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PROTOKÓ¸

o ochronie Êrodowiska do Uk∏adu w sprawie Antarktyki,
sporzàdzony w Madrycie dnia 4 paêdziernika 1991 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 4 paêdziernika 1991 r. zosta∏ sporzàdzony w Madrycie Protokó∏ o ochronie Êrodowiska do Uk∏adu
w sprawie Antarktyki w nast´pujàcym brzmieniu:

Przek∏ad

PROTOKÓ¸

o ochronie Êrodowiska do Uk∏adu w sprawie Antarktyki

Preambu∏a

Paƒstwa-Strony niniejszego protoko∏u do Uk∏adu
w sprawie Antarktyki, zwane dalej Stronami;

przekonane o koniecznoÊci zwi´kszenia ochrony
Êrodowiska Antarktyki oraz zale˝nych od niej i zwiàza-
nych z nià ekosystemów;

przekonane o koniecznoÊci umocnienia systemu
Uk∏adu w sprawie Antarktyki w taki sposób, aby An-
tarktyka zawsze w przysz∏oÊci u˝ywana by∏a wy∏àcznie
w celach pokojowych i nie sta∏a si´ scenà lub przed-
miotem sporów mi´dzynarodowych;

bioràc pod uwag´ specjalny prawny i polityczny
status Antarktyki oraz szczególnà odpowiedzialnoÊç

PROTOCOL

on environmental protection to the Antarctic Treaty

Preamble

The States Parties to this Protocol to the Antarctic
Treaty, hereinafter referred to as the Parties,

Convinced of the need to enhance the protection of
the Antarctic environment and dependent and
associated ecosystems;

Convinced of the need to strengthen the Antarctic
Treaty system so as to ensure that Antarctica shall
continue forever to be used exclusively for peaceful
purposes and shall not become the scene or object of
international discord;

Bearing in mind the special legal and political
status of Antarctica and the special responsibility of
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Stron Konsultatywnych Uk∏adu w sprawie Antarktyki
w zakresie zapewnienia, aby wszelka dzia∏alnoÊç w An-
tarktyce by∏a zgodna z celami i zasadami tego uk∏adu;

powo∏ujàc si´ na okreÊlenie Antarktyki jako Obsza-
ru Specjalnie Chronionego i na inne Êrodki przyj´te
w ramach systemu Uk∏adu w sprawie Antarktyki w ce-
lu ochrony Êrodowiska Antarktyki oraz zale˝nych od
niej i zwiàzanych z nià ekosystemów;

uznajàc nadal, ̋ e Antarktyka stwarza unikalne mo˝-
liwoÊci dla naukowego monitorowania i poznawania
procesów majàcych zarówno globalne, jak i regional-
ne znaczenie;

potwierdzajàc zasady ochrony zawarte w Konwen-
cji o ochronie ˝ywych zasobów morskich Antarktyki;

przekonane, ˝e stworzenie wszechstronnego sys-
temu ochrony Êrodowiska Antarktyki oraz zale˝nych
od niej i zwiàzanych z nià ekosystemów le˝y w intere-
sie ca∏ej ludzkoÊci;

pragnàc w tym celu uzupe∏niç Uk∏ad w sprawie An-
tarktyki;

uzgodni∏y, co nast´puje:

Artyku∏ 1

Definicje

Dla celów niniejszego protoko∏u:

(a) „Uk∏ad w sprawie Antarktyki” oznacza Uk∏ad
w sprawie Antarktyki zawarty w Waszyngtonie
1 grudnia 1959 r.;

(b) „obszar Uk∏adu w sprawie Antarktyki” oznacza
obszar, do którego odnoszà si´ postanowienia
Uk∏adu w sprawie Antarktyki, zgodnie z artyku∏em
VI tego uk∏adu;

(c) „Spotkania Konsultatywne Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki” oznacza spotkania przewidziane w arty-
kule IX Uk∏adu w sprawie Antarktyki;

(d) „Strony Konsultatywne Uk∏adu w sprawie Antark-
tyki” oznacza Umawiajàce si´ Strony Uk∏adu
w sprawie Antarktyki uprawnione do wyznaczania
przedstawicieli bioràcych udzia∏ w spotkaniach
przewidzianych w artykule IX tego uk∏adu;

(e) „system Uk∏adu w sprawie Antarktyki” oznacza
Uk∏ad w sprawie Antarktyki, Êrodki stosowane
zgodnie z tym uk∏adem, zwiàzane z nim odr´bne
obowiàzujàce instrumenty mi´dzynarodowe i Êrod-
ki stosowane zgodnie z tymi instrumentami;

(f) „Trybuna∏ Arbitra˝owy” oznacza Trybuna∏ Arbitra-
˝owy utworzony zgodnie z aneksem do niniejsze-
go protoko∏u, stanowiàcym jego integralnà cz´Êç;

(g) „Komitet” oznacza Komitet Ochrony Ârodowiska
utworzony zgodnie z artyku∏em 11.

the Antarctic Treaty Consultative Parties to ensure that
all activities in Antarctica are consistent with the
purposes and principles of the Antarctic Treaty;

Recalling the designation of Antarctica as a Special
Conservation Area and other measures adopted under
the Antarctic Treaty system to protect the Antarctic
environment and dependent and associated
ecosystems;

Acknowledging further the unique opportunities
Antarctica offers for scientific monitoring of and
research on processes of global as well as regional
importance;

Reaffirming the conservation principles of the
Convention on the Conservation of Antarctic Marine
Living Resources;

Convinced that the development of a
comprehensive regime for the protection of the
Antarctic environment and dependent and associated
ecosystems is in the interest of mankind  as a whole;

Desiring to supplement the Antarctic Treaty to this
end;

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Protocol:

(a) “The Antarctic Treaty” means the Antarctic Treaty
done at Washington on 1 December 1959;

(b) “Antarctic Treaty area” means the area to which
the provisions of the Antarctic Treaty apply in
accordance with Article VI of that Treaty;

(c) “Antarctic Treaty Consultative Meetings” means
the meetings referred to in Article IX of the
Antarctic Treaty;

(d) “Antarctic Treaty Consultative Parties” means the
Contracting Parties to the Antarctic Treaty  entitled
to appoint representatives to participate in the
meetings referred to in Article IX of that Treaty;

(e) “Antarctic Treaty system” means the Antarctic
Treaty, the measures in effect under that Treaty, its
associated separate international instruments in
force and the measures in effect under those
instruments;

(f) “Arbitral Tribunal” means the Arbitral Tribunal
established in accordance with the Schedule to
this Protocol, which forms an integral part thereof;

(g) “Committee” means the Committee for Envi-
ronmental Protection established in accordance
with Article 11.
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Artyku∏ 2

Cele i wyznaczenie

Strony zobowiàzujà si´ do zapewnienia wszech-
stronnej ochrony Êrodowiska Antarktyki oraz zale˝-
nych od niej i zwiàzanych z nià ekosystemów i niniej-
szym wyznaczajà Antarktyk´ na rezerwat naturalny,
poÊwi´cony pokojowi i nauce.

Artyku∏ 3

Zasady dotyczàce ochrony Êrodowiska

1. Ochrona Êrodowiska Antarktyki oraz zale˝nych
od niej i zwiàzanych z nià ekosystemów, a tak˝e zacho-
wanie istotnego waloru Antarktyki, w∏àcznie z jej pier-
wotnym charakterem i walorami estetycznymi, oraz jej
przydatnoÊç do prowadzenia badaƒ naukowych,
a w szczególnoÊci badaƒ niezb´dnych dla rozumienia
Êrodowiska globalnego, stanowiç b´dà podstawowà
p∏aszczyzn´ dla planowania i prowadzenia wszelkich
dzia∏aƒ na obszarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki.

2. W tym celu:

(a) dzia∏ania na obszarze Uk∏adu w sprawie Antarkty-
ki b´dà planowane i prowadzone w ten sposób,
aby ograniczyç ich ujemny wp∏yw na Êrodowisko
Antarktyki oraz zale˝ne od niej i zwiàzane z nià
ekosystemy:

(b) dzia∏ania na obszarze Uk∏adu w sprawie Antarkty-
ki b´dà planowane i prowadzone w taki sposób,
aby uniknàç:

(i) negatywnych skutków dla klimatu i zjawisk po-
godowych;

(ii) istotnych negatywnych skutków dla jakoÊci
powietrza lub wody;

(iii) istotnych zmian w Êrodowisku atmosferycz-
nym , làdowym (w∏àcznie z wodnym), lodo-
wym lub morskim;

(iv) szkodliwych zmian w rozmieszczeniu oraz ilo-
Êciowej lub jakoÊciowej reprodukcji okazów
lub populacji okazów fauny i flory;

(v) dalszego pogorszenia sytuacji ju˝ zagro˝onych
okazów lub populacji tych okazów;

(vi) degradacji lub powa˝nego ryzyka takiej degra-
dacji obszarów majàcych biologiczne, nauko-
we, historyczne, estetyczne znaczenie lub pier-
wotny charakter;

(c) dzia∏ania na obszarze Uk∏adu w sprawie Antarkty-
ki b´dà planowane i prowadzone w oparciu o in-
formacje pozwalajàce na uprzednià ocen´ i podj´-
cie uzasadnionych decyzji z punktu widzenia mo˝-
liwych skutków tych dzia∏aƒ w odniesieniu do Êro-
dowiska Antarktyki oraz zale˝nych od niej i zwiàza-
nych z nià ekosystemów, jak równie˝ waloru An-
tarktyki dla prowadzenia badaƒ naukowych; takie
decyzje powinny w pe∏ni uwzgl´dniaç:

Article 2

Objective and designation

The Parties commit themselves to the com-
prehensive protection of the Antarctic environment
and dependent and associated ecosystems and
hereby designate Antarctica as a natural reserve,
devoted to peace and science.

Article 3

Environmental principles

1. The protection of the Antarctic environment and
dependent and associated ecosystems and the
intrinsic value of Antarctica, including its wilderness
and aesthetic values and its value as an area for the
conduct of scientific research, in particular research
essential to understanding the global environment,
shall be fundamental considerations in the planning
and conduct of all activities in the Antarctic Treaty
area.

2. To this end:

(a) activities in the Antarctic Treaty area shall be
planned and conducted so as to limit adverse
impacts on the Antarctic environment and
dependent and associated ecosystems;

(b) activities in the Antarctic Treaty area shall be
planned and conducted so as to avoid:

(i) adverse effects on climate or weather patterns;

(ii) significant adverse effects on air or water
quality;

(iii) significant changes in the atmospheric,
terrestrial (including aquatic), glacial or
marine environments;

(iv) detrimental changes in the distribution,
abundance or productivity of species or
populations of species of fauna and flora;

(v) further jeopardy to endangered or threatened
species or populations of such species; or

(vi) degradation of, or substantial risk to, areas of
biological, scientific, historic, aesthetic or
wilderness significance;

(c) activities in the Antarctic Treaty area shall be
planned and conducted on the basis of
information sufficient to allow prior assessments
of, and informed judgments  about, their possible
impacts on the Antarctic environment and
dependent and associated ecosystems and on the
value of Antarctica for the conduct of scientific
research; such judgments shall take full account
of:
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(i) zakres dzia∏aƒ, w∏àcznie z ich obszarem, cza-
sem i intensywnoÊcià;

(ii) kumulatywny skutek dzia∏ania, zarówno po-
przez efekt w∏asny, jak i w po∏àczeniu z innymi
dzia∏aniami na obszarze Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki;

(iii) czy dzia∏anie nie odbije si´ ujemnie na innej
dzia∏alnoÊci na obszarze Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki;

(iv) czy technologie i procedury sà odpowiednie
do przeprowadzenia operacji bezpiecznej dla
Êrodowiska;

(v) czy istnieje zdolnoÊç Êledzenia g∏ównych para-
metrów dotyczàcych Êrodowiska i sk∏adników
ekosystemu, tak aby okreÊliç i wczeÊnie powia-
domiç o jakichkolwiek negatywnych skutkach
dzia∏alnoÊci, jak równie˝ przewidzieç takie zmia-
ny wykorzystywanych procedur, jakie mogà byç
niezb´dne w Êwietle rezultatów badaƒ lub szer-
szego poznania Êrodowiska Antarktyki oraz za-
le˝nych od niej i zwiàzanych z nià ekosystemów;

(vi) czy istnieje zdolnoÊç w∏aÊciwego i efektywne-
go reagowania na wypadki, szczególnie takie,
które mogà potencjalnie wp∏ywaç na Êrodowi-
sko;

(d) nale˝y prowadziç regularny i skuteczny monito-
ring w celu umo˝liwienia oceny skutków prowa-
dzonych dzia∏aƒ, w∏àcznie z weryfikacjà przewidy-
wanych skutków;

(e) nale˝y prowadziç regularny i skuteczny monito-
ring w celu u∏atwienia wczesnego wykrywania
mo˝liwych i nie przewidywanych skutków dzia∏aƒ
prowadzonych zarówno wewnàtrz, jak i na ze-
wnàtrz obszaru Uk∏adu w sprawie Antarktyki w od-
niesieniu do Êrodowiska Antarktyki oraz zale˝nych
od niej i zwiàzanych z nià ekosystemów.

3. Dzia∏ania na obszarze Uk∏adu w sprawie Antark-
tyki b´dà planowane i prowadzone w ten sposób, aby
przyznaç pierwszeƒstwo badaniom naukowym i za-
chowaç walor Antarktyki jako obszaru prowadzenia
tych badaƒ, w∏àcznie z badaniami istotnymi dla rozu-
mienia Êrodowiska globalnego.

4. Dzia∏ania podejmowane na obszarze Uk∏adu
w sprawie Antarktyki w zwiàzku z programami badaƒ
naukowych, turystyki i innych rzàdowych i pozarzàdo-
wych przedsi´wzi´ç na obszarze Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki, dla których uprzednia notyfikacja jest wyma-
gana zgodnie z artyku∏em VII ust´p 5 Uk∏adu w spra-
wie Antarktyki, w∏àcznie z towarzyszàcymi pomocni-
czymi dzia∏aniami logistycznymi, b´dà:

(a) odbywaç si´ w sposób zgodny z zasadami niniej-
szego artyku∏u; i

(b) zmienione, zawieszone lub zaniechane, je˝eli po-
wodujà skutki dla Êrodowiska Antarktyki, oraz za-
le˝nych od niej i zwiàzanych z nià ekosystemów,
niezgodne z tymi zasadami lub tworzà ryzyko spo-
wodowania takich skutków.

(i) the scope of the activity, including its area,
duration and intensity;

(ii) the cumulative impacts of the activity, both by
itself and in combination with other  activities
in the Antarctic Treaty area;

(iii) whether the activity will detrimentally affect
any other activity in the Antarctic Treaty area;

(iv) whether technology and procedures are
available to provide for environmentally safe
operations;

(v) whether there exists the capacity to monitor
key environmental parameters and ecosystem
components so as to identify and provide early
warning of any adverse effects of the activity
and to provide for such modification of ope-
rating procedures as may be necessary in the
light of the results of monitoring or increased
knowledge of the Antarctic environment and
dependent and associated ecosystems; and

(vi) whether there exists the capacity to respond
promptly and effectively to accidents,
particularly those with potential
environmental effects;

(d) regular and effective monitoring shall take place
to allow assessment of the impacts of ongoing
activities, including the verification of predicted
impacts;

(e) regular and effective monitoring shall take place
to facilitate early detection of the possible
unforeseen effects of activities carried on both
within and outside the Antarctic Treaty area on the
Antarctic environment and dependent and
associated ecosystems.

3. Activities shall be planned and conducted in the
Antarctic Treaty area so as to accord priority to
scientific research and to preserve  the value of
Antarctica as an area for the conduct of such research,
including research essential to understanding the
global environment.

4. Activities undertaken in the Antarctic Treaty area
pursuant to scientific research programmes, tourism
and all other governmental and non-governmental
activities in the Antarctic Treaty area for which
advance notice is required in accordance with Arti-
cle VII (5) of the Antarctic Treaty, including associated
logistic support activities, shall:

(a) take place in a manner consistent with the
principles in this Article; and 

(b) be modified, suspended or cancelled if they result
in or threaten to result in impacts upon the
Antarctic  environment or dependent or
associated ecosystems inconsistent with those
principles.
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Artyku∏ 4

Stosunki z innymi elementami systemu Uk∏adu
w sprawie Antarktyki

1. Niniejszy protokó∏ b´dzie uzupe∏nia∏ Uk∏ad
w sprawie Antarktyki i nie b´dzie modyfikowa∏ lub
zmienia∏ postanowieƒ niniejszego uk∏adu.

2. ˚adne postanowienie niniejszego protoko∏u nie
narusza praw i obowiàzków Stron tego protoko∏u, wy-
nikajàcych z innych instrumentów mi´dzynarodowych
obowiàzujàcych w systemie Uk∏adu w sprawie Antark-
tyki.

Artyku∏ 5

ZgodnoÊç z innymi elementami systemu Uk∏adu
w sprawie Antarktyki

Strony b´dà konsultowaç si´ i wspó∏pracowaç
z Umawiajàcymi si´ Stronami co do innych instrumen-
tów mi´dzynarodowych obowiàzujàcych w systemie
Uk∏adu w sprawie Antarktyki i ich odpowiednimi insty-
tucjami, majàc na uwadze zagwarantowanie osiàgni´-
cia celów i zasad niniejszego protoko∏u i unikni´cie ja-
kichkolwiek zak∏óceƒ w osiàganiu celów i zasad tych in-
strumentów czy jakichkolwiek niezgodnoÊci pomi´dzy
realizacjà tych instrumentów i niniejszego protoko∏u.

Artyku∏ 6

Wspó∏praca

1. Strony b´dà wspó∏pracowaç przy planowaniu
i prowadzeniu dzia∏alnoÊci na obszarze Uk∏adu w spra-
wie Antarktyki. W tym celu ka˝da Strona do∏o˝y staraƒ,
aby:

(a) popieraç wspólne programy majàce naukowy,
techniczny i edukacyjny walor i dotyczàce ochro-
ny Êrodowiska Antarktyki oraz zale˝nych od niej
i zwiàzanych z nià ekosystemów;

(b) udzielaç odpowiedniej pomocy innym Stronom
przy przygotowywaniu badania skutków wobec
Êrodowiska;

(c) udzielaç na proÊb´ innych Stron informacji odno-
Ênie do wszelkiego potencjalnego ryzyka dla Êro-
dowiska w Antarktyce oraz udzielaç im pomocy
w celu zmniejszenia do minimum skutków wy-
padków, które mogà zniszczyç Êrodowisko An-
tarktyki lub zale˝ne od niej i zwiàzane z nià ekosys-
temy;

(d) konsultowaç z innymi Stronami spraw´ wyboru
miejsc dla utworzenia stacji lub innych instalacji,
w celu unikni´cia kumulatywnych skutków nad-
miernej ich koncentracji w danym miejscu;

(e) podejmowaç, jeÊli jest to wskazane, wspólne eks-
pedycje, a tak˝e wspólnie u˝ytkowaç stacje i inne
instalacje;

Article 4

Relationship with the other components of the
Antarctic Treaty system

1. This Protocol shall supplement the Antarctic
Treaty and shall neither modify nor amend that Treaty.

2. Nothing in this Protocol shall derogate from the
rights and obligations of the Parties to this Protocol
under the other international instruments in force
within  the Antarctic Treaty system.

Article 5

Consistency with the other components of the
Antarctic Treaty system

The Parties shall consult and co-operate with the
Contracting Parties to the other international
instruments in force within the Antarctic Treaty system
and their respective institutions with a view to
ensuring the achievement of the objectives and
principles of this Protocol and avoiding any
interference with the achievement of the objectives
and principles of those instruments or any
inconsistency between the implementation of those
instruments and of this Protocol.

Article 6

Co-operation

1. The Parties shall co-operate in the planning and
conduct of activities in the Antarctic Treaty area. To
this end, each Party shall endeavour to:

(a) promote co-operative programmes of scientific,
technical and educational value, concerning the
protection of the Antarctic environment and
dependent and associated ecosystems;

(b) provide appropriate assistance to other Parties in
the preparation of environmental impact
assessments;

(c) provide to other Parties upon request information
relevant to any potential environmental risk and
assistance to minimize the effects of accidents
which may damage the Antarctic environment or
dependent and associated ecosystems;

(d) consult with other Parties with regard to the
choice of  sites  for prospective stations and other
facilities so as to avoid the cumulative impacts
caused by their excessive concentration in any
location;

(e) where appropriate, undertake joint expeditions
and share the use of stations and other facilities;
and
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(f) realizowaç takie kroki, które mogà byç uzgodnione
na Spotkaniach Konsultatywnych Uk∏adu w spra-
wie Antarktyki.

2. Ka˝da Strona zobowiàzuje si´, w mo˝liwym
zakresie, dzieliç si´ informacjami, które mogà byç
pomocne innym Stronom przy planowaniu i prowa-
dzeniu ich dzia∏aƒ na obszarze Uk∏adu w sprawie
Antarktyki w celu ochrony Êrodowiska Antarktyki
oraz zale˝nych od niej i zwiàzanych z nià ekosyste-
mów.

3. Strony b´dà wspó∏pracowaç z tymi Stronami,
które mogà sprawowaç jurysdykcj´ na obszarach przy-
legajàcych do obszaru Uk∏adu w sprawie Antarktyki
w celu zapewnienia, aby dzia∏ania na obszarze Uk∏adu
w sprawie Antarktyki nie mia∏y ujemnych skutków na
wymienionych obszarach.

Artyku∏ 7

Zakaz dzia∏aƒ 
w odniesieniu do zasobów mineralnych

Jakakolwiek dzia∏alnoÊç w odniesieniu do zaso-
bów mineralnych, inna ani˝eli badania naukowe, b´-
dzie zakazana.

Artyku∏ 8

Badanie skutków wobec Êrodowiska

1. Proponowane dzia∏ania, wymienione w ust´-
pie 2, b´dà przedmiotem procedur okreÊlonych w za-
∏àczniku I w celu uprzedniego zbadania skutków takich
dzia∏aƒ w odniesieniu do Êrodowiska Antarktyki oraz
zale˝nych od niej i zwiàzanych z nià ekosystemów,
zgodnie z tym, czy takie dzia∏ania sà uznane za wywo-
∏ujàce:

(a) mniejszy ni˝ niewielki lub czasowy skutek,

(b) niewielki lub czasowy skutek,

(c) wi´kszy ni˝ niewielki lub czasowy skutek.

2. Ka˝da Strona zapewni, aby procedury badaƒ
przewidziane w za∏àczniku I zosta∏y zastosowane
w procesie przygotowywania decyzji dotyczàcych
jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci podejmowanej na obsza-
rze Uk∏adu w sprawie Antarktyki w zwiàzku z progra-
mami badaƒ naukowych, turystyki i innych rzàdo-
wych i pozarzàdowych przedsi´wzi´ç na obszarze
Uk∏adu w sprawie Antarktyki, dla których uprzednia
ratyfikacja jest wymagana zgodnie z artyku∏em VII
ust´p 5 Uk∏adu w sprawie Antarktyki, w∏àcznie z to-
warzyszàcymi pomocniczymi logistycznymi dzia∏a-
niami.

3. Procedury badaƒ przewidziane w za∏àczniku I b´-
dà stosowane do ka˝dej zmiany dzia∏alnoÊci, bez
wzgl´du na to, czy taka zmiana wynika ze zwi´kszenia
czy te˝ zmniejszenia istniejàcego dzia∏ania, z dodatko-
wego dzia∏ania, z wy∏àczenia instalacji lub z innego po-
wodu.

(f) carry out such steps as may be agreed upon at
Antarctic Treaty Consultative Meetings.

2. Each Party undertakes, to the extent possible, to
share information that may be helpful to other Parties
in planning and conducting their activities in the
Antarctic Treaty area, with a view to the protection of
the Antarctic environment and dependent and
associated ecosystems.

3. The Parties shall co-operate with those Parties
which may exercise jurisdiction in areas adjacent to
the Antarctic Treaty area with a view to ensuring that
activities in the Antarctic Treaty area do not have
adverse environmental impacts on those areas.

Article 7

Prohibition 
of mineral resource activities

Any activity relating to mineral resources, other
than scientific research, shall be prohibited.

Article 8

Environmental impact assessment

1. Proposed activities referred to in paragraph 2
below shall be subject to the procedures set out in
Annex I for prior assessment of the impacts of those
activities on the Antarctic environment or on
dependent or associated ecosystems according to
whether those activities are identified as having:

(a) less than a minor or transitory impact;

(b) a minor or transitory impact; or

(c) more than a minor or transitory impact.

2. Each Party shall ensure that the assessment
procedures set out in Annex I are applied in the
planning processes leading to decisions about any
activities undertaken in the Antarctic Treaty area
pursuant to scientific research programmes, tourism
and all other governmental and non-governmental
activities in the Antarctic Treaty area for which
advance notice is required under Article VII (5) of the
Antarctic Treaty, including associated logistic support
activities.

3. The assessment procedures set out in Annex I
shall apply to any change in an activity whether the
change arises from an increase or decrease in the
intensity of an existing activity, from the addition of an
activity, the decommissioning of a facility, or
otherwise.
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4. Je˝eli dzia∏ania sà planowane przez wi´cej ni˝
jednà Stron´, zainteresowane Strony wyznaczà jednà
z nich do koordynowania wykonania procedur doty-
czàcych badaƒ skutków wobec Êrodowiska przewidzia-
nych w za∏àczniku I.

Artyku∏ 9

Za∏àczniki

1. Za∏àczniki do niniejszego protoko∏u b´dà stano-
wi∏y jego integralnà cz´Êç.

2. Dodatkowe za∏àczniki, poza za∏àcznikami I—IV,
mogà zostaç przyj´te i wejdà w ˝ycie zgodnie z artyku-
∏em IX Uk∏adu w sprawie Antarktyki.

3. Poprawki i zmiany do za∏àczników mogà byç
przyj´te i wejdà w ˝ycie zgodnie z artyku∏em IX Uk∏a-
du w sprawie Antarktyki, chyba ˝e jakikolwiek za∏àcz-
nik b´dzie zawieraç postanowienie dotyczàce przy-
spieszonego wejÊcia w ˝ycie poprawek i zmian.

