunité
dans tous les cas ott son maintien est susceptible
d’entraver l’action de Ia justice et ott dIe peut
être levee sans porter atteinte aux in(Crêts
d’EUMETSAT;

b) En cas d’action civile intentée par tin tiers pour
les dommages resultant d’un accident cause par
tin véhicule ou par un autre moyen de transport
appartenant a EUMETSAT ou circulant pour son
compte ou en cas d’infraction a Ia rCglementation
de Ia circulation dans lequel un tel moyen de
transport est impliquC:

c) En cas d’exécution d’une sentence arbitrale
rendue en application des articles 21, 22 ou 23
du present Protocole ou de l’article 14 de Ia
Convention;

d) En cas de saisie, ordonnéc par decision des autori
tCs administratives ou judiciaires, sur les traite
ments et emoluments, y compris les pensions, dus
par EUMETSAT a un membre ou Un ancien
membre de son personnel.

e) En cas de demande reconventionnelle directement
liée tine action en justice intentée par
EUMETSAT;

J) En cas dacti’ité commerciale qu’EUMETSAT
pvurrait entreprendre.

2 — Les biens d’EUMETSAT, quel que soit Ic lieu ott
us se trouvent, sont exempts:

a) Lc toute forme de requisition. confiscation ou ex
propriation;

b) Dc toute forme de séquestre, de conti-ainte admi
nistrative ou do mesures préalables a tin jugement
sauf dans (es cas prévus ou paragraphe précédent.

Article 5
Dispositions fiscales at douanlIras

— Darts Ic cadre de ses activités officielles,
EUMETSAT, ses biens et ses revenus son exonérds des
impLls directs.

2 — Lorsque des achats ou services d’un montant im
portant, nécessaires aux activités ofticielles d’EIJMETSAT,
soft effectués ou utilisés par celle-ci, et que leur prix
comprend des taxes ou droits, l’Etat membre, qui a perçu
ces taxes ou droits, prend les dispositions appropriées en
vue de l’exonCralion tie ces taxes ou droits ou de leur
remboursement, lorsque ces derniers peuvent rc identifies.

3 — Let produits importCs ou exportés par
EUMETSAT, qui sent ndcessaires aux acnivités officielles,
sent exonCrCs de tout taxes e droits d’importation ou
d’exportation et ne soft frappds ni de restriction a
I’importation ou a l’exportation ni d’interdiction
d’importation ou d’exportation.

4 — Les dispositions du present article ne s’apptiquent
pas aux impôts, droits et taxes qui ne constituent que Ia
rémunération de services rendus.

5 — Les biens acquis ou importes, qui sent exonérés
conformCment aux dispositions du present article ne
peuvent être vendus, Ioués, prétés ou cédés a titre onéreux
ou gratuit, qu’aux conditions fixées par les Etats membres
ayant accordé les exoneration-s ott les remboursements.

Article 6
Foods, devises at numéraires

E(JMETSAT peut recevoir et détenir tous fends, devi
ses, numéraires e valeurs mobilières. Elle peut en disposer
librement pour toutes ses activités officielles et avoir des
comptes en n’importe queue monnaic darts Ia mesure nC
cessaire pour faire face a sea engagements.

Article 7

Communications

— Pour sea communications officielles ci le transfert de
tous ses documents, FIUMEITSAT bdnéficie d’un traitement
aussi favorable que celui accordé par chaque Etat membre
aux autres organisations internationales comparables.

2 — Pour Ia transmission des données dans Ic cadre
de ses activitCs ofticielles, EUMETSAT bénéficie sur Ic
territoire do chaque Etat membre d’un traitement aussi
favorable que celui accordé par cet Etat a son service
mCteorologique national, conipte tenu des engagements
internationaux de cci tat dans Ic domaine des
telecommunications.
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Article 8

ublIciions

La circulation des publications el autres matériels
d’information expédiës par ou a I3UMETSAT nest son.
misc a aucune restriction.

Article 9

Représentanls

— Les reprdsentants des ats membres jouissent,
lorsqu’iIs exereent leurs fonctions officielles ci au cours
de leurs voyages a destination vu en provenance du lieu
des reunions, des privileges et immunités suivants:

a) Immunité d’arrestation et de d&ention, ainsi que
de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas
de crime grave ou en cas de flagrant ddlit;

b) Immunité de juridiction, méme apres Ia fin de leur
mission, pour les actes, y compris leurs paroles
et ecrits, acconiplis par eux dans l’exercice de
leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue
cependant pas dans Ic cas d’infraciion Ia
reglementation de la circulation des véhicules
commise par un reprdsentani d’un Etat membre
vu de dommage cause par un véhicule ou par un
autre mayen de transport lul appartenant vu
conduit par lui;

c) Inviolabilité pour tous leurs papiers et documents
officiels;

d) Exemption de toute mesute limitant l’immigration
ci de toute formalité d’inimatriculation des
étrangers;

e) Mme traitement en ce qui concerne les
réglementations monélaires ou celles concemant
les operations de change, que celui accordC aux
reprCsentants de gouvernements étrangers en
mission officielle teinporaire;

f Même traitement en matière douaniCre en cc qui
concerne leurs bagages personnels que celui ac
cordé aux représentants de gouvernements étran
gers en mission officielle temporaire.

2— Les privilèes et immunitCs sont accordés aux
reprdsentants des Etats membres, non a leur avantage
personnel, mais pour qu’ils puissent exercer en toute
indépendance leurs fonctions auprès d’EUMETSAT. En
consequence, un Etat membre a Ic devoir tie lever
l’immunitC d’un reprdsentant dans tous les cas ol son
maintien est susceptible d’entraver I’action de Ia justice
et ott ciTe peut être levee sans compromettre les fins pour
lesquelles cue a Cté accordée.

3— Aucun Etat membre n’est tenu d’accorder des
privileges et immunhtés a ses propres representants.

Article 10

Membrea dii personnel

Les membres du personnel d’EUMETSAT jouissent des
privileges et inununitds suivants:

a) Immunité de juridiction, méme apres qu’ils ont
cessC d’être au service d’EUMETSAT, pour les

actes, y compris leurs paroles ci écrits, accomplis
dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité
ne joue pas dans Ic cas d’infraction a Ia rCglemen
tanon de Ta circulation des vehicules commise par
un membre du personnel ou de dommage cause
par un véhicule vu par un autre moyen de trans
port lui appartenant vu conduit par lui;

b) Exemption de toute obligation relative au service
national, y compris Ic service miiitaire

c) Inviolabilitd pour tous leurs papiers et documents
officiels;

d) Exemption, pour eux-mémes ci les membres tie
leur famille vivant a leur foyer, des dispositions
limitant l’immigration et rCgissant l’imma
triculatinn des Ctrangers;

e) Mémes facilités tie rapatriement pour eux-mêmes
ci pour les membres de leur famifle vivant a leur
foyer que celles accordées normalement, en
période de crise internationale, aux membres du
personnel des organisations internationales;

f) Même traitement en matiCre de reglementation
monCtaire ou relative au contrôle des changes que
celui gCnéralement accordé aux membres du per
sonnel des organisations internationales;

g) Exoneration de tout impôt national sur les traite
ments et emoluments verses par EUMETSAT, a
l’exclusion des pensions ci autres prestations ana
logues versées par EUMETSAT, et cc a partir de
Ia date a laquelle les traitements de ces membres
tin personnel sont assujettis a l’impôt prélevé par
EUMETSAT pour son propre compte. Les Etats
membres se rCservent Ic droit de prendre en
compte lesdits traitements ci emoluments pour Ic
calcul du montant des impôts a percevoir sur les
revenus émanant d’autres sources;

h) Droit d’importer en franchise leurs effets person
nels et leur mobilier, y cornpris un véhicule au
tomobile, a l’occasion de leur prise de fonctions sur
Ic territoire d’un Etat membre, ainsi que Ic droit
tie les exporter en franchise lors de Ia cessation de
leurs fonctions, sous reserve ties conditions prévues
par les rttgles ci règlements de i’Etat membre en
question. Les biens importés qui son exonerés
conformément aux dispositions du present paragraphe
ne peuvent &re vendus, loués ou prétés, a titie, onéteux
ou gratuit., qu’aux conditions fixées par les Etats
membies ayant accordé les exonérations.

Article Ii

Le directeur

Outres les privileges ci immunitCs accordés aux mem
bres du personnel a l’article 10, Ic directeurbénCficie:

a) Dc I’immunité d’arrestation et de detention, sauf
en cas de flagrant dClit;

b) Dc l’immunité dejuridiction ci d’exécution civiles
ci adntinistratives accordées aux agents diplomati
ques, sauf en cas de dominage cause par un vChi
cule liii appartenant ou conduit par lui;

c) Dc l’immunité totale de juridiction pénale, sauf
dans Ic cas d’une infraction aux règles de Ia circu
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lation mettant en cause on véhicule Jul apparte
nant ou conduit par Jul. sous reserve des disposi
tons de l’alinCa a) ci-dessus,

d Le même traitement de contrôie douanier de
bagages personnels que cclui accordC aux agents
diplornaliques.

Article 12

Skurilé sociale

Dans le cas oü les membses ciu personnel soot couverts par
un agime propt de prvoyance sociale, [IIJMETSAT et les
membtes de son personnel sont exemptés de bole contribution
obligatoire a des systèmes nalionaux de pnvoyance sociale, sous
reserve des accords condos avec les l3iats membres
confomiérnent aux dispositions de l’article 19 ou d’auarcs
mesures similaites des Etats membres ou d’autres dispositions
pertinentes en vigueur clans ins tats membres.

Article 13

Experts

Les experts, autres que les membres du personnel
lorsqu’ils exercent des fonctions pour EUMETSAT ou ac
complissent des missions pour celle-ci, jouissent des
privileges et immunitCs suivants:

a) Immunitt de juridiction, mrne après Ia tin de leur
mission, pour les actes, y compris leurs paroles
et écrits, accomplis par eux dans I’exercice de
leurs fonctions, cede immunité ne joue cependant
pan dans le cas d’infraction a Ia réglementation
de Ia circulation des véhicules commise par un
expert ou de dommage cause par un vChicule ou
par un autre moyen de transport lui appartenant
ou conduit par lui;

b) InviolabilitC pour tous leurs papiers et documents
officiels;

c) Exemption de toute mesure limitant l’immigration et
de toute fomialité d’immatriculation des étrangers;

d) Même traitement en ce qui concerne les
rCglemeritations monétaires ou celles concernant
les operations de change que celul accordé aux
représentants de gouvernements étrangers en
mission officielle temporaire.

Article 14

Renonciatlon

1 — Les privileges et immunités prévus daris le present
Protocole ne sont pas accordés aux membres du personnel
et aux experts a leur avantage personnel. Its sont institués
uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre
fonctionnement d’EUMETSAT et la complete in
dependance des personnes auxquelles us sont conférés.

2—Le directeur a le devoir de lever l’imniunitC d’un
membre du personnel ou d’un expert dans LOUS le can oii
son maintien est susceptible d’entraver i’action de Ia justice
et oü elle peut être levee sans porter atteinte aux intérts
d’EUMETSAT. Le Conseil a competence pour lever
l’immunité do directeur.

Article 15

Notification des membres do personnel et des cxperts

Le directeur d’EUMETSAT communique au moms one
lois par an aux Etats membres Ins noms et Ia narionaliré
des membres du personnel ci des experts,

Article 16

Entrée, éjour et sortie

Les Etats membres prennent toutes les mesures appro
priées pour faciliter IentrCe et Ic séjour sur leur territoire
ainsi que la sortie de leur (erritoire aux représentants des
Etats membres, aux membres do personnel et aux experts.

Article 17

Sécurlté

Les dispositions du present Protocole ne peuvent mettre
en cause Ic drolt que possede chaque Etat membre de pren
dre toutes les precautions nécessaires darts l’inidrêt de sa
sécurité.

Article 18

Cooperation avee tes Etats membres

EUMETSAT coopère a tout moment avec les autorités
compétentes des Etats membres afin de faciliter une bonne
administration de Ia justice, d’assurer le respect des lois
et réglements des Etats membres intéressés er d’empêcher
lout abus des privileges, immunités et facilités prevus par
le present Protocole.

Article 19

Accords coniplCmenlalres

EUMETSAT peut conclure avec on ou plusieurs Etats
membres des aCCOrdS coniplémentaires en vue de l’exécution
des dispositions du present Protocole en cc qui concerne cet
Etat nu ces tats ainsi que d’autres arrangements en vue
d’assurer Ic bon fonctionnement d’EUMETSAT.

