. Of
PROTOCOL BETREFFENDE MlllEUBESCHERMING BIJ HET VERDRAG INZAKE
ANTARCTICA
PREAMBULE
De Staten die Partij zijn bij dit Protocol bij het Verdrag inzake Antarctica, hierna te noemen de Partijen,
Overtuigd van de noodzaak het Antarctisch milieu en de daarvan
afhankelijke en daarmee samenhangende ecosystemen beter te
beschermen;
Overtui gd van de noodzaak het Antarct i sch Verdragssysteem te
verstevigen om te verzekeren dat Antarctica ook in de toekomst uitsluitend voor vreedzame doeleinden wordt gebruikt en niet het toneel wordt van strijd, noch het voorwerp van internationale
geschillen;
Indachtig de speciale wettelijke en politieke status van Antarctica en de speciale verantwoordelijkheid van de Consultatieve
Partijen bij het Verdrag inzake Antarctica om ervoor zorg te dragen
dat alle activiteiten in Antarctica in overeenstemming zijn met de
doeistellingen en beginselen van het Ver'drag inzake Antarctica;
Eraan herinnerend d~1 Antarctica is aangewezen ~ls Speciaal
Beschermd Gebied en ven1i jzend naar de andere krachtens het Antarcti sch Verdragssysteem genomen maatregelen om het Antarctisth
milieu en de daarvan afhankelijke en ·daarmee samenhangende ecosystemen te beschermen:
Voorts erkennend de 11nieke mogelijkheden die Antarctica biedt
voor wetenschappel ijke 1·1aarne111ing en onderzoek van processen van
zowel mondiale als regionale betekenis:
Opnieuw de instandhoudingsbeginsel.en bevestigend van het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarct i sche wateren;
Ervan overtuigd dat de ontwikkeling van een
omvattend stelsel
ter bescherming van het Antarctisch milieu en de daarvan afhankelijke en daarmee samenhangende ecosystPmen in het belang is van de
gehele mensheid;
Geleid door de wens het Verdrag inzake Antarctica hiertoe aan
te vullen:
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Zijn het volgende

overeengekome~:

Art i ke 1 1

Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van dit Protocol wordt verstaan onder:
a.
b.

c.

d.

"Het Verdrag inzake Antarctica": het Verdrag inzake Antarctica gedaan te Washington op 1 december 1959; •
"gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is": het gebied waarop de bepalingen van het Verdrag
i nzake Antarctica overeenkomst ig art i kel VI van dat Verd rag van toepassing zijn;
"Consultatieve Vergaderingen van het Verdrag inzake Antarctica": de vergaderingen zoals bedoeld in artikel IX van
het Verdrag inzake Antarctica;
Consultat i eve Part i jen bi j het Verd rag i nzake Antarct i ca
de Part i jen bi j het Verdrag i nzake Antarctica die het
recht hebben vertegenwoordigers te benoemen die kunnen
deelnernen aan de in artikel IX van dat Verdrag bedoelde '
ver~1aderi ngen:
Antarctisch Verdragssysteem": het Verdrag inzake Antarctica. de krachtens dat Verdrag van kracht zijnde maatregelen, de daarmee samenhangende afzonderlijke internationale
van kracht zijnde juridi sche instru111enten en de op 9roncl
van deze juridische instrumenten van krach1 zijnde
11

11

:

e.

f.

g.

11

maatregelen:
schei dsgerecht": het scheidsgerecht i ngeste 1d overeenkomst i g het aanhangsel bij dit . .Protocol, dat hiervan een integrerend deel uitmaakt;
"Commissie": ·de overeenk?mstig artikel 11 ingestelde Commissie voor Milieubescherming.
11
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Artikel 2

Doelstelling en aanwijzing
De Partijen verplichten zich
daarvan afhankelijke en daarmee
vattende wijze te beschermen en
natuurreservaat, ten dienste van

ertoe het Antarctisch milieu en de
samenha1gende ecosystemen op
omwijzen hierbij Antarctica aan al s
vrede en wetenschap.

Artikel 3

Milieubeginselen
1. De bescherming van het Antarctisch milieu en de daarvan af-

hankelijke en daarmee samenhangende ecosystemen alsmede de intrinsieke waarde van Antarctica, met inbegrip van de wildernis van Antarctica, de esthetische waarden en de waarde van Antarctica als
gebied voor het verrichten van we te,nschapp e1 ijk onderzoek, in het
bijzonder onderzoek dat essentieel is voo1· inzicht in het milieu
van de gehele aarde, vormen fundamentele uitgangspunten bij het
pl3::--i:r. er uit . ·oerr-n van ane ?. ·: tiviteiten in het gebied waaroo het
Verdrag inzake Antarctica van toepassing is.
2. Hiertoe:
a.

worden activiteiten in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassif!g is, zo gepland en uitgevoerd
dat nadelige gevolgen voor het Antarctisch milieu en de
daarvan afhankel ijke en daannee samenhangende ecosystemen

J

b.

( beperkt worden;
worden activiteiten in het gebied waarop het Verdrag inz~
ke Antarctica van toepassing is zo gepland en uitgevoerd
1

datihet volgendejve rmeden
i.

ii.

wor~t:

y

nadclige gevolgen voor klimaat of weerpatronen;
belangrijke nadelige .gevolgen voor de kwaliteit van

lucht of water;
iii. belangrijke veranderingen in de milieuomstandigheden
van de atmosfeer, het land (met inbegrip van de binnenwateren), het ijs en de zee:
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iv.

v.
vi.

c.

veranderingen die sthadelijk z1Jn voor de verspreiding, rijkdom of produktiv·iteit van dier- en plante soorten en dier- en plantepopulaties;
verder in gevaar brengen van bedreigde of uitstervende soorten of populaties daarvan; of
aantasting van, of wezenlijk gevaar voor, gebieden
van biologisch, wetenschappelijk, historisch, of esthetisch belang, of van belang als wildernis;

wordt het uitgangspunt voor de planning en uitvoering van
activiteiten in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is, gevormd door informetie die
toereikend is om vooraf de eventuele effecten van deze
activiteiten voor het Antarctisch milieu en de daarvan
afhankelijke en daarmee samenhangende ecosystemen en voor
de waarde van Antarctica voor het verrichten van wetenschappel ijk onderzoek te kunnen beoordelen en een gefundeerde mening hierover te vormen; bij deze beoordeling
wordt ten volle rekening gehouden.met:
i.

de omvang van de activiteit, met inbegrip van de duur
en de intensiteit hiervan en het gebied waarin deze
plaatsvindt;
ii. de cumulatieve effecten van de activiteit, zowel ten
gevolge van de activiteit zelf al~ de combinatie
hiervan met andere activiteiten in het gebied waarop
het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is:
iii. de vraag of de activiteit een andere activiteit in
het gebi ed waarop het Verd rag i nzake Antarctica van
toepassing is, nadelig be1nvloedt;
iv. de vraag of er technologie en procedures beschikbaar
zijn voor milieuveilige werkzaamheden;
de vraag of het vermogen aanwezig is om sleutelelev.
menten van het milieu en onderdelen van het ecosysteem te observeren ten einde nadel ige gevolgen van
een act i vi tei t te onderkennen en hi eromtrent vroegtijdig te waarschuwen en de veranderingen in de uitvoeri ngsprocedures aan te brengen die op grond van de
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d.

e.

uit observat ie of toegenomen kenni s van het Antarcti sch milieu en de daarvan afhankelijke en daarmee
samenhangende ecosystemen verkregen resultaten, nodig
kunnen zijn; en
vi. de vraag of het vermogen aanwezig is om snel en doeltreffend ongeva 11 en te bestrijden, met name ongeva 11en die gevolgen voor het milieu kunnen hebben.
er vindt regelmatig en doeltreffend waarneming plaats om
de gevolgen van aan de gang zijnde a~tiviteiten te beoordelen, met inbegrip van de verificatie van voorspelde
effecten;
er vindt regelmatig doeltreffende observatie plaats om
vroegtijdige ontdekking van eventuele onvoorziene gevolgen
voor het Antarctisch milieu en de daarvan afhankelijke en
daarmee samenhangende ecosystemen, voortvloeiend uit act iviteiten binnen en buiten het gebied waarop het Verdrag
inzake Antarctica van toepassing is, te vergemakkelijken.

3. Bij de planning en uitvoering van activiteiten in het gebied
waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is, wordt voorrang verl eend aan l'letenschappe l i j k onderzoek en staat het behoud
van de waarde van Antarctica als gebied voor het verrichten van
dergel ijk onderzoek. met inbegrip van onderzoek dat essentieel is
voor inzicht in het milieu van de gehele aarde, voorop.
4. Activiteiten voortvloeiende uit programma's voor wetenschap- .
pelijk onderzoek en toeristische activiteiten die warden ondern0men
in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing
is, alsmede alle andere gouverne111entele en niet-gouvernementele
activiteiten ondernomen in het gebied waarop het Verdrag inzake
Antarctica van toepassing is en waarvan overeenkomstig artikel VII,
vijfde lid, van het Verdrag inzake Antarctica, vooraf kenni~gevfog
dient te worden gedaan, met inbegrip van logistieke ondersteuning,
a.
b.

vinden plaats op een met de beginselen in dit artikel verenigbare wijze; en
warden gewijzigd. geschorst of afgelast indien deze leiden
of dreigen te leiden tot effecten voor het Antarctisch
milieu of de daarvan afhankelijke of daarmee samenhangende
ecosystemen die niet verenigbaar zijn met deze beginselen.
- J -
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Artikel 4

Samenhang met de andere onderde7en van het Antarctisch
Verdragssysteem
1. Dit Protocol is een aanvulling op het Verdrag inzake Antarctica en verandert of wijzigt dit Verdrag niet.
2. Geen enkele bepaling van dit Protocol doet afbreuk aan de
rechten en verplichtingen van de Partijen bij dit Protocol krachtens andere binnen het Antarctisch Verdragssysteem van kracht zijnde internationale juridische instrumenten.

Artikel 5

Verenigbaarheid met de andere onderdelen van het Antarctisch
Verdragssysteem
De Partijen treden in overleg en werken samen met de Verdragsluitende Partijen bij de andere binnen het Antarctisch Verdragssysteem van kracht zijnde internationale juridische instrumenten en
hun onderscheiden instellingen ten einde te verzekeren dat de doelstell ingen van dit Protocol warden bereikt en zijn beginselen gehandhaafd en ten einde te vermijden dat het bereiken van de doelstell ingen en het handhaven van de beginselen van die juridische
instrumenten worden belemmerd of dat de toepa~sing van die juridische instrumenten en dit Protocol niet met elkaar verenigbaar zijn.

Artikel 6

Samenwerki'ng
1. De Partijen werken samen bij het plannen en uitvoeren van
activiteiten in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van
toepassing is. Hiertoe streeft elke Partij ernaar:
a.

samenwerk i ngsprogram111a' s van wetens·chappe 1 i jk~, techni sche
en educ at i eve waa rde, bet ref fende de beschermi ng van het
Antarctisch milieu en de daarvan afhankelijke en daarmee
samenhangende ecosystemen, te bevorderen;
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b.
c.

d.

e.
f.

andere Partijen gepaste bijstand te verlenen bij het op~
stellen van milieu-effectrapportages;
andere Partijen op verzoek informatie te verstrekken inzake een mogelijk risico voor het milieu en bijstand te verlenen om de eventueel schadelijke gevolgen van ongevallen
voor het Antarctisch milieu en de daarvan afhankelijke en
daarmee samenhangende ecosystemen, tot een minimum te
beperken;
in overleg te treden met andere Partijen inzake de keuze
van plaatsen voor toekomstige stations en andere faciliteiten ten einde c_umulatieve effecten ten gevolge van een
uitzonderlijk hoge concentratie hiervan op een plaats te
vermijden;
eventueel gezamenlijk expedities te ondernemen en het gebruik van stations en andere faciliteiten te delen; en
de stappen te ondernemen die worden overeengekomen in de
Consultatie've Vergaderingen van · het Verdrag inzake
Antarctica.

2. Elk e rartij verbindt zic'i, voor zover mogelijk, tot het delen van inforrnatie die nuttig kan zijn voor andere Partijen bij het
plannen en uitvoeren van hun activiteiten in het gebied waarop het
Verd rag i nzake Antarctica van toepass i ng is, om het Antarct i sch
milieu en de daarvan afhankelijke en daarmee ~~menhangende ecosystemen te beschermen.
De Partije11 wE:rken samen met de Partijen die jurisdictie
uitoefenen in de aan het gebied wadrop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is grenzende gebieden, ten einde te verzekere~
dat activiteiten in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica
van toepassing is, geen nadelige effecten hebben voor het milieu in
die gebieden.
3.

Artikel 7
Verbod van acUviteiten betreffende minerale rijkdommen
Met uitzondering van wetenschappelijk onderzoek is elke activiteit betreffende minerale rijkdommen verboden.
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Artikel 8

I

Milieu-effectrapportage
1. Op voorgenomen activiteiten zoals bedoeld in het tweede lid
hieronder zijn de in Bijlage I beschreven procedures voor het voor-

af beoordelen van de effecten van deze activiteiten voor het Antarct i sch milieu of de daarvan afhankel i jke en daarmee samenhangende
ecosystemen van toepassing al naar gelang de effecten van deze activiteiten worden gekenschetst als:
a.
b.
c.

minder dan een gering of tijdelijk effect;
een gering of tijdelijk effect; of
meer dan een gering of tijdelijk effect.

2. Alle Partijen zien erop toe dat de in Bijlage I beschreven
milieurapportage- en beoordelingsprocedures worden toegepast bij de
planning voorafgaande aan besli-ssingen inzake activiteiten voortvloeiende uit programma's voor wetenschappelijk onderzoek en toeristische activiteiten die warden ondernomen in het gebied waarop
het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is, alsmede alle andere gouvernementele en niet-gouvernementele activiteiten in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing . is en
waarvan krachtens artikel VI, vijfde lid, van het Verdrag inzake
Antarctica, vooraf kennisgeving dient te worden gedaan, met inbegrip van daarmee samenhangende logistieke ondersteuhing.
3. De in Bijlage I beschreven milieurapportage- en beoorde lingsprocedures zijn van toepassing op elke verandering in een ac t i vitei t, ongeacht of deze verandering voortvl oei t uit een toename
of afname van de intensiteit van een. bestaande activiteit , uit het
toevoegen van een activiteit, het buiten dienst stellen van een
faciliteit, of anderszins .
4. Wanneer act iv i te it en gezamen l i j k door me er Pa rt ijen worden
gepland, benoemen de betrokken Partijen uit hun midden een persoon
die de toepassing van de in Bijlage I. beschreven milieueffectrapportageprocedures co6rdineert.
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Artikel 9
Bijlagen
De Bijlagen bij dit Protocol maken een integrerend deel
hiervan uit.
1.

2. Naast de Bijlagen I-IV kunnen bijlagen worden aangenomen en
van kracht worden overeenkomstig artikel IX van het Verdrag inzake
Antarctica.

3. Veranderingen en wijzigingen van Bijlagen kunnen worden aangenomen en van kracht worden overeenkomstig artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica, met dien verstande dat elke Bijlage een
be9al ing kan bevatten om veranderingen en wijzigingen op versnelde
wijze van kracht te doen worden.
Bijlagen en alle veranderingen en wijzigi .ngen hiervan die
overeenkomstig het tweede en derde lid hierboven van kracht zijn
geworden, treden in werking voor een Verdragsluitende Partij bij
het Verdrag inzake Antarctica die geen Consultatieve Partij b+j het
Verdrag inzake Antarctica is, of qe<?n Con~ultctieve Part.ij bij het
Verdrag inzake Antarctica was op het tijdstip waarop deze werden
aangenomen, wanneer de Depositaris mededeling van g6edkeuring heeft
ontvangen van die Verdragsluitende Partij. tenzij in een dergelijke
Bijlage ten aanzien van de inwerkingtreding van een verandering of
wijziging hiervan anders wordt bepaald.
4.