4. Za∏àczniki i jakiekolwiek poprawki i zmiany do
nich, które wesz∏y w ˝ycie zgodnie z ust´pami 2 i 3, sta-
nà si´ obowiàzujàce dla Umawiajàcej si´ Strony
Uk∏adu w sprawie Antarktyki, która nie jest Stronà Kon-
sultatywnà Uk∏adu w sprawie Antarktyki lub która nie
by∏a Stronà Konsultatywnà Uk∏adu w sprawie Antark-
tyki w czasie ich przyj´cia, kiedy depozytariusz otrzyma
notyfikacj´ o ich zatwierdzeniu przez takà Umawiajàcà
si´ Stron´, chyba ˝e sam za∏àcznik przewiduje inny
sposób wejÊcia w ˝ycie uzupe∏nienia lub zmiany.

5. Za∏àczniki podlegaç b´dà procedurom rozstrzy-
gania sporów okreÊlonych w artyku∏ach 18 do 20, chy-
ba ˝e któryÊ z za∏àczników przewiduje inaczej.

Artyku∏ 10

Spotkania Konsultatywne Uk∏adu 
w sprawie Antarktyki

1. Spotkania Konsultatywne Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki b´dà, w oparciu o najlepsze naukowe i tech-
niczne rady, w∏aÊciwe dla:

(a) okreÊlenia, zgodnie z postanowieniami niniejsze-
go protoko∏u, ogólnej polityki wszechstronnej
ochrony Êrodowiska Antarktyki i zale˝nych od niej
i zwiàzanych z nià ekosystemów;

(b) przyj´cia, zgodnie z artyku∏em IX Uk∏adu w spra-
wie Antarktyki, Êrodków w celu wykonania niniej-
szego protoko∏u.

2. Spotkania Konsultatywne Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki b´dà nadzorowaç prac´ Komitetu oraz wyma-
gaç w pe∏ni wykonania swoich rad i zaleceƒ wydanych
w ramach opracowania zadaƒ wymienionych w ust´-
pie 1, jak równie˝ rad Naukowego Komitetu Badaƒ An-
tarktycznych.

4. Where activities are planned jointly by more
than one Party, the Parties involved shall nominate
one of their number to coordinate the implementation
of the environmental impact assessment procedures
set out in Annex I.

Article 9

Annexes

1. The Annexes to this Protocol shall form an
integral part thereof.

2. Annexes, additional to Annexes I–IV, may be
adopted and become effective in accordance with
Article IX of the Antarctic Treaty.

3. Amendments and modifications to Annexes
may be adopted  and become effective in accordance
with Article IX of the Antarctic Treaty, provided that
any Annex may itself make provision for amendments
and modifications to become effective on an
accelerated basis.

4. Annexes and any amendments and modifica-
tions thereto which have become effective in accor-
dance with paragraphs 2 and 3 above shall, unless an
Annex itself provides otherwise in respect of the entry
into  effect of any amendment or modification thereto,
become effective for a Contracting Party to the Antarc-
tic Treaty which is not an Antarctic Treaty Consultative
Party, or which was not an Antarctic Treaty Consultati-
ve Party at the time of the adoption, when notice of ap-
proval of that Contracting Party has been received by
the Depositary.

5. Annexes shall, except to the extent that an
Annex provides otherwise, be subject to the
procedures for dispute settlement set out in Articles 18
to 20.

Article 10

Antarctic Treaty Consultative Meetings

1. Antarctic Treaty Consultative Meetings shall,
drawing upon the best scientific and technical advice
available:

(a) define, in accordance with the provisions of this
Protocol, the general policy for the comprehensi-
ve protection of the Antarctic environment and de-
pendent and associated ecosystems; and

(b) adopt measures under Article IX of the Antarctic
Treaty for the implementation of this Protocol.

2. Antarctic Treaty Consultative Meetings shall
review the work of the Committee and shall draw fully
upon its advice and recommendations in carrying out
the tasks referred to in paragraph 1 above, as well as
upon the advice of the Scientific Committee on
Antarctic Research.



Dziennik Ustaw Nr 6 — 352 — Poz. 52

Artyku∏ 11

Komitet Ochrony Ârodowiska

1.Tworzy si´ niniejszym Komitet Ochrony Ârodo-
wiska.

2. Ka˝da Strona b´dzie mia∏a prawo byç cz∏onkiem
Komitetu i wyznaczyç swego przedstawiciela, któremu
mogà towarzyszyç eksperci i doradcy.

3. Otwarty b´dzie status obserwatora w Komitecie
dla ka˝dej Umawiajàcej si´ Strony Uk∏adu w sprawie
Antarktyki, która nie jest Stronà niniejszego protoko∏u.

4. Komitet zaprosi Przewodniczàcego Naukowego
Komitetu Badaƒ Antarktycznych oraz Przewodniczàce-
go Komitetu Naukowego do Spraw Ochrony ˚ywych
Zasobów Morskich Antarktyki do udzia∏u w charakte-
rze obserwatorów na jego sesjach. Komitet mo˝e rów-
nie˝, za aprobatà Spotkania Konsultatywnego Uk∏adu
w sprawie Antarktyki, zaprosiç w celu udzia∏u w cha-
rakterze obserwatorów na jego sesjach tak˝e inne od-
powiednie naukowe, techniczne i zwiàzane z ochronà
Êrodowiska organizacje, które mogà wnieÊç wk∏ad do
jego prac.

5. Komitet b´dzie przedstawia∏ Spotkaniu Konsulta-
tywnemu Uk∏adu w sprawie Antarktyki sprawozdanie
z ka˝dej ze swych sesji. Sprawozdanie powinno obej-
mowaç wszystkie zagadnienia rozpatrywane na sesji
i odzwierciedlaç wypowiedziane opinie. Sprawozdanie
przesy∏a si´ Stronom i obserwatorom uczestniczàcym
w sesji, a nast´pnie udost´pnia publicznie.

6. Komitet przyjmie regu∏y procedury, które b´dà
podlega∏y zatwierdzeniu przez Spotkanie Konsulta-
tywne Uk∏adu w sprawie Antarktyki.

Artyku∏ 12

Funkcje Komitetu

1. Funkcje Komitetu b´dà polegaç na udzielaniu
rad i formu∏owaniu zaleceƒ dla Stron w zwiàzku z wy-
konywaniem niniejszego protoko∏u, w∏àcznie z za∏àcz-
nikami, w celu ich rozpatrzenia na Spotkaniach Kon-
sultatywnych Uk∏adu w sprawie Antarktyki; Komitet
sprawuje tak˝e inne funkcje, jakie mogà byç zlecone
przez Spotkania Konsultatywne Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki. W szczególnoÊci Komitet b´dzie udziela∏ rad
w odniesieniu do:

(a) skutecznoÊci Êrodków podj´tych na podstawie ni-
niejszego protoko∏u;

(b) koniecznoÊci wprowadzenia, wzmocnienia lub po-
lepszenia w inny sposób tych Êrodków;

(c) koniecznoÊci przyj´cia dodatkowych Êrodków,
w∏àcznie z dodatkowymi za∏àcznikami, o ile to
wskazane;

(d) zastosowania i uruchomienia procedur badania
skutków wobec Êrodowiska, okreÊlonych w
artykule 8 oraz w za∏àczniku I;

Article 11

Committee for Environmental Protection

1. There is hereby established the Committee for
Environmental Protection.

2. Each Party shall be entitled to be a member of
the Committee and to appoint a representative who
may be accompanied by experts and advisers.

3. Observer status in the Committee shall be open
to any Contracting Party to the Antarctic Treaty which
is not a Party to this Protocol.

4. The Committee shall invite the President of the
Scientific Committee on Antarctic Research and the
Chairman of the Scientific Committee for the
Conservation of Antarctic Marine Living Resources to
participate as observers at its sessions. The
Committee may also, with the approval of the
Antarctic Treaty Consultative Meeting, invite such
other relevant scientific, environmental and technical
organizations which can contribute to its work to
participate as observers at its sessions.

5. The Committee shall present a report on each of
its sessions to the Antarctic Treaty Consultative
Meeting. The report shall cover all matters considered
at the session and shall reflect the views expressed.
The report shall be circulated to the Parties and to
observers attending the session, and shall thereupon
be made publicly available.

6. The Committee shall adopt its rules of procedure
which shall be subject to approval by the Antarctic
Treaty Consultative Meeting.

Article 12

Functions of the Committee

1. The functions of the Committee shall be to
provide advice and formulate recommendations to the
Parties in connection with the implementation of this
Protocol, including the operation of its Annexes, for
consideration at Antarctic Treaty Consultative
Meetings, and to perform such other functions as may
be referred to it by  the Antarctic Treaty Consultative
Meetings. In particular, it shall provide advice on:

(a) the effectiveness of measures taken pursuant to
this Protocol;

(b) the need to update, strengthen or otherwise
improve such measures;

(c) the need for additional measures, including the
need for additional Annexes, where appropriate;

(d) the application and implementation of the
environmental impact assessment procedures set
out in Article 8 and Annex I;
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(e) Êrodków sprowadzajàcych do minimum lub os∏a-
biajàcych skutki dzia∏aƒ wobec Êrodowiska na ob-
szarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki;

(f) procedur w sytuacjach wymagajàcych szybkiej ak-
cji, w∏àcznie z interwencjà w przypadkach krytycz-
nych dla Êrodowiska;

(g) dzia∏ania i dalszego rozwoju systemu Obszarów
Chronionych Antarktyki;

(h) procedur inspekcyjnych, w∏àcznie z projektami
sprawozdaƒ i wykazami kontrolnymi dla prowa-
dzenia inspekcji;

(i) zbierania, archiwizacji, wymiany i oceny informa-
cji dotyczàcych ochrony Êrodowiska;

(j) stanu Êrodowiska Antarktyki; i

(k) koniecznoÊci badaƒ naukowych, w∏àcznie z moni-
toringiem Êrodowiska, zwiàzanych z wykonywa-
niem niniejszego protoko∏u.

2. Wykonujàc swoje funkcje, Komitet b´dzie, o ile
to wskazane, konsultowaç si´ z Naukowym Komitetem
Badaƒ Antarktycznych, Komitetem Naukowym do
Spraw Ochrony ˚ywych Zasobów Morskich Antarkty-
ki oraz innymi odpowiednimi naukowymi, techniczny-
mi i zwiàzanymi z ochronà Êrodowiska organizacjami.

Artyku∏ 13

Przestrzeganie niniejszego protoko∏u

1. Ka˝da Strona podejmie w∏aÊciwe Êrodki w gra-
nicach swojej kompetencji, w∏àcznie z przyj´ciem
ustaw i przepisów, dzia∏aniami administracyjnymi
i Êrodkami przymusu, dla zapewnienia przestrzegania
niniejszego protoko∏u.

2. Ka˝da Strona dokona w∏aÊciwych wysi∏ków,
zgodnych z Kartà Narodów Zjednoczonych, w tym ce-
lu, aby nikt nie podejmowa∏ dzia∏alnoÊci sprzecznej
z niniejszym protoko∏em.

3. Ka˝da Strona notyfikuje wszystkim innym Stro-
nom Êrodki, jakie podejmie zgodnie z ust´pami 1 i 2.

4. Ka˝da Strona zwróci uwag´ wszystkim innym
Stronom na jakàkolwiek dzia∏alnoÊç, która wed∏ug jej
opinii narusza wykonywanie celów i zasad niniejszego
protoko∏u.

5. Spotkania Konsultatywne Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki zwrócà uwag´ jakiegokolwiek paƒstwa, które
nie jest Stronà niniejszego protoko∏u, na ka˝dà dzia∏al-
noÊç podj´tà przez to paƒstwo, jego agendy, instytucje
publiczne, osoby fizyczne lub prawne, statki, samoloty
lub inne Êrodki transportu, które naruszajà wykonywa-
nie celów i zasad niniejszego protoko∏u.

(e) means of minimising or mitigating environmental
impacts of activities in the Antarctic Treaty area;

(f) procedures for situations requiring urgent action,
including response action in environmental
emergencies;

(g) the operation and further elaboration of the
Antarctic Protected Area system;

(h) inspection procedures, including formats for
inspection reports and checklists for the conduct
of inspections;

(i) the collection, archiving, exchange and evaluation
of information related to environmental prote-
ction;

(j) the state of the Antarctic environment; and

(k) the need for scientific research, including
environmental monitoring, related to the
implementation of this Protocol.

2. In carrying out its functions, the Committee
shall, as appropriate, consult with the Scientific
Committee on Antarctic Research, the Scientific
Committee for the Conservation of Antarctic Marine
Living Resources and other relevant scientific,
environmental and technical organizations.

Article 13

Compliance with this Protocol

1. Each Party shall take appropriate measures
within its competence, including the adoption of laws
and regulations, administrative actions and
enforcement measures, to ensure compliance with
this Protocol.

2. Each Party shall exert appropriate efforts,
consistent with the Charter of the United Nations, to
the  end that no one engages in any activity contrary
to this Protocol.

3. Each Party shall notify all other Parties of the
measures it takes pursuant to paragraphs 1 and 2
above.

4. Each Party shall draw the attention of all other
Parties to any activity which in its opinion affects the
implementation of the objectives and principles of this
Protocol.

5. The Antarctic Treaty Consultative Meetings shall
draw the attention of any State which is not a Party to
this Protocol to any activity undertaken by that State,
its agencies, instrumentalities, natural  or juridical
persons, ships, aircraft or other means of transport
which affects the implementation of the objectives and
principles of this Protocol.
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Artyku∏ 14

Inspekcja

1. W celu popierania ochrony Êrodowiska Antark-
tyki oraz zale˝nych od niej i zwiàzanych z nià ekosyste-
mów, a tak˝e zapewnienia przestrzegania niniejszego
protoko∏u, Strony Konsultatywne Uk∏adu w sprawie
Antarktyki zorganizujà, indywidualnie lub zbiorowo,
inspekcje obserwatorów zgodnie z artyku∏em VII Uk∏a-
du w sprawie Antarktyki.

2. Obserwatorami sà:

(a) obserwatorzy wyznaczeni przez jakàkolwiek Stro-
n´ Konsultatywnà Uk∏adu w sprawie Antarktyki,
b´dàcy obywatelami tej Strony; oraz

(b) ka˝dy obserwator wyznaczony na Spotkaniach
Konsultatywnych Uk∏adu w sprawie Antarktyki
dla przeprowadzania inspekcji zgodnie z procedu-
rami ustalonymi przez Spotkania Konsultatywne
Uk∏adu w sprawie Antarktyki.

3. Strony b´dà ÊciÊle wspó∏pracowaç z obserwato-
rami dokonujàcymi inspekcji oraz zapewnià, aby pod-
czas inspekcji obserwatorzy mieli dost´p do wszystkich
cz´Êci stacji, instalacji, wyposa˝enia, statków i samolo-
tów udost´pnionych do inspekcji zgodnie z artyku∏em
VII ust´p 3 Uk∏adu w sprawie Antarktyki, jak równie˝ do
wszystkich dokumentów w nich znajdujàcych si´, któ-
re sà wymagane w myÊl niniejszego protoko∏u.

4. Sprawozdania z inspekcji b´dà wysy∏ane do
Stron, których stacje, instalacje, wyposa˝enie, statki
lub samoloty by∏y przedmiotem sprawozdania. Po
stworzeniu tym Stronom mo˝liwoÊci dokonania ko-
mentarzy, sprawozdania i komentarze do nich b´dà
dostarczone wszystkim Stronom oraz Komitetowi, roz-
patrzone przez najbli˝sze Spotkanie Konsultatywne
Uk∏adu w sprawie Antarktyki, a nast´pnie udost´pnio-
ne publicznie.

Artyku∏ 15

Post´powanie w przypadkach nadzwyczajnych

1. W celu reagowania na sytuacje krytyczne dla
Êrodowiska na obszarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki
ka˝da Strona wyra˝a zgod´ na:

(a) zastosowanie Êrodków w∏aÊciwych i skutecznych
wobec przypadków nadzwyczajnych, które mogà
wyniknàç podczas wykonywania programów ba-
daƒ naukowych, turystyki i innych rzàdowych lub
pozarzàdowych dzia∏aƒ na obszarze Uk∏adu
w sprawie Antarktyki, w odniesieniu do których
uprzednia notyfikacja jest wymagana na podsta-
wie artyku∏u VII ust´p 5 Uk∏adu w sprawie Antark-
tyki, w∏àcznie z towarzyszàcymi logistycznymi
dzia∏aniami pomocniczymi; oraz

(b) stworzenie planu pilnych dzia∏aƒ w celu zaradze-
nia wypadkom majàcym negatywny wp∏yw na
Êrodowisko Antarktyki lub zale˝ne od niej i zwià-
zane z nià ekosystemy.

Article 14

Inspection

1. In order to promote the protection of the
Antarctic environment and dependent and associated
ecosystems, and to ensure compliance with this
Protocol, the Antarctic Treaty Consultative Parties
shall arrange, individually or collectively, for
inspections by observers to be made in accordance
with Article VII of the Antarctic Treaty.

2. Observers are:

(a) observers designated by any Antarctic Treaty
Consultative Party who shall be nationals of that
Party; and

(b) any observers designated at Antarctic Treaty
Consultative Meetings to carry out inspections
under procedures to be established by an
Antarctic Treaty Consultative Meeting.

3. Parties shall co-operate fully with observers
undertaking inspections, and shall ensure that during
inspections, observers are given access  to all parts of
stations, installations, equipment, ships and aircraft
open to inspection under Article VII (3) of the Antarctic
Treaty, as well as to all records maintained thereon
which are called for pursuant to this Protocol.

4. Reports of inspections shall be sent to the
Parties whose stations, installations, equipment, ships
or aircraft are covered by the reports. After those
Parties have been given the opportunity to comment,
the reports and any comments thereon shall be
circulated to all the Parties and to the Committee,
considered at the next Antarctic Treaty Consultative
Meeting, and thereafter made publicly  available.

Article 15

Emergency response action

1. In order to respond to environmental
emergencies in the Antarctic Treaty area, each Party
agrees to:

(a) provide for prompt and effective response action
to such emergencies which might arise in the
performance of scientific research programmes,
tourism and all other governmental and non-
-governmental activities in the Antarctic Treaty
area for which advance notice is required under
Article VII (5) of the Antarctic Treaty, including
associated logistic support activities; and

(b) establish contingency plans for response to
incidents with potential adverse effects on the
Antarctic environment or dependent and
associated ecosystems.
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2. W tym celu Strony b´dà:

(a) wspó∏pracowaç przy formu∏owaniu i wykonywa-
niu takich planów pilnych dzia∏aƒ; oraz

(b) ustalaç procedury natychmiastowej notyfikacji
oraz wspólnych dzia∏aƒ w przypadkach sytuacji
krytycznej dla Êrodowiska.

3. Przy wykonywaniu niniejszego artyku∏u Strony
wystàpià o rad´ do odpowiednich mi´dzynarodowych
organizacji.

Artyku∏ 16

OdpowiedzialnoÊç

Zgodnie z celami niniejszego protoko∏u dotyczàcy-
mi wszechstronnej ochrony Êrodowiska Antarktyki
oraz zale˝nych od niej i zwiàzanych z nià ekosyste-
mów, Strony zobowiàzujà si´ opracowaç regu∏y i pro-
cedury dotyczàce odpowiedzialnoÊci za szkody wyni-
kajàce z dzia∏aƒ majàcych miejsce na obszarze Uk∏adu
w sprawie Antarktyki i obszarach obj´tych niniejszym
protoko∏em. Te regu∏y i procedury zostanà w∏àczone
do jednego lub wi´cej za∏àczników, które b´dà przyj´-
te zgodnie z artyku∏em 9 ust´p 2.

Artyku∏ 17

Roczne sprawozdanie Stron

1. Ka˝da Strona sporzàdzi sprawozdanie roczne
z dzia∏aƒ podj´tych przez nià w celu wykonania niniej-
szego protoko∏u. Sprawozdanie to powinno zawieraç
notyfikacje dokonane zgodnie z artyku∏em 13 ust´p 3,
plany pilnych dzia∏aƒ sporzàdzone zgodnie z artyku-
∏em 15, jak równie˝ wszelkie inne notyfikacje i informa-
cje wymagane przez niniejszy protokó∏, które nie sà
wskazane przez ˝adne inne postanowienie dotyczàce
przekazywania i wymiany informacji.

2. Sprawozdania sporzàdzone zgodnie z ust´pem 1
b´dà przekazywane wszystkim Stronom i Komitetowi
i b´dà rozpatrywane w trakcie najbli˝szego Spotkania
Konsultatywnego Uk∏adu w sprawie Antarktyki oraz
udost´pniane publicznie.

Artyku∏ 18

Rozstrzyganie sporów

W przypadku sporu co do interpretacji lub stoso-
wania niniejszego protoko∏u strony sporu, na ˝àdanie
jednej z nich, b´dà si´ wzajemnie konsultowaç tak
szybko, jak to mo˝liwe, w celu rozwiàzania sporu
w drodze negocjacji, badaƒ, mediacji, koncyliacji, arbi-
tra˝u, orzeczenia sàdu lub w inny pokojowy sposób, na
który strony sporu wyra˝à zgod´.

Artyku∏ 19

Wybór procedury rozstrzygania sporów

1. W czasie podpisania, ratyfikacji, przyj´cia, za-
twierdzenia niniejszego protoko∏u lub przystàpienia

2. To this end, the Parties shall:

(a) co-operate in the formulation and implementation
of such contingency plans; and

(b) establish procedures for immediate notification
of, and co-operative response to, environmental
emergencies.

3. In the implementation of this Article, the Parties
shall draw upon the advice of the appropriate
international organizations.

Article 16

Liability

Consistent with the objectives of this Protocol for
the comprehensive protection of the Antarctic
environment and dependent and associated
ecosystems, the Parties undertake to elaborate rules
and procedures relating to liability for damage arising
from activities taking place in the Antarctic Treaty area
and covered by this Protocol. Those rules and
procedures shall be included in one or more Annexes
to be adopted in accordance with Article 9 (2).

Article 17

Annual report by Parties

1. Each Party shall report annually on the steps
taken to implement this Protocol. Such reports shall
include notifications made in accordance with Article
13 (3), contingency plans established in accordance
with Article 15 and any other notifications and
information called for pursuant to this Protocol for
which there is no other provision concerning the
circulation and exchange of information.

2. Reports made in accordance with paragraph 1
above shall be circulated to all Parties and to the
Committee, considered at the next Antarctic Treaty
Consultative Meeting, and made publicly available.

Article 18

Dispute settlement

If a dispute arises concerning the interpretation or
application of this Protocol, the parties to the dispute
shall, at the request of any one of them, consult among
themselves as soon as possible with a view to having
the dispute resolved by negotiation, inquiry,
mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement
or other peaceful means to which the parties to the
dispute agree.

Article 19

Choice of dispute settlement procedure

1. Each Party, when signing, ratifying, accepting,
approving or acceding to this Protocol, or at any time



Dziennik Ustaw Nr 6 — 356 — Poz. 52

do niego, albo te˝ póêniej w dowolnym czasie, ka˝da
Strona mo˝e wybraç, w drodze pisemnej deklaracji, je-
den lub oba Êrodki rozstrzygania sporów dotyczàcych
interpretacji lub stosowania artyku∏ów 7, 8 i 15 i posta-
nowieƒ ka˝dego za∏àcznika, chyba ˝e dany za∏àcznik
przewiduje co innego, a tak˝e artyku∏u 13, o ile odnosi
si´ on do wspomnianych artyku∏ów i postanowieƒ:

(a) Mi´dzynarodowy Trybuna∏ SprawiedliwoÊci;

(b) Trybuna∏ Arbitra˝owy.

2. Deklaracja uczyniona zgodnie z ust´pem 1 nie
b´dzie naruszaç stosowania artyku∏u 18 i artyku∏u 20
ust´p 2.

3. Uwa˝a si´, ˝e Strona, która nie uczyni∏a deklara-
cji zgodnie z ust´pem 1 lub w odniesieniu do której ta-
ka deklaracja utraci∏a moc, akceptuje kompetencj´ Try-
buna∏u Arbitra˝owego.

4. Je˝eli strony sporu zaakceptowa∏y ten sam Êro-
dek rozstrzygania sporów, spór mo˝e byç poddany tyl-
ko tej procedurze, chyba ˝e strony uzgodnià inaczej.

5. Je˝eli strony sporu nie zaakceptowa∏y tego sa-
mego Êrodka rozstrzygania sporów lub je˝eli obie stro-
ny zaakceptowa∏y oba Êrodki, spór mo˝e byç przed∏o-
˝ony jedynie Trybuna∏owi Arbitra˝owemu, chyba ˝e
strony uzgodnià inaczej.

6. Deklaracja uczyniona zgodnie z ust´pem 1 pozo-
staje w mocy do czasu jej wygaÊni´cia w myÊl jej po-
stanowieƒ lub podczas trzech miesi´cy od momentu
z∏o˝enia depozytariuszowi pisemnej notyfikacji o jej
odwo∏aniu.

7. Nowa deklaracja, notyfikacja o odwo∏aniu lub
wygaÊni´cie mocy deklaracji nie naruszajà w ˝adnej
mierze toczàcych si´ post´powaƒ przed Mi´dzynaro-
dowym Trybuna∏em SprawiedliwoÊci lub Trybuna∏em
Arbitra˝owym, chyba ̋ e strony sporu uzgodnià inaczej.

8. Deklaracje i notyfikacje przewidziane w niniej-
szym artykule sk∏adane b´dà depozytariuszowi, który
przeÊle ich kopie wszystkim Stronom.

Artyku∏ 20

Procedura rozstrzygania sporów

1. Je˝eli strony sporu dotyczàcego interpretacji lub
stosowania artyku∏ów 7, 8 lub 15 lub postanowieƒ ka˝-
dego za∏àcznika, chyba ˝e dany za∏àcznik przewiduje
co innego, a tak˝e artyku∏u 13, o ile odnosi si´ on do
wspomnianych artyku∏ów i postanowieƒ, nie uzgodni-
∏y Êrodków dla jego rozstrzygni´cia w ciàgu 12 miesi´-
cy od ˝àdania konsultacji w myÊl artyku∏u 18, spór zo-
stanie, na ̋ àdanie jednej ze stron sporu, przekazany do
rozstrzygni´cia zgodnie z procedurà ustalonà w arty-
kule 19 ust´py 4 i 5.

2. Trybuna∏ Arbitra˝owy nie b´dzie kompetentny do
podj´cia decyzji lub postanowienia w odniesieniu do
jakiejkolwiek sprawy wchodzàcej w zakres artyku∏u IV

thereafter, may choose, by written declaration, one or
both of the following means for the settlement of
disputes concerning the interpretation or application
of Articles 7, 8 and 15 and, except to the extent that an
Annex provides otherwise, the provisions of any
Annex and, insofar as it relates to these Articles and
provisions, Article 13:

(a) the International Court of Justice;

(b) the Arbitral Tribunal.