Article 20

Privileges et Immunilés pour lea propres ressortlssants Cl residents
litre permanent

Aucun Etat membre n’est tenu d’acconler ins privileges et
immunités mentionnés aux articles 9, 10, b). d), e), f) et h), 11
et 13, c) et d), a ses propees resortissants ni aux residents a titre
pemianenL

Article 21

Clause d’arbltrage dans lea contrats éCrI(S

Lors de Ia conclusion de bus contrats écrits, autres que
ceux conclus conformément au statut du personnel,
EUMETSAT est tenue de prdvoir Ic recours a i’arbitrage.
La clause d’arbitrage, ou l’accord particulier conclu a cet
effet, spécifie Ia Ioi etla procedure applicables, Ia composi
tion du tribunal, le mode de designation des arbitres, ainsi que
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Ic siege du tribunal. L’exécution de Ia sentence d’arbrilrage esi
rgie par les ig1es en vigueur dans I’Ftat sur le temtoire duquel
cUe ama lieu.

Article 22

Rlglement des différends retatits aux domniages, rsponsabWl
non contractuelle et aux membres du personnel on experts

Tout Etat membre peut soumettre a un arbitrage selon
Ia procedure prévue a I’article 14 de l.a Convention tout
diffCrend:

a) Relatif a un dommage cause par 13UMETSAT;
b) Jmpliquant Louse aulre responsabilité non contrac

tuelle d’lIUMETSAT;
c) Mettant en cause un membre du personnel ou un

expert pour lequel l’inttressé peut se réclamer de
l’immunité de juridicuon, si cette inununité n’esc
pas levee.

Article 23

Règlanent dcs dlérends rdadf h I’Interprétatlan
on I’apptlcetlon du present Protocole

Tout diffCrend entre EUMETSAT et un Etat meznbre ou
entre deux ou plusieurs Etats inembres ayant trait a I’inter
prétation ott a Papplication du plesent Pmtocole, qui n’aura
Pu êtxe r6glé par vole de négociation ott par l’entremise du
Conseil, est, a l.a demande de Pune des parties, soumis a tin
arbitrage selon Ia procedure prCvue a l’article 14 de la
Convention.

Article 24

Entrée en ‘.igueur, durée et résUtatlon

— Le present Protocole est ouvert a Ia signature ou
a I’adhésion des Etats parties a La Convention.

2— Lesdits Etats deviennent parties au present Pmtocole:

Soit par Ia signature sans reserve tie ratification, d’ac
ceptation ou d’approbation;

Soft par le dépôt d’un instrument tie ratification, d’ac
ceptation ou d’approbation auprès du Gouver
nement de Ia Confédération suisse, dCpositaire. si
le Protocole a die signe sous reserve de ra
tification, d’acceptation ou d’approbation;

Soft par Ic dépôt d’un instrument d’adhésion.

Le Gouvernement suisse notifie a tous les Etats qul orn
signé ou adhéré a Ia Convention et au directeur d’EUMET
SAT les signatures, Ic dépôt tie chaque instrurnern tie ratifi
cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, l’entiée
en vigueur du present Protocole, toute dénonciation du
present Protocole ainsi que son expiration. Des l’entrde en
vigueur du present Protooule, Ic dépositaire Ic fait enregistrez
auxes du Secrétaire général tie l’Organision des Nations Unies,
conformément a l’article 102 tie Ta Chaise des Nations Unies.

3— Le present Pmtocole ernie en vigueur trente jours après
que six stats l’ont signe sans ive de ratification. d’accptation
cii d’appsobation Cu ont déposé leurs insinanents de ratification,
d’accepiation, d’apnbation ott d’adhésion.

4— Après l’entrée en vigneur du present Protocole, Ce
lui-ci prend cITe, a Pégard des Etats qui I’ont signC sans

reserve tie ratification, d’acceptation ou d’appwbation ou
ont dCposC leurs instruments de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, trente jours apres Ia date tie
Ia signature ou tin depot de ces instruments.

5— Le present Prolocole reste en viguetir jusqu’à l’ex
piration de Ia Convention.

6— Toute dénonciation de Ia Convention spar un Etat
membre conformément a Particle 18 de Ia Convention,
entraine automatiquement dénonciation par cci Etat du
present Protocote.

In witness whereof the undesigned plenipotentianes, hav
ing been duly authorized thereto, have signed this Pro
tocol.

En foi tie quoi les plénipotentiaires soussignes, dOment
autorisds a cci effet, cm signé le present Protocole.

Done at Darmstadt, on the 1st of December 1986, in
the english and french languages, both texts being equally
authoritative, in a single original which will be deposited
in the archives of the Government of the Swiss
Confederation, which shall transmit certified copies to all
signatory and acceding States.

Fait a Darinstadt, le ler décembre 1986, dans les
langues anglaise et francaise, ces deux textes faisant
également foi, en un exemplaire original unique qui scm
dCposé dans les archives du Gouvernement tie Ia
ConfCdération suisse, lequel en ddlivrera des copies
certifiées conformes a tous les Etats signataires ou
adherents.

For the Kingdom of Belgium:
Pour Ic Royaume de Belgique:

For the Kingdom of Denmark:
Pour Ic Royaume de Danemark:

For Finland:
Pour Ia Finlande:

For the French Republic:
Pour la République française:

For the Federal Republic of Germany:
Pour In République fédérale d’Allemagne:

For the Greek Republic:
Pour Ia RCpublique de Grèce:



N. 32 — 7-2-1995 DIA RiO DA REPUBLICA —1 SERIE-A 737

For Ireland:
Pour l’Irlande:

For the Italian Republic:
Pour Ia République italierme:

For the Kingdom of the Netherlands;
Pour Ic Royaume des Pays-Bas:

For the Kingdom of Norway:
Pour le Royaume de Norvège:

For Portugal:
Pour le Portugal:

For Spain:
Pour I’Espagne:

For the Kingdom of Sweden:
Pour Ic Royaume de Suede:

For the Swiss Confederation:
Pour Ia Confédération suisse:

For Turkey:
Pour Ia Turquie:

For the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland:

Pour le Royaurne-Uni de GrandeBretagne et
d’Irlande du Nord:

(Copie certifiée conforme a I’original déposé dans les
archives de Ia Confédération suisse.)

Berne, le 12 décembre 1986. — Pour Ic Ddpartement
Fédéral des Affaires Etrangères, Rub&z, chef de Ia Section
des traitds internationaux.

PROTOCOLO SOBRE Os PRIVILEGIOS E IMUNIDADES DA
ORGANIZAçAO EUROPEIA PARA A EXPLORAcAO DE
SATEUTES METEOROLOGICOS (EUMETSAT).

Os Estados Partes na Convenção Relativa a CriaçAo de uma
Organizacão Europeia para a Exploraco de Satélites
Meteoroldgicos (EUMETSAT). aberta a assinatura em (]enebi-a
a 24 & Maio de 1983 (a seguir designada px Convençào):

Desejosos de definir as privilégios e irnunidades, em
conformidade corn o disposto no artigo 12.° da
ConvençAo;

Afirmando qut 0 ohjectivo dos privilégios c imunida
des previstos no presente Protocolo d o de assegu
rat o cuniprimenlo eficiente das actividades
otlciais da EUM1TSTAT;

acnrdaram no seguinte:

Artigo 1.0

Deflnçös

Para os efeitos do presente Protocoto:

a) A expressão <<Estado membro> designa urn
Esado Parte na Convençäo:

b) 0 termo c<arquivos designa todos os documenios
em arquivo, incluindo correspondência, documen
tos, manuscritos, fotograilas, peilculas, registos
dpticos e magnéticos, registos de dados e progra
mas de computadores pertencentes ou deiidos pela
EUMETSAT;

c) A expressão <<actividades oficiais> da EU
METSAT designa as accividades levadas a efeito
pela organhzação em consecuço do seu objectivo,
conforme definido no artigo 2.° da Convenção, e
inclui as suas actividades administrativas;

d) 0 termo <<bens> designa tuclo que possa set oh
jecto de urn direito de propriedade, bern come de
direitos contratuais;

e) 0 termo <<represenLantes dos Estados membros
designa os seus representantes c respectivos con
suliores;

J) A expressäo omembros do pessoal designa o di
rector-geral e qualquer pessoa empregada pela
EUMETSAT em regime permanente e que esteja
sujeita ao Regulamento do Pessoal da orga
nização;

g) 0 termo <cperito designa qualquer pessoa que
no seja mernbro do pessoal. designada para
executar urna tarefa cspecIfica em name da
EUMETSAT e por conta desta.

Artigo 2.°

Personalidade Jurldka

A EIJMETSAT gora de personalidade juridica em con
fonnidade corn o disposto no artigo 1.0 da ConvençAo. Tern,
nomeadamente, capacidade para contratar, adquirir e dispor
de bens mdveis e imdveis, bern como capacidade judiciária.

Artigo 3.°

lnvloiabiiidade dos arquvos

Os arquivos da EUMETSAT seräo invioláveis.

Artigo 4°

Lmunldade de jurIsdIço e de execucao

1 — A EUMETSAT gozará de irnunidade de jurisdiçäo
e de execução no âmbito das suas actividades oficlais, ex
cepto:

a) Nos casos em que. pot decisão do Conselbo,
tenha expressamente renunciado a tal irnunidade;
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o Conselho tern a obrigacäo de renunciar a esla
irnunidade nos casos em que a sua manutençAo
possa constituir entrave a acco cia jus(iça, pa
dendo ser renunciada scm preiuizo dos interesses
cia EUMETSAT;

b) Em easo de accão civel intentada par (erceiro par
danos resultantes de urn acidente causado par urn
veIculo motorizado ou outro meio de transporte
pertencente a EUMETSAT nu utilizado par sua
coma, ou em caso de infracçao aos regularnentos
de trânsito envolvendo tais meios de transporte;

c) Em caso de execuçâo de tuna de’cisão arbitral prufe
rida em aplicacão dos artigos 21°, 22.° on 23.° do
preseme Protocolo ou do artigo 14.° da Convençâo;

d) Em caso de retenção de salários e emolurnentos,
incluindo pensöes, devidos pela EUMETSAT a
urn membro ou ex-membro do seu pessoal, em
cumprimento de decisão de autoridade administra
üva ou judicial;

e) Em caso de pedido reconvencional directainente
relacionado corn urn processo judicial intentado
pela EUMETSAT;

f) Em caso de actividade comercial em que a
EUMETSAT se possa envolver.

2— Independentemente da sua localizacäo, os bens da
EUMETSAT ficarão isentos:

a) De qualquer forma de requisiço, apropriação a
favor do Estado ou expropriaceo:

b) Dc penhora, arresto, apreensAo administrativa vu
outra medida afim, prdvia de decisäo judicial.
salvo nos casos previstos no rnimero precedente.

Artigo 5.°

Dlsposlçöes fiscats e aduanefras

I — No âmbito das suas actividades oficiais, a
EUMETSAT, os seus bens e rendimentos ficaräo isentos
de quaisquer irnpostos directos.

2 — Sempre que, no âmbito das suas actividades ofi
dais, a EUMETSAT adquirir mercadorias Cu utilizar servi
ces de valor substancial e o preço de tais rnercadorias Cu
serviços incluir axas ou direitos, a Estado membro que
lançou as taxas vu direitos tomar as medidas apropriadas
corn Vista a isenção tie tais taxas vu direitos vu ao respec
tive reembolso, logo que detenninados.

3 — As mercadorias importadas nu exportadas pela
EUMETSAT no âmhito das suas actividades oficiais
ficaräo isentas de quaisquer taxas e direitos de importaçâo
ou de exportaçao e de quaisquer proibicoes e restrIçoes a
importacao ou exportação.

4— As disposiçOes contidas no presente artigo nAo Se
rão aplicáveis aos impostos, taxas e direitos que correspon
dam a retribuicao par serviços prestados.

5 — Os bens adquiridos ou importados e isentos ao abrigo
do presente artigo no poderão ser vendidos, alugados,
emprestados ou cedidos, a tftulo oneroso vu gratuito, salvo
se em conformidade corn as condiçöes estipuladas pelos
Estados membros que tenbam concedido as isençoes ou os
reembolsos.