5. Tenzij in een bijlage anders wonlt bepaald, zijn de in de

artikelen 18 tot en met 20 beschreven procedures voor de beslechting van geschillen van toepassing op de bijlagen.

Artikel 10
Consultatieve Vergaderingen van het Verdrag inzake Antarctica
1. De Consultatieve Vergaderingen van het Verdrag inzake Ant-

arctica stellen, met gebruikmaking van de beste ter beschikking
staande wetenschappelijke en technische adviezen, het volgende
vast:

- 9 AVT91

a.

b.

het beleid voor de alomvattende bescherming van het Antarctisch milieu en de daarv4n afhankelijke en daarmee samenhangende ecosystemen, overeenkomstig de bepalingen van dit
Protocol; en
maatregelen voor de toepassing van dit Protocol, krachtens
artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica.

2. De Consultatieve Vergaderingen van het Verdrag inzake Antarctica bezien het werk van de Commissie en maken ten volle gebruik
van haar adviezen en aanbevelingen ·voo·r het uitvoeren van de 'in het
eerste lid hierboven bedoelde taken alsmede van de adviezen van de
WetenschappeTijke Commissie voor Onderzoek op Antarctica.

Artikel 11
Commjssie voor mUieubescherming
1. Hierbij .wordt de Commissie voor Milieubescherming ingesteld.
2. Elke Partij heeft het recht lid te zijn van de Commissie en
een vertegenwoordiger te benoemen, die kan worden vergezeld door
deskundigen en adviseurs.
3. Iedere Partij bij het Verdrag inzake Antarctica ·die geen
Part i j is bij dit Protocol kan de status van waarnemer in de Commi ss i e hebben .
4. De Commissie nodigt de President van de Wetenschappelijke

Commissie voor Onderzoek op Antarctica en de Voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie voor de Instandhouding van de Levende
Rijkdommen in de Antarctische Wateren, uit als waarnemer aan de
bi jeenkomsten dee l te nemen. Met goedkeuri ng van de Consultat i eve
Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica, kan de Commissie ook
andere ter zake gespecialiseerde wetenschappelijke en technische
organisaties en milieuorganisaties die een bijdrage kunnen leveren
aan haar werk, uitnodigen als waarnemer aan haar bijeenkomsten deel
te nemen .
5. De Commissie dient op elke bijeenkomst een rapport in bij de
Consul tat i eve Vergaderi ng van het Verd rag i nzake Antarctica. Oit
rapport bevat alle op de bijeenkomst behandelde aangelegenheden en
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geeft de tot uitdrukking gebrachte meningen weer. Het rapport wordt
toegezonden aan alle Partijen en waarnemers die de bijeenkomst bijwonen en wordt vervolgens ter beschikking van het publiek gesteld.
6. Oe Commissie stelt haar reglement van orde vast; dit dient
te worde·n goedgekeurd door de Consultat i eve Vergaderi ng van het
Verdrag inzake Antarctica.

Artikel 12
Taken van de Commissie
1. De Commissie heeft tot taak de Partijen te adviseren en voor
de Partijen aanbevelingen te formuleren in verband _met de toepassing van dit Protocol, met inbegrip van de werking van de Bijlagen,
ter bestuderi ng op. de Consultat i eve Vergaderi ngen van het Verdrag
inzake Antarctica, en verricht de andere take~ die haar kunnen worden opgedragen door de Consultatieve Vergaderingen van het Verdrag
inzake Antarctica. In het bijzonder dient de Commissie advies te
geven inzake:

a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.

de doeltreffe11iJheid van de ingevolge dit Protocol getroffen maatregelen;
de noodzaak deze maatregelen bij te stellen. te versterken
of anderszins te verbeteren;
eventuele behoefte aan aanvullende maatregelen, met inbegrip van de behoefte aan aanvullende bijlagen;
de toepassing en uitvoer~~g van de in artikel B en
Bijlage I beschreven mili~u-~ffectrapportageprocedures:
middelen om de milieu-effecten van activiteiten in het
gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing
is tot een minimum te beperken of te verminderen;
procedures voor s ituat i es die dri ngend optreden verei sen,
met inbegrip van optreden in het geval van milieubedreigende noodsituaties;
de werking en verdere ontwikkeling van het Antarctisch
Systeem van Beschermde Gebieden;
inspectieprocedures, met inbegrip van modellen voor de
inspectierapporten en control el ijsten voor het uitvoeren
van inspecties;
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i.
j.
k.

het verzamelen, archiveren, uitwisselen en evalueren van
informatie met betrekking tot milieubescherming;
de staat waarin het Antarctisch milieu verkeert; en
de noodzaak om wetenschappel ijk onderzoek te verrichten,
met inbegrip van observatie van het milieu, in verband met
de toepassing van dit Protocol.

2. Bij de uitvoering van haar taken treedt de Commissie eventueel in overleg met de Wetenschappelijke Commissie voor Onderzoek op
Antarctica, de Wetenschappel ijke Commi ss i e voor de Instandhoudi ng
van de Levende Rijkdommen in de Antarctische Wateren en andere ter
zake gespecialiseerde wetenschappelijke en technische orgapisaties
en milieuorganisaties.

Art i ke l 13
Naleving varr dit Protocol
1. Elke Partij neemt de binnen haar bevoegdheid vallende pas-

sende maatregelen, met inbegrip van het aannemen van wetten en regelingen, bestuursmaatregelen en handhavingsmaatregelen, om naleving van dit Protocol te verzekeren.
In overeenstemming met het Handvest der Verenigde Naties
doet elke Partij passende inspanningen om te voorkomen dat activiteiten warden ontplooid di~ in strijd zijn met dit Protocol.
2.

Elke Partij stelt alle ancJere Partijen in kennis van de
maatregelen die zij ingevolge het eerste en tweede lid hierboven
t reft.
3.

4. Elke Partij vestigt de aandacht van alle andere Partijen op
activiteiten die naar haar mening de uitvoering van de doelstellingen en de handhaving van de beginselen van dit Protocol raken.
5. De Consultatieve Vergaderingen van het Verdrag inzake Antarctica vestigen de aandacht van elke Staat die geen Partij is bij
dit Protocol op activiteiten die worden ondernomen door die Staat,
diens instanties, organen. natuurlijke personen of rechtspersonen,
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schepen, luchtvaartuigen of andere transportmiddelen die de uitvoering van de doelstellingen en de handhaving van de beginselen van
dit Protocol raken.

Artikel 14

Inspectie
l. Ten einde de bescherming van het Antarctisch milieu en de

daarvan afhankelijke en daarmee samenhangende ecosystemen te bevorderen, en de naleving van dit Verdrag te verzekeren, organiseren de
Consultatieve Partijen bij het Verdrag inzake Antarctica, individueel of gezanienlijk, inspecties door 1-Jaarnemers, overeenkomstig artikel VII van het Verdrag inzake Antarctica.

2. Waarnemers zijn :
a.

waarnemers aange\vezen door een Consultatieve Partij bij
het Verdrag inzake Antarctica die onderdaan zijn van die
Partij; en

b.

waarnemers aange~1ezen door de Consultat i eve Vergaderi ngen
van het Ve1-drag inzake Antarctica 0111 inspecties uit te
voeren krachtens door een Consultatieve Vergadering van
het

Ver~rag

inzake Antarctica vast le stellen procedures.

3. De Partijen werken ten volle samen met waarnemers die in-

spect i es ui tvoeren. en dragen er zorg voor d<1 t de waarnemers gedurende de inspectie s toeganq krijgen tot all~ delen van station$.
installaties. materieel, schepen en luchtvaartuigen waa1- zij krachtens artikel VII, derde lid, van het Verdrag inzake Antarctica inspecties mogen uitvoeren, alsmede tot alle registers die hierover
worden bijgehouden en die ingevolge dit Protocol zijn vereist.
Inspect i erapporten worden toegezonden aan de -Part ijen over.
wier stations, installaties, materieel, schepen of luchtvaartuigen
rapporten zijn opgemaakt. Nadat deze Partijen in staat zijn gesteld
4.

commentaar te geven, warden de rapporten en het cornrnentaar daarop
toegezonden aan alle Partijen en de Commissie, bestudeerd op de
eerstvolgende Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica, en vervolgens ter beschikking van het publiek gesteld.
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Art i ke l 15
Bestrijdingsacties in noodsituaties
1. Ten einde milieubedreigende noodsituaties in het gebied
waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is, te bestrijden, stemt elke Partij ermee in:
a.

b.

snel doeltreffende bestrijdingsacties te ondernemen in
noodsituaties die zich kunnen voordoen bij het uitvoeren
van wetenschappelijke onderzoeksprogramma's, toer.istische
activiteiten en al le andere gouvernementele . en nietgouvernementele activiteiten in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is, en waarvan vooraf krachtens artikel VII, vijfde lid,. van het Verdrag inzake Antarctica, kennisgeving dient te worden gedaan, met
i nbegri p van daarmee samenhangende l ogi st ieke ondersteuni ng; en
rampenplannen op te stellen om ongevallen met mogelijke
nadelige gevolgen voor het Antarctisch milieu en de daarvan afhankel ijke en daarmee samenhangende ecosystemen te
bestrijden.

2. Hiertoe:
a.
b.

werken de Partijen samen bij het formuleren en uitvoeren
van deze rampenplannen; en
stellen de Partijen procedures op voor een onmiddellijke
kennisgeving van milieubedreig~nde noodsituaties en een
gezamenlijke bestrijding hiefvan.

3. Voor de toepassing van dit artikel maken de Partijen gebruik
van de adviezen van de ten dienste staande internationale
orgJnisaties.
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Artikel 16

Aansprakelijkheid
Overeenkomstig de doelstellingen van dit Protocol voor de alomvattende bescherming van het Antarctisch milieu en de daarvan afhankel ijke en daarmee samenhangende ecosystemen, verbinden de Partijen zich ertoe regels en procedures uit te werken ten aanzien van
de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van activiteiten d~e
plaatsvinden in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van
toepassi~g is en die onder dit Protocol vallen. Oeze regels en procedures warden opgenomen in een of meerdere bijlagen die worden
aangenomen overeenkomstig artikel 9, tweede lid.

Artikel 17
Jaarlijks verslag van de Partijen
I. Elke Partij brengt jaarlijks verslag uit over de stappen die

zijn ondernomen om dit Protocol toe te passen. Deze verslagen bevatten de 0vereenkomstig artikel 13, derde lid, gedane kennisgevingen, de overeenkomstig artikel 15 0ogestelde rampenplannen en alle
andere ingevolge dit Protocol vereiste kennisgevingen en informatie
ten aanzien waarvan geen andere bepaling bestaat omtrent toezending
en uitwisseling_
2- De overeenkomst ig het eerste. 1 id. hierboven opgestelde versl agen worden toegezond~n aan alle Partijen en aan de Commissie.
bi:-st11deerd op de eerstvolgende Consul tat i eve Vergaderi ng van het
Verdrag inzake Antarctica en ter beschikking van het publiek
gesteld_

Artikel 18
Beslechting van geschillen
Indien een geschil ontstaat over de uitlegging of de toepassing
van dit Protocol, treden de Partijen bij dit geschil, op verzoek
van een van hen, zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg om het
geschil te regelen via onderhandelingen, onderzoek, bemiddeling,
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conciliatie, arbitrage, gerechtelijke beslissing of andere vreedzame methoden die de partijen bij het geschil overeenkomen.

Artikel 19

Keuze van procedure voor de beslechting van geschi77en
1. Elke Partij kan, bij ondertekening, bekrachtiging, aanvaar-

ding of goedkeuring van, of toetreding tot dit Protocol, of te
allen tijde daarna, door middel van een schriftelijke verklaring
een of beide volgende middelen kiezen voor de beslechting van geschillen inzake de uitlegging of toepassing van de artikele'n 7, 8
en 15, en van de bepalingen van een Bijlage, tenzij in een Bijlage
anders wordt bepaald, en van artikel 13, voor zover verband houdend
met deze artikelen en bepalingen:
a.
b.

het Internationale Gerechfshof;
het scheidsgerecht.

2. Een · ingevolge het eerste lid hierboven afgelegde verklaring
laat de werking van artikel 18 en artikel 20, tweede lid, onverlet.
3. Een Partij die geen verklaring heeft afgelegd ingevolge het

eerste lid hierboven of ten aanzien waarvan een verklaring niet ·
langer van kracht is' wordt geacht de bevoegdheid van het scheidsgerecht te hebben aanvaard.
4. Indien de partijen bij een geschil dezelfde middelen hebben
aanvaard om een geschil te beslechten, kan het geschil uitsluitend
via deze procedure worden beslecht, tenzij de partijen ·anders
overeenkomen.
5. Indien de partijen niet hetzelfde middel hebben aanvaard om
een geschil te beslechten, of indien zij beide methoden hebben aanvaard, kan het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan het
scheidsgerecht, tenzij de partijen anders overeenkomen.
6. Een ingevolge het eerste lid hierboven afgelegde verklaring
bl ijft van kracht tot aan het verstrijken van de geldigheidsduur
hiervan overeenkomst ig de erin vervatte voorwaarden of tot drie
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maanden nadat een schriftelijke kennisgeving van herroeping is nedergelegd bij de Depositaris.
7. Een nieuwe verklaring, een kennisgeving van herroeping of
het verstrijken van de geldigheidsduur van een verkl aring hebben
geen enkele invloed op de procedures die aanhangig zijn bij het
Internationale Gerechtshof of het scheidsgerecht, tenzij de partijen bij het geschil anders overeenkomen.
8. Verklaringen en kennisgevingen zoals bedoeld in dit artikel
worden nedergelegd bij de Depositaris, die afschriften hiervan doet
toekomen aan alle Partijen.

Artikel 20

Procedure voor de bes1echting van geschi71en
1. Indien de partijen bij een geschil inzake de uitlegging of
toepassing van de artikelen 7, 8 en 15, of inzake de bepalingen van
een Bijlage, tenzij in de Bijlage anders is bepaald, of inzake artik.el 13, H:ior ZO\e; v<?ro2rd houdend met deze artikelen en bepalingen, niet binnen 12 maanden na verzoek om overleg ingevolge artikel
18, overeenstemming hebben bereikt over een middel om het geschil
te regelen, wordt het geschil op verzoek van een partij hierbij ter
beslechting voorgelegd overeenkomstig de in artikel 19, vierde en
vijfde lid, vastgestelde procedure.

2. Het scheidsgerecht is niet bevoegd te beslissen in of een
uitspraak te doen over een aangelegenheid die onder artikel IV van
het Verdrag inzake Antarctica valt. Bovendien kan geen bepaling in
dit Protocol zodanig worden uitgelegd ·dat hiermee bevoegdheid of
jurisdictie wordt toegekend aan het Internationale Gerechtshof of
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een ander voor de beslechting van 9eschillen tussen Partijen ingesteld gerecht om in een onder . artikel IV van het Verdrag inzake
Antarctica vallende aangelegenheid te beslissen of anderszins een
uitspraak hierover te doen.