2. A declaration made under paragraph 1 above
shall not affect the operation of Article 18 and Article
20 (2).

3. A Party which has not made a declaration under
paragraph 1 above or in respect of which a declaration
is no longer in force shall be deemed to have accepted
the competence of the Arbitral Tribunal.

4. If the parties to a dispute have accepted the
same means for the settlement of a dispute, the
dispute may be submitted only to that procedure,
unless the parties otherwise agree.

5. If the parties to a dispute have not accepted the
same means for the settlement of a dispute, or if they
have both accepted both means, the dispute may be
submitted only to the Arbitral Tribunal, unless the
parties otherwise agree.

6. A declaration made under paragraph 1 above
shall remain in force until it expires in accordance with
its terms or until three months after written notice of
revocation has been deposited with the Depositary.

7. A new declaration, a notice of revocation or the
expiry of a declaration shall not in any way affect
proceedings pending before the International Court of
Justice or the Arbitral Tribunal, unless the parties to
the dispute otherwise agree.

8. Declarations and notices referred to in this
Article shall be deposited with the Depositary who
shall transmit copies thereof to all Parties.

Article 20

Dispute settlement procedure

1. If the parties to a dispute concerning the
interpretation or application of Articles 7, 8 or 15 or,
except to the extent that an Annex provides otherwise,
the provisions of any Annex or, insofar as it relates to
these Articles and provisions, Article 13, have not
agreed on a means for resolving it within 12 months of
the request for consultation pursuant to Article 18, the
dispute shall be referred, at the request of any party to
the dispute, for settlement in accordance with the
procedure determined by Article 19 (4) and (5).

2. The Arbitral Tribunal shall not be competent to
decide or rule upon any matter within the scope of
Article IV of the Antarctic Treaty. In addition, nothing in
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Uk∏adu w sprawie Antarktyki. Ponadto ˝adne postano-
wienie niniejszego protoko∏u nie mo˝e byç interpreto-
wane w sposób przyznajàcy kompetencj´ lub jurysdyk-
cj´ Mi´dzynarodowemu Trybuna∏owi SprawiedliwoÊci
lub innemu trybuna∏owi, ustanowionemu dla rozstrzy-
gania sporów mi´dzy Stronami, do podj´cia decyzji lub
postanowienia w odniesieniu do spraw wchodzàcych
w zakres artyku∏u IV Uk∏adu w sprawie Antarktyki.

Artyku∏ 21

Podpisanie

Niniejszy protokó∏ otwarty b´dzie do podpisu
w Madrycie dnia 4 paêdziernika 1991 r., a nast´pnie
w Waszyngtonie do dnia 3 paêdziernika 1992 r. dla
wszystkich paƒstw, które sà Stronami Uk∏adu w spra-
wie Antarktyki.

Artyku∏ 22

Ratyfikacja, przyj´cie, 
zatwierdzenie lub przystàpienie

1. Niniejszy protokó∏ podlega ratyfikacji, przyj´ciu
lub zatwierdzeniu przez paƒstwa podpisujàce.

2. Po 3 paêdziernika 1992 r. niniejszy protokó∏ b´-
dzie otwarty do przystàpienia dla ka˝dego paƒstwa,
które jest Stronà Uk∏adu w sprawie Antarktyki.

3. Dokumenty ratyfikacyjne, przyj´cia, zatwierdze-
nia lub przystàpienia zostanà z∏o˝one Rzàdowi Stanów
Zjednoczonych Ameryki, wyznaczonemu niniejszym
na depozytariusza.

4. Po wejÊciu w ˝ycie niniejszego protoko∏u Strony
Konsultatywne Uk∏adu w sprawie Antarktyki nie b´dà
wypowiada∏y si´ odnoÊnie do notyfikacji dotyczàcej
prawa Umawiajàcej si´ Strony Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki do wyznaczenia przedstawicieli w celu uczest-
niczenia w Spotkaniach Konsultatywnych Uk∏adu
w sprawie Antarktyki, zgodnie z artyku∏em IX ust´p 2
Uk∏adu w sprawie Antarktyki, do czasu, a˝ ta Umawia-
jàca si´ Strona uprzednio ratyfikuje, przyjmie lub za-
twierdzi ten protokó∏ albo do niego przystàpi.

Artyku∏ 23

WejÊcie w ˝ycie

1. Niniejszy protokó∏ wejdzie w ˝ycie w trzydzie-
stym dniu od daty z∏o˝enia dokumentów ratyfikacyj-
nych, przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia przez
wszystkie paƒstwa b´dàce Stronami Konsultatywny-
mi Uk∏adu w sprawie Antarktyki w dniu przyj´cia tego
protoko∏u.

2. Dla ka˝dej Umawiajàcej si´ Strony Uk∏adu
w sprawie Antarktyki, która po wejÊciu w ˝ycie niniej-
szego protoko∏u z∏o˝y dokument ratyfikacyjny, przyj´-
cia, zatwierdzenia lub przystàpienia, protokó∏ ten wej-
dzie w ˝ycie w trzydziestym dniu od daty z∏o˝enia ta-
kiego dokumentu.

this Protocol shall be interpreted as conferring
competence or jurisdiction on the International Court
of Justice or any other tribunal established for the
purpose of settling disputes between Parties to decide
or otherwise rule upon any matter within the scope of
Article IV of the Antarctic Treaty.

Article 21

Signature

This Protocol shall be open for signature at Madrid
on the 4th of October 1991 and thereafter at
Washington until the 3rd of October 1992 by any State
which is a Contracting Party to the Antarctic Treaty.

Article 22

Ratification, acceptance, 
approval or accession

1. This Protocol is subject to ratification,
acceptance or approval by signatory States.

2. After the 3rd of October 1992 this Protocol shall
be open for accession by any State which is a
Contracting Party to the Antarctic Treaty.

3. Instruments of ratification, acceptance, approval
or accession shall be deposited with the Government
of the United States of America, hereby designated as
the Depositary.

4. After the date on which this Protocol has entered
into force, the Antarctic Treaty Consultative Parties
shall not act upon a notification regarding the
entitlement of a Contracting Party to the Antarctic
Treaty to appoint representatives to participate in
Antarctic Treaty Consultative Meetings in accordance
with Article IX (2) of the Antarctic Treaty unless that
Contracting Party has first ratified, accepted, approved
or acceded to this Protocol.

Article 23

Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the
thirtieth day following the date of deposit of
instruments of ratification, acceptance, approval or
accession by all States which are Antarctic Treaty
Consultative Parties at the date on which this Protocol
is adopted.

2. For each Contracting Party to the Antarctic
Treaty which, subsequent to the date of entry into
force of this Protocol, deposits an instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, this
Protocol shall enter into force on the thirtieth day
following such deposit.
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Artyku∏ 24

Zastrze˝enia

Nie jest dopuszczalne ̋ adne zastrze˝enie do niniej-
szego protoko∏u.

Artyku∏ 25

Zmiana lub poprawka

1. Bez naruszania postanowieƒ artyku∏u 9 niniejszy
protokó∏ mo˝e byç zmieniony lub poprawiony w ka˝-
dym czasie zgodnie z procedurami ustalonymi w arty-
kule XII ust´p 1 punkty (a) i (b) Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki.

2. Je˝eli po up∏ywie 50 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszego protoko∏u którakolwiek Strona Konsulta-
tywna Uk∏adu w sprawie Antarktyki tego za˝àda po-
przez wystàpienie skierowane do depozytariusza, zo-
stanie zwo∏ana konferencja, tak szybko, jak to mo˝liwe,
w celu dokonania przeglàdu stosowania tego protoko-
∏u.

3. Zmiana lub poprawka, zaproponowane na Kon-
ferencji Przeglàdowej, zwo∏anej zgodnie z ust´pem 2,
przyj´te b´dà przez wi´kszoÊç Stron, w∏àczajàc 3/4
paƒstw, które sà Stronami Konsultatywnymi Uk∏adu
w sprawie Antarktyki w czasie przyj´cia niniejszego
protoko∏u.

4. Zmiana lub poprawka, przyj´te zgodnie z ust´-
pem 3, wejdà w ˝ycie po ratyfikacji, przyj´ciu, zatwier-
dzeniu lub przystàpieniu do nich przez 3/4 Stron Kon-
sultatywnych Uk∏adu w sprawie Antarktyki, w∏àczajàc
ratyfikacj´, przyj´cie, zatwierdzenie lub przystàpienie
wszystkich paƒstw, które sà Stronami Konsultatywny-
mi Uk∏adu w sprawie Antarktyki w czasie przyj´cia ni-
niejszego protoko∏u.

5.(a) JeÊli chodzi o artyku∏ 7, zakaz dzia∏aƒ w odniesie-
niu do zasobów mineralnych Antarktyki, zawarty
w tym artykule, b´dzie kontynuowany do czasu
obowiàzywania re˝imu prawnego dotyczàcego
dzia∏aƒ w odniesieniu do zasobów mineralnych
Antarktyki, zawierajàcego uzgodnione Êrodki
okreÊlajàce, czy i na jakich warunkach jakiekol-
wiek takie dzia∏anie jest dopuszczalne. Re˝im ten
powinien w pe∏ni chroniç interesy wszystkich
paƒstw wymienionych w artykule IV Uk∏adu
w sprawie Antarktyki i stosowaç zasady tam za-
warte. Dlatego te˝, je˝eli zostanie zaproponowa-
na zmiana lub poprawka artyku∏u 7 na konferen-
cji przeglàdowej, wymienionej w ust´pie 2, taka
zmiana lub poprawka powinny zawieraç taki obo-
wiàzkowy re˝im prawny.

(b) Je˝eli ˝adna taka zmiana czy poprawka nie wej-
dzie w ˝ycie w ciàgu 3 lat od daty ich przyj´cia, ka˝-
da Strona mo˝e w dowolnym czasie po tej dacie
notyfikowaç depozytariuszowi swoje wycofanie
si´ z niniejszego protoko∏u, przy czym takie wyco-
fanie nabierze mocy po up∏ywie 2 lat od otrzyma-
nia notyfikacji przez depozytariusza.

Article 24

Reservations

Reservations to this Protocol shall not be permitted.

Article 25

Modification or amendment

1. Without prejudice to the provisions of Article 9,
this Protocol may be modified or amended at any time
in accordance with the procedures set forth in Article
XII (1) (a) and (b) of the Antarctic Treaty.

2. If, after the expiration of 50 years from the date
of entry into force of this Protocol, any of the Antarctic
Treaty Consultative Parties so requests by a
communication addressed to the Depositary, a
conference shall be held as soon as practicable to
review the operation of this Protocol.

3. A modification or amendment proposed at any
Review Conference called pursuant to paragraph 2
above shall be adopted by a majority of the Parties,
including 3/4 of the States which are Antarctic Treaty
Consultative Parties at the time of adoption of this
Protocol.

4. A modification or amendment adopted pursuant
to paragraph 3 above shall enter into force upon
ratification, acceptance, approval or accession by 3/4
of the Antarctic Treaty Consultative Parties, including
ratification, acceptance, approval or accession by all
States which are Antarctic Treaty Consultative Parties
at the time of adoption of this Protocol.

5.(a) With respect to Article 7, the prohibition on
Antarctic mineral resource activities contained
therein shall continue unless there is in force a
binding legal regime on Antarctic mineral
resource activities that includes an agreed means
for determining whether, and, if so, under which
conditions, any such activities would be
acceptable. This regime shall fully safeguard the
interests of all States referred to in Article IV of
the Antarctic Treaty and apply the principles
thereof. Therefore, if a modification or
amendment to Article 7 is proposed at a Review
Conference referred to in paragraph 2 above, it
shall include such a binding legal regime.

(b) If any such modification or amendment has not
entered into force within 3 years of the date of its
adoption, any Party may at any time thereafter
notify to the Depositary of its withdrawal from this
Protocol, and such withdrawal shall take effect 2
years after receipt of the notification by the
Depositary.
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Artyku∏ 26

Notyfikacje dokonywane przez depozytariusza

Depozytariusz b´dzie notyfikowa∏ wszystkim Uma-
wiajàcym si´ Stronom Uk∏adu w sprawie Antarktyki:

(a) podpisanie niniejszego protoko∏u i z∏o˝enie doku-
mentów ratyfikacyjnych, przyj´cia, zatwierdzenia
lub przystàpienia;

(b) dat´ wejÊcia w ˝ycie niniejszego protoko∏u oraz
ka˝dego dodatkowego za∏àcznika do niego;

(c) dat´ wejÊcia w ˝ycie ka˝dej poprawki do niniejsze-
go protoko∏u lub ka˝dej jego zmiany;

(d) z∏o˝enie deklaracji i notyfikacji zgodnie z artyku-
∏em 19; i

(e) ka˝dà notyfikacj´ otrzymanà zgodnie z artyku∏em
25 ust´p 5 punkt (b).

Artyku∏ 27

Tekst autentyczny i rejestracja 
w Narodach Zjednoczonych

1. Niniejszy protokó∏, sporzàdzony w j´zykach an-
gielskim, francuskim, hiszpaƒskim i rosyjskim, przy
czym ka˝dy tekst jest jednakowo autentyczny, zostanie
z∏o˝ony na przechowanie w archiwach Rzàdu Stanów
Zjednoczonych Ameryki, który przeka˝e nale˝ycie
uwierzytelnione kopie wszystkim Umawiajàcym si´
Stronom Uk∏adu w sprawie Antarktyki.

2. Niniejszy protokó∏ zostanie zarejestrowany przez
depozytariusza zgodnie z artyku∏em 102 Karty Naro-
dów Zjednoczonych.

ANEKS DO PROTOKO¸U

Arbitra˝

Artyku∏ 1

1. Zostanie utworzony Trybuna∏ Arbitra˝owy dzia-
∏ajàcy zgodnie z protoko∏em, w∏àczajàc niniejszy
aneks.

2. Sekretarzem, w rozumieniu niniejszego aneksu,
jest Sekretarz Generalny Sta∏ego Trybuna∏u Arbitra˝o-
wego.

Artyku∏ 2

1. Ka˝da Strona b´dzie upowa˝niona do wyznacze-
nia nie wi´cej ni˝ trzech arbitrów, z których co najmniej
jeden b´dzie wyznaczony w ciàgu trzech miesi´cy od
daty wejÊcia w ˝ycie protoko∏u w stosunku do tej Stro-
ny. Ka˝dy arbiter powinien mieç doÊwiadczenie w spra-
wach Antarktyki, posiadaç pog∏´bionà znajomoÊç pra-
wa mi´dzynarodowego i cieszyç si´ bardzo wysokim
uznaniem za swojà bezstronnoÊç, kompetencj´ i pra-
woÊç. Nazwiska osób w ten sposób wyznaczonych sta-
nowiç b´dà list´ arbitrów. Ka˝da Strona powinna
w ka˝dym czasie utrzymywaç na liÊcie nazwisko co naj-
mniej jednego arbitra.

Article 26

Notifications by the Depositary

The Depositary shall notify all Contracting Parties
to the Antarctic Treaty of the following:

(a) signatures of this Protocol and the deposit of
instruments of ratification, acceptance, approval
or accession;

(b) the date of entry into force of this Protocol and any
additional Annex thereto;

(c) the date of entry into force of any amendment or
modification to this Protocol;

(d) the deposit of declarations and notices pursuant
to Article 19; and

(e) any notification received pursuant to Article 25 (5)
(b).

Article 27

Authentic texts and registration with the United
Nations

1. This Protocol, done in the English, French,
Russian and Spanish languages, each version being
equally authentic, shall be deposited in the archives of
the Government of the United States of America,
which shall transmit duly certified copies thereof to all
Contracting Parties to the Antarctic Treaty.

2. This Protocol shall be registered by the
Depositary pursuant to Article 102 of the Charter of the
United Nations.

SCHEDULE TO THE PROTOCOL

Arbitration

Article 1

1. The Arbitral Tribunal shall be constituted and
shall function in accordance with the Protocol,
including this Schedule.

2. The Secretary referred to in this Schedule is the
Secretary General of the Permanent Court of
Arbitration.

Article 2

1. Each Party shall be entitled to designate up to
three Arbitrators, at least one of whom shall be
designated within three months of the entry into force
of the Protocol for that Party. Each Arbitrator shall be
experienced in Antarctic affairs, have thorough
knowledge of international law and enjoy the highest
reputation for fairness, competence and integrity. The
names of the persons so designated shall constitute
the list of Arbitrators. Each Party shall at all times
maintain the name of at least one Arbitrator on the list.
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2. Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust´pu 3, arbiter
wyznaczony przez Stron´ powinien pozostaç na liÊcie
przez okres pi´ciu lat i b´dzie móg∏ byç ponownie wy-
znaczony przez t´ Stron´ na dodatkowy okres pi´ciu
lat.

3. Strona, która wyznaczy∏a arbitra, mo˝e wycofaç
nazwisko tego arbitra z listy. W przypadku Êmierci ar-
bitra lub wycofania z listy przez Stron´ z jakiegokol-
wiek powodu nazwiska arbitra wyznaczonego przez
nià, Strona, która wyznaczy∏a danego arbitra, powia-
domi o tym niezw∏ocznie Sekretarza. Arbiter, którego
nazwisko zosta∏o wycofane z listy, b´dzie kontynuowa∏
swà dzia∏alnoÊç w jakimkolwiek Trybunale Arbitra˝o-
wym, do którego zosta∏ wyznaczony, a˝ do czasu za-
koƒczenia post´powania przed tym Trybuna∏em Arbi-
tra˝owym.

4. Sekretarz zapewni sta∏à aktualizacj´ listy arbi-
trów wyznaczonych zgodnie z niniejszym artyku∏em.

Artyku∏ 3

1. Trybuna∏ Arbitra˝owy b´dzie si´ sk∏ada∏ z trzech
arbitrów, którzy b´dà wyznaczani w nast´pujàcy spo-
sób:

(a) Strona sporu rozpoczynajàca post´powanie wy-
znacza z listy wymienionej w artykule 2 jednego
arbitra, który mo˝e byç jej obywatelem. Nomina-
cja ta b´dzie zamieszczona w notyfikacji, o której
mowa w artykule 4.

(b) W ciàgu 40 dni od otrzymania tej notyfikacji inna
strona sporu wyznaczy z listy wymienionej w arty-
kule 2 drugiego arbitra, który mo˝e byç jej obywa-
telem.

(c) W ciàgu 60 dni od wyznaczenia drugiego arbitra
strony sporu wyznaczà z listy wymienionej w arty-
kule 2, za porozumieniem, trzeciego arbitra. Trzeci
arbiter nie mo˝e byç ani obywatelem strony spo-
ru, ani osobà wyznaczonà z listy wymienionej
w artykule 2 przez stron´ sporu, ani te˝ posiadaç
tego samego obywatelstwa, co którykolwiek
z dwóch pierwszych arbitrów. Trzeci arbiter prze-
wodniczy Trybuna∏owi Arbitra˝owemu.

(d) Je˝eli drugi arbiter nie zosta∏ wyznaczony w usta-
nowionym terminie lub je˝eli strony sporu nie
osiàgn´∏y porozumienia w przewidzianym okresie
co do powo∏ania trzeciego arbitra, arbiter lub arbi-
trzy b´dà wyznaczeni z listy wymienionej w arty-
kule 2 i w oparciu o zasady uj´te w punktach (b)
i (c), na wniosek jakiejkolwiek strony sporu, w cià-
gu 30 dni od dnia otrzymania takiego wniosku
przez przewodniczàcego Mi´dzynarodowego Try-
buna∏u SprawiedliwoÊci. Podczas wykonywania
funkcji przyznanych mu w niniejszym punkcie
Przewodniczàcy Trybuna∏u b´dzie konsultowa∏ si´
ze stronami sporu.

2. Subject to paragraph 3 below, an Arbitrator
designated by a Party shall remain on the list for a
period of five years and shall be eligible for
redesignation by that Party for additional five year
periods.

3. A Party which designated an Arbitrator may
withdraw the name of that Arbitrator from the list. If an
Arbitrator dies or if a Party for any reason withdraws
from the list the name of an Arbitrator designated by
it, the Party which designated the Arbitrator in
question shall notify the Secretary promptly. An
Arbitrator whose name is withdrawn from the list shall
continue to serve on any Arbitral Tribunal to which
that Arbitrator has been appointed until the
completion of proceedings before the Arbitral
Tribunal.

4. The Secretary shall ensure that an up-to-date list
is maintained of the Arbitrators designated pursuant
to this Article.

Article 3

1. The Arbitral Tribunal shall be composed of three
Arbitrators who shall be appointed as follows:

(a) The party to the dispute commencing the
proceedings shall appoint one Arbitrator, who
may be its national, from the list referred to in
Article 2. This appointment shall be included in
the notification referred to in Article 4.

(b) Within 40 days of the receipt of that notification,
the other party to the dispute shall appoint the
second Arbitrator, who may be its national, from
the list referred to in Article 2.

(c) Within 60 days of the appointment of the second
Arbitrator, the parties to the dispute shall appoint
by agreement the third Arbitrator from the list
referred to in Article 2. The third Arbitrator shall
not be either a national of a party to the dispute,
or a person designated for the list referred to in
Article 2 by a party to the dispute, or of the same
nationality as either of the first two Arbitrators.
The third Arbitrator shall be the Chairperson of the
Arbitral Tribunal.

(d) If the second Arbitrator has not been appointed
within the prescribed period, or if the parties to
the dispute have not reached agreement within
the prescribed period on the appointment of the
third Arbitrator, the Arbitrator or Arbitrators shall
be appointed, at the request of any party to the
dispute and within 30 days of the receipt of such
request, by the President of the International
Court of Justice from the list referred to in Article
2 and subject to the conditions prescribed in
subparagraphs (b) and (c) above. In performing
the functions accorded him or her in this
subparagraph, the President of the Court shall
consult the parties to the dispute.
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(e) Je˝eli Przewodniczàcy Mi´dzynarodowego Try-
buna∏u SprawiedliwoÊci nie jest w stanie wykony-
waç funkcji przyznanych mu w punkcie (d) lub jest
obywatelem jednej ze stron sporu, funkcje te b´-
dà wykonywane przez Wiceprzewodniczàcego
Trybuna∏u; je˝eli jednak Wiceprzewodniczàcy nie
jest w stanie wykonywaç funkcji lub je˝eli jest
obywatelem jednej ze stron sporu, funkcje po-
wy˝sze b´dà wykonywane przez nast´pnego naj-
starszego cz∏onka Trybuna∏u, b´dàcego w dyspo-
zycji, i który nie jest obywatelem jednej ze stron
sporu.

2. Ka˝de zwolnione stanowisko b´dzie uzupe∏nio-
ne w trybie przewidzianym dla poczàtkowego wyzna-
czenia arbitra.

3. W jakimkolwiek sporze dotyczàcym wi´cej ni˝
dwóch Stron, Strony, które majà ten sam interes, wy-
znaczà w drodze porozumienia wspólnego arbitra
w terminie okreÊlonym w ust´pie 1 punkt (b).

Artyku∏ 4

Strona sporu, wszczynajàc post´powanie, powia-
domi w formie pisemnej o powy˝szym drugà stron´
lub inne strony sporu, jak równie˝ Sekretarza. Powy˝-
sza notyfikacja powinna zawieraç okreÊlenie roszcze-
nia i podstawy, na której jest ono oparte. Notyfikacja
zostanie przekazana przez Sekretarza wszystkim in-
nym Stronom.

Artyku∏ 5

1. O ile strony sporu nie uzgodnià inaczej, arbitra˝
b´dzie mia∏ miejsce w Hadze, gdzie znajdowaç si´ b´-
dà archiwa Trybuna∏u Arbitra˝owego. Trybuna∏ Arbi-
tra˝owy przyjmie w∏asne zasady procedury. Takie za-
sady powinny zapewniç, aby ka˝da strona sporu mia-
∏a pe∏nà mo˝liwoÊç byç wys∏uchanà oraz przedstawie-
nia swojej sprawy; nale˝y równie˝ zapewniç, aby po-
st´powanie prowadzone by∏o sprawnie.

2. Trybuna∏ Arbitra˝owy mo˝e zapoznaç si´ z rosz-
czeniem wzajemnym, powsta∏ym podczas post´powa-
nia, oraz wydaç orzeczenie odnoÊnie do tego roszczenia.

Artyku∏ 6

1. O ile Trybuna∏ Arbitra˝owy uzna si´ prima facie
za kompetentnego zgodnie z protoko∏em, mo˝e on:

(a) na ̋ yczenie ka˝dej strony sporu wskazaç takie Êrod-
ki tymczasowe, jakie uwa˝a za niezb´dne, w celu
zapewnienia poszanowania praw stron sporu;

(b) poleciç zastosowanie wszelkich Êrodków tymcza-
sowych, jakie uwa˝a za niezb´dne w danych oko-
licznoÊciach, w celu zapobie˝enia powa˝nej szko-
dzie w odniesieniu do Êrodowiska Antarktyki oraz
zale˝nych od niej i zwiàzanych z nià ekosystemów.

2. Strony sporu zastosujà niezw∏ocznie wszelkie
Êrodki tymczasowe przewidziane w ust´pie 1 punkt (b),

(e) If the President of the International Court of
Justice is unable to perform the functions
accorded him or her in subparagraph (d) above or
is a national of a party to the dispute, the functions
shall be performed by the Vice-President of the
Court, except that if the Vice-President is unable to
perform the functions or is a national of a party to
the dispute the functions shall be performed by
the next most senior member of the Court who is
available and is not a national of a party to the
dispute.

2. Any vacancy shall be filled in the manner
prescribed for the initial appointment.

3. In any dispute involving more than two Parties,
those Parties having the same interest shall appoint
one Arbitrator by agreement within the period
specified in paragraph 1 (b) above.

Article 4

The party to the dispute commencing proceedings
shall so notify the other party or parties to the dispute
and the Secretary in writing. Such notification shall
include a statement of the claim and the grounds on
which it is based. The notification shall be transmitted
by the Secretary to all Parties.

Article 5

1. Unless the parties to the dispute agree
otherwise, arbitration shall take place at The Hague,
where the records of the Arbitral Tribunal shall be kept.
The Arbitral Tribunal shall adopt its own rules of
procedure. Such rules shall ensure that each party to
the dispute has a full opportunity to be heard and to
present its case and shall also ensure that the
proceedings are conducted expeditiously.