Artigo 6.°

Fundos, mo*da e titulos de ci-dito

A EUMETSAT pode receber e deter qualquer tipo de
fundos, moeda vu tItules tie crédito e dispor deles
Iivremente para qualquer das suas actividades oficiais,
podendo igualmente deter contas em qualquer inoeda ate
ao montante necessário para satisfazer as suas obrigaçöes.

Artigo 70

ComunIcaces

— No tocante as suas cent unicaçöes oficiais e a
transferência de toda a sua docutrientação, a EUMETSAT
gozará de tratarnento não menos favorvel que o concedido
par cada Estado membro as organizaçoes intemacionais
equivalentes.

2 .— Relatjvamente a transmissão de dados no âmbito
das suas actividades oficiais, a EUMETSAT gozará, no ter
ritOrio de carla Estado membro, de urn tratamento LAo favo
rvei quanto o concedido par esse Estado ao seu serviço
meteoroidgico nacional, tendo em consideraçao as
obrigaçOes internadionais desse Estado no domfnio das
tclecomunicaçoes.

Arligo 8.°

Publlcaçöes

A eirculaçao de pub1icaçes e outro material de informa
cáo enviado pela EUMETSAT ou recebido por cia nAo
ficará sujeita a qualquer tipo de restriçoes.

Artigo 9°

Representantes

I — Durante o exercfcio das suas funçoes oficiais e no
decurso das deslocaçoes de e para o respectivo local de
reunião, as representantes dos Estados membros gozarAo
dos seguintes privildgios:

a) Imunidade tie prisão e de detencao, bern assim
de apreensao da sua bagagern pessoal, salvo em
caso de crime grave on de flagrante delito;

b) Imunidade de jurisdiçAo, mesmo apds o termo da
respectiva missAo, relativamente a actos, incluindo
expresses orals ou escritas, par eles praticados no
exerd(cio das suas funçoes oflciais; tal imunidade
nAo será, porem, extensfvel a casos de infracçAo aos
regularnentos de trânsito cometida per urn re
piesentante de urn Estado membro vu em caso de
danos causados par urn velculo motorizado ou ou
tro meio de transporte pertencente a esse represen
tame ou par dc conduzido;

c) Inviolabilidade de todos Os seus documentos oficiais;
ci) Isenção de restriçôes a imigraçäc e de forma

lidades de registo de estrangeiros;
e) As mesmas facilidacles, em matéria de controlo

moneiário e cambial, que são concedidas aos
representantes dos governos estrangeiros que se
encontrem em missöes oflciais tempordrias;
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j) As mesinas facilidades, em matéria alfandegária,
relativamente a respectiva bagagem pessoal que
são conccdtdas aos representantes dos governos
estrangeiros que se encontrem em missOes oficiais
teinpordcias.

2— Os privilégios e iinunidades nao são concedidos aos
represent.intes dos Estados membros para seu henelfcio
pessoal, nias antes corn o objecUvo tie garantir total inde
pendéncia no exercicio das suas funçoes no ãmbito da
EUMETSAT. Consequenterneote, qualquer Estado rnembro
tern o dever de renunciar a imunidade dos seus representan
tes SC OS privilégios e imunidactes forem susccpt(veis de
impedir a acção de justiça e caso seja possIve! renunciar
a tais privilégios e imunidades sem prejuuzo do firn para
que foram concedidos.

3 — Nenhum tistado membro serâ obrigado a conceder
privilegios e irnunidades aos seus prOprios repreSefltaflteS.

Artigo 10.0

Membros do pessoel

Os membros do pessoal da I3UMETSAT gozarão dos
seguintes privilégios e imunidades;

a) Imunidade de jurisdicão, mesnio após terem del
xado de prestar serviço na EUMETSAT, relativa
mente a actos, incluindo expressöes orals on eseri
tas, por eles praticadas no exercfcio das suas
funçoes oficials; tal imunidade não seré, porém,
extensfvel a casos de infracção aos regulamentos
de trânsito cometida pot urn mernbro do pessoal
ou a casos de danos causados pot urn vefculo
autornOvel pertencente a esse niernbro ou per dc
conduzklo;

b) Isencäo de quaisquer obrigaçöes relativamente
serviço nacional, incluindo o service militar;

c) Inviolabilidade de todos os seus papéis e do
cumentos oficiais;

d) Isenção, extensiva aos membros das respectivas
farnilias que corn eles residam, de restriçöes a
imigração e de formalidades de registo de
estrangeiros;

e) As mesmas facilidades de repatriação, extensivas
aos membros das suas famIlias que corn eles resi
dam, que são concedidas aos membros do pessoal
de organizacoes internacionais em perlodo tie
crise internacional;

f) As mesmas facilidades em matéria de controlo
monetário e cambial que são concedidas aos
membros do pessoal das organizacOes interna
cionais;

g) lsenção de quaisquer impostos nacionais sobre os
salários e emolumentos pagos pela EUMETSAT,
excluindo pensöes e outros beneffcios similares
pagos pela EUMETSAT, a contar da data em que
esses membros do pessoal fiquem sujeitos a urn
imposto sobre os respectivos salários cobrado pela
EUMETSAT, para henefIcio desta. Os Estados
membros reservam-se o direito de ter em conside
raçao esses salários e emolurnentos para efeitos de
avaliacao do montante dos inipostos a serem apli
cados a rendimentos provenientes tie outras fontes;

h) 0 direito tie importar, corn isençäo tie impostos,
o scu rnobiliário e hens pessoals, incluindo urn
velculo mowrizado, por ocasiäo da tomada tie
posse do seu cargo no terriu5rio de urn Estado
membro, hem corno o direito de os exporlar, corn
isenção tie impostos, no termo das suas funçoes
nesse Estado, em conformidade, em ambos os
casos, corn as leis e os regularnentos do Estado
membro interessado. Os hens iniportados e isentos
ao abrigo do disposto neste utirnero não poderao
set vendidos, alugados ou emprestados, a tItulo
oneroso ou gratuito, salvo em conformidade corn
as condiçOes estipuladas pelos Estados rnentbros
que tenharn concedido as iscnçôes.

Artigo H.°

Director

Para além dos privilégios e imunidades concedidos aos
men’ibms do pessoal abrigo do arligo 10.0, o director gozará

a) De irnunidade de prisão e de detencão, salvo em
caso de flagrante debto;

b) De imunidade de jurisdicao e de execucão civis
e administrativas, reconhecidas aos agentes
diplométicos, salvo no caso de danos causados
per urn vefeulo motorizado on outro meio de
transporte pertencente ao director ou por etc
conduzido;

c) De imunidade total tie jurisdição criminal, salvo em
case tic infraccAo aos regulamentos de trAnsito corn
vefculo autonidvel ou oun’o meio de transporte que
Ihe pertença ou pot etc conduzido, scm prejufzo do
disposto na alinea supra;

d) Fadilidades idénticas as concedidas aos agentes di
p1otnticos, no tocante ao controlo aduaneim da sua
bagagem —.

Artigo I 2.°

Scguranca sodal

Desde que os membros do pessoal estejarn cobertos por

urn regime de segurança social da EUMETSAT que the
conceda beneflelos adequados, a EUMETSAT e os
membros do seu pessoal ficario isenios de quaisquer
contribuiçOes impostas pelos regimes nacionais do
segurança social, em conformidade corn acordos a celebrar
corn Os Estados membros interessados, nos termos do
artigo 19°, corn medidas equivalentes omadas pelos
Estados rnembros on corn outras disposiçoes relevantes que

estejam em vigor no terriidrio dos niesmos Estados.

Artigo 13,0

Peritos

No exercIcio das suas funçöes oficials no âmbito das
actividades da EUMETSAT e no desexnpenho de missOes
em seu nome, os periws que nao sejarn membros do
pessoat gozarão dos seguintes privilégios e irnunidades:

a) Imunidade de jurisdição, mesmo apes o termo da
respectiva missão, relativamente a actos. incluindo
expressôes orals ou escrilas, por des praticados
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no exercIcio das respectivas funçOes oficiais; tal

iinunidade não será, portni, extensive! a casos de
danos causados par urn veiculo auiomóvel
pertencente a esse perito ou par ele conduzido;

b) Invioiahilidade de todos as seus papéis e documen
Los oficiais;

c) Isenção de restriçoes a imigraçiio e de quaisquer
formalidades de registo de estrangeiros;

cf As mesmas facilidades em maténa de controlo
monetáio e cambial que säo cxincedidas aos repre
sentantes de gov-nos estrangeuos n rnissAo oficial
temporria.

Artigo 14.°

Rendocta

I — Os privilegos e imunidades previstos no presente
Protocolo não são cancedidos aos niernbros do pessoal e
aos peritos para seu beneficio pessoal, mas IAo-somente
corn o objectivo de garantir, em quaisquer circunst.ncias,
o funcionarnento ininternipto da EIUMETSAT e a total
independência das pessoas a que tais privilégios e
irnunidades são concedidos.

2 —0 director tern a dever de renunciar a imunidade
de urn membro do pessoal ou de urn perito sempre que a
sua manutençâo possa obstar a acçao da justica e desde
que tal rentincia não prejudque os interesses da
EUMETSAT. No tocante ao director, a Conseiho tern
competéncia para renunciar a tal imunidade.

Artigo 15.°

Nowicaçao a rneinbro do pessoal a a pexitos

O director da EUMETSAT cornunicará aos Esiados
membros, pelo menos uma vez par ano, as nomes e as
nacionalidades dos membros do pessoal e dos per LOS.

Artigo I 6.°

Entrada, perrnanencia a saida

Os Estados membros tornarAo todas as medidas
apropriadas para facilfiarem a entrada, a permanência ou
a partida dos seus territôrios de representantes dos Estados
membros. membros do pessoal e peritos.

Artigo 17.°

Seguranca

As disposicoes contidas no presente Protocolo são pre
judicarão a direito de cada Estado membrn de Lamar todas
as medidas de precauçäo necessárias no interesse da sua
segurança.

Artigo 18.°

Cooperaço corn os Estados rnembroà

A EUMETSAT cooperará sempre corn as auondades
competentes dos Estados membras, de modo a facihtar

uma adequada administraçao da justiça, a garantir a
observãncia das leis e regularnentos e a evitar qualquer
abuso relativamente aos privilégios, as imunidades e as
facilidades previstas no presente Protocolo.

Artigo 19.°

Acordos complenientares

A EUMETSAT poderé concluir acordos complemen
(ares corn urn Cu mais Estados membros por forma a dar
cumprirnento as disposiçoes contidas no presente Protocolo
relativamente a esse Estado ou !3stados, podendo
igualmente concluir outros convénios para garantir o
funcionamento eliciente da EUMETSAT.

Artigo 20.0

Prfvtlégios e trnualdades pam naclonais e residentes permanentes

Nenhum Esiado membro seré obrigado a conceder os
pnvilégios e imunidades previstos nos artigos 9.°, IO.°, all
neas b), d), e), f) e h), 11° e 13.°, ailneas c) e d), aos
seus nacionais ou residentes permanentes.

Artigo 21.0

CIiisu*a do arbitmagem em contratos escritos

A EUMET’SAT providenciaré pelo recurso a arbitragem
nos contraros escritos, salvo nos contratos concluldos em
conformidade corn as regulamentos do pessoal. A cláusula
de arbitragem ou a acordo de arbitragern celebrado corn
esse objectivo deveré especificar a lei e o procedimento
aplicáveis, a composição do tribunal, o procedimento pare
designaçao dos árbiiros e a sede do tribunal. A execucao
da decisão arbitral será regida pelas norrnas em vigor no
Estado em cujo territdrio a decisAo deverã ser executada.

Artigo 22.

Rssch4o de Iftiglos relahvos a dance, responsabilldade no
congratual a membros do pessoal no peritos

Qualquer Estado membro pode submeter a arbitragem,
em conformidade corn a procedimento previsto no ax
ugo 14.° da Convençao, qualquer litlgio:

a) Decorrente de danos causados pela EUMETSAT;
b) Envolvendo qualquer outro tipo de responsabili

dade são contratual da EUMETSAT;
c) Envolvendo urn membro do pessoal ou urn perito

e no qua! a pessoa interessada possa reclarnar
itnunidade de jurisdiçao, caso (a! imunidade são
seja objecto de rentincia.