Artikel 21
Ondertekening
Dit Protocol wordt op 4 oktober 1991 te Madrid en daarna tot 3
oktober 1992 te Washington opengesteld voor ondertekening door alle
Staten die· Partij ziJn bij het Verdrag inzake Antarctica.

Artikel 22
Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding
1. Dit Protocol dient door de ondertekenende Staten te worden
bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd.
2. Na 3 oktober 1992 staat dit Protocol open voor toetreding .
door elke Staat die Partij is bij het Verdrag inzake Antarctica.
3. De akten van bekrachtiging , aanvaarding , goedkeuring of
toetreding worden nedergelegd bij de Regerin~ van de Verenigde Staten. die hierbij wordt aangewezen als de Depositaris.
4 . .Na de datum waarop dit Protocol -in werking is gets eden ondernemen de Consultatieve Partijen bij het Ve~drag inzake Antarctica niets naar aanleiding van een kennisgeving betreffende het recht
van een Verdragsl u itende Part i j om vertegenwoordigers te benoemen
die overeenkomstig artikel IX, tweede lid, van het · Verdrag inzake
Antarctica kunnen deelnemen aan Consultatieve Vergaderingen van het
Verdrag inzake Antarctica , voordat die Partij . dit Protocol heeft
bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd, of tot dit Protocol is
toegetreden.
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Artikel 23

Inwerkingtreding
1. Dit Protocol treedt in werking op de dertigste dag volgende

op de datum van nederlegging van de akten van bekracht iging, aanvaarding, . goedkeuring of toetreding door alle Staten die Consultatieve Partij bij het Verdrag inzake Antarctica zijn op de datum
waarop dit Protocol is aangenomen.
2. Voor elke Partij bij het Verdrag inzake Antarctica . die, na
de datum van inwerkingtreding van dit Protocol, een akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding nederlegt,
treedt dit Protocol in werking op de dertigste dag volgende op deze
nederlegging.
· Artikel 24

Voorbehouden
Voorbehouden ten aanzien van dit Protocol zijn niet toegestaan.

Artikel 25

Wijziging of amendering
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 kan dit Protocol te
allen tijde worden gewijzigd of geamendeerd overeenkomstig de in
artikel XII, eerste lid, letters a e.n b· •. van het Verdrag inzake
Antarctica beschrevep proc~dures .
2. Indien na verloop van vijftig jaar te rekenen van de datum
van inwerkingtreding van dit Protocol een Consultatieve Partij bij
het Verdrag inzake Antarctica zulks door middel van een aan de Depositaris gerichte kennisgeving verzoekt, wordt zo spoedig mogelijk
een conferentie belegd om de werking van dit Protocol te t.oetsen.
3. Een op een dergel ijke, ingevolge het tweede lid hierboven,
bijeengeroepen Toetsingsconferentie voorgestelde wijziging of amendering wordt aangenomen met een meerderheid van de Partijen, met
inbegrip van 3/4 van de Staten die Consultatieve Partij bij het
Verdrag inzake Antarctica waren op het tijdstip waarop dit Protocol
werd aangenomen .
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4. Een wijziging of amendering die ingevolge het derde lid van
dit artikel is aangenomen, treedt in werking na bekrachtiging, aanvaardi ng, goedkeuri ng of toetredi ng door 3/4 van de Consultat i eve
Partijen, met inbegrip van de bekrachtiging, aanvaarding, goedkeu ring of toetreding van alle Staten die Consultatieve Partij bij het
Verdrag inzake Antarctica zijn op het tijdstip waarop dit Protocol
werd aangenomen.
5. a. Wat betreft artikel 7, het hierin vervatte verbod op activiteiten betreffende minerale rijkdommen van Antarctica blijft
geldig tenzij een bindend rechtsregime van kracht is inzake activiteiten betreffende minerale rijkdommen van Antarctica dat een overeengekomen methode bevat om vast te stellen of dergel ijke activiteiten aa.nvaardbaar zijn , en zo ja, onder welke voorwaarden . Dit
regime stelt ten volle de belangen veilig van alle Staten bedoeld
in artikel IV van het Verdrag in~ake Antarctica en past de beginselen daarvan toe. Derhalve dient een op een in het tweede lid hierboven bedoelde Conferentie vonrgestelde wijziging of amendering van
artikel 7 een dergelijk bindend rechtsregime te bevatten.

.

b. Indien een dergelijke "!ijziging of amendering niet binnen
drie jaar te rekenen va-n de datum van aanneming hiervan in w·erking
is getreden, kan iedere Partij op elk tijdstip daarna de Oepositaris ervan in kennis stellen dat zij zich terugtrek~ uit dit Protocol; deze terugtrekking wordt twee jaar nadat de Depositaris kennisgeving hiervan heeft ontvangen van kracht.

Artikel 26
Kennisgevingen door de Depositaris
De Depositaris stelt alle Partijen bij het Verdrag inzake Antarctica in kennis van het volgende :
a.

b.
c.

ondertekeningen van dit Protocol en de nederlegging van de
akten van bekrachtiging, aanvaardirig, goedkeuring of
toetreding;
de datum van inwerkingtreding van dit Protocol en eventue le aanvullende bijlagen;
de datum van inwerkingtreding van eventuele amenderingen
- 20 -
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d.
e.

of wijzigingen van dit Protocol;
de nederlegging van verklaringen en kennisgevingen ingevolge artikel 19; en
ied~re kennisgeving ontvangen ingevolge artikel 25, vijfde
lid, letter b.

Artikel 27
Authentieke teksten en registratie bij de Verenigde Naties
1. Dit Protocol, opgesteld in de Engelse, de Franse, de Russi-

sche en de Spaanse taal,
tiek, wordt nedergelegd in
nigde Staten van Amerika,
schriften hiervan toezendt
Antarctica.

zijnde alle teksten gelijkelijk authenhet archief van de Regering van de Veredie voor eensluidend gewaarmerkte afaan alle Partijen bij het Verdrag inzake

2. Dit Protocol wordt door de Depositaris geregistreerd overeenkomstig artikel 102 van het Handvest der Verenigde Naties . ..
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Aanhangsel b1j het Protocol
Arbitrage

Artikel 1

1. Het scheidsgerecht wordt ingesteld en functioneert overeenkomstig dit Protocol, met inbegrip van dit Aanhangsel.
2. De in dit Aanhangsel bedoelde Secretaris is de SecretarisGeneraal van het Permanente Hof van Arbitrage.

Artikel 2
1. Elke Partij heeft het recht maximaal drie arbiters aan te

wijzen, van wie ten minste een wordt aangewezen binnen drie maanden
nadat dit Protocol voor die Partij in werking treedt. Elke arbiter
dient ervaring te hebben met Antarctische aangelegenheden, te beschikken over grondige kennis van het internationale recht en in
hoog aanzien te ·staan wat rechtvaardigheid, bekwaamheid en integrite it aangaat. De namen van de al dus aange1vezen personen vormen de
lijst van arbiters. Elke Partij handhaaft te allen tijde de naam
van ten minste een arbiter op de lijst.
2. Behoudens het derde lid hieronder blijft een door een Partij
aangewezen arbiter voor een t ijdvak van · vijf jaar op de l ijst en
kan opnieuw door die Partij warden aangewezen voor verdere tijdvakken van vijf jaar.
3. Een Part ij die een arbiter heeft aangewezen kan de naam van
di.: drbiter van de lijst verwijderen. lndien een arbiter overlijdt
of indien om enige reden een Partij de naam van een door haar aangewezen arbiter van de 1 ijst verwijdert, stelt deze Partij de Secretaris hiervan onverwijld in kennis. Een arbiter wiens naam van
de lijst is verwijderd, blijft zitting hebb~n in elk s~heidsgerecht
waarin hij is benoemd, tot de beeindiging van de procedures voor
het scheidsgerecht.
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4. De Secretaris draagt er zorg voor dat een bijgewerkte lijst
van de ingevolge dit artikel aangewezen arbiters wordt aangehouden.

Artikel 3
1. Het scheidsgerecht is samengesteld uit drie arbiters, die

als volgt worden benoemd:
a.

b.

c.

d.

De partij bij het geschil die de procedure begint, benoemt
een arbiter, die haar onderdaan mag zijn, uit de in artikel 2 bedoelde lijst. Deze benoeming wordt opgenomen in de
kennisgeving bedoeld in artikel 4.
Binnen veertig dagen na ontvangst van ·deze kennisgeving
benoemt de andere partij bij het geschil de tweede arbi ter, die ~aar onderdaan mag zijn, door een keuze uit de in
artikel 2 bedoelde lijst.
Binnen zestig dagen na de benoeming van de tweede arbiter,
benoemen de part ijen bij het geschi l in . onderl inge overeer sternming de derde arbiter door een keuze uit de 1ijst
bedoeld in artikel 2. De drrde arbiter mag geen onderdaan
zijn van en niet voor de in artikel 2 bedoelde lijst zijn
aangewezen door een partij bij het geschil, en mag niet
dezelfde nationaliteit hebben als een >.Jan de eerste twee
arbiters. De derde arbiter is voorzitter van het
scheidsgerecht.
Indien de· tweede arbiter niet binnen het voorgeschreven
tijdvak i s benoemd. of inJi~n de partijen bij het geschil
.
niet binnen het voorgeschreven tijdvak overeenstemming
hebben berei kt over de benoemi ng van de derde arbiter,
wordt, op verzoek van een der partijen bij het geschil, de
benoemi ng van de arbiter of de arbiters verri cht ·door de
President van het Internationale Gerechtshof , door een
keuze uit de in artikel 2 bedoelde lijst, met inachtneming
van de voorwaarden gesteld in de letters b en c hierboven,
bi nnen de rt ig dagen nadat de Pres.ident dit verzoek heeft
ontvangen. Bij het uitvoeren van de in deze letter aan hem
of haar toebedeelde taken, treedt de President van het Hof
in overleg met de partijen bij het geschil.
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e.

lndien de President van het Internationale Gerechtshof
niet in staat is de taken die hem of haar in letter d
hierboven zijn toebedeeld, uit te voeren of indien deze
een onderdaan is van een partij bij het geschil, worden de
taken uitgevoerd door de Vice-President van het Hof, behalvP indien de Vice-President niet in staat is deze taken
uit te voeren dan wel een onderdaan is van een partij bij
het geschil, in welk geval de taken worden uitgevoerd door
het lid van het Hof dat het hoogste is in ancienniteit en
dat beschikbaar is en geen onderdaan is van een partij bij
het geschil.

Elke vacature wordt vervuld op de voor de oorspronkel ijke
benoeming voorgeschreven wijze.
2.

3. Bij elk geschil waarbij meer dan twee partijen ZlJn betrok-

ken, benoemen de partijen die he~zelfde belang hebben in onderlinge
overeenstemming een arbiter, binnen het in het eerste 1 id, letter
b, hierboven aangegeven tijdvak.

Artikel 4
De partij bij het geschil die de procedure begint, stelt de
andere partij of partijen bij het geschil en de Secretaris schriftelijk hiervan in kennis. Deze kennisgeving bevat een uiteenzetting
van de eis en de gronden waarop deze is gebaseerd. De kennisgeving
wordt door de Secretaris aan alle Partijen toegezonden.

Artikel 5

I. Tenzij de partijen bij het geschil anders overeenkomen,
vindt de arbitrage pl aats te 's-Gravenhage, waar de registers van
het scheidsgerecht worden bewaard. Het scheidsgerecht stelt zijn
eigen procedureregels vast. Deze reCJ~ls verzek~ren dat elke partij
bij het geschil ten volle de gelegenheid heeft te worden gehoord en
haar zaak uiteen te zetten en tevens dat de procedure een vlot ver1oop heeft.
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2. Het scheidsgerecht kan tegeneisen die voortkomen uit het
geschil horen en erover beslissen.

Artikel 6
1. Indien het scheidsgerecht van mening is dat het prima facie

krachtens dit Protocol jurisdictie heeft, kan het:
a.

b.

op verzoek van een der partijen bij het geschil, de voorlopige voorzieningen aangeven die het nodig acht om de
onderscheiden rechten van de partijen bij het geschil te
beschermen;
alle voorlopige voorzieningen voorschrijven die het gezien
de omstandigheden gepast acht om ernst ige schade aan het
Antarct i sch milieu of de daarvan afhankel i jke en daarmee
samenhangende ecosystemen te voorkornen.

2. De partijen bij het geschil houden zich onverwijld aan alle

krachtens het eerste lid, letter b, hierboven voorgeschreven voorlopige maatregelen, in afwachting van een uitspraak krachtens artike l 10.
3. Niettegenstaande het in artikel 20, van het Protocol genoemde tijdvak, kan een partij bij het geschil te allen tijde door rnid:del van kennisgeving aan de andere partij of partijen bij het geschil en aan de Secretaris, overeenkomstig artikel 4, verzoeken
buitengewone spoed te betrachten bij het instellen van het scheidsgerecht om voorlopige noodvoorzieningen overeenkomstig dit artikel
aan te geven of voor te schrijven. In een dergelijk geval wordt het
scheidsgerecht zo spoedig mogel ijk samengestel d overeenkomst ig art i kel 3, behalve dat de tijdvakken in artikel 3, eerste lid, letters b, c, end, voor elk van deze gevallen worden teruggebracht
tot 14 dagen. Het scheidsgerecht beslist over het verz?ek om voorlopige ·noodvoorzieningen binnen twee maanden na benoeming van zijn
voorz it ter.
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4. Na een beslissing van het scheidsgerecht inzake een verzoek
om voorlopige noodvoorzieningen. overeenkomstig het derde lid hierboven, vindt de beslechting van het geschil plaats overeenkomstig
de artikelen 18, 19 en 20 van het Protocol.

Artikel 7
Een Partij die van mening is dat ZlJ een algemeen dan wel individueel rechtsbelang heeft dat wezenlijk kan worden geraaKt door de
uitspraak van een scheidsgerecht, kan intervenieren in de procedure, tenziJ het scheidsgerecht anders bepaalt .

Artikel 8
De part ijen bij het geschi l vergemakkel ijken het werk van het
scheidsgerecht en voorzien het met name, in overeenstemming met hun
wetgeving en met gebruikmaking van alle ten dienste staande middelen , van alle relevante documenten en informatie en stellen het in
staat, waar nod_ig, getuigen of deskundigen op te roepen en verklaringen van hen te verkrijgen.

Artikel 9
Indien een van de partijen bij het geschil niet voor het
scheidsgerecht verschijnt of haar zaak niet. verdedigt, kan elke
andere partij bij het geschil het sGheidsgerecht verzoeken de pro cedure voort te zetten en een uitspraak te doen.

Art i kel 10
1. Het scheidsgerecht doet een uitspraak in de aan het scheids gerecht voorgelegde geschillen op oasis van de bepalingen in het
Protocol en andere van toepassing zijnde rechtsregels die niet
strijdig zijn met deze bepalingen.
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2. Het scheidsgerecht kan ex aequo et bono in een aan het
scheidsgerecht voorgelegd geschil beslissen, indien de partijen bij
het geschil dit overeenkomen.