2. The Arbitral Tribunal may hear and decide
counterclaims arising out of the dispute.

Article 6

1. The Arbitral Tribunal, where it considers that
prima facie it has jurisdiction under the Protocol, may:

(a) at the request of any party to a dispute, indicate
such provisional measures as it considers
necessary to preserve the respective rights of the
parties to the dispute;

(b) prescribe any provisional measures which it con-
siders appropriate under the circumstances to
prevent serious harm to the Antarctic environ-
ment or dependent or associated ecosystems.

2. The parties to the dispute shall comply promptly
with any provisional measures prescribed under
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w oczekiwaniu na orzeczenie w myÊl artyku∏u 10.

3. Niezale˝nie od terminu ustalonego w artykule 20
protoko∏u, strona sporu mo˝e zgodnie z artyku∏em 4
w ka˝dym czasie, w drodze notyfikacji skierowanej do
innej strony lub innych stron sporu oraz do Sekretarza,
za˝àdaç, aby Trybuna∏ Arbitra˝owy ukonstytuowa∏ si´
wyjàtkowo szybko w celu wskazania lub zalecenia pil-
nych Êrodków tymczasowych zgodnie z artyku∏em 3,
z tym ˝e w ka˝dym przypadku terminy okreÊlone w ar-
tykule 3 ust´p 1 punkty (b), (c) i (d) zostanà skrócone
do 14 dni. Trybuna∏ Arbitra˝owy orzeknie co do ˝àda-
nia dotyczàcego pilnych Êrodków tymczasowych
w ciàgu dwóch miesi´cy od wyznaczenia swego prze-
wodniczàcego.

4. Po podj´ciu decyzji przez Trybuna∏ Arbitra˝owy
co do ̋ àdania dotyczàcego pilnych Êrodków tymczaso-
wych podj´tych zgodnie z ust´pem 3, procedura roz-
strzygni´cia sporu przebiegaç b´dzie zgodnie z artyku-
∏ami 18, 19 i 20 protoko∏u.

Artyku∏ 7

Ka˝da Strona, uwa˝ajàca, ˝e ma interes prawny,
ogólny lub indywidualny, który mo˝e byç istotnie na-
ruszony orzeczeniem Trybuna∏u Arbitra˝owego, mo˝e
interweniowaç w trakcie post´powania, o ile Trybuna∏
Arbitra˝owy nie postanowi inaczej.

Artyku∏ 8

Strony sporu b´dà u∏atwiaç prac´ Trybuna∏u Arbi-
tra˝owego i w szczególnoÊci, zgodnie z ich prawem
oraz u˝ywajàc wszelkich Êrodków znajdujàcych si´
w ich dyspozycji, b´dà dostarczaç Trybuna∏owi wszel-
kich odpowiednich dokumentów i informacji, a tak˝e
umo˝liwià mu, gdy to b´dzie niezb´dne, powo∏ywanie
Êwiadków lub ekspertów oraz uzyskiwanie ich zeznaƒ.

Artyku∏ 9

Je˝eli jedna ze stron sporu nie stawi si´ przed Try-
buna∏em Arbitra˝owym lub zaniecha obrony swej
sprawy, ka˝da inna strona sporu mo˝e poprosiç Trybu-
na∏ Arbitra˝owy o kontynuowanie post´powania i wy-
danie orzeczenia.

Artyku∏ 10

1. Trybuna∏ Arbitra˝owy b´dzie rozstrzygaç przed-
∏o˝one mu spory na podstawie postanowieƒ protoko-
∏u i innych odpowiednich norm i zasad prawa mi´dzy-
narodowego, które nie przeczà tym postanowieniom.

2. Trybuna∏ Arbitra˝owy mo˝e orzekaç ex aequo et
bono w sporach mu przed∏o˝onych, o ile strony sporu
wyra˝à na to zgod´.

Artyku∏ 11

1. Przed wydaniem orzeczenia Trybuna∏ Arbitra˝o-
wy upewni si´, ˝e jest kompetentny w odniesieniu do

paragraph 1 (b) above pending an award under Arti-
cle 10.

3. Notwithstanding the time period in Article 20 of
the Protocol, a party to a dispute may at any time, by
notification to the other party or parties to the dispute
and to the Secretary in accordance with Article 4,
request that the Arbitral Tribunal be constituted as a
matter of exceptional urgency to indicate or prescribe
emergency provisional measures in accordance with
this Article. In such case, the Arbitral Tribunal shall be
constituted as soon as possible in accordance with
Article 3, except that the time periods in Article 3 (1)
(b), (c) and (d) shall be reduced to 14 days in each case.
The Arbitral Tribunal shall decide upon the request for
emergency provisional measures within two months
of the appointment of its Chairperson.

4. Following a decision by the Arbitral Tribunal
upon a request for emergency provisional measures in
accordance with paragraph 3 above, settlement of the
dispute shall proceed in accordance with Articles 18,
19 and 20 of the Protocol.

Article 7

Any Party which believes it has a legal interest,
whether general or individual, which may be
substantially affected by the award of an Arbitral
Tribunal, may, unless the Arbitral Tribunal decides
otherwise, intervene in the proceedings.

Article 8

The parties to the dispute shall facilitate the work
of the Arbitral Tribunal and, in particular, in
accordance with their law and using all means at their
disposal, shall provide it with all relevant documents
and information, and enable it, when necessary, to call
witnesses or experts and receive their evidence.

Article 9

If one of the parties to the dispute does not appear
before the Arbitral Tribunal or fails to defend its case,
any other party to the dispute may request the Arbitral
Tribunal to continue the proceedings and make its
award.

Article 10

1. The Arbitral Tribunal shall, on the basis of the
provisions of the Protocol and other applicable rules
and principles of international law that are not
incompatible with such provisions, decide such
disputes as are submitted to it.

2. The Arbitral Tribunal may decide, ex aequo et
bono, a dispute submitted to it, if the parties to the
dispute so agree.

Article 11

1. Before making its award, the Arbitral Tribunal
shall satisfy itself that it has competence in respect of
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sporu oraz ˝e roszczenie lub roszczenie wzajemne jest
nale˝ycie uzasadnione od strony faktycznej i prawnej.

2. Do orzeczenia do∏àczone b´dzie uzasadnienie
wskazujàce na powody decyzji; orzeczenie b´dzie za-
komunikowane Sekretarzowi, który przeÊle je wszyst-
kim Stronom.

3. Orzeczenie b´dzie ostateczne i wià˝àce dla stron
sporu i dla ka˝dej Strony, która interweniowa∏a pod-
czas post´powania, i b´dzie podlega∏o niezw∏ocznemu
wykonaniu. Na ˝yczenie strony sporu lub Strony inter-
weniujàcej Trybuna∏ Arbitra˝owy dokona interpretacji
orzeczenia.

4. Orzeczenie b´dzie wià˝àce jedynie w odniesie-
niu do danego sporu.

5. Je˝eli Trybuna∏ Arbitra˝owy nie zdecyduje ina-
czej, wydatki tego Trybuna∏u, w∏àcznie z wynagrodze-
niem arbitrów, pokrywane b´dà przez strony sporu
w równych cz´Êciach.

Artyku∏ 12

Wszystkie decyzje Trybuna∏u Arbitra˝owego,
w∏àcznie z tymi, o których mowa w artyku∏ach 5, 6 i 11,
podejmowane b´dà wi´kszoÊcià g∏osów arbitrów,
przy czym nie mogà oni wstrzymaç si´ od g∏osu.

Artyku∏ 13

1. Niniejszy aneks mo˝e byç poprawiony lub zmie-
niony w trybie przewidzianym w artykule IX ust´p 1
Uk∏adu w sprawie Antarktyki. O ile procedura ta nie
stanowi inaczej, poprawka lub zmiana sà uwa˝ane za
przyj´te i nabierajà mocy prawnej w rok po zamkni´-
ciu Spotkania Konsultatywnego Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki, na którym zosta∏y przyj´te, chyba ̋ e jedna lub
wi´cej Stron Konsultatywnych Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki notyfikuje depozytariuszowi w ciàgu tego cza-
su, ˝e ˝yczy sobie przed∏u˝enia tego okresu lub ˝e nie
jest w stanie przyjàç wspomnianych zmian.

2. Wszelkie poprawki lub zmiany do niniejszego
aneksu, które nabiorà mocy zgodnie z ust´pem 1, sta-
nà si´ nast´pnie wià˝àce dla ka˝dej innej Strony
w dniu otrzymania przez depozytariusza zawiadomie-
nia o ich przyj´ciu przez t´ Stron´.

ZA¸ÑCZNIK I

DO PROTOKO¸U O OCHRONIE ÂRODOWISKA DO
UK¸ADU W SPRAWIE ANTARKTYKI

Ocena skutków wobec Êrodowiska

Artyku∏ 1

Faza wst´pna

1. Ocena skutków wobec Êrodowiska proponowa-
nych dzia∏aƒ wymienionych w artykule 8 protoko∏u b´-
dzie rozpatrywana, przed ich rozpocz´ciem, zgodnie
z odpowiednimi procedurami narodowymi.

the dispute and that the claim or counterclaim is well
founded in fact and law.

2. The award shall be accompanied by a statement
of reasons for the decision and shall be communicated
to the Secretary who shall transmit it to all Parties.

3. The award shall be final and binding on the
parties to the dispute and on any Party which
intervened in the proceedings and shall be complied
with without delay. The Arbitral Tribunal shall interpret
the award at the request of a party to the dispute or of
any intervening Party.

4. The award shall have no binding force except in
respect of that particular case.

5. Unless the Arbitral Tribunal decides otherwise,
the expenses of the Arbitral Tribunal, including the
remuneration of the Arbitrators, shall be borne by the
parties to the dispute in equal shares.

Article 12

All decisions of the Arbitral Tribunal, including
those referred to in Articles 5, 6 and 11, shall be made
by a majority of the Arbitrators who may not abstain
from voting.

Article 13

1. This Schedule may be amended or modified by
a measure adopted in accordance with Article IX (1) of
the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies
otherwise, the amendment or modification shall be
deemed to have been approved, and shall become
effective, one year after the close of the Antarctic
Treaty Consultative Meeting at which it was adopted,
unless one or more of the Antarctic Treaty
Consultative Parties notifies the Depositary, within
that time period, that it wishes an extension of that
period or that it is unable to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this
Schedule which becomes effective in accordance with
paragraph 1 above shall thereafter become effective
as to any other Party when notice of approval by it has
been received by the Depositary.

ANNEX I

TO THE PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL
PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREATY

Environmental impact assessment

Article 1

Preliminary stage

1. The environmental impacts of proposed
activities referred to in Article 8 of the Protocol shall,
before their commencement, be considered in
accordance with appropriate national procedures.
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2. Je˝eli dana dzia∏alnoÊç zostanie okreÊlona jako
ta, która powoduje mniejszy ni˝ niewielki lub przejÊcio-
wy wp∏yw na Êrodowisko, mo˝na jà podjàç natych-
miast.

Artyku∏ 2

Wst´pna ocena wp∏ywu na Êrodowisko

1. O ile nie zostanie stwierdzone, i˝ dzia∏alnoÊç b´-
dzie mia∏a mniejszy ni˝ niewielki lub przejÊciowy wp∏yw
na Êrodowisko, lub o ile Wszechstronna ocena wp∏ywu
na Êrodowisko nie zosta∏a sporzàdzona zgodnie z arty-
ku∏em 3, b´dzie przygotowana Wst´pna ocena wp∏ywu
na Êrodowisko. Powinna ona zawieraç dostatecznà iloÊç
szczegó∏ów, aby ustaliç, czy proponowana dzia∏alnoÊç
mo˝e mieç wi´kszy ani˝eli niewielki lub przejÊciowy
wp∏yw na Êrodowisko, oraz powinna zawieraç:

(a) okreÊlenie proponowanej dzia∏alnoÊci, w∏àcznie
z jej celem, miejscem, czasem trwania i intensyw-
noÊcià; i

(b) rozpatrzenie alternatyw proponowanej dzia∏alno-
Êci i skutków, które ta dzia∏alnoÊç mo˝e wywo∏aç,
w∏àcznie z rozpatrzeniem kumulatywnych skut-
ków w Êwietle istniejàcych oraz znanych planowa-
nych dzia∏aƒ.

2. Je˝eli Wst´pna ocena wp∏ywu na Êrodowisko
wska˝e, ˝e proponowana dzia∏alnoÊç prawdopodob-
nie nie b´dzie mia∏a wi´kszego ani˝eli niewielki lub
przejÊciowy wp∏yw na Êrodowisko, dzia∏alnoÊç ta mo-
˝e zostaç podj´ta, pod warunkiem ˝e zostanà zastoso-
wane odpowiednie procedury, w∏àcznie z monitorin-
giem, w celu zbadania i oceny skutków tej dzia∏alnoÊci.

Artyku∏ 3

Wszechstronna ocena wp∏ywu na Êrodowisko

1. Je˝eli Wst´pna ocena wp∏ywu na Êrodowisko
wska˝e lub je˝eli w inny sposób zostanie stwierdzone,
˝e proponowana dzia∏alnoÊç prawdopodobnie b´dzie
mieç wi´kszy ani˝eli niewielki lub przejÊciowy wp∏yw
na Êrodowisko, zostanie przygotowana Wszechstron-
na ocena wp∏ywu na Êrodowisko.

2. Wszechstronna ocena wp∏ywu na Êrodowisko
powinna zawieraç:

(a) okreÊlenie proponowanej dzia∏alnoÊci, w∏àcznie
z jej celem, miejscem, czasem trwania i intensyw-
noÊcià, a tak˝e mo˝liwe alternatywy dzia∏alnoÊci,
w∏àcznie z alternatywà zaniechania dzia∏alnoÊci,
oraz okreÊlenie konsekwencji takich alternatyw;

(b) okreÊlenie stanu poczàtkowego warunków Êrodo-
wiskowych jako stanu odniesienia, z którym prze-
widywane zmiany powinny byç porównywane,
a tak˝e prognoz´ co do póêniejszego stanu Êrodo-
wiska w przypadku niepodj´cia proponowanej
dzia∏alnoÊci;

(c) okreÊlenie metod i danych u˝ywanych w celu prze-
widywania skutków proponowanej dzia∏alnoÊci;

2. If an activity is determined as having less than a
minor or transitory impact, the activity may proceed
forthwith.

Article 2

Initial Environmental Evaluation

1. Unless it has been determined that an activity
will have less than a minor or transitory impact, or
unless a Comprehensive Environmental Evaluation is
being prepared in accordance with Article 3, an Initial
Environmental Evaluation shall be prepared. It shall
contain sufficient detail to assess whether a proposed
activity may have more than a minor or transitory
impact and shall include:

(a) a description of the proposed activity, including its
purpose, location, duration, and intensity; and

(b) consideration of alternatives to the proposed acti-
vity and any impacts that the activity may have, in-
cluding consideration of cumulative impacts in
the light of existing and known planned activities.

2. If an Initial Environmental Evaluation indicates
that a proposed activity is likely to have no more than
a minor or transitory impact, the activity may proceed,
provided that appropriate procedures, which may
include monitoring, are put in place to assess and
verify the impact of the activity.

Article 3

Comprehensive Environmental Evaluation

1. If an Initial Environmental Evaluation indicates
or if it is otherwise determined that a proposed activity
is likely to have more than a minor or transitory
impact, a Comprehensive Environmental Evaluation
shall be prepared.

2. A Comprehensive Environmental Evaluation
shall include:

(a) a description of the proposed activity including its
purpose, location, duration and intensity, and
possible alternatives to the activity, including the
alternative of not proceeding, and the
consequences of those alternatives;

(b) a description of the initial environmental
reference state with which predicted changes are
to be compared and a prediction of the future
environmental reference state in the absence of
the proposed activity;

(c) a description of the methods and data used to
forecast the impacts of the proposed activity;
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(d) ocen´ rodzaju, wielkoÊci, czasu trwania i inten-
sywnoÊci prawdopodobnych bezpoÊrednich skut-
ków proponowanej dzia∏alnoÊci;

(e) rozpatrzenie mo˝liwych poÊrednich i drugorz´d-
nych skutków proponowanej dzia∏alnoÊci;

(f) rozpatrzenie kumulatywnych skutków propono-
wanej dzia∏alnoÊci w Êwietle istniejàcych dzia∏aƒ
i innych znanych planowanych dzia∏aƒ;

(g) rozpoznanie Êrodków, w∏àcznie z programami
monitoringu, które mogà zostaç podj´te w celu
zmniejszenia do minimum lub os∏abienia skutków
proponowanej dzia∏alnoÊci i wykrycia skutków
nieprzewidzianych, które umo˝liwià wczesne
ostrze˝enie o ujemnych nast´pstwach dzia∏alno-
Êci oraz pozwolà podjàç szybkie i skuteczne dzia-
∏ania w odniesieniu do wypadków;

(h) rozpoznanie nieprzewidywalnych skutków propo-
nowanej dzia∏alnoÊci;

(i) rozpatrzenie skutków proponowanej dzia∏alnoÊci
w odniesieniu do prowadzenia badaƒ naukowych
i innych istniejàcych rodzajów u˝ytkowania;

(j) rozpoznanie luk w posiadanej wiedzy oraz nieja-
snoÊci napotkanych w czasie zbierania informacji
wymaganych zgodnie z niniejszym ust´pem;

(k) nietechniczne streszczenie informacji przewidzia-
nych w niniejszym ust´pie; oraz

(l) nazwisko i adres osoby lub nazw´ i adres organi-
zacji, która przygotowa∏a Wszechstronnà ocen´
wp∏ywu na Êrodowisko, oraz adres, pod który na-
le˝y kierowaç  uwagi do tego dokumentu.

3. Projekt Wszechstronnej oceny wp∏ywu na Êrodo-
wisko b´dzie publicznie dost´pny i zostanie rozes∏any
do wszystkich Stron, które udost´pnià go publicznie
w celu uzyskania komentarzy. Ustanawia si´ 90-dnio-
wy termin dla przesy∏ania uwag.

4. Projekt Wszechstronnej oceny wp∏ywu na Êrodo-
wisko zostanie przes∏any do Komitetu w tym samym
czasie, w którym zostanie on rozes∏any Stronom, i co
najmniej na 120 dni przed najbli˝szym Spotkaniem
Konsultatywnym Uk∏adu w sprawie Antarktyki, w celu
jego w∏aÊciwego rozpatrzenia.

5. ˚adna ostateczna decyzja nie zostanie podj´ta
odnoÊnie do prowadzenia proponowanej dzia∏alnoÊci
na obszarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki, zanim Spo-
tkanie Konsultatywne Uk∏adu w sprawie Antarktyki na
zlecenie Komitetu nie b´dzie mia∏o mo˝liwoÊci rozpa-
trzenia projektu Wszechstronnej oceny wp∏ywu na Êro-
dowisko, przy czym decyzja co do podj´cia wspomnia-
nej dzia∏alnoÊci nie powinna byç opóêniona z powodu
dzia∏ania niniejszego ust´pu wi´cej ani˝eli o 15 miesi´-
cy, liczàc od daty rozes∏ania projektu Wszechstronnej
oceny wp∏ywu na Êrodowisko.

6. Ostateczny tekst Wszechstronnej oceny wp∏ywu
na Êrodowisko powinien zawieraç uwagi nades∏ane
w zwiàzku z projektem Wszechstronnej oceny wp∏ywu
na Êrodowisko lub streszczenia tych uwag. Ostateczny

(d) estimation of the nature, extent, duration, and
intensity of the likely direct impacts of the
proposed activity;

(e) consideration of possible indirect or second order
impacts of the proposed activity;

(f) consideration of cumulative impacts of the
proposed activity in the light of existing activities
and other known planned activities;

(g) identification of measures, including monitoring
programmes, that could be taken to minimise or
mitigate impacts of the proposed activity and to
detect unforeseen impacts and that could provide
early warning of any adverse effects of the activity
as well as to deal promptly and effectively with
accidents;

(h) identification of unavoidable impacts of the
proposed activity;

(i) consideration of the effects of the proposed
activity on the conduct of scientific research and
on other existing uses and values;

(j) an identification of gaps in knowledge and
uncertainties encountered in compiling the
information required under this paragraph;

(k) a non-technical summary of the information
provided under this paragraph; and

(l) the name and address of the person or
organization which prepared the Comprehensive
Environmental Evaluation and the address to
which comments thereon should be directed.

3. The draft Comprehensive Environmental
Evaluation shall be made publicly available and shall
be circulated to all Parties, which shall also make it
publicly available, for comment. A period of 90 days
shall be allowed for the receipt of comments.

4. The draft Comprehensive Environmental
Evaluation shall be forwarded to the Committee at the
same time as it is circulated to the Parties, and at least
120 days before the next Antarctic Treaty Consultative
Meeting, for consideration as appropriate.

5. No final decision shall be taken to proceed with
the proposed activity in the Antarctic Treaty area
unless there has been an opportunity for considera-
tion of the draft Comprehensive Environmental Evalu-
ation by the Antarctic Treaty Consultative Meeting on
the advice of the Committee, provided that no decision
to proceed with a proposed activity shall be delayed
through the operation of this paragraph for longer
than 15 months from the date of circulation of the draft
Comprehensive Environmental Evaluation.

6. A final Comprehensive Environmental Evalua-
tion shall address and shall include or summarise
comments received on the draft Comprehensive
Environmental Evaluation. The final Comprehensive
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tekst Wszechstronnej oceny wp∏ywu na Êrodowisko,
zapisy odnoÊnie do jakiejkolwiek decyzji dotyczàcej tej
oceny, a tak˝e ocena znaczenia przewidywanych skut-
ków w stosunku do korzyÊci z proponowanej dzia∏al-
noÊci, zostanà rozes∏ane do wszystkich Stron, które
udost´pnià te dokumenty publicznie, co najmniej
60 dni przed rozpocz´ciem proponowanej dzia∏alnoÊci
na obszarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki.

Artyku∏ 4

Decyzje oparte na Wszechstronnej ocenie wp∏ywu
na Êrodowisko

Jakakolwiek decyzja dotyczàca proponowanej
dzia∏alnoÊci, do której ma zastosowanie artyku∏ 3, po-
winna byç podejmowana, a je˝eli zostanie podj´ta,
niezale˝nie czy w swojej pierwotnej, czy te˝ w zmienio-
nej formie, b´dzie oparta na Wszechstronnej ocenie
wp∏ywu na Êrodowisko, jak równie˝ na innych odpo-
wiednich ocenach.

Artyku∏ 5

Monitoring

1. Zostanà zastosowane procedury, w∏àcznie z od-
powiednim monitoringiem g∏ównych parametrów
dotyczàcych Êrodowiska, w celu zbadania oceny skut-
ków jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci podj´tej w wyniku reali-
zacji Wszechstronnej oceny wp∏ywu na Êrodowisko.

2. Procedury wymienione w ust´pie 1 i w artykule 2
ust´p 2 zostanà ustalone dla regularnego i weryfiko-
walnego rejestrowania skutków dzia∏alnoÊci, mi´dzy
innymi, w celu:

(a) umo˝liwienia realizacji oceny wskazujàcej, w ja-
kiej mierze skutki te zgodne sà z protoko∏em;

(b) dostarczania informacji u˝ytecznych dla zmniejsze-
nia do minimum lub ograniczania skutków, a tak˝e,
jeÊli to wskazane, informacji o koniecznoÊci zawie-
szenia, zaprzestania lub zmiany dzia∏alnoÊci.

Artyku∏ 6

Obieg informacji

1. Nast´pujàce informacje b´dà przesy∏ane Stro-
nom, przekazywane Komitetowi i udost´pniane pu-
blicznie:

(a) okreÊlenie procedur wymienionych w artykule 1;

(b) roczna lista wszystkich Wst´pnych ocen wp∏ywu
na Êrodowisko, przygotowanych zgodnie z artyku-
∏em 2, oraz decyzji podj´tych w konsekwencji tych
ocen,

(c) wa˝ne informacje otrzymane w zwiàzku z proce-
durami zastosowanymi zgodnie z artyku∏em 2
ust´p 2 i artyku∏em 5 oraz dotyczàce wszelkich ak-
cji podj´tych w ich konsekwencji;

Environmental Evaluation, notice of any decisions
relating thereto, and any evaluation of the significance
of the predicted impacts in relation to the advantages
of the proposed activity, shall be circulated to all
Parties, which shall also make them publicly available,
at least 60 days before the commencement of the
proposed activity in the Antarctic Treaty area.

Article 4

Decisions to be based on Comprehensive
Environmental Evaluations

Any decision on whether a proposed activity, to
which Article 3 applies, should proceed, and, if so,
whether in its original or in a modified form, shall be
based on the Comprehensive Environmental
Evaluation as well as other relevant considerations.

Article 5

Monitoring

1. Procedures shall be put in place, including
appropriate monitoring of key environmental
indicators, to assess and verify the impact of any
activity that proceeds following the completion of a
Comprehensive Environmental Evaluation.

2. The procedures referred to in paragraph 1 above
and in Article 2 (2) shall be designed to provide a
regular and verifiable record of the impacts of the
activity in order, inter alia, to:

(a) enable assessments to be made of the extent to
which such impacts are consistent with the
Protocol; and

(b) provide information useful for minimising or
mitigating impacts, and, where appropriate,
information on the need for suspension,
cancellation or modification of the activity.

Article 6

Circulation of information

1. The following information shall be circulated to
the Parties, forwarded to the Committee and made
publicly available:

(a) a description of the procedures referred to in
Article 1;

(b) an annual list of any Initial Environmental
Evaluations prepared in accordance with Article 2
and any decisions taken in consequence thereof;

(c) significant information obtained, and any action
taken in consequence thereof, from procedures
put in place in accordance with Articles 2 (2) and
5; and



Dziennik Ustaw Nr 6 — 367 — Poz. 52

(d) informacje wymienione w artykule 3 ust´p 6.

2. Ka˝da Wst´pna ocena wp∏ywu na Êrodowisko,
przygotowana zgodnie z artyku∏em 2, zostanie udo-
st´pniona na ˝àdanie.

Artyku∏ 7

Przypadki nadzwyczajne

1. Niniejszy za∏àcznik nie b´dzie stosowany w przy-
padkach nadzwyczajnych dotyczàcych bezpieczeƒ-
stwa ˝ycia ludzkiego albo statków, samolotów lub wy-
posa˝enia i instalacji o du˝ej wartoÊci, albo te˝ ochro-
ny Êrodowiska, które wymagajà podj´cia dzia∏aƒ bez
wype∏niania procedur okreÊlonych w tym za∏àczniku.