Artigo 23.°

Reso1uço de UIgtos relativos I iaterpretaçio on aplicacio
do presente Protocoto

Qualquer litfgic entre a EUMETSAT e urn Estado
mernbro ou entre dois ou mais Estados membros relativo
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a in[erpretacao ou a aplicaçao do presente Protocolo, quc nos arquivos do Governo da Confederação Su(ca, o qual
nan lenha sido resolvido pot via de riegociaçäo ou par transrnitirá cópias autenucadas a todos os Estados
intervençäo do Conseiho, será submetido, a pedido de signatãrios e aderentes.
qualquer das partes no litIgio, a arbitraern em con for
rn.idade corn o procedimenco previsto no artigo 14.° da Pelo Reino dii Bélgica:
Convençao.

(Assinatura Sob reserva de rattficaçao.)
Artigo 24.0

Pelo Reino da Dinanuarca
Entrada em ‘igor, duraço e tcrmo de vignchi

Pela Finlândia
I — 0 presente Protocolo flea aherto a assrnarura ou

adesäo pelos Estados Panes na Convcnçao. (Assinatura sujeita a ratificação.)
2 — Os referidos Estados tornar-se-ão partes no presente

Protocolo mediante: Pela Repüblica Francesa:

— — (Assinatura sujeita a ratificaçao.)
— Assinatura, nan sujeita a ratificaçao, aceiaçao

ou aprovacäo ou
• - Pela Republica Federal da Alemanha:

— Depdsito de urn instrumento de ratificaçao, acei
tação ou aprovação junto do Governo da (Assinatura corn reser’a. conforme declarado.)
Confederação SuIça, a qual agiré como depositá
rio, se o Protocolo tiver sido assinado sujeito a Pela Repfiblica Helénica:
raificaçao, aceitação ou aprovação: ou

— Depsito de urn instruinento de adesão. Pela Irlanda:

0 Governo Sufço notificai- todos as Estados que assina- (Assinatura sujeita a ratificuçào.)
ram ou aderiram a Convencao, bern corno o director da
EUMETSAT, das assinaturas, do depOsi(o de qualqucr ins- Pela Repdhlica lialiana:
trumento de ratificacao, aceitacao, aprovaco no adesâo, [Assinatura sujeita a ratificacao e sob reserva do
da entrada em vigor do presente Protocolo, de qualquer disposw no artigo 10.0, letra g), em anexo.)
dernncia do presente Protocolo e do Lermo da sua !,gêncla.
Logo apds a entrada em vigor do presente Protocolo, 0 Pelo Reino dos Palses I3aixos:
depositário registá-lo-á junto do Secretáno-Geral das
Nacoes Unidas, em conformidade corn o disposto no ar
tigo 102.° da Carta das NacOes Unidas. Pelo Reino da Noruega:

3 —0 presente Protocolo entrará em vigor 30 dias apOs
a sua assinatura por seis Estados, não sendo Liii assinalura
sujeita a ratificaçäo, aceitaçao ou aprovaçäo, ou 30 dias Por Portugal:
apds a data de depdsito dos respectivos instrumentos de
ratificaçäo, aceitaçäo, aprovação ou adesão.

4— A partir do momento em que tiver entrado eni Pot Espanha:
gor, o presente Proocolo produzirA efetos relativamente
aos Estados que o assinaram sern que a sua assinatura
tenha sido sujeita a ratificaçAo, aceitaço on aprovação OU Pelo Reino da Suécia:
relativamente aos Estados que tenham depositado as . .

- . - (Assinawra sujeta a rauficacao.)
respectivos instrumentos de ran ficaçao, aceitaçao,
aprovacão ou adesão 30 dias apOs a data de assinawra ou
de depdsito do iristrumento relevante. Pela Caniederaçao Stda.

5 * 0 presenta Protocolo manier-se-á em vigor en- (Assinatura sujeita a ratificaçao.)
quanto vigorar a Convençao.

6 — Qualquer dendncia da Convenção feita por urn Pela Turquia:
Estado membro em conformidade corn o disposto no ar
tigo 18.° da Convencao implicaré automaticamente a
deniincia do presente Protocolo por pane desse Estado. Pelo Reino Unido da Gra-Bretanha e Irlanda do

None:
Em fé do que Os plenipotenciários abaixo assinados, de

vidamente autorizados para o efeito, assinaram o presente (Cdpia autenticada do original depositado nos arquivos
Protocolo. da Confederaçao SuIça.)

Feito em Darrnstadt, a 1 de Dezembro de 1986, em Berna, 12 de Dezembro de 1986. — Feb Departamento
lIngua inglesa e francesa, fazendo aruboc Os textos Federal dos Negócios Estrangeiros, Rubin, responsvei pela
igualmente fé, nurn dnico exemplar, quc serii depositado Secção de Tratados Internacionais.
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09142014010160S9 requerer a dacao em pagarnento, nba tortnas do arligo 201 2 do CPPT, ou dedusir aposicáo. corn as funclamontoc previstos no artigo

— 204 9 do CPPT () Ate marcaçdo do venda dos bans penhorados poderi, alMa. reque.-er a pogamento em pcestaçOaa, nSa termos do

—
Identific5o do Executado

—
011190 1962 do CPPT t) Decorrida 0 prose Onte.s referido sam qua a divida exoquenda 0 ocrescida lenham sido pagos, ou tenha Lido

1 103414088 j prostada garantia qua suspendo a etecucao aDo tormos dos artigos 169 0 199 do CPPT, prosseguirC a proc0500 corn a penhora do
bens ou dirattos edstentas no aeu patrirpónio, do valor suficieme para a cobranca do divida, confaimo valor inira indicada
0 pagamento poda set Bfawado nos S.rvicos do Finsnças, no Multibanco nos CTT, nos Sancas cii olraver do hamubonking
As gulas do pagamonto podeto igualmante sac eidraidas no slim do AT no Internet (www pollaldat( nancos 59V p11 code tambern
podora 000sultar os elernentos do processo

- Cono nd procoda 00 pagame do dWbda no prazo supra relorido podo vita oar Incluido na Ii do conibuint0s devedores oujeita a
drvulgacao em conformidade corn o provtsto na alinea a) do 2 5 do artigo 942 da Let Geral Tributaria (LGT)

Identificação da DIvida em Cobrança Coerciva ia 2014-01-21

N Cerildan Enisao
ra1: IrlrtonJ lrnpoto I’ariododo

01 Ewquanda Jurco tie Mora

1AT 1 2013-1231 18189106048600005718183 Imp Corn. Cart IRS 2010 53 118 22 8,90

(°) Valor para eteitos de garanUa (vàlido por 30 dlas): 67 535,55

Custas: 24689 Valor Total a Pagar 53.73,78

Nota: Os juros do mars estdo calculados atá ao iiltirno dia do mOs anterior cc do presonto citacia Se a
paoamonto do divide nab far ofotuado no prazo do 30 dias apás a preseitte ciiaç6o. a oslo valor
acroscora juros do mars a lose legal (lose legal hseda anualmontel, ado so contabilizando no Sou

a e a tnancas caictila, Os dbaa iticluidos no mOs do calonddrio em quo so flier o pagamonto. As cuatas Iorsm
3,

I calculadas em luncao da lose proc055ual a dos encargos

- -- ( Nanuala de Fátiuaa Racha

vALIDOcA&i.IUNTAMENTE COM 0 COMPROVATIVO Do PAGAMENTO POR MULTIBANCO

‘
TALAODECONTROLO AT TALAODELEITURA

0 ,‘
.. ir acitorldade

N
. AT lributria e aduaneira

IlfII IIIIII1I 1111111 liii 111111111 Ufl llh1IIIlII II I BIIIIII II II
.Justiça Tributarta

N9. DO PROCESSO NIF: 103414088 PROCESSO: 0914201401016059 VALORAPAGAR € 53.373,78

0914201401016059

( *RQ29133327PT*
IDENTIFICAcAO DO EXECUTADO

VALOR A PAGAR

€ 53.373,78 ARLINDO JOSE CLAUDINO ARRIAGA

R DON FRANCISCO VAQUEIRO N 2- 1 BAIRRO lIE SANTA LLIZIA

VerlnstruçBes no Versa VORA lililnilloolI 11111 1
REFERNCIA MULYLBANCO

i 118 914 000 278 404 RESERVADO A LEITIJRA OTICA • NAO DOBRE • NAO ESCREVA • NAO CARIMBE • NAO AGRAFE

cI6 0Cl0lCLlj 14102100187514000278404 0781 00000533737806
EFCSSO jtrctt



W’ AT RECIBO
autoriclacie DOCUMENTO DE COBRANA

A tributãria e aduaneira

*RQ291333L 4PT*

111111)11 IID1 11111111 1I1 11111 llhI hhl llll hill llhILI llII llllh
200i38 45720

2914 0000000351947

CITACAO PESSOAL Flea per ante maie citade(a), noB tarmos dos .ar*igas 189 9 a 190 2 do Cédgo do Procedimoate ode Precasse Tributârie (CPPT), do qua
foi instaurado saute Service do Finanças o processo da enacuçdo fiscal a morgem relarido. para cobranca da divide abaimi Idmntilicada

r— N9. do Procasso —— No prazo do 30 dias após a pr050nte citaçio. davera prucader ao pagamante do divida aquenda e acrescido No mesmo prazo. poderd
0914201601016067 requerer a daçao em pagamante, tics tarmos do artigo 281 2 do CPPT. ou doduzir opcsiçdo, cam as fundamantee previstea no artigo

204 2 do CPPT (9 Au i marcaçio do vonda dos bans penhorades podeti, ainda, requerer 0 pagarnento em prestaçtios. noB tarmos do
Identi ficaço do Executado -——i artigo 196 do CPPT (9 Dacorrido o prone mites rererido earn qua a divida axaquenda a acruccide tonbam aide pages. on tenha side

103414088 prestada garantia qua susponda a exacuçdo nec termos dos artigos 1692 a 199 2 do CPPT, prossaguiri 0 proceaso corn a penhora do
bans ou diroitos eristontes rio sen patnimónio, do valor suticiaata pare a cabranca do divide, conformo valor infra indicado.
0 pagamento porte car ototnado nos Set-vices do Finances, no Multibanco. coo CTT. nec Baricos eli atravis do hombarrking
As giaas do pagamanta podario igualmenta our ash-aides no ‘citlo da AT no Internet (www.portaldasflnancas gay pt), Dada tarnbin’i
poderi cOnsultar as elemantos do processo
Cso nao procoda ao pagarnonto da drvida no prone supra refendo podara vir a oar inaluido na ucla do contribuintes devedoroa suoi1e a
divulgaçac am conformidade corn a previsto no alinea a( dart9 5 do artlgo 642 daleiGeralThbulana(LGT)

Identdicacáo da Divida em Cobrarica Coerciva Data 2014-01-21

N2

_________

‘josLl 2lqu’tiaao
IqWcSl()

‘rnposlc 01 C.iruqerda ros d Mom

‘° I °f’ 20131241 M2102100046800005713196 limp Cont Corr-IRS 2011 56,32930

() Valor para efeitos de garantia (vàlido por 30 dIms): 7063064

Custas: 283.29 Valor Total a Pagar 55.808,91

7 “,, Nota Os 1uros do mora antic calculd0s ate so zltimo dia do mis anterior ao do preacrite citaçac Se a
pagarnanto do divida são for eletuado no prazo do 30 disc apis a pr000rtte citaçdo, a 0510 valor
acresneri jorGe do mora a laxa legal (tans legal fiiada anualmenle), são so contabitinando no seu

o 0 Chefe de Funanças cilcutu, us dies inrIuldas no mis do catendaria em qua ee fizer a pagamenta As testes foram
calculadas urn iunçaa da fase procosanal a dos encargos

“_ ..-“ I Hanuala do Fitima Rocha

vAiuDoouJLJNTAMENTE COM 0 COMPROVAT1VO DO PAGAMENTO POR MULTIBANCO

- - -

‘ TALAO DE CONTROLO AT TALAO DE LEITURA
o ‘ ! autoridadeN

AT tnbutiriaeaduanelra
,1 1:

hULlU lUIIlIIllll 1IIII1fIf 11111 III IIH IH1flI till!!lt1lhil 111 IlJusliça Tnbutoria

N2. DO PROCESSO NIF. 103414088 PROCESSO: 0914201401016067 VALORAPAGAR: € 55.808,91

0914201401016067

(‘ *RQ213334tIPT*
IDENTIFIcAçA0 DO EXECUTADO

VALOR A PAGAR

S 55.808,91 ARLINDO JOSE CLAUDINO ARRIAGA

R 1)094 FRANCISCO VA9UEIRD N 2- 1 BAIRRO DE SANTA LLJZIA

VerlnstrucSes noVerso V0RA JtIiiliollhoIIiiHheIil
REFERNCIA MULTI BANCO 7005 - 858 VORA