Art i ke l 11
1. Voordat het scheidsgerecht een uitspraak doet, ov~rtuigt het
zich ervan dat het bevoegd is te~ aanzien ~an het geschil en dat de

ei s en de tegenei s ten aanz i en van de
zijn.

f~iten

en het rec ht gegrond

2. De uitspraak dient vergezeld te gaan van een uiteenzetting

van de gronden waarop de beslissing is genomen en wordt medegedeeld
aan de Secretaris, die deze aan alle Partijen doet toekomen.
3. De uitspraak· i's onherroepelijk en bindend voor de partijen

bij het geschil en voor elke Partij die heeft ge'intervenieerd en
wordt onverwijld nageleefd. Het scheidsgerecht licht op verzoek van
PE'r ;>adij ~ij h~t gesch·il of een interven'ierende partij de uitspraak toe.
4. De uitspraak heeft geen bindende kracht behalve ten aanzien

van die bepaalde zaak.
5. Tenzij het scheidsgerecht aoders bepaalt.

komen de kosten

van het scheidsge,recht.. met inbegrip van de honorering van zijn
arbiters. gelijkelijk te11 laste van de partijen bij het geschil.

Artikel 12
Alle beslissingen van het scheidsgerecht, met inbegrip van de
beslissingen bedoeld in de artikelen 5, 6 en 11, worden genomen met
een meerderheid van de arbiters, die zich niet van stemming mogen
onthouden.
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Artikel 13
Dit Aanhangsel kan iiorden geamendeerd of gewijzigd door middel
van een overeenkomstig artikel IX, eerste lid, van het Verdrag inzake Antarctica aangenomen maatregel. Tenzij in de maatregel anders
wordt aangegeven, wordt de amendering of wijziging geacht te zijn
goedgekeurd en treedt zij in Werking een jaar na sluiting van de
Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica tijdens
welke zij werd aangenomen, tenzij een of meer van de Consultatieve
Part i jen bij het Verd rag i nzake Antarctica de Depos jtari s bi nnen
deze termijn ervan in kennis stellen dat zij een verlenging van die
termijn wensen of dat zij de maatregel niet kunnen goedkeuren.
2. Alle amenderingen of wijzigingen van dit Aanhangsel die in
werking treden overeenkomsti9 het eerste lid hierboven, treden
daarna in werking ten aanzien van elke andere Partij wanneer kennisgeving van haar goedkeuring door de Depositaris is ontvangen.
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BIJLAGE I BIJ HET PROTOCOL BETREFFENDE MILIEUBESCHERHING BIJ HET
VERDRAG INZAKE ANTARCTICA
MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE
-Artikel 1

Voorbereidingsstadium
1. De milieu-effecten van de in artikel 8 van het Protocol be-

doelde voorgenomen activiteiten worden voor aanvang
overeenkomstig de passende nationale procedures.
2.

bestudeerd

Indien van een activiteit wordt vastgesteld dat deze een

minder dangering of tijdelijk effect heeft. kan de activiteit onmiddellijk doorgang vinden.
Artikel 2

· Eerste Nilieu-evaluatie
J . Te n z i j

i s \' ::i s t g e s t e l d d a t e e n a c t i v i t e it mi nde r d an e en g e -

ring of tijdelijk effect heett. of tenzij een

Omvatter:de

Milie11-

evaluatie \.,,ordt opgesteld ov1?1·eenkomstig artikel 3. wordt een Eerste Milieu-evaluatie opgesteld. Deze bevat voldoende details
beooi·de 1en of "
t ijdel ijk effel

I.

1

· 11

·.·oorgenomen act iv i tei t

0111

te

meer dan een geri ng of

heett en bevat:

a.

een besclll'i.ivin9 van de voni·genomen activiteit. met inbe
g ,- i r van d n el. p 1 a ab . d 11 u r P. n i n t e 11 ~ i t e it : en

b.

een beschot1\'1i 119 van de a lJ rrna l i even voor de

voor~1e11omeri

activiteit en alle mogelijke effecten van de activiteit.
met i nbegi·i p van een bescho•l\.,,i ng van de cu111ul at i eve eff e( ·
ten in het licht van bestaande activiteiten en activiteiten waarvan bekend is dat zij zijn gepland.
2. Indien uit een Eerste Milieu-evaluatie blijkt dat een voorgenomen activiteit waarschijnlijk niet meer dan een gering of tijdelijk effect heeft. kan de activiteit doorgang vinden op voorwaarde dat passende procedures.
warden ingesteld

0111

evenlueel

inbegrip van tn°zicht.

het effect van de activiteit te beoonl"len en

te verifieren .
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met

Art i ke l 3
Om vat tend e Mf 7f eu- e va 7uat i e
1. Indien uit een Eerste Milieu-evaluatie blijkt of indien an-

derszins wordt

vastgesteld dat

een

voorgenomen activiteit waar-

schijnl ijk meer dan een gering of tijdelijk effect heeft, wordt een
Ornvattende Milieu-evaluatie opgesteld.
2. Een
a.

Omvattende

Milieu-ev~luatie

bevat:

e~n

beschrijving van de voorgenomen activiteit; met inbegrip van doel, plaats, duur en intensiteit, en mogelijke
alternatieven voor de activiteit, met inbegrip van het
alternatief om de activiteit geen doorgang te doen vinden.
en de gevolgen van deze alternatieven;

b.

een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu
waarmee voorspelde veranderingen dienen te worden vergeleken en een voorspell ing van de toekomst ige toestand van
het

milieu

indien

de

voorgenomen

activiteit

niet

plaatsvindt:
c.

een beschrijving van de methoden en gegevens die worden
gebruikt om de effecten van de voorgenomen activiteit te
voorspellen:

d.

een schatting van de aard. omvang. duur en intensiteit van
de

e.

mogelijke

directe

effecten

van

de

voorgenomen

activiteit:
een beschou1ving van de mogelijke indfrecte of fllinder belangrijke effecten van de voorgenomen activiteit:

f.

een bescholll'ling van de cumul at ieve effecten van de voo1·s1 1:-nomen activiteit in het licht van bestaaride activiteil ' 11
1

en
g.

andere activiteiten

waarvan

bekend

is

dat

zij

;-ij11

gepland:
een kenschetsing van de maatregelen, met inbegrip van programma's voor toezicht, die genomen kunnen worden om de
effecten van de voorgenomen activiteit te verminderen of
tot een mi 11 i mum te beperken, om onvoorz i ene effecten op te
sporen en om vroegt ijdig te \vaarschuwen omtrent nadelige
gevolgen van de activiteit alsmede om onverwijld en doeltreffend op te treden bij ongevallen.

h.

een kenschetsing van de onvermijdelijke effecten·van de
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voorgenomen activiteit;
i.

een beschouwing van de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en

j.

k.

1.

voor andere bestaande waarden en vormen van gebruik;
een kenschetsing van de 1eemtes in de kennis en van de
onzekerheden waarop men is gestuit bij het verzamelen van
krachtens dit lid vereiste informatie;
een niet-technische samenvatting van de krachtens dit lid
verstrekte informatie; en
naam en adres van de persoon of organisatie die de
Omvattende Milieu-evaluatie heeft opgesteld en het adres waar-

naar commentaren hierop dienen te worden gezonden.
Het ontwerp van de Ornvattende Milieu-evaluatie wordt ter
beschikking van het publiek gesteld en wordt toegezonden aan alle
Partijen. die het eveneens ter beschikking ·•. an het publiek stellen
voor commentaar . Er wordt een tijdvak van 90 dagen aangehouden voor
het ontvangen van commentaren .
3.

4. Het ontwerp van de Ornvattende

M1lieu-evaluatie wordt aan de
Commissie voorgelegd op hetzelfde tijdstip als waarop het wordt
toegezonden aan de Partije11. en ten minste 120 dagen voor de eerstvolgende Consultatieve Vergadering ~an het Verdrag inzake Antarctica. om op passende 1·1 ijze te woi·den bestudee1·d. ·
Er kan g~en definitieve beslissin9 1-1orden genomen orn de
voorgenomen activiteit doorgang te doen vinden in het ~1ebied waarop
het Verdrag inzake Antarctica van toepassinq is . tenzij de Consul tat ieve Vergadering van het Verdrag inzakc Antarctica gelegenheid
heeft gehad het ontwerp van de Ornvi.ttende Milieu-eval11atie op advies van de Commissie fe bestuderen, met dien verstande dat een
beslissing om de voorgenomen activiteit doorgang te doen vinden
5.

door de werking van dit lid niet langer wordt uitgesteld dan 15
maanden te rekenen van de datum van toezending van het ontwerp van
de Ornvattende Milieu-evaluatie.
Een definitieve Ornvattende Milieu-evaluatie behandelt en
bevat de op het ontwerp van de Omvattende Mil ieu-eval uat ie ontvan6.

gen commentaren of een sarnenva tt i ng hi ervan . De def in it i eve
t end e Mi1ieu-evaluatie,

kennisgeving van beslissingrn in verband
- 3 .
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Omva t -

hiermee, en evaluaties van de bete~enis. van de voorspelde effecten
in verhouding tot de voordelen van de voorgenomen activiteit, worden ten minste 60 dagen voor aanvang van de voorgenomen activiteit
in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing
is, toegezonden aan alle Partijen, die deze eveneens ter beschikking van het publiek stellen.
Artikel 4
Bes 1 i ssingen die gebaseerd dienen te worden op Omvattende
Hilieu-evaluaties

ledere beslissing over de vraag of een voorgenomen activiteit,
waarop .artikel 3 van toepassing is, doorgang dient te vinden, en zo
ja, of dit dient te geschieden in de oorspronkelijke of in een geA'ijzigde vorm, dient te worden gebaseerd op de Omvattende Milieuevaluatie en op andere ter zake 9oende overwegingen.
Artikel 5
Toezicht

1. Procedures dienen te worden ingesteld, met inbegrip van passende observatie van essentiele milieu-indicatoren, om het. effect
van een activiteit die doorgang vindt na de voltooiing van een Ornvattende
Milieu-evaluatie. te rapporteren en te verifieren.
2. Met de in het eerste lid hierboven en in artikel 2, tweede
lid, bedoelde procedures wordt beoogd een regelmatige en controleerbare registratie van de effecten van de activiteit te verkrijgen, onder andere om:
a.
b.

het mogelijk te maken te beoordelen in hoeverre dergelijke
effecten verenigbaar zijn met dit Protocol; en
informatie te verstrekken die nuttig is om effecten te
verminderen of tot een minimum te beperken, en eventueel
informatie te verstrekken over de noodzaak de activiteit
te schorsen, af te gelasten of te wijzigen.
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Artikel 6
Toezending van informat ie

De volgende informatie wordt toegezonden aan de Partijen,
voorgelegd aan de Commissie en ter beschikking van het publiek
gesteld:
I.

a.

een beschrijving van de in artikel 1 bedoelde procedures:

b.

een jaarlijkse lijst

van overeenkomstig artikel

stelde Eerste Milieu-evaluaties
daarvan genomen beslissingen:

c.

en

de

naar

2 opge-

aanleiding

belangrijke informatie verkregen door middel van overeenkomstig artikel

2,

tweede lid.

en artikel

5,

ingestelde

procedures. en elk optreden naar aanleiding daarvan; en
informatie zoals bedoeld in artikel 3. zesde lid.

d.

2. Eerste Milieu-evaluaties opgesteld overeenkomstig artikel 2
worden op verzoek ter beschikking gesteld.
J; ··ti

ke 1 7

/Joodgeva11en

1. Deze Bijlage is niet van toepassing in ·noodyevallen verband
houdend met de veiligheid van 111ensenlevens of van schepen. luchtvaartuigen.

of materieel

en faciliteiten van grate viaarde.

of de

bescherming van het 111ili('t1. 1·1aarvoo1· een activileit is vei·eist zonder dat de in deze
2.

Bijla~1e

Kennisgeving

waarvoor

anders

een

van

beschreven prncedures zijn voltooid.
in

noodgevallen ondernomen activiteiten.

Omvattende

Milieu-evaluatie dient

te warden

opgesteld. wordt onmiddellijk toegezo.nden aan de Partijen en voorgelegd aan de Commissie en een volledige toelichting op de verrichte

act iviteiten

wordt

verstrekt

activiteiten.

- 5 AVT91

binnen

90

dagen

na

deze

Artikel 8

Amendering of wijziging
l. Deze Bijlage kan worden geamendeerd of gewijzigd door een
maatregel aangenomen in overeenstemming met artikel IX, eerste lid,
van het Verdrag inzake Antarctica. Tenzij in de maatregel anders
wordt aangegeven, wordt de amendering of de wijziging geacht te
zijn aanvaard en treedt zij in werking een jaar na de sluiting van
de Consultatieve Vergadering van'het Verdrag inzake Antarctica tijdens welke zij werd aangenomen, tenzij een of meer van de Consultatieve Part"ijen bij het Verdrag inzake Antarctica de Oepositaris
binnen die termijn ervan in kennis stellen dat zij een verlenging
van die termijn wensen of dat zij de maatregel niet kunnen
goedkeuren.
2. Amenderingen of wijzigingen van deze Bijlage die in werking
treden overeenkomstig het eerste lid hierboven, treden daarna in
werking ten aanzien van iedere andere Partij, wanneer kennisgeving
van haar ~oedkeuring door de Depositaris is ontvangen.
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BIJLAGE II BIJ HET PROTOCOL BETREFFENDE MILIEUBESCHERMING BIJ HET
VERDRAG INZAKE ANTARCTICA
INS1ANDHOUDING VAN DE FLORA EN FAUNA VAN ANTARCTICA
Artikel 1

Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze Bijlage wordt, verstaan onder: ·
a.

"inheems zoogdier": ieder lid van een soort die behoort
tot de klasse ·Mammalia en die thuishoort in het gebied
waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is of
daar in bepaalde seizoenen door natuurlijke migratie
voorkomt;

b.

"inheemse vogel": ieder lid, in elke fase van zijn levenscyclus (met .inbegrip van eieren), van een soort die behoort tot de klasse Aves en die thuishoort in het gebied
waarop het Verdra~ inzake Antarctica van. toepassing is of
daar in bepaalde seizoenen door natuurlijke migratit

c.

d.

e.

f.
g.

voorkomt:
"inheemse plant": iedere vegetatie op land of in zoet water. met i nbegri p van bryofyten. korstmossen. zwammen en
algen. in elke fase van haar levenscyclus (met inbegrip
van zaden, en andere voortplantingscellen). die thuishoort
in het gebied waarop het ·verdrag inzake Antarctica van

t oe p a s s i n~1 i s : ·
"inheems ongev1erveld di er": :ieder op land of in zoet water
levend or;f1-1erveld dier, in elke fase van zijn levenscy :
clus. dat thuishoort in het · gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is;
"bevoegde autoriteit": iedere persoon of instant~e •Jie
door een Partij gernachtigd is om vergunningen af te geven
krachtens deze Bijlage;
"vergunning": een officiele schriftelijke vergunning afgegeven door een bevoegde autoriteit;
"het onttrekken van planten of dieren aan hun populatie":

• 1 -
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h.

i.

inheemse zoogdieren of vogels doden, verwonden, gevangennemen, vastpakken of moedwillig beschadigen, dan wel inheemse planten in zulke hoeveelheden verwijderen of beschadigen dat hun plaatselijke verspreiding of rijkdom
aanmerkelijk wordt aangetast;
"schadelijk optreden":
i.
het vliegen in of het doen landen van helikopters of
andere l uchtvaartuigen zodani g dat concentrat ies vogel s en zeehonden worden verstoord;
ii. het gebruiken van voertuigen of vaartuigen, met inbegrip van hovercraft en kleine boten, zodanig,dat concentraties vogels en zeehonden worden verstoord;
iii . het gebru i ken van exp 1os i even of vuurwapens zodan i g
dat
concentraties
vogels
en
zeehonden
worden
verstoord;
iv. het opzettel ijk verstoren van broedende of ruiende
vogels of concentraties vogels en zeehonden door personen te voet;
v.
het aanmerkelijk beschadigen van concentraties inheemse, op 1and voorkomende, p1an ten door het doen
landen van luchtvaartuigen of het rijden in vo_ertuigen, dan we l door · erop te 1open, of op een and ere
wijze;
vi. activiteiten die een belangrijke nadelige wijziqing
van de leefmilieus van een soort of een populatie van
inheemse zoogdieren, vogels, plantr::-11 of bngevJervelde
dieren tot gevolg hebben; en
"Verdrag tot regeling van de walvisva11':)st.'': het Verdrag
gedaan te Washington op 2 december 1946.
Artikel 2
Noodgeva77en

1. De bepalingen van deze Bijlage zijn niet van toepassing in

noodgevallen betreffende de veiligheid van mensenlevens of van
schepen, luchtvaartuigen, of materieel en facil iteiten van grote
waarde, of de bescherming van het milieu.
2. Van activiteiten ondernomen in noodgevallen wordt onverwijld
kennisgeving gedaan aan alle Partijen.