2. Zawiadomienie o dzia∏aniach podj´tych w przy-
padkach nadzwyczajnych, które normalnie wymaga∏y-
by przygotowania Wszechstronnej oceny wp∏ywu na
Êrodowisko, b´dzie przes∏ane natychmiast do wszyst-
kich Stron i do Komitetu; pe∏ne wyjaÊnienie podj´tych
dzia∏aƒ zostanie dostarczone w ciàgu 90 dni od ich re-
alizacji.

Artyku∏ 8

Poprawka lub zmiana

1. Niniejszy za∏àcznik mo˝e byç poprawiony lub
zmieniony w drodze przedsi´wzi´cia procedur przewi-
dzianych w artykule IX ust´p 1 Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki. O ile procedura ta nie stanowi inaczej, po-
prawka lub zmiana sà uwa˝ane za przyj´te i nabierajà
mocy prawnej po up∏ywie jednego roku od daty za-
mkni´cia Spotkania Konsultatywnego Uk∏adu w spra-
wie Antarktyki, na którym zosta∏y przyj´te, chyba ˝e
jedna lub wi´cej Stron Konsultatywnych Uk∏adu
w sprawie Antarktyki notyfikuje depozytariuszowi
w ciàgu tego okresu, ˝e ˝yczy sobie przed∏u˝enia tego
okresu lub ˝e nie jest w stanie zatwierdziç wspomnia-
nych poprawek lub zmian.

2. Ka˝da poprawka lub ka˝da modyfikacja niniej-
szego za∏àcznika, które nabiorà mocy zgodnie z ust´-
pem 1, stanà si´ nast´pnie wià˝àce dla ka˝dej innej
Strony w dniu otrzymania przez depozytariusza zawia-
domienia o ich zatwierdzeniu przez t´ Stron´.

ZA¸ÑCZNIK II

DO PROTOKO¸U O OCHRONIE ÂRODOWISKA DO
UK¸ADU W SPRAWIE ANTARKTYKI

Zachowanie antarktycznej fauny i f lory

Artyku∏ 1

Definicje

W rozumieniu niniejszego za∏àcznika:

(a) „miejscowy ssak” oznacza ka˝dego osobnika na-
le˝àcego do klasy ssaków (Mammalia), zamiesz-
kujàcego obszar Uk∏adu w sprawie Antarktyki lub

(d) information referred to in Article 3 (6).

2. Any Initial Environmental Evaluation prepared in
accordance with Article 2 shall be made available on
request.

Article 7

Cases of emergency

1. This Annex shall not apply in cases of
emergency relating to the safety of human life or of
ships, aircraft or equipment and facilities of high
value, or the protection of the environment, which
require an activity to be undertaken without
completion of the procedures set out in this Annex.

2. Notice of activities undertaken in cases of
emergency, which would otherwise have required
preparation of a Comprehensive Environmental
Evaluation, shall be circulated immediately to all
Parties and to the Committee and a full explanation of
the activities carried out shall be provided within 90
days of those activities.

Article 8

Amendment or modification

1. This Annex may be amended or modified by a
measure adopted in accordance with Article IX (1) of
the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies
otherwise, the amendment or modification shall be
deemed to have been approved, and shall become
effective, one year after the close of the Antarctic
Treaty Consultative Meeting at which it was adopted,
unless one or more of the Antarctic Treaty
Consultative Parties notifies the Depositary, within
that period, that it wishes an extension of that period
or that it is unable to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this Annex
which becomes effective in accordance with
paragraph 1 above shall thereafter become effective
as to any other Party when notice of approval by it has
been received by the Depositary.

ANNEX II

TO THE PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL
PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREATY

Conservation of Antarctic fauna and f lora

Article 1

Definitions

For the purposes of this Annex:

(a) ”native mammal” means any member of any
species belonging to the Class Mammalia, indigenous
to the Antarctic Treaty area or occurring there
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znajdujàcego si´ sezonowo na tym obszarze
w wyniku naturalnej migracji;

(b) „miejscowy ptak” oznacza ka˝dego osobnika,
w ka˝dym cyklu swego ˝ycia (w∏àcznie z jajami)
nale˝àcego do klasy ptaków (Aves), zamieszkujà-
cego obszar Uk∏adu w sprawie Antarktyki lub znaj-
dujàcego si´ sezonowo na tym obszarze w wyni-
ku naturalnej migracji;

(c) „miejscowa roÊlina” oznacza  ka˝dy rodzaj làdo-
wej lub s∏odkowodnej wegetacji, w∏àczajàc
mszaki, porosty, grzyby i wodorosty, w ka˝dym
stadium swego ̋ ycia (w∏àcznie z nasionami i inny-
mi zarodnikami), znajdujàcymi si´ na obszarze
Uk∏adu w sprawie Antarktyki;

(d) „miejscowy bezkr´gowiec” oznacza ka˝dego là-
dowego lub s∏odkowodnego bezkr´gowca, w ka˝-
dym stadium swego ˝ycia, znajdujàcego si´ na
obszarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki;

(e) „w∏aÊciwa w∏adza” oznacza ka˝dà osob´ lub
agencj´ upowa˝nionà przez Stron´ do wydawania
zezwoleƒ na podstawie niniejszego za∏àcznika;

(f) „zezwolenie” oznacza formalne zezwolenie na pi-
Êmie wydane przez odpowiednià w∏adz´;

(g) „pozyskaç” lub „pozyskiwanie” oznacza zabiç,
zraniç lub schwytaç miejscowego ssaka lub ptaka
albo je trzymaç lub im dokuczaç, albo te˝ zabraç
lub zniszczyç takà iloÊç miejscowych roÊlin, ˝e ich
lokalne rozprzestrzenienie lub obfitoÊç by∏yby
istotnie naruszone;

(h) „szkodliwa  interwencja” oznacza:

(i) przelot lub làdowanie helikopterów lub innych
latajàcych statków w sposób naruszajàcy kon-
centracj´ ptaków i fok;

(ii) u˝ywanie pojazdów lub statków, w∏àcznie
z wodolotami i ma∏ymi ∏odziami, w sposób na-
ruszajàcy koncentracj´ ptaków i fok;

(iii) u˝ywanie Êrodków wybuchowych lub broni
palnej w sposób naruszajàcy koncentracj´ pta-
ków i fok;

(iv) Êwiadome naruszania spokoju mno˝àcych si´
lub opierzajàcych si´ ptaków albo koncentracji
ptaków i fok przez osoby idàce pieszo;

(v) istotne zniszczenie koncentracji miejscowych
roÊlin làdowych przez làdujàce statki latajàce,
je˝d˝àce pojazdy lub przez pieszych albo te˝
w inny sposób; oraz

(vi) ka˝dà dzia∏alnoÊç, której rezultaty w istotny
sposób ujemnie zmieniajà miejsce pobytu ja-
kichkolwiek gatunków lub populacji miejsco-
wych ssaków, ptaków i roÊlin lub bezkr´gow-
ców.

(i) „Mi´dzynarodowa konwencja dotyczàca regla-
mentacji polowaƒ na wieloryby” oznacza konwen-
cj´ sporzàdzonà w Waszyngtonie dnia 2 grudnia
1946 r.

seasonally through natural migrations;

(b) ”native bird” means any member, at any stage of
its life cycle (including eggs), of any species of the
Class Aves indigenous to the Antarctic Treaty area
or occurring there seasonally through natural
migrations;

(c) ”native plant” means any terrestrial or freshwater
vegetation, including bryophytes, lichens, fungi
and algae, at any stage of its life cycle (including
seeds, and other propagules), indigenous to the
Antarctic Treaty area;

(d) ”native invertebrate” means any terrestrial or
freshwater invertebrate, at any stage of its life
cycle, indigenous to the Antarctic Treaty area;

(e) ”appropriate authority” means any person or
agency authorized by a Party to issue permits
under this Annex;

(f) ”permit” means a formal permission in writing
issued by an appropriate authority;

(g) ”take” or ”taking” means to kill, injure, capture,
handle or molest, a native mammal or bird, or to
remove or damage such quantities of native
plants that their local distribution or abundance
would be significantly affected;

(h) ”harmful interference” means:

(i) flying or landing helicopters or other aircraft in
a manner that disturbs concentrations of birds
and seals;

(ii) using vehicles or vessels, including hovercraft
and small boats, in a manner that disturbs
concentrations of birds and seals;

(iii) using explosives or firearms in a manner that
disturbs concentrations of birds and seals;

(iv) wilfully disturbing breeding or moulting birds
or concentrations of birds and seals by
persons on foot;

(v) significantly damaging concentrations of
native terrestrial plants by landing aircraft,
driving vehicles, or walking on them, or by
other means; and

(vi) any activity that results in the significant
adverse modification of habitats of any species
or population of native mammal, bird, plant or
invertebrate.

(i) ”International Convention for the Regulation of
Whaling” means the Convention done at
Washington on 2 December 1946.
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Artyku∏ 2

Przypadki nadzwyczajne

1. Niniejszy za∏àcznik nie b´dzie stosowany w przy-
padkach nadzwyczajnych dotyczàcych bezpieczeƒ-
stwa ˝ycia ludzkiego albo statków, samolotów lub wy-
posa˝enia i instalacji o du˝ej wartoÊci albo te˝ ochro-
ny Êrodowiska.

2. Zawiadomienie o dzia∏aniach podj´tych w przy-
padkach nadzwyczajnych b´dzie przes∏ane natych-
miast do wszystkich Stron i do Komitetu.

Artyku∏ 3

Ochrona miejscowej fauny i flory

1. Pozyskiwanie lub szkodliwa interwencja b´dà za-
kazane, z wyjàtkiem dzia∏ania zgodnego z zezwole-
niem.

2. Zezwolenia takie okreÊlaç b´dà dopuszczalne
dzia∏ania, a tak˝e dat´, miejsce i osob´ dzia∏ajàcà; b´-
dà one wydawane wy∏àcznie w nast´pujàcych okolicz-
noÊciach:

(a) w celu uzyskania próbek do badaƒ naukowych lub
naukowej informacji;

(b) w celu uzyskania próbek dla muzeów, herbariów,
ogrodów zoologicznych i botanicznych albo in-
nych edukacyjnych lub kulturalnych instytucji lub
ich u˝ytkowników;

(c) w przypadkach nieprzewidzianych skutków badaƒ
naukowych, dla których nie by∏o upowa˝nienia
zgodnie z punktami (a) i (b), albo te˝ takich skut-
ków budowy lub funkcjonowania pomocniczych
instalacji naukowych.

3. Wydawanie takich zezwoleƒ b´dzie limitowane
w taki sposób, aby zapewniç, ˝e:

(a) ˝adne miejscowe ssaki, ptaki lub roÊliny nie b´dà
pozyskiwane ponad te, które sà niezb´dne, aby
osiàgnàç cele ustalone w ust´pie 2;

(b) jedynie ma∏a liczba miejscowych ssaków lub pta-
ków b´dzie zabita i ˝e w ˝adnym przypadku miej-
scowe ssaki lub ptaki nie b´dà zabijane w miejsco-
wej populacji w wi´kszej iloÊci, ani˝eli, w∏àczajàc
inne upowa˝nione pozyskania, mo˝e byç odtwo-
rzona normalnie poprzez naturalnà reprodukcj´
w nast´pnym sezonie;

(c) zostanie utrzymana rozmaitoÊç gatunków, jak
równie˝ miejsc przebywania niezb´dnych dla ich
istnienia, oraz równowaga systemów ekologicz-
nych na obszarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki.

4. Wszystkie gatunki miejscowych ssaków, ptaków
i roÊlin, wymienione w dodatku A do niniejszego za-
∏àcznika, uznane zostanà za „Specjalnie Chronione Ga-
tunki” i b´dà korzysta∏y ze szczególnej ochrony Stron.

Article 2 

Cases of emergency

1. This Annex shall not apply in cases of
emergency relating to the safety of human life or of
ships, aircraft, or equipment and facilities of high
value, or the protection of the environment.

2. Notice of activities undertaken in cases of
emergency shall be circulated immediately to all
Parties and to the Committee.

Article 3

Protection of native fauna and flora

1. Taking or harmful interference shall be
prohibited, except in accordance with a permit.

2. Such permits shall specify the authorized
activity, including when, where and by whom it is to be
conducted and shall be issued only in the following
circumstances:

(a) to provide specimens for scientific study or
scientific information;

(b) to provide specimens for museums, herbaria,
zoological and botanical gardens, or other
educational or cultural institutions or uses; and

(c) to provide for unavoidable consequences of
scientific activities not otherwise authorized under
sub-paragraphs (a) or (b) above, or of the
construction and operation of scientific support
facilities.

3. The issue of such permits shall be limited so as
to ensure that:

(a) no more native mammals, birds, or plants are
taken than are strictly necessary to meet the
purposes set forth in paragraph 2 above;

(b) only small numbers of native mammals or birds
are killed and in no case more native mammals or
birds are killed from local populations than can, in
combination with other permitted takings,
normally be replaced by natural reproduction in
the following season; and

(c) the diversity of species, as well as the habitats
essential to their existence, and the balance of the
ecological systems existing within the Antarctic
Treaty area are maintained.

4. Any species of native mammals, birds and
plants listed in Appendix A to this Annex shall be
designated ”Specially Protected Species”, and shall
be accorded special protection by the Parties.
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5. Nie wydaje si´ zezwoleƒ na pozyskanie Specjal-
nie Chronionych Gatunków, z wyjàtkiem przypad-
ków:

(a) niezb´dnych dla celów naukowych;

(b) gdy to nie zagrozi prze˝yciu lub odtworzeniu ga-
tunku lub miejscowej populacji i

(c) gdy u˝ywa si´, w miar´ mo˝noÊci, technik nie po-
wodujàcych Êmierci.

6. Wszelkie pozyskania miejscowych ssaków i pta-
ków powinny odbywaç si´ w taki sposób, aby stwarzaç
im jak najmniej bólu i mo˝liwych cierpieƒ.

Artyku∏ 4

Wprowadzenie gatunków niemiejscowych, 
paso˝ytów i chorób

1. ˚adne gatunki zwierzàt lub roÊlin spoza obszaru
Uk∏adu w sprawie Antarktyki nie b´dà wprowadzone
na làd lub szelf lodowy albo te˝ do wód obszaru Uk∏a-
du w sprawie Antarktyki, z wyjàtkiem przypadków ob-
j´tych zezwoleniem.

2. Psy nie b´dà wprowadzone na làd lub szelf lodo-
wy, a te psy, które tam si´ znajdujà obecnie, zostanà
usuni´te do dnia 1 kwietnia 1994 r.

3. Zezwolenia, o których mowa w ust´pie 1, b´dà
wydawane w celu przywozu jedynie zwierzàt i roÊlin
wymienionych w dodatku B do niniejszego za∏àcznika
i b´dà okreÊlaç gatunek, liczb´ i, je˝eli to konieczne,
wiek i p∏eç, a tak˝e b´dà zawieraç zalecenia w celu za-
pobiegania ucieczce lub kontaktowi tych zwierzàt lub
roÊlin z miejscowà faunà i florà.

4. Wszelkie roÊliny lub zwierz´ta, dla których ze-
zwolenie zosta∏o wydane zgodnie z ust´pami 1 i 3, po-
winny byç, przed wygaÊni´ciem zezwolenia, wywie-
zione z obszaru Uk∏adu w sprawie Antarktyki albo
zniszczone przez spalenie lub w równie skuteczny spo-
sób, który eliminuje ryzyko dla miejscowej fauny i flo-
ry. Zezwolenie powinno okreÊlaç ten obowiàzek. Jakie-
kolwiek inne roÊliny lub zwierz´ta, wprowadzone na
obszar Uk∏adu w sprawie Antarktyki spoza tego obsza-
ru, w∏àczajàc potomstwo, b´dà wywiezione lub znisz-
czone przez spalenie lub w inny równie skuteczny
sposób, tak aby sta∏y si´ sterylne, chyba ˝e zostanie
stwierdzone, i˝ nie stanowià one ryzyka dla miejsco-
wej fauny i flory.

5. ˚adne postanowienie niniejszego artyku∏u nie
stosuje si´ do wwozu ˝ywnoÊci na obszar Uk∏adu
w sprawie Antarktyki, o ile nie b´dzie si´ w tym celu
wwoziç ˝ywych zwierzàt, a wszystkie roÊliny i cz´Êci
zwierzàt oraz produkty b´dà przechowywane w ÊciÊle
kontrolowanych warunkach i zostanà zniszczone zgod-
nie z za∏àcznikiem III do protoko∏u oraz dodatkiem C do
niniejszego za∏àcznika.

6. Ka˝da Strona b´dzie wymagaç, aby zalecenia,
w∏àcznie z tymi, które sà wymienione w dodatku C do

5. A permit shall not be issued to take a Specially
Protected Species unless the taking:

(a) is for a compelling scientific purpose;

(b) will not jeopardize the survival or recovery of that
species or local population; and

(c) uses non-lethal techniques where appropriate.

6. All taking of native mammals and birds shall be
done in the manner that involves the least degree of
pain and suffering practicable.

Article 4

Introduction of non-native species, 
parasites and diseases

1. No species of animal or plant not native to the
Antarctic Treaty area shall be introduced onto land or
ice shelves, or into water in the Antarctic Treaty area
except in accordance with a permit.

2. Dogs shall not be introduced onto land or ice
shelves and dogs currently in those areas shall be
removed by April 1, 1994.

3. Permits under paragraph 1 above shall be issued
to allow the importation only of the animals and plants
listed in Appendix B to this Annex and shall specify the
species, numbers and, if appropriate, age and sex and
precautions to be taken to prevent escape or contact
with native fauna and flora.

4. Any plant or animal for which a permit has been
issued in accordance with paragraphs 1 and 3 above,
shall, prior to expiration of the permit, be removed
from the Antarctic Treaty area or be disposed of by
incineration or equally effective means that eliminates
risk to native fauna or flora. The permit shall specify
this obligation. Any other plant or animal introduced
into the Antarctic Treaty area not native to that area,
including any progeny, shall be removed or disposed
of, by incineration or by equally effective means, so as
to be rendered sterile, unless it is determined that they
pose no risk to native flora or fauna.

5. Nothing in this Article shall apply to the
importation of food into the Antarctic Treaty area
provided that no live animals are imported for this
purpose and all plants and animal parts and products
are kept under carefully controlled conditions and
disposed of in accordance with Annex III to the
Protocol and Appendix C to this Annex.

6. Each Party shall require that precautions,
including those listed in Appendix C to this Annex, be
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niniejszego za∏àcznika, zosta∏y wykonane, a˝eby zapo-
biegaç wprowadzeniu mikroorganizmów (to jest wiru-
sów, bakterii, paso˝ytów, dro˝d˝y, grzybów) nieobec-
nych w miejscowej faunie i florze.

Artyku∏ 5

Informacje

Ka˝da Strona przygotuje i udost´pni informacje,
wskazujàce w szczególnoÊci na zakazane dzia∏ania
i podajàce list´ specjalnie chronionych gatunków oraz
odnoÊnych obszarów chronionych, tym wszystkim
osobom obecnym na obszarze Uk∏adu w sprawie An-
tarktyki lub zamierzajàcym udaç si´ na ten obszar, aby
upewniç si´, ˝e osoby te rozumiejà postanowienia te-
go za∏àcznika i b´dà ich przestrzegaç.

Artyku∏ 6

Wymiana informacji

1. Strony podejmà kroki, aby:

(a) zbieraç i wymieniaç wykazy (w∏àcznie z wykazem
zezwoleƒ) i dane statystyczne odnoÊnie do liczby
ka˝dego gatunku miejscowych ssaków, ptaków
lub roÊlin pozyskanych rocznie na obszarze Uk∏a-
du w sprawie Antarktyki;

(b) uzyskaç i wymieniç informacj´ co do stanu miej-
scowych ssaków, ptaków, roÊlin i bezkr´gowców
na obszarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki oraz od-
noÊnie do stopnia, w jakim jakiÊ gatunek lub po-
pulacje potrzebujà opieki;

(c) ustaliç wspólny sposób, w jaki taka informacja b´-
dzie przedk∏adana przez Strony zgodnie z ust´-
pem 2.

2. Ka˝da Strona powiadomi inne Strony, jak rów-
nie˝ Komitet, przed koƒcem listopada ka˝dego roku,
o wszystkich krokach podj´tych w wykonaniu ust´pu 1
oraz o liczbie i rodzaju zezwoleƒ wydanych w oparciu
o niniejszy za∏àcznik w ubieg∏ym okresie od 1 lipca do
30 czerwca.

Artyku∏ 7

Stosunek do innych porozumieƒ poza systemem
Uk∏adu w sprawie Antarktyki

Niniejszy za∏àcznik w ˝adnej mierze nie narusza
praw i obowiàzków Stron wynikajàcych z Mi´dzynaro-
dowej konwencji dotyczàcej reglamentacji polowaƒ na
wieloryby.

Artyku∏ 8

Przeglàd

Strony dokonywaç b´dà sta∏ego przeglàdu Êrod-
ków ochrony fauny i flory Antarktyki, bioràc pod uwa-
g´ wszelkie zalecenia wydawane przez Komitet.

taken to prevent the introduction of micro-organisms
(e.g., viruses, bacteria, parasites, yeasts, fungi) not
present in the native fauna and flora.

Article 5

Information

Each Party shall prepare and make available
information setting forth, in particular, prohibited
activities and providing lists of Specially Protected
Species and relevant Protected Areas to all those
persons present in or intending to enter the Antarctic
Treaty area with a view to ensuring that such persons
understand and observe the provisions of this Annex.

Article 6

Exchange of information

1. The Parties shall make arrangements for:

(a) collecting and exchanging records (including
records of permits) and statistics concerning the
numbers or quantities of each species of native
mammal, bird or plant taken annually in the
Antarctic Treaty area;

(b) obtaining and exchanging information as to the
status of native mammals, birds, plants, and
invertebrates in the Antarctic Treaty area, and the
extent to which any species or population needs
protection;

(c) establishing a common form in which this
information shall be submitted by Parties in
accordance with paragraph 2 below.

2. Each Party shall inform the other Parties as well
as the Committee before the end of November of each
year of any step taken pursuant to paragraph 1 above
and of the number and nature of permits issued under
this Annex in the preceding period of 1st July to 30th
June.

Article 7

Relationship with other agreements outside the
Antarctic Treaty system

Nothing in this Annex shall derogate from the
rights and obligations of Parties under the
International Convention for the Regulation of
Whaling.

Article 8

Review

The Parties shall keep under continuing review
measures for the conservation of Antarctic fauna and
flora, taking into account any recommendations from
the Committee.
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Artyku∏ 9

Poprawka lub zmiana

1. Niniejszy za∏àcznik mo˝e byç poprawiony lub
zmieniony w drodze przedsi´wzi´cia Êrodka przewi-
dzianego w artykule IX ust´p 1 Uk∏adu w sprawie
Antarktyki. O ile Êrodek ten nie stanowi inaczej, po-
prawka lub zmiana sà uwa˝ane za zatwierdzone
i stajà si´ skuteczne po up∏ywie jednego roku od da-
ty zamkni´cia Spotkania Konsultatywnego Uk∏adu
w sprawie Antarktyki, na którym zosta∏y przyj´te,
chyba ˝e jedna lub wi´cej Stron Konsultatywnych
Uk∏adu w sprawie Antarktyki notyfikuje depozytariu-
szowi w ciàgu tego okresu, ˝e ˝yczy sobie przed∏u˝e-
nia tego okresu lub ˝e nie jest w stanie zatwierdziç
tego Êrodka.

2. Ka˝da poprawka i ka˝da zmiana niniejszego za-
∏àcznika, które sta∏y si´ skuteczne zgodnie z ust´pem 1,
stanà si´ nast´pnie wià˝àce dla ka˝dej Strony w dniu
otrzymania przez depozytariusza zawiadomienia o ich
zatwierdzeniu przez t´ Stron´.

Dodatki  do za∏àcznika

Dodatek A:

Specjalnie Chronione Gatunki

Wszystkie gatunki genus Arctocephalus, foki fu-
trzane. Ommatophoca rossii, foka Rossa.

Dodatek B:

Wwóz zwierzàt i roÊlin

Nast´pujàce zwierz´ta i roÊliny mogà byç wwo˝o-
ne na obszar Uk∏adu w sprawie Antarktyki zgodnie
z zezwoleniami wydanymi na podstawie artyku∏u 4 ni-
niejszego za∏àcznika:

(a) roÊliny domowe; i

(b) laboratoryjne zwierz´ta i roÊliny, w∏àcznie z wiru-
sami, bakteriami, dro˝d˝ami i grzybami.

Dodatek C:

Ârodki ostro˝noÊci 
zapobiegajàce wprowadzeniu mikroorganizmów

1. Drób. ˚aden ˝ywy drób lub inne ˝ywe ptaki nie
b´dà wwo˝one na obszar Uk∏adu w sprawie Antarkty-
ki. Przed zapakowaniem spreparowanego drobiu do
wysy∏ki na obszar Uk∏adu w sprawie Antarktyki zosta-
nie on sprawdzony na obecnoÊç chorób, takich jak
choroba Newcastle, gruêlica i infekcja dro˝d˝owa. Ka˝-
da sztuka drobiu lub jej niezjedzona cz´Êç zostanie wy-
wieziona z obszaru Uk∏adu w sprawie Antarktyki lub
zniszczona przez spalenie albo w inny równorz´dny
sposób, który eliminuje ryzyko dla miejscowej fauny
i flory.

2. Nale˝y unikaç w stopniu praktycznie maksymal-
nym wwozu niesterylnej ziemi.

Article 9

Amendment or modification

1. This Annex may be amended or modified by a
measure adopted in accordance with Article IX (1) of
the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies
otherwise, the amendment or modification shall be
deemed to have been approved, and shall become
effective, one year after the close of the Antarctic
Treaty Consultative Meeting at which it was adopted,
unless one or more of the Antarctic Treaty Con-
sultative Parties notifies the Depositary, within that
time period, that it wishes an extension of that period
or that it is unable to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this Annex
which becomes effective in accordance with
paragraph 1 above shall thereafter become effective
as to any other Party when notice of approval by it has
been received by the Depositary.

Appendices to the Annex

Appendix A:

Specially Protected Species

All species of the genus Arctocephalus, Fur Seals.
Ommatophoca rossii, Ross Seal.

Appendix B:

Importation of animals and plants

The following animals and plants may be imported
into the Antarctic Treaty area in accordance with
permits issued under Article 4 of this Annex:

(a) domestic plants; and

(b) laboratory animals and plants including viruses,
bacteria, yeasts and fungi.