1 18 514 000 278 t406 RESERVADO A LEITLJRA ÔTICA • NAO DOBRE • NAO ESCREVA • NAO CARIMBE • NAO AGRAFE

2014 0000090561947 141021001871’14000278406 0781 00000558089124
EFCS5E (frctl
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autoridade
tributãria e aduaneira

*RQ305635216PT*

11111 11111 llI Hill III lI1l liii 111111
200130-45100

DOCUMENTO DE COBRANA

2514 0000001945973

RECIBO

cITAcAo PESSOAL
i— N9. do Processo

09142014U1DS87fl

r— IdoMif9caço do Exocutado
103414088

EE*
TALAO DE CONTROLO

AT
autoridode
Cibudoda e aduanelra

Juatiça Tnbulria

N. DO PROCESSO

0914201601088777

IDENT1FICAçAO Do EXECUTADO
103414088

VALOR A PAGAR

€ 38.007,39

Pica por rate mole oit000(al, no. termes dos Cr11000 189 a 190 doCddi9odeProccdinaantoodoPi000ssOTributdriO(CPPT),dequa

tel In5000rode saab Serviço do Finençe. a procason do ee.cuçdc liscal a margem reterida, para cobrança do dMda abalso identilicada

No prnoo do 10 dIes apes a prosonte citacao, deoard precodar an pa9amento do divida .e.qsenda B acr000ido No maims prazo, podorl

raqairar a daçdo em pagarnonto, floe termee do artio 201 2 do CPPI. Cu deduzir opoaiçIo, corn no tundamenlca prevtatca no artigo

294 2 do CPPT (°l. AlA A maiceçao do venda doe bane peoltorados potierA, ainda, reqirnrer a po9amento am preebçOas, nsa bermos do

arBgo 196 2 do CPPT r Dcorrido o prazo anias reteiido earn qua a div,da exequonda a acroscido lantern mdo p5905. ou 1anh iido

prestada paranOia qua suspando a .aicuçio 100 bermos dos arn9oa 169 a 196 2 do CPPT, prossaguirA a proos000 corn a panhora do

basa so dIreitoa eisatantaa no ore paniadnic. do lor oufimanta pate a cobreaca do divido. conform. valci tnfri indicadO.
o pagarnanta poda oar alatuado iwo Sarvicci do Finanças. no Moltibanco, nos CT?, ass Gooses ou atrovAs do homebanking

As gatos do papamania podardo igualmenat ear mairaidas no aitio do AT no laatrnet (www portoldoafinoncos gov p1), and. tembAnt
pcderã conouhor Os olemenbe do procosan
Caao nao proceda no pagomeinto do divide no praso sepia reinrido poderd vir a ear inclaido no listed. conOlbolittea davedores sujoita a

0 am coofdrintdada cam a preview Ira alinea al do 5 dC ertigo 642 do Lei Geral Tributiria ILGI)

da Olvida em Cobranta Coercva Datat 2014-04-10

_______________ ______

‘E

( *RQ3!J5635216pT*

11111111111111111 HIll 11111 lUll 11111 hUh 11111 1 NIH huh 11111111111
ARI.fl4DO JOSE CL*UDTND ARRIAGA

R DON FRANCISCO VAWJETRO N 2- 1 BAIRRO DC SANTA LUZIA

VORA

7005 — 858 IvoRA
IiI.InnII.ojIi,IlIiIiI

‘V Ir1

r 9’

() Valor pare efeitos do garanup (vAHdo poroo dlas;

0 Chefe do Finances

ta aeoie

Custas: Valor Total a Pager

Nota: Os lures do ,ncra esIdo CalGil0001 alA so Cftimo dia do mis anterior as do prosente cltaçio Se 0

pagamerto do divide nOn far ofetuada no prazo do 20 dias apAs a pr050nto citaçdo, a .510 valor
ucrascerd puns do more a Ige. 10901 (tanS logal hyde aitualmante), nao so conlabilizande no see
dtculo, on dies inc1idea no mis do calanddtia am qua so Ozer o pagomeritq As castes loram
calsulados em lunçio do tao. pracoarual a dos encargos

I Hainoela do Fitiaa Roche

AT TALAO DE LEITURA
autoridade
t,ibuia e oduanelra

hIIIIIIIlIIII IIflllI III iIII IIU IllhII I IIII III HIIIII I
NlF 193414088 PROCESSO: 0914201401088777 VP.LORAPAGAR: € 38.007,89

I Var lnstruçöes no Versa

REFERNCIA MULTIBANCO —-

118 514 002 137 596 RESERVADO A LEITURA OTICA • NAO DOBRE • NAO ESCREVA a NAO CARIMBE • NAO RORPiFE

2014 00090018659?3

EFCSSO limit

14102100187114002137596 0781 00000380078920



Em referenda ao caso apresentado junto do centro SOLVIT Alemanha pelo contrbuinte

Arlindo José Caudino Arriaga (NIF 103 414 088, informa-se o seguinte:

1. Nos termos do dsposto no n° 1 do artigo 13° do CIRS, “ficam sujeitas a IRS as

pessoas singulares que residam em território português e as que, nele nao residindo,

aqui obtenham rendimentos”.

2. Ora, determna o n° 1 do artigo 16° do CIRS que ‘são residentes em território

portugues as pessoas qua, no ano a qua respeitarn os rendimentos: a) hajam nele

permanecido mais de 183 dies, seguidos ou interpolados; b) tendo pormanecido por

menos tempo, aI disponham, em 31 de Dezembro desse ano, de habitaçao em

condiçaes que facam supor a intencao de a manter e ocupar como residência

habitual; a) em 31 de Dezembro, sejam tripulantes de navios ou aeronaves, desde

que aqueles estejam ao seivico de entidades corn residência, sede ou direcção

efectiva nesse territorio; d) desempenhern no estrangeiro fungoes ou comissOes de

carãcterpObllco, ao serviço do Estado Portugués”.

3. Analisada a documentaçao apresentada pelo Sr. Arlindo Arriaga, verifica-se que o

mesmo e o cônjuge não reünem nenhum dos requisitos previstos no n° I do artigo

16° do CIRS para serem considerados residentes em Portugal nos anos de 2009,

2010 e 2011.

4. Por conseguinte, nâo sendo residentes em territOrio português e não tendo obtido Ga
quaisquer renclimentos, não estavam sujeitos a tributaçao em Portugal nos anos

acima referidos.

5. Porém, no que diz respeito ao ano de 2012, verifica-se que preenchem o requisito

estabelecido na ailnea b) do n° I do artigo 16° do CIRS, pelo que são considerados

residentes de Portugal no ano em causa.

6. Por outro lado, o contribuinte auferiu nesse ano rendimentos do trabaiho dependente

em territOrio portugues pagos pelo IPMA.

7. Ora, estabelece o n° I do artigo 15° do CIRS que “sendo as pessoas residentes em

ten-itório português, o IRS incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, incluindo

os obtidos fore desse território”.

8. Nesta conformidade, estava o contribuinte obrigado a apresentaçao da declaraçao de

rendimentos do ano de 2012 nos termos estipurados no artigo 57° do CIRS.



9. Relativamente aos rendimentos pagos peTa EUMETSAT, constata-se que, no citado

ano, foram auferidos renaimentos do trabaiho dependente, bern coma pensöes.

10. 0 Protocolo relativo aos Privilegios e Imunidades da Organizaçao Europela para a

Exploraçao de Satélites Meteorologicos (EUMESAT) fol aprovado, para adesão, pela

Resoluçao da Assembleia da Repüblica n° 7/95, de 3 tie Novembro de 1994 e

publicada no Diãrio da Repüblica, I Série-A, de 7 tie Fevereiro de 1995. 0 mesmo foi

atiflcado pelo Decreto do Presidente da RepUblica n° 16/95, de 7 de Fevereiro,

ublicado no Diário da RepübHca, I Série-A, de 7 de Fevereiro de 1995.

11. Dispoe a alinea g) do artigo 100 do referido Protocolo que “os membros os pessoal da

EUMETSAT gozarão de isencao de quaisquer impostos nacionais sobre os salãrios

e ernolumentos pagos pela EUMETSAT, excluindo pensOes e outros beneficiários

similares pagos pela EUMETSAT, a contar da data em que esses membros do

pessoal fiquern sujeitos a urn imposto sobre os respectivos salãrios cobrado pela

EUMETSAT, para benefIclo desta”,

12. Porém, nos termos da alinea b) do artigo 2° da Resoluçao da Assembleia da

Repüblica no 7/95, a isenção prevista na alinea g) do artigo 100 näo abrange Os

nacionais e Os residentes permanentes em PortugaL

13. Neste sentido, sendo o contribuinte considerado residente de Portugal no ano de

2012, flea sujeito a tributaçao em Portugal relativamente as remuneraçöes do

trabalho dependente pagas pela EUMETSAT nesse ano.

14. No que diz respeito as pensöes, as mesmas estão sempre sujeitas a tributaçäo no

Estado de residência do seu beneflciário.

15. Neste sentido, iremos propor a Dweçao de Finanças de Evora, entidade competente

para a decisão da reclamaçao graciosa apresentada pelo contribuinte, a eliminaçäo

das liquidaçoes tie IRS dos anos de 2009, 2010 e 2011 e a correccao da liquidação

de IRS do ano de 2012 a fim de serem considerados Os descontos para o regime de

segurança social e pensoes da EUMETSAT e o imposto intemo retido pela referida

Organizaçao, tendo em vista a elirninação da dupla tributaço juridica intemacional

nos termos do disposto no n° I do artigo 81° do CIRS.

DSRI - Direçao de Servicos das Relacoes Internacionais
Av. Eng. Duale Pacheco n° 26-4° - 1099-013 Lisboa
Geral: (+351) 213 634 200 - Fax: (+351) 213 834 414
CAT- Centro de atendmento telefontco - (+351) 707 206 707
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CassifIcaço:2 5.1501

Seg CoifdencaI

AT Proc:09420404000T57

autoridade
tributária e aduaneira OIREçAO EJ FINANcAS DE EVORA

EQLIPA C - CONTENCOSO E GESTAO DA DVIDA EXECLDVA

E31J4 4 Arlindo José ClaudnoArriaga
Otlc:o 0:

Entrada Gera. R Dam Francisco Vaqueiro fl.0 2 - Bairro de Santa LLzia -

N.° ldentificaçäo Fisca (NIF): Evora
Sua Ref.0: 7005-858 Evora

Técnicc: José Verdasea

Assunto: Reclatnacao Grasiosa n, 0914201304000757

Relativamente ao procedimento de reclamaçao graciosa identificado em epigrafe, informa-se, do teor do

oficio do 2014.04.23 desta Direcço do Finanças, através do mesmo, notifica-se a mandatária — Dr.a

Raquel Franco da decisäo, deferimento parcial, consubstanciado no meu despacho, datado de

2014.04.21 de cuja cOpia so junta.

Corn Os melhores cumprimentos.

A .t.

c
ç.

.Trlb.Assessor Principal

0
0

0

0

Trsvessa cia Carsça, 18, VORA—7004-.502 EVORA Tel: (÷351) 266 750800 Fax: (+351) 266 750 898
Email: cifevoraat.gov pt w,portaldasfinanas.gov. Pt Cetito cia AtendlmenloTelefonico: (+351) 707 206 707



Cassiflcacäc: 25 150

Sag : ConfldencIa

Proc :09 1420 1404000757

DIREçAO DE FNANAS DE EVORA

EQUIPA C - CONTE NCIOSO E GESTAC DA DIVIDA EXECUTVA

Despacho:

Concordo corn a informaçäo CL.O antecede, a qual dou por integralmente

reproduzida para efeitos de fundamenaçäo, deferindo parciaimete a presente

rec!arnação.

Notifique-se

Evora, 2014.04.21

/ 0 Director de Enanças, -

/
_L..’

dHrlarro EsC áü C. Modes

Insp. Trib. Assessor Principal

Parecer:
Parecer n.°

________

Data Concordo corn o informado e proposte.

Anotacoes A consideraco superior do Sr. Diretor de Financas.