- 2 .
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Artikel 3
Bescherming van de inheemse flora en fauna
1. Het onttrekken van planten en dieren aan .hun populatie of

schadelijk optreden
vergunning.

is

verboden,

behalve

overeenkomstig

een

2. Deze vergunni ngen verme 1den de toegestane act i viteit, met
inbegrip van wanneer, waar en door wie deze zal worden uitgevoerd
en worden uitsluitend in de volgende omstandigheden afgegeven:
a.

b.

c.

met het oog op levering van specimina ten behoeve van
wetenschappelijk
onderzoek
of
wetenschappelijke
informatie;
met het oog op levering van specimina ten behoeve. van
musea, herbaria, dierentuinen, botanische tuinen of
andere educatieve of culturele instellingen of toepassingen; en
met het oog op een regeling voor onvermijdelijke gevolgen van wetenschappelijke activiteiten d~e anderszins niet zijn toegestaan krachtens de letters a en b
hierboven, of Van de bouw en bedrijfsvoering van facil iteiten voor wetenschappelijke ondersteuning.

3. Afgi fte van deze vergunni ngen· wordt beperkt ten ei nde te
verzekeren dat:
a.

b.

c.

niet meer inheemse zoogdieren, vogels of planten aan hun
popul at ie worden onttrokken dan stri kt noodzakel ijk om de
doelstellingen beschreven in het tweede lid hierboven te
verwezenlijken;
uitsluitend kleine aantallen inheemse zoogdieren of vogels
worden gedood en in elk geval niet meer inheemse zoogdieren of vogels van plaatselijke populaties worden gedood.
dan er, gevoegd bij de aantallen zoogdieren of vogels die
het anderszins is toegestaan aan hun populatie te onttrekken, normaal door natuurlijke voortplanting in het volgende seizoen kunnen worden vervangen; en
de verscheidenheid aan soorten alsmede de voor hun bestaan
- 3 -
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essentiele leefmilieus, en het evenwicht van de ecosystemen binnen het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica
van toepassing is, worden gehandhaafd.
4. Alle soorten inheemse zoogdieren, vogels en planten genoemd
in Aanhangsel A bij deze Bijlage worden aangewezen als "Speciaal
Beschermde Soorten" en genieten speciale bescherming door de
Partijen.

.

5. Er wordt geen vergunni ng afgegeven voor het onttrekken van
een Speciaal Beschermde Soort aan haar populatie tenzij:

a.
b.
c.

dit een dwingend wetenschappelijk doel dient;
hiermee niet het voortbestaan of het herstel van die soort
of plaatselijke populatie in gevaar wordt gebracht; en
hiervaar waar magel ijk niet-letale technieken warden
gebruikt.

Het onttrekken van inheemse zaogdieren en vogels aan hun
populatie vindt zodanig plaats dat dit zo min mogelijk pijn en lijden met zich meebrengt.
6.

Artikel 4
Het in het gebied binnenbrengen van niet-inheemse soorten,
parasieten en ziekten
1. Er worden geen dier- of plantesaorten die niet inheems zijn

in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing
is, binnengebracht op het land, op ijsplaten of in het water waarap
het Verdrag inzake Antarctica van to.epassing is, behalve overeenkomstig een vergunning.
2. Er warden geen honden binnengebracht op het land of op ijsplaten en de honden die momenteel in deze gebieden aanwezig zijn
dienen uiterlijk 1 april 1994 te zijn verwijderd:

3. Vergunningen krachtens het eerste lid hierboven worden afgegeven om de invoer van uitsluitend de in Aanhangsel B bij deze Bij1age genoemde p1ant en en di eren moge l i j k te ma ken en verme 1den de
soorten, aantallen en, waar passend, leeftijd en geslacht, alsmede
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de voorzorgen die gen omen worden om ontsnappi ng of contact met de
inheemse flora en fauna te voorkomen .
.4. Planten of dieren waarvoor een vergunning is afgegeven overeenkomstig het eerste en derde lid .hierboven worden voor het verlopen van de vergunning verwijderd uit het gebied waarop het Verdrag
inzake Antarctica van toepassing is, of worden verwijderd door verbranding dan wel met behulp van _even doeltreffende middelen waardoor risico voor de inheemse flora en fauna uitgesloten wordt. De
vergunning vermeldt deze verplichting. Alle andere planten of dieren die worden binnengebracht in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is en daar niet thuishoren, met inbegri p van daarui. t voortgekomen pl anten en di eren,. worden verwi jderd uit het gebied dan wel verwijderd door verbranding of met behul p van even do~ ltreffende midde 1en steri el gemaakt, tenz ij is
vastgesteld dat zij .geen risico vormen voor . de inheemse flora en
fauna.
5. Geen enkele bepaling in dit artikel is van toepassing op de
invoer van voedsel in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is, mits hiertoe geen levende dieren worden
ingevoerd, en alle delen en produkten van planten en dieren onder
zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden worden .bewaard en verwijderd overeenkomst i g Bi j 1 age I I I bi j het Protocol en Aanhangse l C
bij deze Bijlage.
6. Elke Partij vereist dat voc.rzorgen, met inbegrip van de in
Aanhangsel C bij deze Bijlage genoemde voorzorgen. worden getroffen
om te voorkomen dat niet in de inheemse flora en fauna aanwezig·
zijnde micro -organismen (zoals virussen, bacterien, parasieten.
gisten en zwammen) in het gebied worden binnengebracht.
Artikel 5
Jnformatie

Elke Partij stelt informatieve ~ocumentatie op waarin, met
name, de verboden act iv ite it en worden beschreven en waari n 1 ijsten
worden verstrekt van Speciaal Beschermde Soorten en relevante Be schermde Gebieden en stelt deze ter beschikking van alle in het
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gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is aanwezig zijnde personen of personen die voornemens zijn daarheen te
gaan, ten einde te verzekeren dat die personen op de hoogte zijn
van de bepalingen van deze Bijlage en deze in acht nemen.
Artikel 6

Uitwisse1ing van informatie
1. De Partijen treffen regelingen voor:
a.
het verzamelen en uitwisselen van registers (met inbegrip van registers van vergunningen) en ·statistieken inzake de aantallen of hoeveelheden ~an alle
soorten i nheemse zoogd i eren, voge ls of pl an ten die
jaarlijks in het gebied waarop het Verdrag inzake
Antarctica van toepassing is, aan hun populatie worden onttrokken;
b.
het ~erkri jg en en uitwi ssel en van i nformat i e i nzake
de stand van de . inheemse zoogdieren, vogels, planten
en ongewervelde dieren in he1_ gebied ~aarop het Verdrag i nzake Antarctica van toepass i ng is, en de mate
waarin elke soort of populatie bescherming behoeft;
c.
het vaststellen van _ een gemeenschappelijk model waarin i11formatie door Partijen wordt voorgelegd overeenkomstig het tweede lid hieronder.
2. Elke Partij licht de andere Partijen alsmede de Commissie
voor eind nove111ber van elk jaar in over elke ingevolge het eerste
lid hierboven ondernnmen slap en over het aantal en de aard van de
krachtens deze Bijlage in de daaraan voorafgaande periode van l
juli tot en met 30 juni afgegeven vergunningen.
Artikel 7

Betrekking met andere overeenkomsten buiten het Antarctisch
Verdragssyteem
De bepalingen in deze Bijlage laten de recnten en verplichtingen van de Partijen uit hoofde van het Verdrag tot regeling van de
walvisvangst onverlet.
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Artikel 8
Toetsing
De Partijen toetsen voortdurend de maatregelen voor de instandhouding van de flora en fauna van Antarctica, daarbij rekening houdend met eventuele aanbevelingen van de Commissie.
Artikel 9
Amendering of wijziging
1. Deze Bi j l age kan word en geamendeerd of gewi jz i gd door een

maatregel aangenomen in overeenstemming met artikel IX, eerste lid,
van het Verdrag inzake Antarctica. Tenzij in de maatregel anders
wordt aangegeven, wordt de amendering of wijziging geacht te zijn
aanvaard en treedt zij in werking een jaar na de sluiting van de
Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica tijdens
welke zij werd aangenomen, tenzij een of meer van de Consultatieve
Partijen bij het Verdrag inzake Antarctica de Depositaris binnen
die termijn ervan in kennis stellen dat zij een verlenging van die
termijn wensen of dat zij de maatregel niet kunnen goedkeuren.
2. Amenderingen of wijzigingen van deze Bijlage die in werking

treden overeenkomstig het eerste lid hierboven, treden daarna in
werking ten aanzien van iedere andere Part ij wanneer kennisgeving
van haar goedkeuring door de Depositaris is ontvangen.
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AANHANGSELS BIJ DE BIJLAGE
Aanhangsel A
Speciaal Beschermde Soorten
Alle soorten van het geslacht Arctocephalus, pelsrobben. Ommatophoca rossii, Ross-Zeehonden.
Aanhangsel B
Invoer van planten en dieren
De volgend~ planten en dieren mogen worden ingevoerd in het gebied
waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is overeenkomstig vergunningen afgegeven krachtens artikel 4 van deze Bijlage:
a.
b.

kamerplanten; en
laboratoriumdieren en -planten met inbegrip van virussen,
bacterien, gisten en zwammen.

Aanhangsel C
Voorzorgen om binnenbrengen van micro-organismen te voorkomen
Pluimvee. Levend pluimvee of andere levende vogels mogen
niet het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van · toepassing
is, worden binnengebracht. Voordat geslacht p~uimvee wordt verpakt
voor verzending naar het gebied waarop het Verdr.ag inzake Antarctica van toepassing is, wordt het gecontroleerJ op tekenen van ziekten, zoals de ziekte van Nev1castle, tuberculose en gistinfectie. Al
het niet geconsumeerde pluimvee of Jelen daarvan worden verwijderd
uit het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing
is of word en verwi jderd door verbrandi ng of met behul p van even
doeltreffende middelen, waardoor risico voor de inheemse flora en
fauna wordt uitgesloten.
1.

lnvoer
vermeden .
2.

van

niet-steriele
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aarde

wordt

zoveel

mogelijk

BIJLAGE III BIJ HET PROTOCOL BETREFFENOE MILIEUBESCHERMING BIJ HET
VERDRAG INZAKE ANTARCTICA
AFVALVERWIJDERING EN AFVALBEHEER
Artikel 1
Algemene verplichtingen
1. Deze Bijlage is van toepassing op activiteiten die worden

ondernomen in het gebi ed waarop het Verd rag i nzake Antarctica van
toepassing is en die voortvloeien uit programma's voor wetenschappel ijk onderzoek, toeristische activiteiten en alle andere gouvernementele en niet-gouvernementele activiteiten in het gebied waarop
het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is en waarvan vooraf,
krachtens artikel VII, vijfde lid, van het Verdrag inzake Antarctica kennisgeving diert. te worden gedaan, met inbegrip van daarmee
samenhangende logistieke ondersteuning.
2. De hoeveelheid afval geproduceerd of gestort of verbrand ·in
h~t gebied waarop het Verdr2-g inzake Antarctica van toepassing is,
w~rdt zoveel mogelijk beperkt om het effect op het Antarctisch milieu tot een minimum te beperken, alsmede om verstoring van de natuurlijke waarden van Antarctica, van wetenschappelijk onderzoek en
van andere vormen van gebruik van Antarctica die verenigbaar zijn
met het Verdrag inzake Antarctica, tot een minimum te beperken.
3. Opslag, stcirten en verbranden, en afvoer van afval uit het
gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is alsmede hergebruik en reductie aan de bron vormen essentiele overwe,
gingen bij het plannen en uitvoeren van activiteiten in het gebied
waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is.
4. Afva 1 afgevoerd uit het gebi ed waarop het Verd rag i nzake
Antarctica van toepassing is, wordt zoveel mogelijk geretourneerd
naar het land dat de activiteiten heeft georganiseerd waardoor het
afval is ontstaan, of ieder ander land waar regelingen zijn getroffen voor het storten of verbranden van dit afval overeenkomst ig
relevante internationale overeenkomsten.

- 1 -

AVT91

5. Vroegere en huidige afvalstort- en verbrandingsplaatsen op
land en verlaten werkplaatsen waar activiteiten op Antarctica hebben p1aatsgevonden, worden schoongemaakt door de veroorzaker van
dat afval en de gebruiker van die plaatsen . Deze verplichting wordt
niet uitgelegd als zou vereist zijn:
a.
b.

dat een object dat is aangewezen als een historische
plaats of historisch monument wordt afgevoerd; of
dat een object of afvalmateriaal in omstandigheden waar de
afvoer door middel van ongeacht wel ke uitvoerbare methode
zou leiden tot grotere nadelige milieu-effecten .dan wanneer het object of het afvalmateriaal op dezelfde plaats
blijft, wordt afgevoerd.