Appendix C:

Precautions to prevent 
introduction of micro-organisms

1. Poultry. No live poultry or other living birds shall
be brought into the Antarctic Treaty area. Before
dressed poultry is packaged for shipment to the
Antarctic Treaty area, it shall be inspected for evidence
of disease, such as Newcastle’s Disease, tuberculosis,
and yeast infection. Any poultry or parts not
consumed shall be removed from the Antarctic Treaty
area or disposed of by incineration or equivalent
means that eliminates risks to native flora and fauna.

2. The importation of non-sterile soil shall be
avoided to the maximum extent practicable.
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ZA¸ÑCZNIK III

DO PROTOKO¸U O OCHRONIE ÂRODOWISKA DO
UK¸ADU W SPRAWIE ANTARKTYKI

Niszczenie odpadów i gospodarka odpadami

Artyku∏ 1

Zobowiàzania ogólne

1. Niniejszy za∏àcznik stosuje si´ do dzia∏aƒ podej-
mowanych na obszarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki
w rezultacie programów badaƒ naukowych, turystyki
oraz wszelkiej innej rzàdowej i pozarzàdowej dzia∏al-
noÊci na obszarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki, dla
których wymagana jest uprzednia notyfikacja zgodnie
z artyku∏em VII ust´p 5 Uk∏adu w sprawie Antarktyki,
w∏àczajàc tak˝e wspomagajàce dzia∏ania logistyczne.

2. IloÊç odpadów wytwarzanych lub niszczonych
na obszarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki powinna byç
zmniejszona, jak tylko jest to praktycznie mo˝liwe, aby
obni˝yç do minimum szkody w Êrodowisku Antarktyki
oraz ingerencj´ w naturalne walory Antarktyki dokony-
wane poprzez badania naukowe i inne u˝ytkowania
Antarktyki, zgodnie z Uk∏adem w sprawie Antarktyki.

3. Sk∏adowanie i niszczenie odpadów oraz ich wy-
wóz z obszaru Uk∏adu w sprawie Antarktyki, jak rów-
nie˝ ich przerób i zredukowanie êróde∏ ich wytwarza-
nia, powinny zostaç w istotny sposób wzi´te pod uwa-
g´ podczas planowania i prowadzenia dzia∏aƒ na ob-
szarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki.

4. Odpady wywo˝one z obszaru Uk∏adu w sprawie
Antarktyki powinny wróciç, w maksymalnie mo˝liwym
zakresie, do kraju, który organizowa∏ dzia∏alnoÊç po-
wodujàcà powstanie odpadów, albo do innego kraju,
w którym podj´to dzia∏ania w celu zniszczenia takich
odpadów, zgodnie z odpowiednimi porozumieniami
mi´dzynarodowymi.

5. Poprzednie i aktualne miejsca niszczenia odpa-
dów na làdzie oraz porzucone miejsca prac w ramach
dzia∏aƒ antarktycznych powinny zostaç oczyszczone
przez sprawców takich zanieczyszczeƒ i u˝ytkowników
tych miejsc. Nie nale˝y interpretowaç tego obowiàzku
jako wymagajàcego:

(a) usuni´cia jakichkolwiek struktur okreÊlonych jako
miejsce historyczne lub pomnik;

(b) usuni´cia jakichkolwiek struktur lub zabrania ma-
teria∏u odpadowego w okolicznoÊciach, gdy czyn-
noÊci te przy ka˝dej praktycznie mo˝liwoÊci mo-
g∏yby spowodowaç wi´kszà szkod´ w Êrodowi-
sku, ani˝eli pozostawienie struktury lub materia∏u
odpadowego na ich dotychczasowym miejscu.

Artyku∏ 2

Niszczenie odpadów poprzez wywiezienie ich z ob-
szaru Uk∏adu w sprawie Antarktyki

1. Nast´pujàce odpady, jeÊli powsta∏y po wejÊciu
w ˝ycie niniejszego za∏àcznika, zostanà wywiezione

ANNEX III

TO THE PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL
PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREATY

Waste disposal and waste management

Article 1

General obligations

1. This Annex shall apply to activities undertaken
in the Antarctic Treaty area pursuant to scientific
research programmes, tourism and all other
governmental and non-governmental activities in the
Antarctic Treaty area for which advance notice is
required under Article VII (5) of the Antarctic Treaty,
including associated logistic support activities.

2. The amount of wastes produced or disposed of
in the Antarctic Treaty area shall be reduced as far as
practicable so as to minimise impact on the Antarctic
environment and to minimise interference with the
natural values of Antarctica, with scientific research
and with other uses of Antarctica which are consistent
with the Antarctic Treaty.

3. Waste storage, disposal and removal from the
Antarctic Treaty area, as well as recycling and source
reduction, shall be essential considerations in the
planning and conduct of activities in the Antarctic
Treaty area.

4. Wastes removed from the Antarctic Treaty area
shall, to the maximum extent practicable, be returned
to the country from which the activities generating the
waste were organized or to any other country in which
arrangements have been made for the disposal of
such wastes in accordance with relevant international
agreements.

5. Past and present waste disposal sites on land
and abandoned work sites of Antarctic activities shall
be cleaned up by the generator of such wastes and the
user of such sites. This obligation shall not be
interpreted as requiring:

(a) the removal of any structure designated as a
historic site or monument; or

(b) the removal of any structure or waste material in
circumstances where the removal by any practical
option would result in greater adverse
environmental impact than leaving the structure
or waste material in its existing location.

Article 2

Waste disposal by removal from the Antarctic 
Treaty area

1. The following wastes, if generated after entry
into force of this Annex, shall be removed from 
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z obszaru Uk∏adu w sprawie Antarktyki przez spraw-
ców tych zanieczyszczeƒ:

(a) materia∏y radioaktywne;

(b) baterie elektryczne;

(c) paliwo, zarówno p∏ynne, jak i sta∏e;

(d) odpady zawierajàce szkodliwe iloÊci metali ci´˝-
kich lub silnie toksyczne lub trwa∏e szkodliwe
sk∏adniki;

(e) polichlorek winylu (PCV), piana poliuretanu, piana
polisterynu, kauczuk i oleje do smarowania, drze-
wo impregnowane i inne produkty zawierajàce do-
datki, które mogà wytworzyç szkodliwe emisje
w przypadku ich spalenia;

(f) wszystkie inne odpady plastikowe, z wyjàtkiem po-
jemników polietylenowych niskiej g´stoÊci (takich
jak worki do sk∏adania odpadów), z tym ˝e takie po-
jemniki b´dà spalone zgodnie z artyku∏em 3
ust´p 1;

(g) zbiorniki na paliwo; i

(h) inne sta∏e niepalne odpadki, 

pod warunkiem ˝e obowiàzek wywiezienia zbiorni-
ków i sta∏ych niepalnych odpadów, obj´tych punk-
tami (g) i (h), nie b´dzie mia∏ zastosowania w okolicz-
noÊciach, gdy wywiezienie tych odpadów przy ka˝dej
praktycznie opcji mog∏oby spowodowaç wi´kszà
szkod´ w Êrodowisku, ani˝eli pozostawienie wspo-
mnianych odpadów na ich dotychczasowym miej-
scu.

2. P∏ynne odpady, do których nie stosuje si´
ust´pu 1, oraz p∏ynne odpady kanalizacyjne i domowe
powinny zostaç, w maksymalnie mo˝liwym zakresie,
wywiezione z obszaru Uk∏adu w sprawie Antarktyki
przez sprawc´ takich odpadów.

3. Nast´pujàce odpady zostanà wywiezione z ob-
szaru Uk∏adu w sprawie Antarktyki przez sprawc´ ta-
kich odpadów, o ile nie zosta∏y one spalone, umiesz-
czone w autoklawach lub w inny sposób doprowadzo-
ne do stanu sterylnoÊci:

(a) resztki szkieletów wwiezionych zwierzàt;

(b) laboratoryjne kultury mikroorganizmów i roÊlin-
nych organizmów chorobotwórczych; oraz

(c) wwiezione produkty ptasie.

Artyku∏ 3

Niszczenie odpadów poprzez spalenie

1. Uwzgl´dniajàc postanowienia ust´pu 2, odpady
palne, inne ani˝eli wymienione w artykule 2 ust´p 1,
które nie zosta∏y wywiezione z obszaru Uk∏adu w spra-
wie Antarktyki, zostanà spalone w spalarniach, które
zredukujà w maksymalnie mo˝liwym zakresie szkodli-
we emisje gazów. Nale˝y wziàç pod uwag´ wszelkie
standardy emisji oraz wskazówki dotyczàce sprz´tu

the Antarctic Treaty area by the generator of such
wastes:

(a) radio-active materials;

(b) electrical batteries;

(c) fuel, both liquid and solid;

(d) wastes containing harmful levels of heavy metals
or acutely toxic or harmful persistent compounds;

(e) poly-vinyl chloride (PVC), polyurethane foam,
polystyrene foam, rubber and lubricating oils,
treated timbers and other products which contain
additives that could produce harmful emissions if
incinerated;

(f) all other plastic wastes, except low density
polyethylene containers (such as bags for storing
wastes), provided that such containers shall be
incinerated in accordance with Article 3 (1);

(g) fuel drums; and

(h) other solid, non-combustible wastes;

provided that the obligation to remove drums and
solid non-combustible wastes contained in
subparagraphs (g) and (h) above shall not apply in
circumstances where the removal of such wastes by
any practical option would result in greater adverse
environmental impact than leaving them in their
existing locations.

2. Liquid wastes which are not covered by
paragraph 1 above and sewage and domestic liquid
wastes, shall, to the maximum extent practicable, be
removed from the Antarctic Treaty area by the
generator of such wastes.

3. The following wastes shall be removed from the
Antarctic Treaty area by the generator of such wastes,
unless incinerated, autoclaved or otherwise treated to
be made sterile:

(a) residues of carcasses of imported animals;

(b) laboratory culture of micro-organisms and plant
pathogens; and

(c) introduced avian products.

Article 3

Waste disposal by incineration

1. Subject to paragraph 2 below, combustible
wastes, other than those referred to in Article 2 (1),
which are not removed from the Antarctic Treaty area
shall be burnt in incinerators which to the maximum
extent practicable reduce harmful emissions. Any
emission standards and equipment guidelines which
may be recommended by, inter alia, the Committee
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udzielane m.in. przez Komitet i Naukowy Komitet Ba-
daƒ Antarktycznych. Sta∏e pozosta∏oÊci po takim spa-
leniu zostanà wywiezione z obszaru Uk∏adu w sprawie
Antarktyki.

2. Spalania odpadów na otwartej przestrzeni po-
winno si´ zaprzestaç tak szybko, jak to jest mo˝liwe,
lecz nie póêniej ani˝eli pod koniec sezonu 1998/1999.
Do czasu zrealizowania pe∏nego zakazu takiej praktyki,
o ile zachodzi koniecznoÊç zniszczenia odpadów po-
przez spalenie na otwartej przestrzeni, nale˝y uwzgl´d-
niç kierunek i szybkoÊç wiatru oraz rodzaj spalanych
odpadów, aby ograniczyç osadzanie si´ pozosta∏oÊci
i unikaç takiego osadzania na obszarach majàcych
szczególne znaczenie z punktu widzenia biologiczne-
go, naukowego, historycznego, estetycznego lub pier-
wotnoÊci natury, w∏àczajàc w szczególnoÊci obszary
chronione na mocy Uk∏adu w sprawie Antarktyki.

Artyku∏ 4

Inne formy niszczenia odpadów na làdzie

1. Odpady nie wywiezione lub nie zniszczone zgod-
nie z artyku∏ami 2 i 3 nie b´dà niszczone na obszarach
wolnych od lodu lub w systemach wód s∏odkich.

2. Ciek∏e odpady kanalizacyjne i domowe oraz inne
ciek∏e odpady nie wywiezione z obszaru Uk∏adu
w sprawie Antarktyki, zgodnie z artyku∏em 2, nie b´dà
umieszczane, o ile b´dzie to tylko praktycznie mo˝liwe,
na paku lodowym, na lodowcach szelfowych lub na
j´zykach lodowcowych, przy czym odpady wytwarza-
ne przez stacje po∏o˝one w Êrodku lodowców szelfo-
wych lub na j´zykach lodowcowych mogà byç sk∏ada-
ne w g∏´bokich szybach lodowych, o ile takie sk∏ada-
nie jest jedynà praktycznie opcjà. Szyby takie nie b´dà
umieszczane na znanych liniach ruchu lodowców, któ-
re koƒczà si´ na wolnych od lodu obszarach lub obsza-
rach silnego topnienia lodu.

3. Odpady wytwarzane w obozowiskach zostanà,
w maksymalnie mo˝liwym stopniu, wywiezione przez
sprawc´ tych odpadów do stacji lub statków udzielajà-
cych pomocy w celu ich zniszczenia zgodnie z niniej-
szym za∏àcznikiem.

Artyku∏ 5

Niszczenie odpadów na morzu

1. P∏ynne odpady kanalizacyjne i domowe mogà
byç odprowadzane bezpoÊrednio do morza, bioràc
pod uwag´ zdolnoÊç absorbujàcà przyjmujàcego Êro-
dowiska morskiego i zak∏adajàc, ˝e:

(a) takie odprowadzenie znajduje si´ w miejscu, o ile
to mo˝liwe, gdzie istniejà warunki do wst´pnego
rozcieƒczenia i szybkiego rozproszenia; i

(b) du˝e iloÊci takich odpadów (wytworzonych w sta-
cjach, gdzie przeci´tna tygodniowa frekwencja
podczas polarnego lata wynosi oko∏o 30 lub wi´cej
osób), b´dà podlega∏y co najmniej maceracji.

and the Scientific Committee on Antarctic Research
shall be taken into account. The solid residue of such
incineration shall be removed from the Antarctic
Treaty area.

2. All open burning of wastes shall be phased out
as soon as practicable, but no later than the end of the
1998/1999 season. Pending the completion of such
phase-out, when it is necessary to dispose of wastes
by open burning, allowance shall be made for the wind
direction and speed and the type of wastes to be burnt
to limit particulate deposition and to avoid such
deposition over areas of special biological, scientific,
historic, aesthetic or wilderness significance
including, in particular, areas accorded protection
under the Antarctic Treaty.

Article 4

Other waste disposal on land

1. Wastes not removed or disposed of in
accordance with Articles 2 and 3 shall not be disposed
of onto ice-free areas or into fresh water systems.

2. Sewage, domestic liquid wastes and other liquid
wastes not removed from the Antarctic Treaty area in
accordance with Article 2, shall, to the maximum
extent practicable, not be disposed of onto sea ice, ice
shelves or the grounded ice-sheet, provided that such
wastes which are generated by stations located inland
on ice shelves or on the grounded ice-sheet may be
disposed of in deep ice pits where such disposal is the
only practicable option. Such pits shall not be located
on known ice-flow lines which terminate at ice-free
areas or in areas of high ablation.

3. Wastes generated at field camps shall, to the
maximum extent practicable, be removed by the
generator of such wastes to supporting stations or
ships for disposal in accordance with this Annex.

Article 5

Disposal of waste in the sea

1. Sewage and domestic liquid wastes may be
discharged directly into the sea, taking into account
the assimilative capacity of the receiving marine
environment and provided that:

(a) such discharge is located, wherever practicable,
where conditions exist for initial dilution and rapid
dispersal; and

(b) large quantities of such wastes (generated in a
station where the average weekly occupancy over
the austral summer is approximately 30
individuals or more) shall be treated at least by
maceration.
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2. Produkty powsta∏e z zastosowania wobec odpa-
dów kanalizacyjnych procesu Rotary Biological Con-
tacter lub innych podobnych procesów mogà zostaç
odprowadzone do morza, pod warunkiem ˝e nie wy-
wo∏a to negatywnych skutków wobec miejscowego
Êrodowiska, a tak˝e pod warunkiem ˝e takie odprowa-
dzenie b´dzie zgodne z za∏àcznikiem IV do protoko∏u.

Artyku∏ 6

Sk∏adowanie odpadów

Wszelkie odpady przeznaczone do wywiezienia
z obszaru Uk∏adu w sprawie Antarktyki lub do zniszcze-
nia b´dà sk∏adowane w taki sposób, aby zapobiec ich
przenikni´ciu do Êrodowiska.

Artyku∏ 7

Produkty zakazane

Nie b´dà sprowadzane na làd lub lodowce szelfo-
we albo na wody obszaru Uk∏adu w sprawie Antarkty-
ki polichlorki bifenylu (PCB), ziemia niesterylna, kulki
polistyrenu lub inne podobne formy opakowania ani
te˝ pestycydy (inne ani˝eli potrzebne do celów nauko-
wych, medycznych lub higieny).

Artyku∏ 8

Planowanie gospodarki odpadami

1. Ka˝da Strona, która prowadzi sama dzia∏ania na
obszarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki, ustanowi w od-
niesieniu do tych dzia∏aƒ system klasyfikacji niszczenia
odpadów b´dàcy podstawà ewidencji odpadów i u∏a-
twiajàcy badania majàce na celu ocen´ zagro˝eƒ dla
otoczenia ze strony dzia∏alnoÊci naukowej i towarzy-
szàcej akcji logistycznej. W tym celu wytwarzane odpa-
dy b´dà klasyfikowane w sposób nast´pujàcy:

(a) p∏ynne odpady kanalizacyjne i domowe (grupa 1),

(b) inne p∏ynne odpady i chemikalia, w∏àcznie z pali-
wami i olejami (grupa 2);

(c) odpady sta∏e do spalenia (grupa 3);

(d) inne sta∏e odpady (grupa 4);

(e) materia∏y radioaktywne (grupa 5).

2. W celu zmniejszenia dalszego szkodliwego
wp∏ywu odpadów na Êrodowisko Antarktyki ka˝da
Strona przygotuje i co roku dokona przeglàdu i unowo-
czeÊni plan gospodarowania odpadami (w∏àcznie z re-
dukcjà odpadów, ich sk∏adowaniem i niszczeniem), ze
wskazaniem dla ka˝dego ustalonego miejsca, ogólnie
miejsc obozowania oraz ka˝dego statku (innego ani˝e-
li ma∏e ∏odzie obs∏ugujàce ustalone miejsca lub statki
oraz bioràc pod uwag´ plany gospodarki istniejàce dla
statków):

(a) programów oczyszczania istniejàcych miejsc nisz-
czenia odpadów oraz porzuconych miejsc prac;

2. The by-product of sewage treatment by the
Rotary Biological Contacter process or similar
processes may be disposed of into the sea provided
that such disposal does not adversely affect the local
environment, and provided also that any such
disposal at sea shall be in accordance with Annex IV to
the Protocol.

Article 6

Storage of waste

All wastes to be removed from the Antarctic Treaty
area, or otherwise disposed of, shall be stored in such
a way as to prevent their dispersal into the
environment.

Article 7

Prohibited products

No polychlorinated biphenyls (PCBs), non-sterile
soil, polystyrene beads, chips or similar forms of
packaging, or pesticides (other than those required for
scientific, medical or hygiene purposes) shall be
introduced onto land or ice shelves or into water in the
Antarctic Treaty area.

Article 8

Waste management planning

1. Each Party which itself conducts activities in the
Antarctic Treaty area shall, in respect of those
activities, establish a waste disposal classification
system as a basis for recording wastes and to facilitate
studies aimed at evaluating the environmental
impacts of scientific activity and associated logistic
support. To that end, wastes produced shall be
classified as:

(a) sewage and domestic liquid wastes (Group 1);

(b) other liquid wastes and chemicals, including fuels
and lubricants (Group 2);

(c) solids to be combusted (Group 3);

(d) other solid wastes (Group 4); and

(e) radioactive material (Group 5).

2. In order to reduce further the impact of waste on
the Antarctic environment, each such Party shall
prepare and annually review and update its waste
management plans (including waste reduction,
storage and disposal), specifying for each fixed site,
for field camps generally, and for each ship (other than
small boats that are part of the operations of fixed sites
or of ships and taking into account existing
management plans for ships):

(a) programmes for cleaning up existing waste
disposal sites and abandoned work sites;
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(b) bie˝àcych oraz planowanych przedsi´wzi´ç doty-
czàcych gospodarowania odpadami i ich defini-
tywnego zniszczenia;

(c) bie˝àcych i planowanych przedsi´wzi´ç dotyczà-
cych badania wp∏ywu odpadów na Êrodowisko
oraz systemów gospodarowania odpadami;

(d) innych dzia∏aƒ, w celu zminimalizowania wp∏ywu
na Êrodowisko odpadów i gospodarowania odpa-
dami.

3. W miar´ mo˝liwoÊci ka˝da Strona przygotuje
tak˝e wykaz miejsc dawnych dzia∏aƒ (takich jak trasy,
sk∏ady paliwa, obozowiska, rozbite samoloty), zanim
informacje o nich zostanà zapomniane, w celu wzi´cia
tych miejsc pod uwag´ przy opracowywaniu przy-
sz∏ych programów naukowych (takich jak chemia Ênie-
gu, zanieczyszczenia porostów lub wiercenia w pokry-
wie lodu).

Artyku∏ 9

Obieg i przeglàd planów gospodarki odpadami

1. Plany gospodarki odpadami przygotowane zgod-
nie z artyku∏em 8, sprawozdania z ich wykonania oraz
wykazy wspomniane w artykule 8 ust´p 3 zostanà w∏à-
czone do rocznej wymiany informacji dokonywanej
zgodnie z artyku∏ami III i VII Uk∏adu w sprawie Antark-
tyki oraz odnoÊnymi zaleceniami przyj´tymi na podsta-
wie artyku∏u IX Uk∏adu w sprawie Antarktyki.

2. Ka˝da Strona przeÊle Komitetowi kopie swoich
planów gospodarki odpadami oraz sprawozdania z ich
wykonania i przeglàdu.

3. Komitet mo˝e dokonaç przeglàdu planów go-
spodarki odpadami oraz sprawozdania do nich; mo˝e
przedstawiç, w celu rozpatrzenia przez Strony, uwagi,
w∏àcznie z sugestiami dotyczàcymi zmniejszenia do
minimum zagro˝eƒ, a tak˝e modyfikacje i ulepszenia
tych planów.

4. Strony mogà wymieniaç informacje i rady na te-
mat, mi´dzy innymi, osiàgalnych technologii ma∏ood-
padowych, zmiany istniejàcych instalacji, specjalnych
wymogów dla cz´Êciowo czyszczonych wód oraz w∏a-
Êciwych metod niszczenia i neutralizacji odpadów.

Artyku∏ 10

Metody gospodarki

Ka˝da Strona:

(a) wyznaczy urz´dnika do spraw gospodarki odpada-
mi w celu rozwijania i kontroli planów gospodarki
odpadami; w terenie, w ka˝dym miejscu, odpowie-
dzialnoÊç b´dzie przekazana odpowiedniej osobie;

(b) zapewni, aby cz∏onkowie jej ekspedycji zostali
przeszkoleni w celu ograniczenia ujemnych skut-
ków ich dzia∏aƒ wobec Êrodowiska Antarktyki
i aby zostali poinformowani o wymogach niniej-
szego za∏àcznika; i

(b) current and planned waste management arran-
gements, including final disposal;

(c) current and planned arrangements for analysing
the environmental effects of waste and waste
management; and

(d) other efforts to minimise any environmental
effects of wastes and waste management.

3. Each such Party shall, as far as is practicable,
also prepare an inventory of locations of past activities
(such as traverses, fuel depots, field bases, crashed
aircraft) before the information is lost, so that such
locations can be taken into account in planning future
scientific programmes (such as snow chemistry,
pollutants in lichens or ice core drilling).

Article 9

Circulation and review of waste management plans

1. The waste management plans prepared in
accordance with Article 8, reports on their
implementation, and the inventories referred to in
Article 8 (3), shall be included in the annual exchanges
of information in accordance with Articles III and VII of
the Antarctic Treaty and related Recommendations
under Article IX of the Antarctic Treaty.

2. Each Party shall send copies of its waste
management plans, and reports on their implemen-
tation and review, to the Committee.

3. The Committee may review waste management
plans and reports thereon and may offer comments,
including suggestions for minimising impacts and
modifications and improvement to the plans, for the
consideration of the Parties.

4. The Parties may exchange information and
provide advice on, inter alia, available low waste
technologies, reconversion of existing installations,
special requirements for effluents, and appropriate
disposal and discharge methods.

Article 10

Management practices

Each Party shall:

(a) designate a waste management official to develop
and monitor waste management plans; in the
field, this responsibility shall be delegated to an
appropriate person at each site;

(b) ensure that members of its expeditions receive
training designed to limit the impact of its
operations on the Antarctic environment and to
inform them of requirements of this Annex; and
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(c) zaniecha u˝ywania produktów z polichlorkiem wi-
nylu (PCV) oraz zapewni, aby jej ekspedycje na ob-
szar Uk∏adu w sprawie Antarktyki zosta∏y uprze-
dzone, ̋ e jakiekolwiek produkty z PCV, które mogà
wnieÊç na ten obszar, muszà byç nast´pnie wywie-
zione, zgodnie z niniejszym za∏àcznikiem.

Artyku∏ 11

Przeglàd

Niniejszy za∏àcznik b´dzie podlega∏ regularnemu
przeglàdowi w celu zapewnienia, ˝e jest on aktualny,
odzwierciedla post´p dokonany w technologii i proce-
durach niszczenia odpadów i przez to zapewnia mak-
symalnà ochron´ Êrodowiska Antarktyki.

Artyku∏ 12

Przypadki nadzwyczajne

1. Niniejszy za∏àcznik nie b´dzie stosowany w przy-
padkach nadzwyczajnych dotyczàcych bezpieczeƒ-
stwa ˝ycia ludzkiego albo statków, samolotów lub wy-
posa˝enia i instalacji o du˝ej wartoÊci albo te˝ ochro-
ny Êrodowiska.

2. Zawiadomienie o dzia∏aniach podj´tych w przy-
padkach nadzwyczajnych b´dzie przes∏ane natych-
miast do wszystkich Stron i do Komitetu.