____________

Rui r1s C. odriguts

Chefe Divisão Justiça Tributéria

Assunto:
INFORMAAO Reclamaco Graciosa n.° 0914201404000757

N°
—— -•— Reclamante: Ariindo Jose Caudino Arriaga - NIF 103414088

Data 2014.04.21
Maria Clara Maia Azevedo Arriaga - NIF 204113750

Proc. 0914201404000757
- Residencia /sede: Freixo Meio - R Dorn Francisco Vaqueiro n.° 2 - 1° Bair de Santa

Contribuinte 103414088 Luzia - Evora

Técnico Responsávei
7005-858 Evora

José Verdasca
C
C

C

Travessada Caraca, 8 El/ORA—7004-5O2EVORA Tea: (tSSl)265 750800 Fax: (i-51)26675G898

Ernal dfavora©atgov pt www pola dasfi’ancas go” pt Certrri de 4ler’dr .ento Teeônio (+35) 707 26 707

- autoriclade
tributária e aduaneira

Despacho fl.° -

Data

Anotaçöe_,,,,
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autoridade
A tributára e aduaneira

DIREçAO DE FINANcAs DE EVORA

EGUPA C- CONTENCOSQ E GESTAO DA DVJA EXECUT:VA

N F0RMAcA0

1. Em 27 de rrarço do 2014, foi enviada notiftação através do ofco n.° 2212 dirigida a Dr.8 Raquel

Franca na qaIidado do rnandaária do Arindo Josa Caunno Arlag identIficado pelo NIF 103414088 e

Maria Clara IViala Azeveclo Arriaga dentificada polo NlF 204113750, do projecto do oecisao e sua

fundamentacao. no ãmbito do presente procedimento de reclamação gaciosa, para no prazo do quinze

(15) dias, exercor querendo, o direito de audiçao previsto no alinea b) do art. 60° do iGT.

2. 0 projecto de decisão visa a sentido de deferim onto parcial do procedirnento de reclamaçao graciosa

n.° 0914201404000757, pelos fundamentos quo aqui so reproduzem:

1—Dapetiçäo

I I Os presentes autos de r’eclarnaçéo graciosa forain instaurados no Servlço do Finanças do Evora corn base em

petiçao apresentada, em 11 do fevereiro de 2014, por Arlindo José Claudino Arriaga identificado pelo NIF 103414088

o Maria Clara Maia Azevedo Aniaga identiflcaiia pelo NlF 204113750.

1,2 Através da referida petico, vêm Os sujoitos passivos supra identificadas, reclamar, nos termos do disposto no

artigo 68° do COdigo de Pmcedirnento e do Processo Tributário (CPPT) contra as liquidaçoes do Imposto sabre a

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), referente aos rondimentos dos exercicios de 2009, 2010, 2011 e 2012,

respectivamenfe:

• Liquidaçao n.° 2013 4005523574 no montante de € 45.360,98 acrescido do juros compensatOrios, no montante

do €6 661,22;

• Liquidaçao n.° 2013 4005523901 no montante do € 48066,62 acrescido do juros coinpensatOrios, no montante

do € 5.051,60;

• Liquidagao n.° 2013 4005524223 no montante de € 52,147,46 acrescido dejuros cornpensatOrios, no montante

do € 3.388,86;

• Liquidaqao n.° 2014 4000030779 no montanle do € 36.800,96 acroscido dejuros compensalOrios, no montante

de€919,51;

1.3 A reclamaçao foi apresentada corn as seguintes fundamentos, quo, resumidamente, se reprcduzem:

apenas se trá referenda aos principals tópicos men cionados no requerimento apresentado pelo reclamante

cujo teor cfamos aquipcir integralmente reprnduzido para vs devidos efeitos legais).

No requerimento apresentado, a reclamante começa poa- invocar no ponto C 1, quo relativamente aos exercicios

objecfci da presente reciarnaçac não resithu em territdrio nacion&:

Eu e a minha muiher vivemos fore do Portugal, mais concrete mente na Alemanha, do 1991 a 2012 ( . )“

217
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‘ autorIdade
tributária e aduaneira

DE FINANçAS DE EVORA

EQUIPA C CONTENCOSO E GESTAO DA DVIUA EXECUTIVA

Refere ainda reiatWarnento a esta matéria, Daqui decorre que, em nossa opinão, não deviamos ser considerados

sujeitos passiios de IRS no perlodo referido, conlorme Arligo 130 do COdigo de IRS.

No pono 0.1, alegem os suleitos passivos, “(..) Na tributaçãa em Portugal sabre os vencimentos que aufeti na

EUMETSAT, nan parece for siclo levado em linha do conta nenhum dos trés liens quo constam nos cen’ificados do

rendimentos emitiu’os p&a EUMETSAT, nomeadamente a imposfo inferno cobrado pela prOpria EUMETSAT, as
despesas corn a segurança social, e os descontos pare a ponsao.”

Re!ativamente an protocolo do “Privilégias e Imunidades assinado entre Portugal e a EUMETSAT’, refere a
reclamante Os membms do staff da EUMETSA T boneficiam do privilégins e imunidacles tel coma estão descritos no

Protoco’o do PrMlégios e Imunidades da EUMETS?T, nomeadamente, a isençao do tributaçao do pela autoridades

nacionais dos vencimentos pages pela EUMETSA T (...)“, acresce quo (...) nos termos da aprovação daquele

protocolo (...), foi estabelecida uma reserva sobre aquela mesma alinea e artigo quo, sendo do aceitação obrigatoria

nos terrnos do Protocolo, pode ter sida acidentalmento interprotada p&a autoridades portuguesas coma uma des

condigöes opcion&s”

Par tim, no seguirnento do alegado, os reclamantes .so(icitam:

I. Seja revista a decisão do corisiderar-se sujeitos passivos do IRS (...)“;

ii. Seja revisto o calculo da divida ‘

iii. Seja suspenso o processo de cobrança coemciva (...).

2— Pressupostes

2.1 0 Reclamante tern legitimidade pam a ado, nos termos do artigo 650 da Lel Gore! Tdbutaria (LOT) e do artigo 90

do COdigo do Procedimento e do Processo Tributário (CPPT).

2.2 A reclamaço gmaciosa é o processo prOprio nos termos do artigo nos termos do artigo 1400 do Código do lmposlo
sobre a Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) e do artigo 68° do Codigo do Procedimer,to e do Pmcesso
Tiibutário (CPP7).

23 A presente reclamaçao é tempostiva, pois fol apresentada no prazo previsto no n.° 1 do artigo 700 do COdigo do
Pmcedimento e do Prccesso Trthutário (CPPT), conjugado corn o n.° 4, do artigo 140°. do COdigo do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares (C(RS.

3— Apreciação

3.’! — Relativamente a matéria controvertida no presente pmcedirnento do reclamação graciosa, voriflca-se, quo a
mesma já foi objecta do pionüncia pole Direçäo do Sorvigos do Imposto Sabre o Rendimento das Pessoas
Singulares (DSIRS) e pela Direção do Seiviços do Relaçdes Intemacionais (DSRI), desigriadamente, na sequencia
do pedido efectuado pelos reclamanfes em face do diflculdades do s.ibmissão da declareção moa’elo 3 do IRS do
ano do 2012 e atravds do mensagem do correio electrOnico enviada polo Cerf,o SQL VIT Portugal remetido a DSRI.
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Assim, no seguimeno do pecido cia escierecimento, acima mencionado, efectuado pelos st.jeitos passivos deviao a

o’ficuidadesdesubmissão cia deciaraç.a mudelo 3 on !RSoara c anode_202, a DSIRS, de acordo corn as

elernentos conhecidos a us existenfes no sistoma inforrnAico, hformcu SF do Evora, através de correic eleclrónico,

que (...) sendc o corituouinte Arlindo José Claudino Aniuga, cidadão nacional, encontrando-se abrangido pela

teseiva do Assemb;&a da Republica, polo quo us rendirnon(as auferidos 80 serviço do EUMRETSA T nan constituem

rendimentos sentos, podendo a devendo ser tributados em Portugal (..
Assim a Lendo a contilbuinle obtido renclimantos no estrangeiro, a dupia tributação internacianal sara eLminada

p&o pals de residéncia (...L”

‘Veve assim esse Serviço loca’ do Finanças oncetar as diligências de correcção voluritaria das declaiaçaes ja
apresenladas pain contribuinte e caso tal não sofa possivel promover a reguiarização aficiosa.”

Neste sentido, efectuou ci SF do Evora as pmcedimentos necessârios que conduziram a correcçao das dec!araçtes

apresentacias parE os exercicio de 2009. 2010, 2011 a 2012, cujas liquidaçOes são objecto do procedimento do

reciamação graciosa.

Posteriormerfle, por iniciafiva do coritribuinte, foi aprosentado o caso ao Centro SOL.VIT Portugal qua o enviou a

DSRI para esclarecimento, tendo esta Direção do Seiviços, elaborado entendimento, quo mereceu despacho

favorá vol prorerido pelo Sr. Director do Serviços do RotacOes Intemacionais (em subsiituiçao), quo visa a anulação

das declaraçOes do IRS dos anos do 2009, 2010, 2011, a a correcção da liquidaçao do IRS do 2012, cujo teor, fol

comunicado ao Contra SQL Vi T a a esta Direção do Finanças, a quo equl so reproduz.

“Nos termos do disposto no n.° 1 do arligo 130 do CIRS, ficom sujeitos a IRS as pessoas singulares quo residam em
territO,io portugués e as qua, nab não residindo, aqui obtenham rendimentos.

Ora, defermina n,° I dna artigo 16° do CIRS quo são residentes em território português as pessoas qua, no ano a
que respeitam us rendimentos; a) hajam nele permanecido mais do 183 dias, seguidos ou interpolados; b) tendo
permanecido par menus tempo, af disporiham, em 31 do Dezambro desse ano, do habitagao em condiçoes que
façam supor a intençao do a manter a ovuper como residência habitual; (...)
Face a documentaçao apresantada, näo reslwn duwdas gie ci uanUibunta a cn1uqe não m.pip tiniwm c

ld° do C(RS aqa srem oonIci,erda residentQm Porluapi nOS flj de
2009, 2010 a 2011, (sublinhacic, nosso)

FmJLg.Jz reSieito ao auci do 2012. verffica-se au weenchap a ui8itoa,stabefricla na alftjea bi do n,° I
devem s.oi 000sjderpdut res/dentea dç P9ftJgl no ann em gisa (...,, (sublinhedo

nosso)

Ora, esfabelece ci ri.0 1 do artigo 15° do CIRS quo sendo as pessoas residentes em territOrfo portuguès, 0 IRS incide
sobre a totalidade dos seus rendimentas, incluido us obtidos fora desse territOrio(...)”

0 Protocobo reiativo ans Privilagins a Imunidades da Organizaçeo Europeia pare a Exploração do Satélites
Meteorclogicos (EUMESAT) foi eprovado, para adesão, polo resolucão da Assemblela cia Republica no 7/95, de 3 cia
novembro de 1994 a publicada no Diário cia Republica, I Sofia-A, de 7 do Fevereiro de 1995. 0 mesrno fat ratificado
pelo decreto do Fresidente do Repôblica n° 16/95, de 7 do Fevereiro, publicado no Diário cia Republica, I Serfa-A, do
7 do fevereiro do 1995
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DispOe a alinea g do artigo 130 do referido Pmtocoio que Os mamb.’os do pessoal da EUMETSAT gozarao de

isenço de quaisquer impostos nacionais sabre salários e emolurnentos pagas pela ELJMETSAT, excluindo pensdes

e outros bane fsciários simiiares pagos p&a EUMETSAT, a caritar da data em qua asses membrns do pessaai fiquem

sujeifas a urn imposto sabre as respectivos salänos cobrado pals !FLJMETSA T, para baneficio desta.

Porém, nos lennos da alinea b) do artigo 2° da Resnluçflo cia Assernbleia da Rapublica n° 7/95 a isenção prevista na

aliriea g) do artigo 10°não abrange vs nacionais ens msidentes permanen(es em Portugal.

Nesle sentido, sendo a contribuinte considerado residente em Portugal no ano da 2012, (ba sujeito a tdbutaçao em

Portugal relativamente as remuneragoes do Ira haTho depenclente pagas pela EUMETSA T nesse ano. (...)
Todavia, atenclendo a qua sabre a sa(ário do contribuinte incidiu urn imposto cobrado pela EUMETSAT, haverá qua

pmcedar a eliminaçao cia dupla fribufaçao juridica internacional ens tennos do disposto do n° 1 do artigo 81° do

ClRS.”(.)