Artikel 2
Afvoer van afval uit het gegied waarop het Verdrag inzake
Antarctica van toepassing is
1 . Indien de volgende soorten afval zjjn ontstaan na de inwer-

kingtreding van deze Bijlage, worden deze door de veroorzaker hiervan afgevoerd uit het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica
van toepassing is:
a.
b.
c.
d.

e.

f.

g.
h.

radioactieve materialen ;
elektrische batterijen;
brandstof , zowel in vloeibare als in vaste vorm;
afval dat een schadelijk gehalte aan zware metalen of
acuut toxische of schadelijke, moeilijk afbreekbare,
verbindingen bevat;
polyvinylchloride (PVC}, polyurethaan schuim, polystyreen schuim , rubber en smeerolie, behandeld hout
en andere produkten die addit ieven bevatten waardoor
bij verbranding schadelijke emissie kan ontstaan;
al het andere plastic afval, met uitzondering van
LDPE-v·~rpakkingsmateriaal
(zoals .zakken voor de opslag van afval), mits dit verpakkingsmateriaal wordt
verbrand overeenkomstig artikel 3, eerste lid;
brandstofvaten; en
ander vast, niet-verbrandbaar afval;
- 2 -

AVT91

met di en verstande dat de verpl ichting om vaten en nietverbrandbaar vast afval bedoeld in de letters g en h hierboven af
te voeren, niet van toepassing is in omstandigheden waar het verwijderen van dit afval door middel van ongeacht we.lke uitvoerbare
methode zou leiden tot grotere nadelige milieu-effecten dan wanneer
deze op dezelfd~ plaats blijven.
2. Vloeibaar afval dat niet valt onder het eerste lid hierboven, sanitair afval alsmede vloeibaar huishoudelijk afval wordt zo
veel moyelijk uit het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica
van toepassing is, afgevoerd door de veroorzaker van dit afval.
3. De volgende soorten afval worden afgevoerd uit het gebied
waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is door de veroorzaker van dit afval, tenzij het is verbrand, door een autoclaaf
is gevoerd of anderszins is behandeld om steriel te maken:
a.
b.
L.

overblijfselen van k~rkassen van ingevoerde dieren;
laboratoriumcultuur van micro-organismen en plantaardige pathogene stoffen; en
in het gebied binnengebrachte vogelprodukten.
Artikel 3
Verbranding van afva7

l. Behoudens het tweede 1 id hieronder 1-1ordt ander verbrandbaar
afval dan bedoeld in artikel 2, eerste lid, dat niet is afgevoerd
uit het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing
is, verbrand in verbrandingsovens, waarbij schadelijke ernissie zo
veel mogel ijk wordt beperkt. Er wordt rekening gehouden met alle
emissienormen en richtlijnen voor materieel die onder andere kunnen
warden aanbevolen door de Commissie en de Wetenschappelijke Commissie voor Onderzoek op Antarctica . De vaste verbrandingsresten worden afgevoerd u it het gebi ed waarop het Verd rag i nzake Antarctica
van toepassing is.
2. Het in de open lucht verbranden van afval wordt zo snel mogel ijk stapsgewijs afgeschaft, maar uiterl ijk aan het eind van het
seizoen 1998/1999 . In afwachting van de voltooiing van die stapsgewijze afschaffing wordt, wanneer het nodig is zich te ontdoen van
afva l door verbrand i ng in de open l ucht, reken i ng gehouden met de
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wi ndri cht i ng, de wi ndkracht en het. soort afva l dat wordt verbrand
om afzetting van deeltjes te beperken en te vermijden dat deze worden afgezet in gebieden van bijzondere biologische, wetenschappelijke, historische of esthetische betekenis of van betekenis als
wildernis, met inbegrip van, met name, de gebieden die bescherming
genieten uit hoofde van het Verdrag inzake Antarctica.
Artikel 4
Andere wijzen van verwijderen van afva1 op land
1. Afval dat niet is afgevoerd, of gestort of verbrand overeenkomstig de· artikelen · 2 en 3 wordt niet verwijderd in ijsvrije gebieden of in zoetwatersystemen.
2. Sanitair afval, vloeibaar huishoudelijk afval alsmede ander
vloeibaar afval dal niet is afgevoerd uit het gebied waarop het
Verdrag inzake Antarctica van toepassing is, wordt zo min mogelijk
verwijderd op zeeijs, ijsplaten of de ijskap, met dien verstande
dat afval ontstaan in landinwaarts op ijsplaten of op de ijskap
gelegen stations mag worden gestort in diepe ijsputten, waar een
dergelijke storting de enig uitvoerbare methode is. Dergelijke put- ·
ten worden niet aanyelegd op bekende stroomlijnen in ijs die eindigen bij ijsvrije gebieden of in gebieden met een hoge af~melting.
3. Afval ontstaan in bivakken wordt zoveel mogelijk door de
veroorzaker van dat afval afgevoerd naar ondersteunende stations of
schepen om te worden verwijderd overeenkomstig deze Bijlage.
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Artikel 5
Het lozen van afval in zee
1. Sanitair afval alsmede vloeibaar huisafval kan direct in zee
worden geloosd, daarbij rekening houdend met het assimilatievermogen van het ontvangende mariene milieu en op voorwaarde dat:
a.

b.

de lozing geschiedt, · indien uitvoerbaar, op ~en plaats
waar voorwaarden aanwezi~ zfjn voor een onmiddellijke verdunning en een snelle verspreiding; en
grote hoeveelheden afval {ontstaan in stations waar de
gemiddelde wekelijkse bezetting in de australe zomer uit
ongeveer 30 personen of meer bestaat) ten minste een macerat iebewerking heeft ondergaan.

2. Het bijprodukt dat ontstaat bij de behandeling van sanitair
afval met behulp va~ ~en roterende biologische waterzuiveringstrommel of met soortgelijke procedes kan worden verwijderd in zee mits
die verwijdering geen nadelige ~:ivloed heeft op. het plaatselijke
rr.ii :e~;

'=' '

t :o C:ie v::n,;Jd;:;r i1 1g in ?ee teve:i ::, in O\E'reenstemming is
met Bijlage IV bij het Protocol.
mi

Artikel 6
Opslag van afval
Al het afval dat dient te worden· afgevoerd uit het gebied waarop het Verdrag in~ake Antarctica van toepassing is, dan wel anderszins dient te worden verwijderd, wor~t zodanig tijdelijk opgeslagen
dat verspreiding daarvan in het mfl ie·u wordt voorkomen.
Artikel 7
Verboden produkten
Er worden geen polychloorbifenylen (PCB's), niet-steriele aarde, polystyrene bolletjes, chips of soortgelijke vormen van verpakking, of pesticiden (anders dan vereist voor wetenschappelijke,
medische of hygienische doeleinden) binnengebracht op het land of
ijsplaten of in het water in het gebied waarop het Verdrag inzake
Antarctica van toepassing is.
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Artikel 8

Afva1beheersp1anning
Elke Partij die zelf activiteiten uitvoert in het gebied
waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is, stelt ten
aanzien van die activiteiten een classificatiesysteem voor het verwijderen van afval op als basis voor de registratie van afval en
ten einde onderzoek te vergemakkelijken ter evaluatie van de
milieu-effecten van wetenschappelijke activiteiten en daarmee samenhangende logistieke ondersteuning. Hiertoe wordt geproduceerd
afval geclassificeerd als:
1.

a.
b.
c.
d.
e.

sanitair afval en vloeibaar huishoudelijk afval (Groep 1);
ander vloeibaar afval en chemicalien, met inbegrip van
brandstoffen en smeermiddelen (Groep 2);
te verbranden vaste stoffen (Groep 3);
ander vast afval (Groep 4); en
radioactief materiaal (Groep 5) .

2. Ten einde het effect van afval op het Antarctische milieu

verder te beperken, stelt elke Partij afvalbeheersplannen op die
zij jaarlijks toetst en bijstelt (met inbegrip van afvalbeperking,
opslag en verwijdering), en waarin voor elke vaste plaats, voor
bivakken in het algemeen en voor elk schip (anders dan kleine boten
die onderdeel zijn van de bedrijfsvoering van vaste . plaatsen of van
schepen en rekening houdend met bestaande beheersplannen voor schepen) het volgende wordt vermeld :
a.
b.
c.
d.

programma ' s voor het schoonmaken van bestaande afvalstort en verbrandingsplaatsen en verlaten werkplaatsen;
van kracht zijnde en geplande afvalbeheersregelingen, met
inbegrip van definitieve verwijdering;
van kracht zijnde en geplande regelingen om de gevolgen
van afval en afvalbeheer voor het milieu te analyseren; en
andere pogingen om de gevolgen van afval en afvalbeheer
voor het milieu tot een ~inimum te bepefken .

3. Elke Partij stelt voor zover mogelijk een inventaris op van

locaties waar in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden
(zeals overslagplaatsen, brandstofdepots, veldbases , neergestorte
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vl iegtuigen) voordat de informatie verloren is gegaan, zodat met
die locaties rekening kan worden gehouden bij het in de toekomst
plannen van wetenschappelijke programma's (zoals chemisch onderzoek
van het ijs, milieuvervuilende stoffen in korstmossen of het boren
naar ijskernen).
Artikel 9
Toezending en toetsing van afvalbeheersplannen
overeenkomstig artikel 8 opgestelde afvalbeheersplannen,
rapporten over de uitvoering hiervan en de inventarissen bedoeld in
artikel 8, derde lid, maken onderdeel uit van de ja.arlijkse
informatie-uitwisselingen overeenkdmstig de artikelen III en VII
van het Verdrag inzake Antarctica en daarmee verband houdende Aanbevel ingen krachtens artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica.
I. De

2. Elke Part ij zendt af schri ft en van haar afva l beheerspl annen
en rapporten inzake de uitvoering en toetsing hiervan, aan de
Commissie.
3. De Comrri::.sie kan afva-1beheersplannen en rapµorteri daarover
toetsen en kan commentaren hierop, met inbegrip van suggesties om
de effecten tot een minimum te beperken en wijzigingen en verbetering van de plannen , ter bestudering aan de Partijen voorleggen.
4. De Partijen kunnen informatie uitwisselen en advies verstrekken over, onder andere, ter beschikking staande schone technologieen, aanpassing van bestaande installaties, speciale eisen ten
aanzien van uitstromende vloeistoffen en passende verwijderings- en
loosmethoden.
Artikel IO
Beheersprocedures in de praktijk
Elke Partij:
a.

wijst een functionaris aan die afvalbeheersplannen ontwikkelt en controleert; ter plekke wordt deze verantwoordelijkheid overgedragen aan een geschikte persoon op elke
plaats;
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b.

c.

ziet erop toe dat leden van haar expedities training krijgen die erop gericht is om het effect van haar werkzaamheden op het Antarct i sch mi 1 i eu te beperken en hen op de
hoogte te stellen van de eisen van deze Bijlage; en
ontmoedigt het gebruik van produkten vervaardigd van polyvinylchloride (PVC} en ziet erop toe dat haar expedities
naar het gebi ed waarop het Verd rag i nzake Antarctica van
toepassing is ingelicht worden over PVC-produkten die zij
eventueel binnenbrengen ·in het gebied waarop het· Verdrag
inzake Antarctica van toepassing is, zodat deze. produkten
vervol gens overeenkomst i g deze Bijl age kunnen worden
verwijderd.
Art i kel 11
Toetsing

Deze Bijlage wordt aan regelmatige toetsing onderworpen ten
e i nde te verzekeren dat deze wordt bi jgewerkt om verbeteri ngen in
de technologie en procedures voor het verwijderen van afval daarin
op te nemen en een maximale bescherming van het Antarctisch milieu
te waarborgen.
Art i ke l 12
Noodgeva77en
1 . Deze Bijlage is niet van toepassing in noodgevallen verband

houdend met de veil igheid van mensenlevens, of ~1et de veil igheid
van schepen , luchtvaartuigen of ande~ materieel en andere facil i- ·
teiten van grote waarde, of de bescher.ming van het milieu.

2. Van activiteiten ondernomen in 'noodgevallen wtirdt onverwijld
kennisgeving gedaan aan alle Partijen en aan de Commissie.
Artikel 13
Amendering of wijziging
1. Oeze Bijl age kan worden geamendeerd ·of gewijzi.gd door een

maatregel aangenomen in
van het Verdrag inzake
wordt aangegeven, wordt
aanvaard en treedt zij

overeenstemming met artikel IX, eerste lid,
Antarctica . Tenzij in de maatregel anders
de amendering of wijziging geacht te zijn
in werking een jaar na de sluiting v.an de
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Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica tijdens
welke zij werd aangenomen, tenzij een of meer van de Consultatieve
Partijen bij het Verdrag inzake Antarctica de Oepositaris binnen
die termijn ervan in kennis stellen dat zij een verlenging van die
termijn wensen of dat zij de maatregel niet kunnen goedkeuren.
2.. Amenderingen of wijzigingen van deze Bijlage die in werking
treden overeenkomstig het eerste 1id hierboven, treden daarna in
werking ten aanzien van iedere andere Partij wanneer kennisgeving
van haar goedkeuring door de Oepositaris is ontvangen.
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BIJLAGE IV BIJ HET PROTOCOL BETREFFENDE MILIEUBESCHERMING BIJ HET
VERDRAG INZAKE ANTARCTICA
VOORKOMING VAN MARIENE VERONTREINIGING
Artikel 1

Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder:
a. "lozen": ieder vrijkomen (van stoffen} van een schip, hoe
ook veroorzaakt, met inbegrip van ontsnappen, over board zetten, wegvloeien, lekken, pompen, storten of ledigen;
b. "vuilnis": alle soorten etensresten, huishoudelijk afval en
afval voortvloeiende uit de bedrijfsvoering, met uitzondering
van verse vis en gedeelten daarvan, ontstaan tijdens de normale

bedrijfsvoering van

het

schip,

met

uitzondering

van de

stoffen vallend onder de art1kelen 3 en 4;
c.

"MARPOL 73/78": het Internationaal Verdrag ter voorkoming

van verontreiniging door schepen,

1~73,

zoals gewijzigd bij

het Protocol van 1978 en bij enige andere van kracht zijnde
wijziging daarna;
d . "schadelijke vloeistof": iedere schadelijke vloeistof· zoals
omschreven in Bijlage II bij . MARPOL 73/78;
e.

"olie": minerale olie in iedere vorm, daaronder begrepen

ru1ve olie , stookolie, oliehoudend slik.

oliea~val

en geraffi-

neerde produkten (anders dan petrochemische pn1dukten die val.len onder de bepalingen van artikel 4):
f.

"oliehoudend mengsel": een mengsel dat olie bevat in elk

gehalte;
g. "schip": elk vaartuig, van welk type ook, dat in het mariene

milieu

opereert,

waaronder

begrepen:

draagvleugelboten.

luchtkussenvaartuigen,
onderwatervaartuigen,
vaartuige~
drijvende toestand, alsmede vaste of drijvende platforms.
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Artikel 2
Toepassing
Deze Bijlage is, ten aanzien van elke Partij, van toepassing
op schepen die gerechtigd zijn haar vlag te voeren, en ten aanzien
van andere schepen die zich bezig houden met of ondersteuning ver1 enen aan haa r werkzaamheden in het Antarct i sche gebi ed, terwi j l
deze dienst doen in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica
van toepassing is.

Artikel 3
Lozen van olie
Elke lozing in zee van olie of oliehoudende mengsels is
verboden, behalve in de gevallen toegestaan krachtens Bijlage I bij
MARPOL 73/78. Terwijl zij werkzaam zijn in het gebied waarop het
Verdrag inzake Antarctica van toepassing is, dienen schepen alle
oliehoudend slik, vuile ballast, tankwaswater en andere oliehQ~den
rle residuen en mengsels die niet in de zee mogen worden geloosd,
aan boord te houden. Schepen mogen deze residuen alleen lozen buiten het gebied waarop het Verd~ag inzake Antarctica vah toepassing
is, afgeven aan ontvangstinrichtingen of lozen zoals anderszins
toegestaan krachtens van Bijlage I bij MARPOL.
l.

I

2. Dit artikel is niet van toepassing op:
a. het lozen in zee van olie of oliehoudende mengsels ten ge-.
volge van schade aan het schip of aan de uitrusting daarvan:
i. mits na optreden van de beschadiging of na het ontdekken van het lozen alle redel~jke voorzorgen zijn getroffen
om de lozing te voorkomen of tot een minimum te beperken;
en
ii. behalve in geval de eigenaar of de kapitein handelde
met het voornemen schade te veroorzaken, dan wel op roeke-·
loze wijze en in de wetenschap, d~t er waarschijnlijk
schade zou ontstaan; of
b. het lozen in zee van oliehoudende stoffen, indien dit gebeurt ter bestrijding van bepaalde gevallen van verontreiniging ten einde de schade door de verontreiniging tot een minimum te beperken.
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Artikel 4
Lozen van schadelijke vloeistoffen
Het lozen in zee van schadelijke vloeistoffen en andere chemische of andere stoffen in hoeveelheden of concentraties die schadel ijk zijn voor het mariene milieu is verboden.