Artyku∏ 13

Poprawka lub zmiana

1. Niniejszy za∏àcznik mo˝e byç poprawiony lub
zmieniony w trybie przewidzianym w artykule IX ust´p
1 Uk∏adu w sprawie Antarktyki. O ile procedura ta nie
stanowi inaczej, poprawka lub zmiana sà uwa˝ane za
zatwierdzone i stajà si´ skuteczne po up∏ywie roku od
chwili zamkni´cia Spotkania Konsultatywnego Uk∏adu
w sprawie Antarktyki, na którym zosta∏y przyj´te, chy-
ba ˝e jedna lub wi´cej Stron Konsultatywnych Uk∏adu
w sprawie Antarktyki notyfikuje depozytariuszowi
w ciàgu tego okresu, ˝e ˝yczy sobie przed∏u˝enia tego
okresu lub ˝e nie jest w stanie zatwierdziç powy˝szych
zmian i poprawek.

2. Ka˝da poprawka i ka˝da zmiana niniejszego za-
∏àcznika, które sta∏y si´ skuteczne zgodnie z ust´pem 1,
stanà si´ nast´pnie wià˝àce dla ka˝dej innej Strony
w dniu otrzymania przez depozytariusza zawiadomie-
nia o ich zatwierdzeniu przez t´ Stron´.

ZA¸ÑCZNIK IV

DO PROTOKO¸U O OCHRONIE ÂRODOWISKA DO
UK¸ADU W SPRAWIE ANTARKTYKI

Zapobieganie zanieczyszczeniom morskim

Artyku∏ 1

Definicje

W rozumieniu niniejszego za∏àcznika:

(a) „emisja” oznacza ka˝dà emisj´ ze statku, bez
wzgl´du na przyczyn´, w∏àcznie z wszelkim wy-

(c) discourage the use of poly-vinyl chloride (PVC)
products and ensure that its expeditions to the
Antarctic Treaty area are advised of any PVC
products they may introduce into that area in
order that these products may be removed
subsequently in accordance with this Annex.

Article 11

Review

This Annex shall be subject to regular review in
order to ensure that it is updated to reflect
improvement in waste disposal technology and
procedures and to ensure thereby maximum
protection of the Antarctic environment.

Article 12

Cases of emergency

1. This Annex shall not apply in cases of
emergency relating to the safety of human life or of
ships, aircraft or equipment and facilities of high value
or the protection of the environment.

2. Notice of activities undertaken in cases of
emergency shall be circulated immediately to all
Parties and to the Committee.

Article 13

Amendment or modification

1. This Annex may be amended or modified by a
measure adopted in accordance with Article IX (1) of
the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies
otherwise, the amendment or modification shall be
deemed to have been approved, and shall become
effective, one year after the close of the Antarctic
Treaty Consultative Meeting at which it was adopted,
unless one or more of the Antarctic Treaty
Consultative Parties notifies the Depositary, within
that time period, that it wishes an extension of that
period or that it is unable to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this Annex
which becomes effective in accordance with
paragraph 1 above shall thereafter become effective
as to any other Party when notice of approval by it has
been received by the Depositary.

ANNEX IV

TO THE PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL
PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREATY

Prevention of marine pollution

Article 1

Definitions

For the purposes of this Annex:

(a) ”discharge” means any release howsoever
caused from a ship and includes any escape,
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puszczeniem, wyrzuceniem, wylaniem, wycie-
kiem, wypompowaniem, wydaleniem lub opró˝-
nieniem;

(b) „Êmieci” oznacza wszelkie ˝ywnoÊciowe, domo-
we i pochodzàce z eksploatacji statku odpady,
z wyjàtkiem Êwie˝ych ryb lub cz´Êci, powsta∏e
podczas normalnej pracy statku, wy∏àczajàc te
substancje, których dotyczà artyku∏y 3 i 4;

(c) „MARPOL 73/78” oznacza Mi´dzynarodowà kon-
wencj´ o zapobieganiu zanieczyszczeniom ze stat-
ków z 1973 r., zmienionà Protoko∏em z 1978 r.
w powy˝szej sprawie i innymi zmianami przyj´ty-
mi w czasie póêniejszym;

(d) „szkodliwa p∏ynna substancja” oznacza ka˝dà
szkodliwà p∏ynnà substancj´, okreÊlonà w za∏àcz-
niku II do MARPOL 73/78;

(e) „olej” oznacza produkty ropy naftowej wszelkiego
rodzaju, w∏àczajàc rop´ naftowà, olej nap´dowy,
osady i pozosta∏oÊci oleju oraz destylowane pro-
dukty naftowe (inne ani˝eli produkty petroche-
miczne b´dàce przedmiotem postanowieƒ artyku-
∏u 4);

(f) „mieszanina olejowa” oznacza mieszanin´ z∏o˝o-
nà z ró˝nych w´glowodorów;

(g) „statek” oznacza statki wszelkiego rodzaju prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç w Êrodowisku morskim, w∏àcza-
jàc wodoloty, pojazdy poduszkowe, pojazdy pod-
wodne, urzàdzenia p∏ywajàce oraz platformy sta-
∏e lub p∏ywajàce.

Artyku∏ 2

Zastosowanie

Niniejszy za∏àcznik stosuje si´, w odniesieniu do
ka˝dej strony, do statków upowa˝nionych do podno-
szenia jej bandery i do jakichkolwiek innych statków
zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç antarktycznà lub
wspierajàcych t´ dzia∏alnoÊç, o ile operujà one na ob-
szarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki.

Artyku∏ 3

Emisja oleju

1. Zakazana jest emisja oleju lub mieszaniny olejowej
do morza, z wyjàtkiem przypadków, na które ze-
zwolono zgodnie z za∏àcznikiem I do MARPOL
73/78. W czasie operowania na obszarze Uk∏adu
w sprawie Antarktyki statki powinny zatrzymaç na
pok∏adzie wszelkie osady olejowe, zanieczyszczony
balast, wod´ z p∏ukania pojemników oraz inne po-
zosta∏oÊci oleju i mieszanki, które nie mogà byç wy-
emitowane do morza. Statki b´dà zrzuca∏y te pozo-
sta∏oÊci jedynie poza obszarem Uk∏adu w sprawie
Antarktyki w odpowiednich urzàdzeniach przyjmu-
jàcych albo w inny sposób, na który zezwolono,
zgodnie z za∏àcznikiem I do MARPOL 73/78.

2. Niniejszego artyku∏u nie stosuje si´ do:

disposal, spilling, leaking, pumping, emitting or
emptying;

(b) ”garbage” means all kinds of victual, domestic
and operational waste excluding fresh fish and
parts thereof, generated during the normal
operation of the ship, except those substances
which are covered by Articles 3 and 4;

(c) ”MARPOL 73/78” means the International
Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973, as amended by the Protocol of 1978
relating thereto and by any other amendment in
force thereafter;

(d) ”noxious liquid substance” means any noxious
liquid substance as defined in Annex II of
MARPOL 73/78;

(e) ”oil” means petroleum in any form including
crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and refined oil
products (other than petrochemicals which are
subject to the provisions of Article 4);

(f) ”oily mixture” means a mixture with any oil
content; and

(g) ”ship” means a vessel of any type whatsoever
operating in the marine environment and includes
hydrofoil boats, air-cushion vehicles,
submersibles, floating craft and fixed or floating
platforms.

Article 2

Application

This Annex applies, with respect to each Party, to
ships entitled to fly its flag and to any other ship
engaged in or supporting its Antarctic operations,
while operating in the Antarctic Treaty area.

Article 3

Discharge of oil

1. Any discharge into the sea of oil or oily mixture
shall be prohibited, except in cases permitted under
Annex I of MARPOL 73/78. While operating in the
Antarctic Treaty area, ships shall retain on board all
sludge, dirty ballast, tank washing waters and other
oily residues and mixtures which may not be
discharged into the sea. Ships shall discharge these
residues only outside the Antarctic Treaty area, at
reception facilities or as otherwise permitted under
Annex I of MARPOL 73/78.

2. This Article shall not apply to:
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(a) emisji do morza oleju lub mieszanki olejowej na
skutek uszkodzenia statku lub jego urzàdzeƒ:

(i) pod warunkiem ˝e podj´to wszelkie rozsàdne
Êrodki po powstaniu uszkodzenia lub stwier-
dzeniu wycieku, aby zapobiec emisji lub
zmniejszyç jà do minimum; i

(ii) z wyjàtkiem przypadków, gdy w∏aÊciciel lub ka-
pitan dzia∏ajà albo z zamiarem spowodowania
uszkodzenia, albo nierozwa˝nie i ze Êwiadomo-
Êcià, ˝e uszkodzenie mog∏oby przypuszczalnie
nastàpiç;

(b) emisji do morza substancji zawierajàcych olej,
które by∏y u˝yte dla zwalczania szczególnego przy-
padku zanieczyszczenia, w celu zmniejszenia do
minimum szkody wywo∏anej zanieczyszczeniem.

Artyku∏ 4

Emisja szkodliwych substancji p∏ynnych

Zakazana jest emisja do morza wszelkich szkodli-
wych substancji p∏ynnych oraz jakichkolwiek innych
chemicznych lub innych substancji w iloÊciach lub g´-
stoÊciach szkodliwych dla Êrodowiska morskiego.

Artyku∏ 5

Wyrzucanie Êmieci

1. Zakazane b´dzie wyrzucanie do morza wszelkich
przedmiotów plastikowych, w∏àcznie, lecz nie tylko,
z syntetycznymi linami, syntetycznymi sieciami rybac-
kimi i plastikowymi pojemnikami na Êmieci.

2. Zakazane b´dzie wyrzucanie do morza wszelkich
innych Êmieci, w∏àcznie z produktami papierowymi,
szmatami, szk∏em, metalem, butelkami, sprz´tem ku-
chennym, popio∏em, paletami, materia∏ami do pokry-
wania i pakowania.

3. Mo˝e byç dozwolone wyrzucenie do morza od-
padów ˝ywnoÊciowych, o ile zosta∏y one przepuszczo-
ne przez urzàdzenia mia˝d˝àce lub rozdrabniajàce, pod
warunkiem ˝e takie wyrzucenie zostanie dokonane,
z wyjàtkiem przypadków dozwolonych w myÊl za∏àcz-
nika V do MARPOL 73/78, tak daleko, jak tylko b´dzie
to praktycznie mo˝liwe, od làdu lub lodowców szelfo-
wych, a w ka˝dym razie nie bli˝ej ani˝eli 12 mil mor-
skich. Takie zmia˝d˝one lub rozdrobnione odpady ˝yw-
noÊciowe powinny przejÊç przez sito z otworami nie
wi´kszymi ani˝eli 25 milimetrów.

4. O ile substancja lub materia∏, do których odnosi
si´ niniejszy artyku∏, zmieszane sà z innà substancjà
lub innym materia∏em, przeznaczonym do zrzucenia
lub wyrzucenia, i których zrzucenie lub wyrzucenie
podlega ró˝nym rygorom, b´dà mieç zastosowanie
bardziej surowe normy.

5. Postanowienia ust´pów 1 i 2 niniejszego artyku-
∏u nie majà zastosowania do:

(a) wyrzucania Êmieci w wyniku uszkodzenia statku
lub jego urzàdzeƒ, pod warunkiem ˝e podj´to

(a) the discharge into the sea of oil or oily mixture
resulting from damage to a ship or its equipment:

(i) provided that all reasonable precautions have
been taken after the occurrence of the damage
or discovery of the discharge for the purpose of
preventing or minimising the discharge; and

(ii) except if the owner or the Master acted either
with intent to cause damage, or recklessly and
with the knowledge that damage would
probably result; or

(b) the discharge into the sea of substances
containing oil which are being used for the
purpose of combating specific pollution incidents
in order to minimise the damage from pollution.

Article 4

Discharge of noxious liquid substances

The discharge into the sea of any noxious liquid
substance, and any other chemical or other sub-
stances, in quantities or concentrations that are harm-
ful to the marine environment, shall be prohibited.

Article 5

Disposal of garbage

1. The disposal into the sea of all plastics, including
but not limited to synthetic ropes, synthetic fishing
nets, and plastic garbage bags, shall be prohibited.

2. The disposal into the sea of all other garbage,
including paper products, rags, glass, metal, bottles,
crockery, incineration ash, dunnage, lining and
packing materials, shall be prohibited.

3. The disposal into the sea of food wastes may be
permitted when they have been passed through a
comminuter or grinder, provided that such disposal
shall, except in cases permitted under Annex V of
MARPOL 73/78, be made as far as practicable from
land and ice shelves but in any case not less than 12
nautical miles from the nearest land or ice shelf. Such
comminuted of ground food wastes shall be capable
of passing through a screen with openings no greater
than 25 millimeters.

4. When a substance or material covered by this
article is mixed with other such substance or material
for discharge or disposal, having different disposal or
discharge requirements, the most stringent disposal
or discharge requirements shall apply.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 above
shall not apply to:

(a) the escape of garbage resulting from damage to a
ship or its equipment provided all reasonable
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wszelkie rozsàdne kroki, przed i po powstaniu
uszkodzenia, aby zapobiec wyrzuceniu lub zmniej-
szyç jego rozmiar do minimum; lub

(b) przypadkowego zgubienia syntetycznych sieci ry-
backich, pod warunkiem ˝e podj´to wszelkie roz-
sàdne kroki zaradcze, aby zapobiec takiej utracie.

6. Strony b´dà wymaga∏y, o ile jest to wskazane,
prowadzenia rejestru zrzutów Êmieci.

Artyku∏ 6

Emisja Êcieków

1. Z wyjàtkiem przypadków, kiedy mog∏oby to
w niew∏aÊciwy sposób zak∏óciç dzia∏ania antarktyczne:

(a) ka˝da Strona zaka˝e wszelkich emisji do morza
nieprzerobionych Êcieków („Êcieki” rozumiane
zgodnie z definicjà w za∏àczniku IV do MARPOL
73/78) w granicach do 12 mil morskich, liczàc od
làdu lub lodowców szelfowych;

(b) poza tà odleg∏oÊcià emisja Êcieków zbieranych
w pojemnikach nie powinna odbywaç si´ jednora-
zowo, ale w umiarkowanych porcjach i, o ile jest
to praktycznie mo˝liwe, kiedy statek jest w ruchu
z pr´dkoÊcià nie mniejszà ani˝eli 4 w´z∏y.

Niniejszy ust´p nie odnosi si´ do statków upowa˝-
nionych do przewo˝enia do 10 osób.

2. Strony powinny wymagaç, o ile jest to wskaza-
ne, prowadzenia rejestru zrzutu Êcieków.

Artyku∏ 7

Przypadki nadzwyczajne

1. Artyku∏y 3, 4, 5 i 6 niniejszego za∏àcznika nie b´-
dà mieç zastosowania w przypadkach nadzwyczajnych
dotyczàcych bezpieczeƒstwa statku i osób na pok∏a-
dzie lub ratowania ˝ycia na morzu.

2. Zawiadomienie o dzia∏aniach podj´tych w przy-
padkach nadzwyczajnych b´dzie przes∏ane natych-
miast do wszystkich Stron i do Komitetu.

Artyku∏ 8

Skutki dla zale˝nych i zwiàzanych ekosystemów

Przy wykonywaniu postanowieƒ niniejszego za-
∏àcznika nale˝y poÊwi´ciç nale˝ytà uwag´ konieczno-
Êci unikni´cia ujemnych skutków dla zale˝nych i zwià-
zanych ekosystemów poza obszarem Uk∏adu w spra-
wie Antarktyki.

Artyku∏ 9

ZdolnoÊç statku do zbierania odpadów
i instalacje przyjmujàce

1. Ka˝da Strona zobowiàzuje si´ zapewniç, ˝e
wszystkie statki upowa˝nione do podnoszenia jej ban-

precautions have been taken, before and after the
occurrence of the damage, for the purpose of
preventing or minimising the escape; or

(b) the accidental loss of synthetic fishing nets,
provided all reasonable precautions have been
taken to prevent such loss.

6. The Parties shall, where appropriate, require the
use of garbage record books.

Article 6

Discharge of sewage

1. Except where it would unduly impair Antarctic
operations:

(a) each Party shall eliminate all discharge into the
sea of untreated sewage (”sewage” being defined
in Annex IV of MARPOL 73/78) within 12 nautical
miles of land or ice shelves;

(b) beyond such distance, sewage stored in a holding
tank shall not be discharged instantaneously but
at a moderate rate and, where practicable, while
the ship is en route at a speed of no less than 4
knots.

This paragraph does not apply to ships certified to
carry not more than 10 persons.

2. The Parties shall, where appropriate, require the
use of sewage record books.

Article 7

Cases of emergency

1. Articles 3, 4, 5 and 6 of this Annex shall not apply
in cases of emergency relating to the safety of a ship
and those on board or saving life at sea.

2. Notice of activities undertaken in cases of
emergency shall be circulated immediately to all
Parties and to the Committee.

Article 8

Effect on dependent and associated ecosystems

In implementing the provisions of this Annex, due
consideration shall be given to the need to avoid
detrimental effects on dependent and associated
ecosystems, outside the Antarctic Treaty area.

Article 9

Ship retention capacity 
and reception facilities

1. Each Party shall undertake to ensure that all
ships entitled to fly its flag and any other ship engaged
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dery i wszystkie inne statki zaanga˝owane w jej dzia-
∏alnoÊç antarktycznà lub wspierajàce t´ dzia∏alnoÊç,
przed wejÊciem na obszar Uk∏adu w sprawie Antarkty-
ki, b´dà wyposa˝one w zbiornik lub zbiorniki o dosta-
tecznej pojemnoÊci dla zatrzymania na pok∏adzie
wszelkich osadów olejowych, zanieczyszczonego ba-
lastu, wody z p∏ukania pojemników oraz innych pozo-
sta∏oÊci oleju i mieszanki, a tak˝e, ̋ e b´dà mia∏y dosta-
tecznà zdolnoÊç do zatrzymania na pok∏adzie Êmieci
podczas prowadzenia dzia∏aƒ na obszarze Uk∏adu
w sprawie Antarktyki, jak równie˝, ˝e zostanà zawarte
porozumienia dotyczàce zebrania pozosta∏oÊci olejo-
wych i Êmieci w urzàdzeniach przyjmujàcych po
opuszczeniu wspomnianego obszaru. Statki powinny
mieç tak˝e dostatecznà zdolnoÊç do zatrzymania na
pok∏adzie szkodliwych substancji p∏ynnych.

2. Ka˝da Strona, z której portów statki wychodzà do
obszaru Uk∏adu w sprawie Antarktyki lub do której por-
tów statki z tego obszaru zawijajà, podejmie kroki, aby,
o ile jest to praktycznie mo˝liwe, zapewniç udost´pnie-
nie odpowiednich urzàdzeƒ przyjmujàcych w celu ze-
brania wszelkich osadów olejowych, zanieczyszczone-
go balastu, wody z p∏ukania pojemników, innych pozo-
sta∏oÊci oleju i mieszanek, a tak˝e Êmieci ze statków,
bez powodowania zb´dnej zw∏oki i zgodnie z potrzeba-
mi statków korzystajàcych z tych urzàdzeƒ.

3. Strony, których statki korzystajà z portów innych
Stron, idàc na obszar Uk∏adu w sprawie Antarktyki lub
wracajàc z tego obszaru, powinny przeprowadziç kon-
sultacje z tymi drugimi Stronami w celu upewnienia
si´, czy utworzenie portowych urzàdzeƒ przyjmujà-
cych nie b´dzie stanowiç niesprawiedliwego obcià˝e-
nia dla Stron sàsiadujàcych z obszarem Uk∏adu w spra-
wie Antarktyki.

Artyku∏ 10

Projektowanie, budowa, instalowanie armatury 
i wyposa˝enie statków

Przy projektowaniu, budowie, instalowaniu arma-
tury i wyposa˝eniu statków, u˝ywanych do dzia∏alno-
Êci antarktycznej lub dzia∏aƒ wspierajàcych te opera-
cje, ka˝da Strona weêmie pod uwag´ postanowienia
niniejszego za∏àcznika.

Artyku∏ 11

Suwerenny immunitet

1. Niniejszego za∏àcznika nie stosuje si´ do ˝adne-
go okr´tu wojennego, morskiego okr´tu pomocnicze-
go lub innego okr´tu b´dàcego w∏asnoÊcià lub u˝ywa-
nego przez paƒstwo i wykorzystywanego w danym
czasie wy∏àcznie dla rzàdowej, niehandlowej s∏u˝by.
Jednak˝e ka˝da Strona podejmie odpowiednie kroki
nie powodujàce zak∏óceƒ w dzia∏alnoÊci lub zdolno-
Êciach operacyjnych takich okr´tów, b´dàcych w∏a-
snoÊcià lub u˝ywanych przez nià, w celu zapewnienia,
i˝ okr´ty te b´dà dzia∏aç w sposób zgodny, na ile jest
to rozsàdne i praktycznie mo˝liwe, z niniejszym za∏àcz-
nikiem.

in or supporting its Antarctic operations, before
entering the Antarctic Treaty area, are fitted with a tank
or tanks of sufficient capacity on board for the
retention of all sludge, dirty ballast, tank washing
water and other oily residues and mixtures, and have
sufficient capacity on board for the retention of
garbage, while operating in the Antarctic Treaty area
and have concluded arrangements to discharge such
oily residues and garbage at a reception facility after
leaving that area. Ships shall also have sufficient
capacity on board for the retention of noxious liquid
substances.

2. Each Party at whose ports ships depart en route
to or arrive from the Antarctic Treaty area undertakes
to ensure that as soon as practicable adequate
facilities are provided for the reception of all sludge,
dirty ballast, tank washing water, other oily residues
and mixtures, and garbage from ships, without
causing undue delay, and according to the needs of
the ships using them.

3. Parties operating ships which depart to or arrive
from the Antarctic Treaty area at ports of other Parties
shall consult with those Parties with a view to ensuring
that the establishment of port reception facilities does
not place an inequitable burden on Parties adjacent to
the Antarctic Treaty area.

Article 10

Design, construction, manning and equipment 
of ships

In the design, construction, manning and
equipment of ships engaged in or supporting Antarctic
operations, each Party shall take into account the
objectives of this Annex.

Article 11

Sovereign immunity

1. This Annex shall not apply to any warship, naval
auxiliary or other ship owned or operated by a State
and used, for the time being, only on government non-
commercial service. However, each Party shall ensure
by the adoption of appropriate measures not
impairing the operations or operational capabilities of
such ships owned or operated by it, that such ships act
in a manner consistent, so far as is reasonable and
practicable, with this Annex.
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2. Przy stosowaniu ust´pu 1 ka˝da Strona weêmie
pod uwag´ znaczenie ochrony Êrodowiska Antarktyki.

3. Ka˝da Strona poinformuje inne Strony o tym, jak
wykonuje to postanowienie.

4. Procedura rozstrzygania sporów, przewidziana
w artyku∏ach 18 do 20 protoko∏u, nie ma zastosowania
do niniejszego artyku∏u.

Artyku∏ 12

Ârodki zapobiegawcze, gotowoÊç w sytuacjach 
nadzwyczajnych i reagowanie

1. W celu skuteczniejszego reagowania w przypad-
kach nadzwyczajnego zanieczyszczenia morza lub jego
groêby na obszarze Uk∏adu w sprawie Antarktyki Stro-
ny, zgodnie z artyku∏em 15 protoko∏u, powinny stwo-
rzyç plany pilnego reagowania dla statków (innych
ani˝eli ma∏e ∏odzie dzia∏ajàce w ustalonych miejscach
lub ze statków) operujàcych na obszarze Uk∏adu
w sprawie Antarktyki, a w szczególnoÊci dla statków
przewo˝àcych olej, jako towar, jak równie˝ dla wycie-
ków oleju do Êrodowiska morskiego, pochodzàcych
z instalacji na brzegu.

W tym celu Strony b´dà:

(a) wspó∏pracowaç przy formu∏owaniu i wykonywa-
niu tych planów; i

(b) wyst´powaç do Komitetu, Mi´dzynarodowej Or-
ganizacji Morskiej i innych mi´dzynarodowych or-
ganizacji z wnioskiem o rad´.

2. Strony ustalà równie˝ procedury wspólnego re-
agowania na nadzwyczajne zanieczyszczenia oraz b´-
dà podejmowaç odpowiednie akcje zgodnie z tymi
procedurami.

Artyku∏ 13

Przeglàd

Strony b´dà dokonywaç sta∏ego przeglàdu posta-
nowieƒ niniejszego za∏àcznika i innych Êrodków s∏u˝à-
cych do zapobiegania zanieczyszczeniu Êrodowiska
morskiego Antarktyki, do jego zmniejszania i do reago-
wania na nie, w∏àczajàc wszelkie poprawki i nowe re-
gulacje przyj´te w myÊl MARPOL 73/78, w celu osià-
gni´cia celów niniejszego za∏àcznika.

Artyku∏ 14

Stosunek do MARPOL 73/78

Niniejszy za∏àcznik w ˝adnej mierze nie narusza
szczególnych praw i obowiàzków wynikajàcych
z MARPOL 73/78 w odniesieniu do Stron, które sà rów-
noczeÊnie Stronami MARPOL 73/78.

2. In applying paragraph 1 above, each Party shall
take into account the importance of protecting the
Antarctic environment.

3. Each Party shall inform the other Parties of how
it implements this provision.

4. The dispute settlement procedure set out in
Articles 18 to 20 of the Protocol shall not apply to this
Article.

Article 12

Preventive measures and emergency preparedness
and response

1. In order to respond more effectively to marine
pollution emergencies or the threat thereof in the
Antarctic Treaty area, the Parties, in accordance with
Article 15 of the Protocol, shall develop contingency
plans for marine pollution response in the Antarctic
Treaty area, including contingency plans for ships
(other than small boats that are part of the operations
of fixed sites or of ships) operating in the Antarctic
Treaty area, particularly ships carrying oil as cargo,
and for oil spills, originating from coastal installations,
which enter into the marine environment. 

To this end they shall:

(a) co-operate in the formulation and implementation
of such plans; and

(b) draw on the advice of the Committee, the
International Maritime Organization and other
international organizations.

2. The Parties shall also establish procedures for
co-operative response to pollution emergencies and
shall take appropriate response actions in accordance
with such procedures.

Article 13

Review

The Parties shall keep under continuous review the
provisions of this Annex and other measures to
prevent, reduce and respond to pollution of the
Antarctic marine environment, including any
amendments and new regulations adopted under
MARPOL 73/78, with a view to achieving the objectives
of this Annex.