J ao acirnLepos1p. &fiour-se-npS ser de aroeder allmlnaco des liguJdpctis ie IR$ dos anos cia

2009, 2010. 2011 e carecco da gul9o de lS do ano 212 a firndoccrislderr no anexo J

aos rendimeritos do Irabaiho denendente as seuintes montantes:

- Seguranca social: 8. 810.42

- Imposto jaoo no estranpeiro: € 17.669. 79. (sublirihado nosso)

Em face do mencionado enfendimento emanado da OSRI, sendo asIa DF a 6co competenfe pare decidir a

presente reclamacão, propOe-se, salvo meihor opini6o, o seu deferlmento parcial, devendo proceder-se A

eliminagao das declaraçoes de IRS dos anos de 2009, 2010, e 2011 e efectuar a correcçao a declaragao de IRS do

ano de 2012, conforme informacao prestada pete Direçao de Services de Relagoes lntemacionais (DSRI).

Relativamente aos processos de execuço fiscal, referir apenas, qua a presente data, encontramse instaurados no

SF de Evora os processo de execucao fiscal n.° (s) 0914201401016040, 0914201401016059 e 0914201401016067,

por falta de pagamento voluntario do IRS dos anos de 2009, 2010 a 2011, respeclivamente, sendo condiçao

necessâria a suspensao legal do processo executivo, a con stiluigao de garantia idOnea, confarina disposto nos artigos

52° da Lel Geral Tributaria (LGT) e 169° a 199° do COdiga de Pmcedimento e de Prvcesso Tributaria (CPPT).

(‘lao obslante, se a decisão profends no procedimento cia reclamaçSo graciosa acompanhar a “pmposta de decisão”

constante da prssenle informaçflo, a consequante pmduçao de efeitos° conduzirá indubitavelmente a anulaçao dos

refeddos processos executivos.

3. No decurso do prazo rnencionado no ponto I da presente informaço, 0 reclamante exerceu c refer!do

direito, através de requerimento que deu entrada nesta DF em 2014.04.07 identificado pelo nCimero de

entrada 2013E001237953, remetido pelo Or.a Raquel Franco na quaidade de mandatéria de Arndo José

Claudino Arriaga identificado pelo NIF 103414088 a Maria Cfara Maia Azevedo Arriaga identificada p&o

NIF 2041 1 3750

4. Da aráhse efectuada a exposicao, pela qual as sujeios passivos concretizam o exercicio do direito de

audiçao, constata-se que, relativamente as liquidaçOes de IRS dos exercicios de 2009, 2010 e 2011, os
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reclarnantes concordarn cam a proposta do decisãc” qe hes foi notfIcada e que conduzirá a anulacão

das referidas iquidacoes.

Reiatvamente ao exercico do 2012 conskieram que deveria ser anulada a tñbutaço quo nesse ano

incid!u sobre os rendimentos pagos 00 sujeito passvo Arndo osé Ctauciino Arriaga pea EUMETSAT,

nvocando os seguintes funcamentos:

Os rendimentos obtidos peos stjito passwo Arlendo Arnaga no estrangoiro em 2012 rorarn

intograimente pagos pela ELJMETSAT ( )
Os niembros do possoal da EUMETSAT são abrangidos polo Protocolo Relativo aos Privilégios e

Imunidados da Organizaçäo EuropeIa para a Exploracao do Satéfitos MeteorolOgicos (EUMETSA Ti).

aprovado p&a Resolucao da Assemb!eia do Rep üblica n. ° 7/95 e ratificado polo Presidento do Republica,

a qua! to! publicada no Diãr!o da Ropublica n.° 32/95, serb I-A, do 7 de Fovereiro de 1995.

Nos termos do artigo 200 do referido Profocolo, nenhum estado membro será obrigado a conceder os

privilegios e imunidades pie vistos nos athgos 9°, 10° alineas b), d) e), f) e h) 11° e 13° alineas c) e d)

aos seus nacionais ou residentes pormanentes.

A contrár!o, todos Os outros privilégios e imunidados previstos no Protocolo devem, obrigatoriamente, ser

apitcados pelos estados membros aos seus nacionais e rsidentes.

0 privilégio do isenção do imposto esté provisto no ailnea g) do artigo 100 (••.).
Assim, nos termq conIados da aIInpgj do artigo 100 a do arilgo 20° do referido Protocolo. não g3odem

ser tributados em Portugal as salérios pagos pela EUMETSAT

Apreciada a substancia das questOes invocadas pelos reclamantes entende-se, salvaguardando sempre

meihor opinião, quo os mesmos so Fimitam a reiterar aquele que é o respectivo entendimento na matéria,

corn os mesmos fundamentos aduzidos no requerimento inicial cia reclamacão graciosa.

Nao obstante, sempre so refere que relativamente ao exercicio do 2012 os reclamantes preenchem o

requisto estabelecido na alinea b) do fl.° I do artigo 16° do CIRS, pelo que devem ser considerados
residentes em Portugai, ora, conforme estabelece 0 n.° I do artigo 15° do CIRS senclo as pessoas
residentes em território portugues, o IRS incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, incluido os
obtidos fora desse territôrio.

DispOe a alinea g) do artigo 100 do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da Organização
Europeia para a Exploracão de SatéHtes MeteorolOgicos (EUMESAT) que os membros do pessoal cia
EUMETSAT gozarao do isenção do quaisquer impostos nacionais sobre salários e emolumentos pagos
pela EUMETSAT, excluindo pensoes e outros beneficiários simitares pagos pela EUMETSAT, a contar
da data em quo esses membros do pessoal fiquem sujeitos a urn imposto sobre os respectivos salárias
cobrado pela EUMETSAT, para beneficio desta.

Porm. nos termos cia aHnea b) do prtIb 2 cia Resolugâo cia Assernblgia cia Reoubllca C 1/96 p 1serião,
prysta r alinea ci) do artiqo 1 0° não abrancie Os nacionais 0 Os residentes Derrnanentes em Portuqa.
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Neste sentdo, sendo o contribuinte considerado residente em Portugal no ano de 2012, floe sJjeito a

tributaçäo em Portugai reaUvamente as remuneraçöes do trabaho dependente pagas pela EUMETSAT

5. Nestes termos e corn base rio exposto nos pontos que antecedern é moo eritendimento que devera

manter-se os fundamentos apresentados no projecto de decisäo constante do processo que conduzem

ao deferimento parcial da presente reclamaçao, devendo Os Serviços proceder:

(I) Eaboraçäo de declaraçoes oflciosas de eliminação relativamente aos exercicios do 2009, 2010 e

201.

(ii) Eiaboraço de documento de correcço ünico (DC) refererte ao exerciclo do 2012 considerando no

anexo J relativamente aos rendimentos do trabaiho depenclente os seguintes montantes:

- Segurança social: € 8.810,42

- Imposto pago no estrangeiro: € 17.869,79.

A consideraçâo superior,

o Funcionãrio
. —

/ç2.4.
éVerdasca / c.o.r

TATA N 2

CaNa5
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N° de Entrada: 2014E002214114 Funcionário: Joaqum Paulino Chá
N° de Contribuinte: 103414088 Data/Hora: 2306-2014 16:13

N° PagIflas/F1 9/0 Código SF:
Evora

Classificacão: 215.0501

Exrno. Senhor Ch%fc do Servico de Firnmças de

Evoa

A/C E,cmo. Strhot flr. Gabriel Rorna

Praça do Sertório, 15

RD3041 62007PT iWlii €2 30
$TAMRTA LX IfflILISBIA 7000 509 E

IIII IIII
Lisboa, 19 de junho de 24)14

(correio registado)

nrji: processo de ezecucão fiscal n. 0914201401088777 (IRS 2012) — prestaçäo de

garantza para suspensâo do processo

Extnos. Senhores.

Junto exwio, em name dos neus consthuintes Arlinclo Arriaga e Maxia Clara .Arriaga, NIFs

103414088 e 204113750, rcspos as citacôes recebidas zelacivatnente ao processo execuavo

identificado em epigrafe.

Mais agradeco que a “câpia solt-a” quc segue cm anexo scja catimbada coth a data de

cntrada izos V/ servicos e me seja subsequentemente devolvida. Pars o efeito junro

envelope previarnente preenchido.

Aurecipadarnente grata pela aterzçäo dispensada.

Corn as nacihores cumprimentos,

Rxquc Pranco

Ci’ n.’ 44528 L

N LF 206 370 695



Direcço de iinanças de Evora

Serviço de F’inanças ce Evora

Processo de execução fiscal n.° 0914201401088777

EXMO. SENHOR CHEFE DO SERVIO DE FINANAS DE EVORA

ARLINDO JOSÉ CLAUDINO ARRIAGA, NW 103414088 e corn domicffio fiscal

Rua Dom Francisco Vaqueiro, n.° 2-1, l3airro cle Santa Luzia, 7005-858 Evora e MARIA

CLARA MAIA AZEVEDO ARRIAGA, NW 2041 13750, corn dornicIiio fiscal na mesma

morada, casados entre si, citados da instauracäo contra si do processo executivo I margem

referenciado (cf. documentos 1 e 2), vm expor e requerer o seguinte:

I. Exposiçao da factualidade relevante

1. 0 processo de execução fiscal a margem referenciado teve origem em correçöes

efetuadas em sede de IRS referente ao exercIcio de 2012 dos Requerentes.

2. A dIvida de IRS apurada resulta da tributacão de rendimentos obtidos no

estrangeiro pelo primeiro Requerente, enquante nao residente em Portugal, como

contraprestação das funcöes exercidas, em regime de trabaiho dependente, junto da

organizaçäo internacional EUMETSAT — European Organisation for the

Exploitation of Meteorological Satellites, os quais já forarn objeto de rtibutação na

Alemanha, onde foram feitas as correspondentes retençöes na fonte I taxa legal

aplicIvel (cf. documento 3, correspondente a decisâo proferida no processo

de reclamaçao graciosa que correu termos na Direçao de Finanças de Evora,

p. 5/7, na parte respeitante ao exercIcio de 2012, onde se refere que foi pago

na Alemanha o montante de € 17.869,79 a titulo de imposto).

3. Os Requerent-es entendem que o imposto que Ihes é exigido näo é devido, por

vnas razöes que tiveram oportunidade de expor de forma desenvolvida e

fundamentada na reclamaço graciosa que oportunamente apresentaram junto do

Serviço de Finanças de Evora e da Direção de Finanças de Evora tendo em vista a

declaração de ilegaiidade das liquidaçöes efetuadas (cf. documento 3), a qual foi

I



objeto de defenmento parcial, sendo fl:tenço dos Recluerentes continuar a utiiizar

os rneios legais ao scu dispor corn o objetwo de obter o defejitnento total da sua

retensão.

4. Acresce c’ue o valor a ser cobraclo coercivarnente nos termos da carta de citacão do

processo executivo em questão ainda nn foi corrigido nos tetmos determinados na

decisão proferida no processo de reclarnaçäo graciosa, sendo ainda de € 38.007,89,

apesar de a decisão proferida no processo de recamacão graciosa ter determinado a

correção desse valor em consequência do desconto das irnport.ncias pagas no

estrangeiro (no total de € 17.869,79 a tirulo de imposto e de € 8.810,42 a titulo de

contribuiçöes para a segurança social).

5. Em consequência, também o valor fixado para efeitos de prestaçâo de garantia está

ainda muito acirna daqueie que resultaria da correção do valor em dIvida decorrente

da consideração das importncias pagas no estrangetro pelos Recjuerentes.

6. Ora, a verdade é que os Requcrentes não dispôem de rneios suficientes para prestar

garantia no valor que está a ser pedido pela Autoridade Tributiria e Aduaneira corn

vista a suspensão dos processos execulivos, ou seja, €48.080,18. Corn efeito,

7. Os Requerentes são proprietrios apenas de urn imóvel correspondente ao artigo

matricial 4509 da União de Freguesias de Bacelo e Senhora da Saüde cujo valor

patrimonial tributrio determinado no ano de 2012 é de € 53.610,00, mas que esti

onerado corn uma hipoteca voluntria constiruida a favor do Banco que concedeu

o empréstirno que garante o montante méxirno de € 51.793,93 (cf. docuinentos 12

e 13 juntos corn o pedido de dispensa de garantia apresentado no âmbito dos

processos n.s 0914201401016040, 0914201401016059 e 0914201401016067).