Artikel 5
Storten van vuilnis
1. Hef storten fn zee van alle kunststoffen, met inbegrip van

doch niet beperkt tot trossen en visnetten van synthetisch materiaal en plastic vuilniszakken, is verboden.
2. Het storten in zee van alle ·andere vuilnis, met inbegrip
van papierprodukten, lompen, glas, metaal, flessen, aardewerk, verbrandingsas, stuwhout en bekledings- en verpakkingsmaterialen, is
verboden.
3. Het storten in zee van voedselresten kan worden toegestaan,
indien deze door een afbreek- of maalinstallatie zijn gevoerd, mits
zulk storten, behalve in de gevallen toegestaan uit hoofde van Bij1age V bi j MAR POL 73/78, zo ver a1s moge 1 i j k van het 1and en van
ijsplaten geschiedt, maar in elk geval niet minder dan 12 zeemijlen
van het dichtstbijzijnde land of de dichtstbijzijnde ij:.rihten.
Deze afgebroken of gemalen voedsc:~resten moeten een roo~,Lf:.·1· met
g aten van maxi maa l 25 nlill door snee kunnen pas seren.
4. lngeval onder dit artikel vallende stoffen of materialen
zijn vermengd met andere stoffen of materialen voor · storten of lozen, waarvoor afwijkende eisen gelden met betrekking · tot storten of
lozen, zijn de zwaarste eisen voor storte~ of l~zen van toepassing.
5. De bepal ingen van het eerste en tweede 1 id hierboven zijn
niet van toepassing op:
a. het ontsnappen van vuilnis ten gevolge van schade aan een
schip of aan de uitrusting daarvan, mits all·e redelijke voorzorgen zijn genomen vririr en na het ontstaan van de schade, om
het ontsnappen te voorkomen of tot een minimum te beperken; of
b. het toevallige verlies van synthetische visnetten, mits
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alle redelijke
voorkomen .

vodrzorgen

zijn genomen

om dit

verlies

te

. 6 . De Partijen vereisen, waar passend, het gebruik van een
vuilni sjournaal.

Artikel 6

Lozen van sanitair afva7
1. Be ha 1 ve wanneer het de werkzaamheden in het Antarct i sch
gebied onnodig zou belemmeren:
a . legt elk.e Partij een algeheel verbod op aan alle lozingen
in zee van onbehandeld sanitair afval ("sanita1r afval" zoals
omschreven in Bijlage IV bij MARPOL 73/78) binnen 12 zeemijlen
van het lar~ ~f van ijsplaten;
b. buiten deze afstand mag in een verzanieltank opgeslagen sanitair afval niet ineens worden geloosd, do.ch in een matig
tempo en, wanneer uitvoerbaar, terwijl het schip zijn vaarroute vervolgt met een ~ilelheid van ten minste 4 knopen.
Oit lid is niet van toepassing op schepen waarvoor een certificaat is afgegeven voor het vervoer van ten hoogste 10 personen.

2. De Pa1·tijen vereisen, waar passend,
journaal voor sanitair afval.

het gebruik van een

Artikel 7

Noodgeva71en
I. De artikelen 3, 4, 5 en 6 van deze Bijlage zijn niet van
toepassing in noodgevallen verband houdend met de veiligh.eid van
schip en opvarenden , of om mensenlevens op zee te redden .
2. Van activiteiten ondernomen in noodgevallen wordt onverwijld kennisgeving gedaan aan alle Partijen en aan de Commissie.
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Artikel 8
Gevolgen voor afhankelijke en samerihangende ecosystemen
Bij de toepassing van de bepalingen van deze Bijlage dient
naar behoren aandacht te worden geschonken aan de noodzaak nadelige
gevolgen te vermijden voor afhankel ijke en samenhangende ecosystemen buiten het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is.

Artikel 9
Opslagcapaciteit van het schip en

ontvangstinrichting~n

1. Elke Partij verbindt zich ertoe te verzekeren dat alle
schepen die gerechtigd zijn haar vlag te voeren en alle andere
schepen die zich bezig houden met of ondersteuning verlenen aan
haar werkzaamheden in het Antarctisch gebied, alvorens het gebied
waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is binnen te
varen, aan board zijn uitgeruit met een tank of tanks van voldoende
capaciteit voor het aan boord houden van alle ol iehoudend sl ik,
vuile ballast, tankwaswater en andere oliehoudende residuen en
mengsels en over voldoende capaciteit voor het aan board houden van
vuilnis beschikken, terwijl zij werkzaam zijn in het gebied waarop
het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is, en regelingen hebben getroffen om zulke oliehoudende residuen en vui~nis af te geven
aan een ontvangstinrichting na het verlaten van dat gebied. Schepen dienen ook te beschikken over voldoende capaciteit voor het aan
board houden van schadelijke vloeistoffen.
2. Elke Partij uit wier havens schepen vertrekken op weg naar
of in wier h_avens schepen aankomen uit het gebied waarop het Verdrag i nzake Antarctica van toepass i ng is, verbi ndt z i ch ertoe te
verzekeren dat zo spoedig mogelijk toereikende inrichtingen worden
ge~nstalleerd voor het
in ontvangst nemen van alle oliehoudend
slik, vuile ballast, tankwaswater, andere oliehoudende residuen en
mengsels en vuilnis van schepen, zond~r onnod;"g oponthoud te veroorzaken en in overeenstemming met de behoeften van de schepen die
daarvan gebruik maken.
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3. De Partijen die schepen exploiteren die vertrekken naar of
aankomen uit het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van
toepassing is, uit of in havens van andere Partijen, treden in
overleg met deze Partijen ten einde te verzekeren dat de installatie van ontvangstinrichtingen in havens geen onevenredige last legt
op de Partijen (wier grondgebied) grenst aan het gebied waarop het
Verdrag inzake Antarctica van toepassing is.

Artikel 10
Ontwerp, bouw, bemanning en uitrusting van schepen
Bij het ontwerp, de bouw, de bemanning en de uitrusting van
schepen die zich bezig houden met of ondersteuning verlenen aan
werkzaamheden in het Antarctisch gebied, houdt elke Partij rekening
~et de doelstellingen van deze Bijlage.

Artikel 11

Deze Bijlage is niet van toepassing op ·oorlogsschepen,
schepen in gebruik als marine-hulpschepen of andere schepen in eigendom van of in beheer bij een Staat die, tijdelijk, uitsluitend
worden ingezet voor niet-commerciele ·overheidsdienst. Elke Partij
waarborgt evem1el. door het nemen van passende rnaatregelen die de
werkzaamheden of de operationele kwaliteiten van dergelijke schepen '
in haar eigendom of beheer niet aantasten, dat dergelijke schepen.
voor zover redelijk en uitvoerbaar, opereren in overeenstemming met
deze Bijlage.
1.

2. Bij de toepassing van het eerste lid hierboven, houdt elke
Partij rekening met het belang van de bescherming van het Antarctisch milieu.
3. Elke Partij stelt de ander" Partijen ervan in kennis hoe
zij deze bepaling toepast.
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4. De procedure voor de beslechting van geschillen beschreven
in de artikelen 18 tot en met 20 van het Protocol is niet van toepassing op dit artikel.

Artikel 12

Voorzorgsmaatrege7en en voorbereiding op en bestrijding van
noodsituaties

.

1. Ten einde doeltreffender te kunnen optreden bij voorvallen
van mariene verontreiniging of de dreiging daarvan in 'het gebied

waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is, stellen de
Partijen in overeenstemming met artikel 15 van het Protocol rampenplannen op voor de bestrijding van mariene verontreiniging in het
gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is, met
i nbegri p van rampenp l annen voor schepen (ni et zijnde klei ne bot en
die deel uitmaken van de werkzaamheden van vaste plaatsen of van
schepen) die dienst doen in het gebied waarop het Verdrag inzake
Antarctica van toepassing is, met name voor schepen die olie als
lading vervoeren en voor het wegvloeien van olie uit kustinstallaties die in het mariene milieu terechtkomt. Hiertoe:
a. werken zij samen niet het oog op de opstelling en uitvoeb.

ring van zulke plannen; en
winnen zij advies in bij de Cornmissie, de Internationale
Maritieme Organisatie en andere internationale organisaties.

2. De Partijen stellen tevens procedures op voor samenwerking
bij de bestrijding van door verontreiniging veroorzaakte noodsituat i es en nemen passende bes tri jdi ngsmaatrege l en in ·overeenstemmi ng
met zodanige procedures.

Art i kel 13

Toetsing
De Partijen toetsen voortdurend de bepal ingen van deze Bijlage, alsmede andere rnaatregelen ter voorkorning, vermindering en bestrijding van verontreiniging van het Antarctische mariene milieu,
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met inbegrip van eventuele wijzigingen en nieuwe voorschriften aangenomen uit hoofde van MARPOL 73/78, ten einde de doelstellingen
van deze Bijlage te bereiken.

Artikel 14

Betrekking met HARPOL 73/78
Ten aanzien van de Partijen die tevens Partij z1Jn bij MARPOL
73/78 laten de bepalingen in deze Bijlage de specifieke rechten en
verplichtingen uit hoofde van dat verdrag onverlet.

Artikel 15
Amendering of wjjziging
1. Oeze Bijlage. kan worden gearnendeerd 9f gewijzigd door een

maatregel aangenomen in overeenstemrning met artik<?l IX. eerste lid,
van het Verd rag i nzake Antarctica. Tenzi j in de· rnaatregel anders
wo!"dt aar.segeven. 1·."Jrrlt de amendering of wijziging ge2cht te zijn
aanvaard en treedt zij in werking een jaar na de ·sluiting van de
. Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica tijdens
wel ke zij werd aangenornen, tenzij een of meer van de Consultatieve
Partijen bij het Verdrag inzake Antarctica de _·Oepositaris binnen
die termijn ervan in kennis stellen dat zij een verlenging van die
termijn wensen of dat zij de maatregel ni~t kunnen goedkeuren.
2. Amenderingen of wijzigingen van deze Bijlage die in werking

treden overeenkornstig het eerste ·lid hierboven treden daarna in
werk i ng ten aanz i en van i edere andere Part i j wanneer kenn i sgevi ng
van haar goedkeuring door de Oepositaris is ontvangen.
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BIJLAGE V BIJ HET PROTOCOL BETREFFENDE MILIEUBESCHERMING BIJ HET
VERDRAG INZAKE ANTARCTICA
BESCHERMING EN BEHEER VAN GEBIEDEN
Artikel l
Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze Bijlage wordt verstaan onder:
a.
"bevoegde autoriteit": iedere persoon of instantie die door een
Partij is gemachtigd tot de afgifte van vergunningen. ingevolge
deze Bijlage;
b.
''vergunning": een offici~le schriftelijke vergunning, afgegeven
door een bevoegde autoriteit;
c.
"Beheersplan": een plan tot beheer van de activiteiten en ter
bescherming van de speciale waarde(n) in een Speciaal Beschermd
Antarctisch Gebied of een Speciaal Beheerd Antarctisch gebied.

Artikel 2
Doe7ste77ingen
Voor de toepassing van deze Bijlage kan elk gebied, met inbegrip van elk
zeegebied, worden aangewezen als Speciaal Beschermd Antarctisch Gebied
of Speciaal Beheerd Antarctisch Gebied. In die gebiedeff worden activiteiten verboden, aan beperkingen onderworpen of beheerd in overeenstemming met ingevolge de bepalingen van deze Bijlage aangenomen
Beheersplannen.
Art i ke 1 3 ·
Speciaa7 Beschermde Antarctische Gebieden
Elk gebied, met inbegrip van elk zeegebied, kan worden aangewezen
als Speciaal Beschermd Antarctisch Gebied ter bescherming van opmerkelijke ecologische, wetenschappelijke, historische of _esthetische waarden
of de waarde als wildernis, dan wel een combinatie van deze waarden, of
lopend of gepland wetenschappelijk onderzoek.
1.

De Partijen streven ernaar, binnen een systematisch milieukundiggeografisch kader, aan te duiden en op te nemen in de reeks Speciaal
2.
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Beschermde Antarctische Gebieden:
a.
o,ngerepte gebieden die zijn behoed voor menselijk ingrijpen,
zodat toekomstige vergelijkingen mogelijk zijn met plaatsen die
zijn aangetast door menselijke activiteiten;
b.
representatieve voorbeelden van belangrijke ecosystemen te
land, met inbegrip van glaciale en aquatische ecosystemen, en
mariene ecosystemen;
c.
gebieden met belangrijke of ongewone verzamelingen van soorten,
met inbegrip van grote kolonies broedende inheemse vogels of
zoogdieren;
de hoofdvindplaats of de enige bekende habitat van een soort;
d.
e.
gebieden die van bijzonder belang zijn voor lopend of gepland
wetenschappelijk onderzoek;
f.
voorbeelden van ' bijzondere geologische, glaciologische of geomorfologische kenmerken;
g.
gebieden van bijzondere esthetische waarde en waarde als
wildernis;
h.
plaatsen of monumenten met een erkende historische waardet . en
i.
al le andere in aanmerking komende gebieden voor de bescherming
van de in het eerste lid hierboven bedoelde waarden .
Speciaal Beschermde Gebieden en Terreinen van Bijzonder Wetenschappel ijk Belang die in het verleden door Consultatieve Vergaderingen van
het Verdrag inzake Antarctica als zodanig .zijn aangewezen, worden hier-·
bij aangewezen als Speciaal Beschermde Antarctische Gebieden en daaraan
wordt bijgevolg een nieuwe benaming en ~en nieuw nummer toegekend.
3.

De toegang tot een Speciaal Beschermd Antarctisch Gebied, anders dan
in overeenstemming met een ingevolge artikel 7 afgegeven vergunning. is
verboden.
4.

ARTIKEL 4
Speciaal Beheerde Antarctische Gebieden

Elk gebied, met inbegrip van elk zeegebied, waarin activiteiten worden verricht of in de toekomst kunnen worden verricht, kan worden aangewezen als Speciaal Beheerd Antarctisch Gebied ter ondersteuning van de
planning of cobrdinatie van activiteiten, ter vermijding van mogelijke
conflicten, ter verbetering van de samenwerking tussen Partijen ofter
beperking van de milieu-effecten.
1.
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2.

Speciaal Beheerde Antarctische Gebieden kunnen omvatten:
a.
gebieden waarin activiteiten risico's van wederzijdse verstoring of cumulatieve milieu-effecten inhouden; en
b.
plaatsen of monumenten met een erkende historische waarde.

3. Voor de toegang tot een Speciaal Beheerd Antarctisch Gebied is geen
vergunning vereist.
4. Niettegenstaande het derde lid hierboven kan een Speci aal Beheerd
Antarctisch Gebied een of meer Speciaal Beschermde Antarctische·Gebieden
omvatten, waartoe de toegang, anders dan in overeenstemming met een ingevolge artikel · 7 afgegeven vergunning, is verboden.
Artikel 5
Beheersplannen
l. Elke Partij, de Commissie, de Wetenschappelijke Commissie voor
Onderzoek op Antarctica en de C.ommi ss i e voor de Instandhoudi ng van de
Levende Rijkdommen in de Antarctische Wateren kan een gebied voordragen
voor aanwijzing als Speciaal Beschermd Antarctisch Gebied of Speciaal
Beheerd Antarctisch Gebied door een ontwerp-Beheersplan in te dienen bij
de Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica.
2. Het voor aanwijzing voorgedragen gebied moet van voldoende omvang
zijn om de waarden te kunnen beschermen waarvoor speciale bescherming of
speciaal beheer vereist is.
3.