II. Do pedido de dispensa de garantia

1. Nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 52.° da LGT e no n.° 2 do artigo 170.°

do CPPT, a AT pode, a requerimento do executado, isenti-lo da prestacão de

garantia nos casos de a sua prestacão the causar prejuIzo irreparIvel ou de manifesta

falta de meios económicos revelada pela insuflciência de hens penhorãveis para o

pagamento da divida exequenda e acrescido, desde que, em qualquer dos casos, a

insuficiência ou inexisténcia de hens nào seja da responsabilidade do executado. 0

n.° 5 do artigo 52.° da LGT acrescenta ainda que a isenção em causa é válida pelo

petlodo de urn ano.
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2. No presdnte caso, veriflcase o reqrnsito da manifesta falta de rneios econórrucos

revelada pela insuficiência de bens penbotIveis para o pagamento da divida

exequenda e acrescido, a qual nio é, rnanifestainentc, cia responsabnidade dos

executados, pois que o iSinico tendiinento que tiveram ao longo da sua vida é o

rendimento do trabaiho do Prirneito Rec1uerente, o qual sernpre serviu para manter

as despesas da familia, inicialrnente constitulda p()S Requerentes e dois filhos e

hoje em dia estendida a dois netos, em cujas despesas Os Requerentes

comparticipam.

3. Os Requerentes tern, mensalmente, despesas elevadas (atualmente no montante de

$1.450,00/mCs — cerca de € 1.050,57, mas que j foram substancia]mente

superiores) corn urna fliha e urn 11cm residentes nos Estados Unidos e que näo

dispöem, sern a ajuda financeira dos Requerentes, de rneios financeiros suficientes

para a sua subsistCncia.

4. Além diSSO, Os rendimentos auferidos pelo Prirneiro Requerente destinarn-se a

prover a despesas normais corn habitacão, alirnentaçâo, saüde e consurnos básicos

de ambos (cf. a documentação relativa as despesas mensais dos Requerentes

apresentada no .mbito dos processos executivos fl.05 0914201401016040,

0914201401016059 e 0914201401016067, 1 qual se acrescenta cópia dos

empréstimos celebrados corn o Cornmerzbank e respetivas traduçöes, que se

imtarn como documentos 4 e 5).

5. Face a este quadro, também não é possIvel aos Requerentes a obtençlo e o

pagamento de qualquer meio de financiamento, como, pot exemplo, garantia

bancária ou seguro-caução, que Ihes permitisse a prestação de uma garantia em

montante próximo dos € 50.000.

6. Neste mornento, os Requerentes não dispöem de rnais alternativas, entendendo,

por isso rnesrno, que a sua situaçäo se enquadra na previsão do n.° 4 do artigo 52.°

da LGT. Senão vejarnos,

7. Nos termos da referida disposição legal, são fundarnentos para a dispensa de

garantia a circunstncia de a sua prestação causar prejuizo irreparável aos

Requerentes ou a manifesta falta de rneios económicos revelada pela insuficiência

de bens penhoráveis para o pagatnento da dIvida exequenda e acrescido.

8. Ora, no caso dos Requerentes, é manifesta a sua faita de meios económicos para

poderem constituir uma garanti.a no valor fixado, a qual é revelada pela insuflciência

de bens penboráveis para o pagamento da divida e acrescido. Dc facto, aos
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Requerentes resta apenas o renclirnento provenlente do trabalho do primeiro

Requerente 0 quai é, na sua quase totaliuade, utiizado para pagar as despesas

an,iiiares a ciue já se fez referenda.

9. i’or outro iado, a insuficiência de bens penhoi-áveis nio é cia responsabilidade dos

executados. Coforrne se referiu, os Requerentes sempre viverarn a sua vida de

forma honesta e frugal, pagando os impostos ciue cleviam pelos rendimentos

recebidos. Ao mesmo tempo, tendo em conta as avultadas despesas fatniliares a

que, descie ha rnultos anos, tern que acorrer, no dispôern de poupancas que

Derm tam pagar ou garantir as dIvidas em causa. 0 iinico bern em que investirarn é

aquele que já ficou refetido supra, mas, atendendo ao Iriontante a que ascendem as

dIvidas em causa nos presentes processos executivos, o respetivo valor é

insuficiente para servir de garantia no ambito dos presentes processos executivos.

10. Assirn, pot se verificarern os requisitos de que o artigo 52.° da LGT faz depender o

deferimento do pedido de dispensa da garantia, desde á se requer que, no ambito

do processo executivo n.° 0914201401088777, os Requerentes sejaln dispensados

da prestacào da garantia, pelo prazo de urn ano.

III. Do pedido subsidiário de prestaçäo de garantia parcial

11. Subsidiariamente, caso se entenda que não estão verificados Os requisitos de que

depende a dispensa de prestação de garantia, os Requerentes desde já se propöern a

apresentar uma garantia pot urn valor parcial do montante da divida exequenda e

acrescido.

12. Conforme ficou dito supra, os Requerentes possuem urn bern imóvel cujo valor

patrimonial tribut&rio deterrninado no ano de 2012 é de € 53.610,00, mas que está

onerado corn urna hipoteca volunti.ria constituIda a favor do Banco que concedeu

O empréstimo que garante o montante máxitno de € 51.793,93.

13. .Porérn, o valor atual do capital em dIvida é já muito inferior ao valor da hipoteca

constituIda o valor da divida ao Banco é, a data de 20.02.2014, de € 7.308,00 (cf.

documento 14 junto corn o pedido de dispensa de garantia apresentado no

âmbito dos processos executivos n.°5 0914201401016040, 0914201401016059 e

0914201401016067).



14. Aos Requerentes resta, assim, a hipótese de constituir urna hipoteca no valor total

de € 46.302,00 (a diferença entre o VPT e o valor em divida ao Banco), a favor da

Fazenda Püblica.

15. Embora n.o se5a suficiente para garantir a totalidade da clIvida, é a inica garana

que os Requerentes tern a possibilidade de apresentar no imbito dos presentes

processos executivos.

16. Assim, caso se entenda no estarem reunidos os pressupostos de que depende a

dispensa da apresentaço de garantia, desde já se solicira a aceitacâo de uma garantia

parcial, nos terrnos supra indicados. Esta seria, segundo se entende, uma forma

equilibrada de atender as duas posicöes em causa — a dos Requerentes e a da AT —

que se considera proporcional ao actual momento de extrernas dificuldades

financeiras que o pals atravessa e ciue tambérn condiciona a obtençao, pelos

Requerentes, dos meios necessários I constituiçiio da garantia pela sua totalidade.

Apesar disso, os Requereates mantern a sua vontade de tudo fazer para resolver

este processo da meihor forma, razIo pela qual vern propor esta solucIo de

recurso, certos de que a AT agirá corn a proporcionalidade necesstia para a aceitar,

caso entenda não deferir o pedido principa de dispensa da prestacIo de garaniia.

Nestes termos, e nos demais de direito

aplicáveis, requer-se, ao abrigo do

disposto nos artigos 52.°, n.° 4 da LGT e

170.° do CPPT, a dispensa de prestaçao

de garantia no âmbito do processo

executivo n.° 0914201401088777, ou,

subsidiariamente, caso assim não se

entenda, a aceitaçao de uma garantia

parcial, no valor de € 46.302,00.

Junta: Procuraçäo forense e 5 documentos

E.D.

A ADVOGADA

I-,
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Ms Assunçãx Cristas
Minister of Agriculture and Sea
Ministry of Agriculture and Sea
Praça do Comércio
1149-010 Lisbon
Portugal

ç renrnc Your 1cter dated Our
Vut du Notre eteence

EUMJLAD/LETI14/748899 3 March2014

Subject: Reservation made by Portugal to the EUMETSAT Protocol on Privileges and
Immunities

Dear Ms Cr1 stas,

I write to you on an extremely critical matter that has come to my attention concerning Portugal
and its relationship with the European Organisation for the Exploitation of Meteorological
Satellites (“EUMETSAI’”), which I hope we can clarify and resolve together as soon as
possible.

In short, and as further detailed below, the matter concerns a reservation made by Portugal to the
FJJMETSAT Protocol on Privileges and Immunities that has serious implications both for a
current EUMETSAT pensioner of Portuguese citizenship and EUMETSAT’s ability to recruit
Portuguese nationals.

As you know, EUMETSAT is an intergovernmental organisation established by an international
— convention in 1986 (the EUMETSAT Convention). It is currently composed of 29 Member

States, including Portugal. On the basis of the provisions of the EUMETSAT Convention, the
Member States individually ratified the EUMETSAT Protocol on Privileges and Immunities
(“Protocol”), the purpose of which is to ensure the efficient performance of the official activities
of the Organisation, including its staff members, by protecting the Organisation’s independence
and functional needs and by seeking equality of the Member States.

Portugal deposited its instrument of acceptance of the Protocol with the depositary of the
Protocol (Government of the Swiss Confederation) on 7 February 1996, together with a
reservation to, inter alia, Article l0.g of the Protocol. This Article provides that staff members
are exempt from paying all national income lax on their salaries and emoluments paid by
EUMETSAT as of the date on which they begin to be liable to EIJMETSAT for tax on said

—
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remuneration under the internal tax scheme of the Organisation, in other words the date on
which a person takes up employment as a EUMETSAT staff member.

According to the reservation made by Portugal, Portugal does not grant this national income tax
exemption to its own nationals and permanent residents- Indeed, the tax authorities in Evora,

Portugal, recently invoked this reservation against a EUMETSAT pensioner of Portuguese
nationality, Mr Arlindo Arriaga. The authorities claim that Mr Arriaga must pay national
income tax retroactively on the EUMETSAT remuneration he received as a EUMETSAT staff
member for the years 2009 to 2012, irrespective of the fact that EUMETSAT applies an internal
tax scheme on all remuneration paid to its staff members and, as further elaborated below, that
this reservation is considered to be illegal because it violates the Protocol.

This case has reached a very critical stage and it is of utmost importance that the matter is
solved urgently in order to avoid that the Portuguese authorities implement their threat to
confiscate Mr Arriaga’s property if he does not pay the national income tax retroactively.

Portugal’s reservation to Article lO.g of the Protocol is of great concern to EUMETSAT
because, until formally corrected, it (1) violates the Protocol, (2) now directly impacts a former
EUMETSAT staff member; (3) may trigger similar eases involving active as well as former
EUMETSAT staff members; and (4) restricts EUMETSAT’s ability to recruit Portuguese
nationals and permanent residents due to the resulting legal uncertainty.

Portugal’s reservation to Article 10.g of the Protocol is considered to be illegal because it does
not meet the conditions set by international treaty law. Specifically, a reservation must be placed
in accordance with the provisions of the Protocol and must be compatible with the object and
purpose of the Protocol. Article 20 of the Protocol cites an exhaustive list of provisions Member
States are not obliged to grant to their own nationals or permanent residents. However, Article
lO.g of the Protocol is not referenced in Article 20 of the Protocol. This deliberate exclusion is
in line with two key principles that underlay this privilege, namely that no one state should
derive undue fiscal advantage from funds paid to the Organisation by other states and that all
staff members should be treated alike.

Taking into account that (1) Article 20 of the Protocol does not cite Article l0.g of the Protocol
as a privilege that Member States may decide not to accord to their own nationals and
permanent residents; (2) the drafters of the E{JMETSAT Protocol deliberately decided to
exclude Article l0.g of the Protocol from the list in Article 20 of the Protocol; (3) Article 20 of
the Protocol is an exhaustive list; and (4) the substance of Portugal’s reservation infringes the
key principles and purpose that underlay the privilege granted under Article 1 0.g of the
Protocol, the reservation made by Portugal to Article 1 0.g of the Protocol is considered to be in
violation of the Protocol.
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I therefore write to you to respectfully request your kind and urgen support in (1) having the
relevant tax authorities terminate the procedures against Mr Arllndo Arriaga; and (2)
formalising the correction of domestic law (see Diário da Re.piiblica n.° 32/95 Série I-A, de 7 de
Fevereiro de 1995, Resolução da Assembleia da Repübiica n.° 7/95) that contains the illegal
reservation and inform the depositary of the EUMETSAT Protocol accordingly.

I look forward to discussing the matter with you and providing all the necessary support
EUMETSAT can offer to help resolve the matter as quickly as possible.

Yours sincerely,

Alain Ratier
Director-General

Cc: Professor Miranda, Head of the Portuguese Delegation to EUMETSAT, Institute
Portugus do Mar e da Atmosfera (IPMA)
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