Ontwerp-Beheersplannen dienen te omvatten 1 indien ~an toepassing :
een omschrijving van de waarde(n) waarvoor speciale bescherming
a.
of speciaal beheer vereist is;
b.

een uiteenzetting van de doelstel1ingen van het Beheersplan met
betrekking tot de bescherming of het beheer van die waarden;

c.

beheersactiviteiten die zullen worden ondernomen ter bescherming van de waarden waarvoor speciale bescherming of speciaal
beheer vereist is;

d.

eventueel een tijdvak waarvoor de aanwijzing geldt ;

e.

een omschrijving van het gebied, onder vermelding van:
i.
de geografische coordinaten, grenstekens en natuurlijke
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kenmerken die het gebied afbakenen;
ii. de toegang tot het gebied over land, vanaf zee of vanuit
de lucht, met inbegrip van aanvaarroutes en ankerplaatsen
in zee, voor voetgangers en voor voertuigen bestemde routes
binnen
het
gebied,
en
aanvl iegroutes
en
landingsplaatsen;
iii. de ligging van bouwwerken, met inbegrip van wetenschappelijke stations, onderzoeks- of schuilfacilitei~en, zowel
binnen het gebied als in de nabijheid daarvan, en
iv. de ligging binnen of nabij het gebied van andere ingevolge
deze Bijl age aangewezen Speci aal Beschermde Antarct i sche
Ge bi eden of Spec i aa 1 Beheerde Antarct i sche Ge bi eden, of
andere beschermde gebieden, aangewezen in overeenstemming
met maatregelen die zijn genomen krachtens· andere onderdelen van het Antarctisch Verdragsysteem;
f.

de aanduiding van zones binnen het gebied waarin activiteiten
moeten warden verboden, onderworpen aan beperkingen of beheerd
met het oog op de verwezenlijking van de cfoelstellingen als
bEJoeld onder ·1e~ter b h~erboven:

. g.

kaarten en foto' s die duidel ijk de grens van het gebied ten
opzichte van omringende landschapselementen, alsmede kenmerkende landschapselementen binnen het gebied laten zien;

h.

ondersteunende documentatie;

i.

met betrekking tot een gebied dat wordt voorgedragen voor aanwijzing als Speciaal Beschermd Antarctisch Gebied. een duidelijke omschrijving van de voorwaarden waaronder door de bevoeg~
de autoriteit vergunningen kunneh warden afgegeven betreffende :
i.

de toegang tot en de verp l aat s i ngen bi nnen of 'over het
gebied heen;
ii.
activiteiten die warden of kunnen worden verricht binnen
het gebied, onder vermeldinq van beperkingen ten aanzien
van tijd en plaats;
iii . de plaatsing, verandering of verwijdering van bouwwerken;
iv.
de ligging van veldwerkkampen;
v.
beperkingen ten aanzien van materialen en organismen die
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·.

in het gebied mogen worden gebracht;
vi.
het onttrekken van inheemse planten of dieren aan hun
populatie of schadelijk optreden ten aanzien van inheemse
flora en fauna;
vii. het verzamelen of verwijderen van iets dat niet door de
vergunninghouder in het gebied is gebracht;
viii. het verwijderen van afval;
ix.
maatregelen die noodzakelijk kunnen zijn om te verzekeren
dat de doelstellingen van het Beheersplan bij voortduring
kunnen worden nagestreefd; en
x.
vereisten met betrekking tot aan de bevoegde a<itoriteit
uit te brengen verslagen betreffende bezoeken aan het
gebied;
j.

met betrekking tot een gebied dat wordt voorgedragen voor aanwijzing als Speciaal Beheerd Antarctisch Gebied, een gedragscode betreffende:
i.

de toegang tot en de verp la ats i ngen bi nnen of over het
gebied heen;
ii.
activiteiten die warden of kunnen warden verricht binnen
het gebied, onder vermelding van beperkingen ten aanzien
van tijd en plaats ;
iii . de plaatsing, verandering of verwijdering van bouwwerken:
iv . de ligging van veldwerkkampen;
v.
het onttrekken van inheemse planten of dieren aan hun
populatie of schadelijk optreden ten aanzien van inheemse
flora en fauna ;
vi . het verzamelen of verwijderen van iets -dat niet door de
bezoeker in het gebied is gebracht;
vii. het verwijderen van afval; en
viii. eventuele vereisten met· betrekking tot aan de bevoegde
autoriteit uit te brengen verslagen betreffende bezoeken
aan het gebied; en
k.

bepalingen inzake de omstandigheden waarin de Partijen dienen
te trachten informatie uit te wisselen voorafgaand aan de activiteiten die zij voornemens zijn te verrichten .
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Artikel 6
Aanwijzingsprocedures
1. Ontwerp-Beheersplannen dienen te worden ingediend bij de Commissie,
de WetenschappeliJke Commissie voor Onderzoek op Antarctica en, indien
van toepassing, de Commissie voor de Instandhouding van de Levende Rijkdommen in de Anarctische _Wateren. Bij het uitbrengen van haar advies aan
de Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica houdt de
Commissie rekening met eventuele opmerkingen van de Wetenschappelijke
Commissie voor Onderzoek op Antarctica en, indien van toepassing, de
Commissie voor de lnstandhouding van de Levende Rijkdommen in de Anarctische Wateren. Oaarna kunnen de ontwerp-Beheersplannen worden goedgekeurd door de Consultatieve Partijen bij het Verdrag inzake Antarctica
door een maatregel, aangenomen tijdens een Consultatieve Vergaderinq van
het Verdrag inzake Antarctica in overeenstemming met artikel IX, eerste
lid, van het Verdrag inzake Antarctica. Tenzij in de maatregel anders is
aangegeven, wordt het Beheersplan geacht te zijn goedgekeurd 90 dagen na
de sluiting van de Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzak~. Antarctica tijdens welke rle maatregel werd aangenomen, tenzij een of meer
Consultatieve Partijen binnen dat tijdvak de Oepositaris ervan in kennis
stellen dat zij een verlenging van die termijn wensen of dat zij de
maatregel niet kunnen goedkeuren.

Met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 4 en 5 van het ~
Protocol, wordt geen zeegebied aangewezen als Speciaal Beschermd Antarctisch Gebied of Speciaal Beheerd Antarctisch Gebied zonder de vooraf- .
gaande goedkeuring van de Commissie voor de lnstandhouding van de Levende Rijkdommen in de Antarctische Wateren.
2.

De aanwijzing van een Speciaal Beschermd Antarctisch Gebied of een
Speciaal Beheerd Antarctisch Gebied geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in het Beheersplan anders is bepaald. Ten minste eens in de vijf
jaar dient een Beheersplan te warden getoetst. Het dient, zo nodig, te
worden bijgewerkt.
3.

Beheersp l annen kunnen word en gewi j z i gd of i nget rokken in overeenstemmi ng met het eerste lid hierboven.

4.
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5. Na goedkeuring worden Beheersplannen onverwijld door de Oepositaris
toegezonden aan alle Partijen. De Oepositaris houdt een register bij van
alle tot dusver goedgekeurdt Beheersplannen.
Artikel 7
Vergunningen
I. Elke Partij wijst een bevoegde autoriteit aan met het oog op de afgifte van vergunningen voor de toegang tot of het ondernemen van activiteiten in een Speciaal Beschermd Antarctisch Gebied in overee}lstemming
met de voorschriften van het op dat gebied betrekking hebben~e Beheersplan. De vergunning dient vergezeld te gaan van de desbetreffende onderdelen van het Beheersplan en dient een vermelding te bevatten aangaande
de omvang en de ligging van het gebied, de activiteiten waarvoor machtiging is verleend en waar, wanneer en door wie machtiging is verleend
voor de activiteiten, alsmede aangaande eventuele andere voorwaarden die
het Beheersplan voorschrijft.
2. In het geval van een Speciaal Beschermd Gebied, dat in het verleden
door Consultatieve Vergaderingen van het Verdrag inzake Antarctica als
zodanig is aangewezen, ten aanzien waarvan geen Beheersplan bestaat, kan .
de bevoegde autoriteit een vergunning afgeven voor een dwingend wetenschappel ijk doel dat niet elders kan worden gediend en dat het natuurlijke ecosysteem in dat gebied niet schaadt.
3. Elke Partij verlangt dat de vergunninghouder een exemplaar van de
vergunning bij zich draagt terv1ijl hij zich in het betrokken Speciaal
Beschermd Antarctisch Gebied bevindt.
Artikel 8
Historische plaatsen en historische

monumen~en

Plaatsen of monumenten met een erkende historische waarde
aangewezen als Speciaal Beschermde Antarctische Gebieden of
Beheerde Antarctische Gebieden, ofwel binnen zodanige gebieden
legen, worden geplaatst op de lijst van Historische Plaatsen en
sche Monumenten.
1.

die zijn
Speciaal
zijn geHistori-

2. Elke Partij kan een plaats of monument met een erkende historische
waarde die c.q. dat nog niet is aangewezen als Speciaal Beschermd Antarctisch Gebied of Speciaal Beheerd Antarctisch Gebied, dan wel niet in
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een zodanig gebied is gelegen, voordragen voor plaatsing op de lijst als
Histori~che Plaats of Historisch Monument. Deze voordracht ' kan door de
Consultatieve Partijen bij het Verdrag inzake Antarctica worden goedgekeurd door een maatregel, aangenomen tijdens een Consultatieve Vergaderi ng van het Verd rag i nzake Antarctica in overeenstemmi ng met art i ke l
IX, eerste lid, van het Verdrag inzake Antarctica. Tenzij in de maatregel anders is aangegeven, wordt de voordracht geacht te zijn goedgekeurd 90 dagen na de sluiting van de Consultatieve Vergaderi~g van het
Verdrag inzake Antarctica tijdens weike de maatregel werd aangenomen,
tenzij een of meer Consultatieve Partijen binnen dat tijdvak de Oepositaris ervan in kennis stellen dat zij een verlenging van die termijn
wensen of dat zij de maatregel niet kunnen goedkeuren.
Bestaande Hi stori sche Pl aatsen of Hi stori sche Monumenten die al s
zodanig zijn aangemerkt door eerdere Consultatieve Vergaderingen van het
Verdrag inzake Antarctica, worden geplaatst op de lijst van Historische
Plaatsen en Historische Monumenten ingevolge dit artikel.
3.

Op de lijst geplaatste Historische Plaatsen en Historische Monumentcn mo~en ~ict warden be~chadigd, vPrwijderd of vernietigd.

4.

5. De lijst van Historische Plaatsen en Histot~ische Monumenten kan warden gewijzigd in overeenstemming met het tweede lid hierboven. De Depositaris houdt een lijst bij van tot dusver als zodanig aangemerkte Historische Plaatsen en Historische Monumenten.

Artikel 9
Tnformatie en Openbaarheid
Ten einde te verzekeren dat alle personen die Antarctica bezoeken.
of voornemens zijn dit te bezoeken, op de hoogte zijn van de bepalingen
van deze Bijlage en deze in acht nemen, stelt elke Partij informatieve
documentatie ter beschikking die, met name, omvat:
a.
de ligging van Speciaal Beschermde Antarctische Gebieden en
Speciaal Beheerde Antarctische Gebieden;
b.
een overzicht en kaarten van die gebieden;
de Beheersplannen, met inbegrip van een overzicht van op elk
c.
gebied betrekking hebbende verboden;
d.
de ligging van Historische Plaatsen en Historische Monumenten
en alle daarop betrekking hebbende verboden en beperkingen;
1.
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2. Elke Partij draagt er zorg voor dat de l_igging en, indien mogelijk,
de grenzen van Speciaal Beschermde Antarctische Gebieden, Speciaal Beheerde Antarctische Gebieden en Historische Plaatsen en Historische Monumenten z i jn aangegeven op haar topografi sche kaarten, hydrografi sche
kaarten en in andere relevante publikaties.
3. De Partijen werken samen ten einde te verzekeren dat, indien van
toepassing, de grenzen van Speciaal Beschermde Antarctische Gebieden,
Speciaal Beheerde Antarctische Gebieden en Historische Plaatsen en Historische Monumenten ter plaatse op passende wijze zijn aangegeven.
Artikel JO .
Uitwisseling van informatie
1.

De Partijen treffen regelingen voor:
a.
het verzamelen en uitwisselen van registers, met inbegrip van
registers van vergunningen,'en verslagen van bezoeken, met inbegrip van inspectiebezoeken, aan Speciaal Beschermde Antarctische Gebieden en verslagen van insp~ctiebezoeken aan Speciaal
Beheerde Antarctische Gebieden;
b.
het verkrijgen en uitwisselen van informatie inzake elke aanzienl ijke verandering in 'of schade aa11 een Speciaal Beheerd
Antarctisch Gebied, Speciaal Beschermd Antarctisch Gebied of
Historische Plaats of Historisch Monument; en
c.
het vaststel len van een gemeenschappel ijk model waarin de registers en de informatie door de Partijen wordt voorgelegd
overeenkomstig het tweede lid hieronder.

2. Elke Partij licht de andere Partijen·alsmede de Commissie .voor eind
november van elk jaar in over het aanta l en de aard ·van de krachtens
deze Bijlage in de daaraan voorafgaande periode van 1 juli tot en met 30
juni afgegegeven vergunningen.
3. Elke Partij die onderzoek of andere activiteiten verricht in Speciaal Beschermde Antarctische Gebieden of Speciaal Beheerde Antarctische
Gebieden, dan wel deze financiert of daartoe machtiging verleent, houdt
een register bij van die activiteiten en geeft in de jaarlijkse uitwissel ing van informatie in overeenstemming met het Verdrag beknopte beschrijvingen van de activiteiten die in het voorafgaande jaar in die
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gebieden werden verricht door personen die onder haar rechtsmacht
vallen.
4. Elke Partij licht de andere Partijen alsmede de Commissie voor eind
november van elk jaar in over maatregelen die zij heeft genomen ter uitvoering van deze Bijlage, met inbegrip van inspecties en stappen die zij
heeft ondernomen om in te grijpen in geval van activiteiten die in
strijd zijn met de bepalingen van het goedgekeurde Beheersplan voor een
Speciaal Beschermd Antarctisch Gebied of een Speciaal Beheerd Antarctisch Gebied.
Artikel 11
Noodgeva71en
1. De in deze Bijlage vastgelegde of toegestane beperkingen zijn niet
van toepassing in noodgevallen verband houdend met de veiligheid van
mensenlevens of van schepen, luchtvaartuigen, of van materieel en faciliteiten van grote waarde, of de bescherming van het milieu.
2. Va1 activiteiten ondernomen in noodgevallen wordt
geving gedaan aan alle Partijen.

on ~ erwijld

kennis-

Artikel 12
Amendering of wijziging
1. Deze Bijlage kan warden geamendeerd of gewijzigd door een maatregel
aangenomen in overeenstemming met artikel IX, eerste lid. van het Verdrag inzake Antarctica. Tenzij in de maatregel anders is aangegeven.
wordt de amendering of wijziging geacht te zijn goedgekeurd en treedt
zij in werking een jaar na de sluiting van de Consultatieve Vergadering
van het Verd rag i nzake Antarctica t ijden.s we 1ke deze we rd aangenomen,
tenzij een of meer Consultatieve Partijen bij het Verdrag inzake Antarctica de Depositaris binnen dat tijdvak ervan in kennis stellen dat zij
een verlenging van die termijn wensen of dat zij de maatregel niet kun~
nen goedkeuren.
2. Amenderingen of wijzigingen van deze Bijlage die in werking treden
overeenkomstig het eerste lid hierbovcn, treden daarna in werking ten
aanzien van iedere andere Partij wanneer kennisgeving van haar goedkeuring door de Oepositaris is ontvangen.
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