Article 14

Relationship with MARPOL 73/78

With respect to those Parties which are also Parties
to MARPOL 73/78, nothing in this Annex shall
derogate from the specific rights and obligations
thereunder.
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Artyku∏ 15

Poprawka lub zmiana

1. Niniejszy za∏àcznik mo˝e byç poprawiony lub
zmieniony w trybie przewidzianym w artykule IX ust´p
1 Uk∏adu w sprawie Antarktyki. O ile procedura ta nie
stanowi inaczej, poprawka lub zmiany sà uwa˝ane za
zatwierdzone i stajà si´ skuteczne po up∏ywie roku od
zamkni´cia Spotkania Konsultatywnego Uk∏adu
w sprawie Antarktyki, na którym zosta∏y przyj´te, chy-
ba ˝e jedna lub wi´cej Stron Konsultatywnych Uk∏adu
w sprawie Antarktyki notyfikuje depozytariuszowi
w ciàgu tego okresu, ˝e ˝yczy sobie przed∏u˝enia tego
okresu lub ˝e nie jest w stanie zatwierdziç powy˝szych
zmian lub poprawek.

2. Ka˝da poprawka i ka˝da zmiana niniejszego za-
∏àcznika, które stanà si´ skuteczne zgodnie z ust´pem 1
niniejszego artyku∏u, stanà si´ nast´pnie wià˝àce dla
ka˝dej innej Strony w dniu otrzymania przez depozyta-
riusza zawiadomienia o ich przyj´ciu przez t´ Stron´.

Na dowód czego ni˝ej podpisani pe∏nomocnicy,
nale˝ycie upowa˝nieni, podpisali niniejszy protokó∏.

Sporzàdzono w Madrycie dnia 4 paêdziernika ty-
siàc dziewi´çset dziewi´çdziesiàtego pierwszego roku.

ZA¸ÑCZNIK V

DO PROTOKO¸U O OCHRONIE ÂRODOWISKA DO
UK¸ADU W SPRAWIE ANTARKTYKI

Ochrona i zarzàdzanie obszarem

Artyku∏ 1

Definicje

W rozumieniu niniejszego za∏àcznika:

(a) „w∏aÊciwa w∏adza” oznacza jakàkolwiek osob´ lub
organ upowa˝niony przez Stron´ do wydawania
zezwoleƒ, zgodnie z niniejszym za∏àcznikiem;

(b) „zezwolenie” oznacza formalnà zgod´ w formie
pisemnej, wydanà przez odpowiednie w∏adze;

(c) „Plan Zarzàdzania” oznacza plan zarzàdzania dzia-
∏aniami i ochronà szczególnych walorów Szczegól-
nie Chronionych Obszarów Antarktyki lub Szcze-
gólnie Zarzàdzanych Obszarów Antarktyki.

Artyku∏ 2

Cele

Dla celów okreÊlonych w niniejszym za∏àczniku
jakikolwiek obszar, w tym jakikolwiek obszar morski,
mo˝e zostaç wyznaczony jako Szczególnie Chroniony
Obszar Antarktyki lub Szczególnie Zarzàdzany Obszar
Antarktyki. Dzia∏ania w tych obszarach b´dà zakazane,

Article 15

Amendment or modification

1. This Annex may be amended or modified by a
measure adopted in accordance with Article IX (1) of
the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies
otherwise, the amendment or modification shall be
deemed to have been approved, and shall become
effective, one year after the close of the Antarctic
Treaty Consultative Meeting at which it was adopted,
unless one or more of the Antarctic Treaty
Consultative Parties notifies the Depositary, within
that time period, that it wishes an extension of that
period or that it is unable to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this Annex
which becomes effective in accordance with
paragraph 1 above shall thereafter become effective
as to any other Party when notice of approval by it has
been received by the Depositary.

In witness whereof, the undersigned
Plenipotentiaries, duly authorized, have signed the
present Protocol.

Done at Madrid this fourth day of October, one
thousand nine hundred and ninety-one.

ANNEX V

TO THE PROTOCOL ON ENVIRONMENTAL
PROTECTION TO THE ANTARCTIC TREATY

Area protection and management

Article 1

Definitions

For the purposes of this Annex:

a) ”appropriate authority” means any person or
agency authorised by a Party to issue permits
under this Annex;

b) ”permit” means a formal permission in writing
issued by an appropriate authority;

c) ”Management Plan” means a plan to manage the
activities and protect the special value or values in
an Antarctic Specially Protected Area or an
Antarctic Specially Managed Area.

Article 2

Objectives

For the purposes set out in this Annex, any area,
including any marine area, may be designated as an
Antarctic Specially Protected Area or an Antarctic
Specially Managed Area. Activities in those Areas
shall be prohibited, restricted or managed in
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ograniczone lub te˝ prowadzone zgodnie z Planami
Zarzàdzania, przyj´tymi zgodnie z postanowieniami
niniejszego za∏àcznika.

Artyku∏ 3

Szczególnie Chronione Obszary Antarktyki

1. Jakikolwiek obszar, w tym obszar morski, mo˝e
zostaç wyznaczony jako Szczególnie Chroniony Ob-
szar Antarktyki w celu ochrony specyficznych walorów
Êrodowiskowych, naukowych, historycznych, este-
tycznych lub pierwotnych, wszelkiego po∏àczenia wy-
˝ej wymienionych walorów bàdê prowadzonych lub
planowanych badaƒ naukowych.

2. Strony b´dà dà˝yç do wyodr´bnienia w ramach
systematycznych badaƒ Êrodowiskowo-geograficz-
nych oraz w∏àczenia do grupy Szczególnie Chronio-
nych Obszarów Antarktyki:

(a) obszarów wolnych od jakiejkolwiek ingerencji
cz∏owieka, co umo˝liwi w przysz∏oÊci porównanie
z miejscami dotkni´tymi ludzkà dzia∏alnoÊcià;

(b) typowych przyk∏adów wi´kszych làdowych,
w tym lodowych i wodnych, ekosystemów oraz
ekosystemów morskich;

(c) obszarów obejmujàcych istotne i niespotykane
zbiorowiska gatunków, w tym wi´ksze kolonie roz-
mna˝ajàcych si´ rodzimych ptaków i ssaków;

(d) miejsc typowych dla przebywania jakichkolwiek
gatunków lub jedynie znanych ich siedlisk;

(e) obszarów b´dàcych obiektem szczególnego zain-
teresowania z punktu widzenia prowadzonych
i planowanych badaƒ naukowych;

(f) przejawów szczególnych form geologicznych, gla-
cjologicznych i geomorfologicznych;

(g) obszarów posiadajàcych szczególne wartoÊci es-
tetyczne i pierwotne;

(h) miejsc lub pomników o uznanej wartoÊci histo-
rycznej; oraz

(i) wszelkich innych obszarów, jakie mogà okazaç si´
niezb´dne dla ochrony wartoÊci okreÊlonych
w ust´pie 1.

3. Szczególnie Chronione Obszary oraz Miejsca
o Szczególnym Znaczeniu Naukowym, wyznaczone ja-
ko takie przez dotychczasowe Spotkania Konsultatyw-
ne Uk∏adu w sprawie Antarktyki, niniejszym wyznacza
si´ jako Szczególnie Chronione Obszary Antarktyki.
Zgodnie z powy˝szym powinna zostaç dokonana zmia-
na ich nazewnictwa oraz numeracji.

4. Wkraczanie na teren Szczególnie Chronionych
Obszarów Antarktyki jest zabronione, z wyjàtkiem sy-
tuacji, kiedy ma to miejsce na podstawie zezwolenia
wydanego zgodnie z artyku∏em 7.

accordance with Management Plans adopted under
provisions of this Annex.

Article 3

Antarctic Specially Protected Areas

1. Any area, including any marine area, may be
designated as an Antarctic Specially Protected Area to
protect outstanding environmental, scientific, historic,
aesthetic or wilderness values, any combination of
those values, or ongoing or planned scientific
research.

2. Parties shall seek to identify, within a systematic
environmental-geographical framework, and to
include in the series of Antarctic Specially Protected
Areas:

(a) areas kept inviolate from human interference so
that future comparisons may be possible with
localities that have been affected by human
activities;

(b) representative examples of major terrestrial,
including glacial and aquatic, ecosystems and
marine ecosystems;

(c) areas with important or unusual assemblages of
species, including major colonies of breeding
native birds or animals;

(d) the type locality or only known habitat of any
species;

(e) areas of particular interest to ongoing or planned
scientific research;

(f) examples of outstanding geological, glaciological
or geomorphological features;

(g) areas of outstanding aesthetic and wilderness
value;

(h) sites or monuments of recognised historic value;
and

(i) such other areas as may be appropriate to protect
the values set out in paragraph 1 above.

3. Specially Protected Areas and Sites of Special
Scientific Interest designated as such by past Antarctic
Treaty Consultative Meetings are hereby designated
as Antarctic Specially Protected Areas and shall be
renamed and renumbered accordingly.

4. Entry into an Antarctic Specially Protected Areas
shall be prohibited except in accordance with a permit
issued under Article 7.
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Artyku∏ 4

Szczególnie Zarzàdzane Obszary Antarktyki

1. Jakikolwiek obszar, w tym jakikolwiek obszar
morski, gdzie prowadzona jest lub mo˝e byç w przy-
sz∏oÊci prowadzona dzia∏alnoÊç, mo˝e zostaç wyzna-
czony jako Szczególnie Zarzàdzany Obszar Antarktyki
w celu u∏atwienia planowania i koordynacji dzia∏alno-
Êci, unikni´cia mo˝liwych konfliktów, udoskonalenia
wspó∏pracy mi´dzy Stronami bàdê zmniejszenia wp∏y-
wu na Êrodowisko.

2. Szczególnie Zarzàdzane Obszary Antarktyki mo-
gà obejmowaç:

(a) obszary, gdzie dzia∏alnoÊç powoduje ryzyko wza-
jemnej ingerencji lub kumulatywnego wp∏ywu na
Êrodowisko; oraz

(b) miejsca lub pomniki o uznanej wartoÊci historycz-
nej.

3. Wkraczanie na teren Szczególnie Zarzàdzanych
Obszarów Antarktyki nie wymaga zezwolenia.

4. Niezale˝nie od postanowieƒ ust´pu 3 Szczegól-
nie Zarzàdzany Obszar Antarktyki mo˝e obejmowaç je-
den lub wi´cej Szczególnie Chronionych Obszarów
Antarktyki, na które wkraczanie jest zabronione, z wy-
jàtkiem sytuacji, kiedy ma to miejsce na podstawie ze-
zwolenia wydanego zgodnie z artyku∏em 7.

Artyku∏ 5

Plany Zarzàdzania

1. Którakolwiek ze Stron, Komitet, Naukowy Komi-
tet Badaƒ Antarktycznych lub Komisja do Spraw
Zachowania ˚ywych Zasobów Morskich Antarktyki
mo˝e zaproponowaç wyznaczenie danego obszaru ja-
ko Szczególnie Chronionego Obszaru Antarktyki lub
Szczególnie Zarzàdzanego Obszaru Antarktyki poprzez
przedstawienie Spotkaniu Konsultatywnemu Uk∏adu
w sprawie Antarktyki proponowanego Planu Zarzàdza-
nia.

2. Obszar zaproponowany do wyznaczenia powi-
nien mieç powierzchni´ wystarczajàcà dla ochrony
walorów, które wymagajà szczególnej ochrony lub za-
rzàdzania.

3. Proponowany Plan Zarzàdzania powinien zawie-
raç odpowiednio:

(a) opis walorów, które wymagajà szczególnej ochro-
ny lub zarzàdzania;

(b) wyszczególnienie celów i zadaƒ Planu Zarzàdza-
nia w celu ochrony lub zarzàdzania powy˝szymi
walorami;

(c) dzia∏ania w ramach zarzàdzania, jakie zostanà
podj´te w celu ochrony walorów, które wymagajà
szczególnej ochrony;

Article 4

Antarctic Specially Managed Areas

1. Any Area, including any marine area, where
activities are being conducted or may in the future be
conducted, may be designated as an Antarctic
Specially Managed Area to assist in the planning and
co-ordination of activities, avoid possible conflicts,
improve co-operation between Parties or minimise
environmental impacts.

2. Antarctic Specially Managed Areas may include:

(a) areas where activities pose risks of mutual
interference or cumulative environmental
impacts; and

(b) sites or monuments of recognised historic value.

3. Entry into an  Antarctic Specially Managed Area
shall not require a permit.

4. Notwithstanding paragraph 3 above, an
Antarctic Specially Managed Area may contain one or
more  Antarctic Specially Protected Area, entry into
which shall be prohibited except in accordance with a
permit issued under Article 7.

Article 5

Management Plans

1. Any Party, the Committee, the Scientific
Committee for Antarctic Research, or the Commission
for the Conservation of Antarctic Marine Living
Resources may propose an area for designation as an
Antarctic Specially Protected Area or an Antarctic
Specially Managed Area by submitting a proposed
Management Plan to the Antarctic Treaty Consultative
Meeting.

2. The area proposed for designation shall be of
sufficient size to protect the values for which the
special protection or management is required.

3. Proposed Management Plan shall include, as
appropriate:

(a) a description of the value or values for which
special protection or management is required;

(b) a statement of the aims and objectives of the
Management Plan for the protection or
management of those values;

(c) management activities which are to be
undertaken to protect the values for which special
protection or management is required;
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(d) okres wyznaczenia, o ile taki zostanie ustanowiony;

(e) opis obszaru zawierajàcy:

(i) wspó∏rz´dne geograficzne, punkty graniczne
oraz naturalne cechy, charakteryzujàce dany
obszar;

(ii) dost´p do obszaru z làdu, morza lub powietrza,
w tym morskie podejÊcia i kotwicowiska, drogi
dla pieszych i pojazdów znajdujàce si´ na tere-
nie obszaru oraz korytarze dla samolotów i là-
dowiska;

(iii) lokalizacj´ urzàdzeƒ, w tym stacji naukowych,
wyposa˝enia badawczego i ratowniczego, za-
równo na obszarze, jak i w pobli˝u niego; oraz

(iv) lokalizacj´ na obszarze lub w pobli˝u obszaru
innych Szczególnie Chronionych Obszarów
Antarktyki lub Szczególnie Zarzàdzanych Ob-
szarów Antarktyki, wyznaczonych zgodnie z ni-
niejszym za∏àcznikiem, lub innych chronio-
nych obszarów wyznaczonych w zgodzie ze
Êrodkami przyj´tymi zgodnie z elementami
systemu Uk∏adu w sprawie Antarktyki;

(f) okreÊlenie stref w ramach obszaru, w których dzia-
∏alnoÊç powinna zostaç zakazana, ograniczona lub
prowadzona w celu osiàgni´cia celów i zadaƒ,
wskazanych w punkcie (b);

(g) mapy i fotografie, pokazujàce w wyraêny sposób
granice obszaru w odniesieniu do cech terenów
otaczajàcych ten obszar oraz zasadnicze cechy
charakterystyczne danego obszaru;

(h) dokumentacj´ pomocniczà;

(i) w odniesieniu do obszarów zaproponowanych do
wyznaczenia jako Szczególnie Chronione Obszary
Antarktyki, wyraênà charakterystyk´ warunków,
przy których zaistnieniu odpowiednie w∏adze mo-
gà wydaç zezwolenie dotyczàce:

(i) dost´pu do obszaru oraz poruszania si´ na
nim;

(ii) dzia∏alnoÊci, jaka jest lub mo˝e byç prowa-
dzona w granicach tego obszaru, ∏àcznie z jej
ograniczeniami co do czasu i miejsca;

(iii) zainstalowania, zmiany lub usuni´cia jakich-
kolwiek konstrukcji;

(iv) lokalizacji obozowisk;

(v) ograniczeƒ odnoÊnie do materia∏ów i organi-
zmów, jakie mogà byç wwo˝one na teren da-
nego obszaru;

(vi) pozyskiwania lub szkodliwego wp∏ywu na ro-
dzimà flor´ i faun´;

(vii) zbierania lub usuwania czegokolwiek niew-
wiezionego na teren obszaru przez posiada-
cza zezwolenia;

(viii) niszczenia odpadów;

(d) period of designation if any;

(e) a description of the area, including:

(i) the geographical co-ordinates, boundary
markers and natural features that delineate the
area;

(ii) access to the area by land, sea or air including
marine approaches and anchorages,
pedestrian and vehicular routes within the
area, and aircraft routes and landing areas;

(iii) the location of structures, including scientific
stations, research or refuge facilities, both
within the area and near to it; and

(iv) the location in or near the area of other
Antarctic Specially Protected Areas or
Antarctic Specially Managed Areas designated
under this Annex, or other protected areas
designated in accordance with measures
adopted under components of the Antarctic
Treaty System;

(f) the identification of zones within the area in which
activities are to be prohibited, restricted or
managed for the purpose of achieving the aims
and objectives referred to in subparagraph (b)
above;

(g) maps and photographs that show clearly the
boundary of the area in relation to surrounding
features and key features within the area;

(h) supporting documentation;

(i) in respect of an area proposed for designation as
an Antarctic Specially Protected Area, a clear
description of the conditions under which permits
may be granted by the appropriate authority
regarding:

(i) access to and movement within or over the
area;

(ii) activities which are or may be conducted
within the area, including restrictions on time
and place;

(iii) the installation, modification, or removal of
structures;

(iv) the location of field camps;

(v) restrictions on materials and organisms
which may be brought into the area;

(vi) the taking of or harmful interference with
native flora and fauna;

(vii) the collection or removal of anything not
brought into the area by the permit-holder;

(viii) the disposal of waste;
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(ix) dzia∏aƒ, jakie oka˝à si´ konieczne dla zapew-
nienia dalszego wype∏niania celów i zadaƒ
Planu Zarzàdzania; oraz

(x) wymogów odnoÊnie do raportów dotyczà-
cych wizyt na danym obszarze, jakie b´dà
przekazywane odpowiednim w∏adzom.

(j) w odniesieniu do obszarów zaproponowanych do
wyznaczenia w charakterze Szczególnie Zarzàdza-
nych Obszarów Antarktyki, kodeks post´powania
dotyczàcy:

(i) dost´pu do danego obszaru i poruszania si´
po nim;

(ii) dzia∏alnoÊci, jaka jest lub mo˝e byç prowadzo-
na w granicach tego obszaru, w∏àczajàc jej
ograniczenia co do czasu i miejsca;

(iii) zainstalowania, zmiany lub usuni´cia jakich-
kolwiek konstrukcji;

(iv) lokalizacji obozowisk;

(v) pozyskiwania lub szkodliwego wp∏ywu na ro-
dzimà flor´ i faun´;

(vi) zbierania lub usuwania czegokolwiek niew-
wiezionego na teren obszaru przez osob´ od-
wiedzajàcà dany obszar;

(vii) niszczenia odpadów; oraz

(viii) wymogów odnoÊnie do raportów dotyczà-
cych wizyt na danym obszarze, jakie b´dà
przekazywane w∏aÊciwym w∏adzom;

oraz

(k) postanowienia dotyczàce okolicznoÊci, w których
Strony powinny dà˝yç do wymiany informacji przed
podj´ciem dzia∏aƒ, które zamierzajà przedsi´wziàç.

Artyku∏ 6

Procedura wyznaczenia

1. Proponowane Plany Zarzàdzania powinny zo-
staç przekazane Komitetowi, Naukowemu Komitetowi
Badaƒ Antarktycznych oraz, odpowiednio, Komisji do
Spraw Zachowania ˚ywych Zasobów Morskich An-
tarktyki. Przy formu∏owaniu porady dla Spotkania Kon-
sultatywnego Uk∏adu w sprawie Antarktyki Komitet
bierze pod uwag´ wszelkie komentarze poczynione
przez Naukowy Komitet Badaƒ Antarktycznych oraz,
odpowiednio, Komisj´ do Spraw Zachowania ˚ywych
Zasobów Morskich Antarktyki. W dalszej kolejnoÊci
Plany Zarzàdzania mogà zostaç przyj´te przez Strony
Konsultatywne Uk∏adu w sprawie Antarktyki na mocy
decyzji podj´tej podczas Spotkania Konsultatywnego
Uk∏adu w sprawie Antarktyki, zgodnie z artyku∏em IX
(1) Uk∏adu w sprawie Antarktyki. O ile Strony te nie po-
stanowià inaczej, Plan uwa˝a si´ za przyj´ty po up∏y-
wie 90 dni od chwili zamkni´cia Spotkania Konsulta-
tywnego Uk∏adu w sprawie Antarktyki, na którym zo-
sta∏ przyj´ty, pod warunkiem ̋ e ̋ adna ze Stron Konsul-
tatywnych nie poinformuje depozytariusza, we wska-
zanym powy˝ej terminie, i˝ ˝yczy sobie jego przed∏u-
˝enia albo nie jest w stanie przyjàç powy˝szej decyzji.

(ix) measures that may be necessary to ensure
that the aims and objectives of the
Management Plan can continue to be met; and

(x) requirements for reports to be made to the
appropriate authority regarding visits to the
area;

(j) in respect of an area proposed for designation as
an Antarctic Specially Managed Area, a code of
conduct regarding:

(i) access to and movement within or over the
area;

(ii) activities which are or may be conducted
within the area, including restrictions on time
and place;

(iii) the installation, modification, or removal of
structures;

(iv) the location of field camps;

(v) the taking of or harmful interference with
native flora and fauna;

(vi) the collection or removal of anything not
brought into the area by the visitor;

(vii) the disposal of waste; an 

(viii) any requirements for reports to be made to
the appropriate authority regarding visits to
the area;

and

(k) provisions relating to the circumstances in which
Parties should seek to exchange information in
advance of activities which they propose to conduct.

Article 6

Designation procedures

1. Proposed Management Plans shall be forwarded
to the Committee, the Scientific Committee on
Antarctic Research and, as appropriate, to the
Commission for the Conservation of Antarctic Marine
Living Resources. In formulating its advice to the
Antarctic Treaty Consultative Meeting the Committee
shall take into account any comments provided by the
Scientific Committee on Antarctic Research and, as
appropriate, by the Commission for the Conservation
of Antarctic Marine Living Resources. Thereafter
Management Plans may be approved by the Antarctic
Treaty  Consultative Parties by a measure adopted at
an Antarctic Treaty Consultative Meeting in
accordance with Article IX (1) of the Antarctic Treaty.
Unless the measure specifies otherwise, the Plan shall
be deemed to have been approved 90 days after the
close of the Antarctic Treaty Consultative Meeting at
which it was adopted, unless one or more of the
Consultative Parties notifies the Depositary, within
that time period, that it wishes an extension of that
period or is unable to approve the measure.
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2. Z uwzgl´dnieniem postanowieƒ artyku∏ów 4 i 5
protoko∏u, ̋ aden z obszarów morskich nie mo˝e zostaç
wyznaczony jako Szczególnie Chroniony Obszar An-
tarktyki lub Szczególnie Zarzàdzany Obszar Antarktyki
bez uprzedniej zgody Komisji do Spraw Zachowania
˚ywych Zasobów Morskich Antarktyki.

3. Wyznaczenia Szczególnie Chronionego Obszaru
Antarktyki lub Szczególnie Zarzàdzanego Obszaru An-
tarktyki dokonuje si´ na czas nieokreÊlony, o ile Plan
Zarzàdzania nie postanawia inaczej. Przeglàd Planu
Zarzàdzania powinien byç wszczynany nie rzadziej ni˝
co pi´ç lat. W razie potrzeby Plan podlega aktualizacji.

4. Plany Zarzàdzania mogà byç zmieniane lub unie-
wa˝niane zgodnie z ust´pem 1 niniejszego artyku∏u.

5. Po przyj´ciu Plan Zarzàdzania zostaje niezw∏ocz-
nie rozes∏any przez depozytariusza do wszystkich
Stron. Depozytariusz prowadzi rejestr wszystkich aktu-
alnie przyj´tych Planów Zarzàdzania.

Artyku∏ 7

Zezwolenia

1. Ka˝da Strona wyznaczy w∏aÊciwe w∏adze, któ-
re b´dà upowa˝nione do wydawania zezwoleƒ na
wszczynanie lub prowadzenie dzia∏alnoÊci w grani-
cach Szczególnie Chronionych Obszarów Antarktyki,
zgodnie z wymogami Planu Zarzàdzania dotyczàcego
danego obszaru. Zezwolenie powinno zawieraç sto-
sowne rozdzia∏y Planu Zarzàdzania oraz powinno okre-
Êlaç granice i usytuowanie obszaru, dozwolonà dzia-
∏alnoÊç oraz informacj´ na temat tego, kiedy, gdzie
i przez kogo dzia∏alnoÊç powy˝sza mo˝e zostaç prowa-
dzona, jak równie˝ wszelkie inne warunki ustanowione
na mocy Planu Zarzàdzania.

2. W przypadku Szczególnie Chronionych Obsza-
rów Antarktyki wyznaczonych jako takie przez dotych-
czasowe Spotkania Konsultatywne Uk∏adu w sprawie
Antarktyki, nie posiadajàcych Planu Zarzàdzania, od-
powiednie w∏adze mogà wydawaç zezwolenia dla
istotnych celów naukowych, które nie mogà zostaç
osiàgni´te gdziekolwiek indziej oraz które nie zagro˝à
naturalnemu systemowi ekologicznemu w danym ob-
szarze.

3. Ka˝da Strona powinna wymagaç od posiadacza
zezwolenia zabierania ze sobà kopii zezwolenia w cza-
sie przebywania na terenie danego Szczególnie Chro-
nionego Obszaru Antarktyki.

Artyku∏ 8

Miejsca i Pomniki Historyczne

1. Miejsca lub pomniki o uznanej wartoÊci histo-
rycznej, które zosta∏y wyznaczone jako Szczególnie
Chronione Obszary Antarktyki lub Szczególnie Zarzà-
dzane Obszary Antarktyki lub które znajdujà si´ na te-
renie takich obszarów, powinny zostaç zaliczone do
Miejsc i Pomników Historycznych.

2. Having regard to the provisions of Articles 4 and
5 of the Protocol, no marine area shall be designated
as an Antarctic Specially Protected Area or an
Antarctic Specially Managed Area without the prior
approval of the Commission for the Conservation of
Antarctic Marine Living Resources.

3. Designation of an Antarctic Specially Protected
Area or an Antarctic Specially Managed Area shall be
for an indefinite period unless the Management Plan
provides otherwise. A review of a Management Plan
shall be initiated at least every five years. The Plan
shall be updated as necessary.

4. Management Plans may be amended or revoked
in accordance with paragraph 1 above.

5. Upon approval Management Plans shall be
circulated promptly by the Depositary to all Parties.
The Depositary shall maintain a record of all currently
approved Management Plans.

Article 7

Permits

1. Each Party shall appoint an appropriate
authority to issue permits to enter and engage in
activities within an Antarctic Specially Protected Area
in accordance with the requirements of the
Management Plan relating to that Area. The permit
shall be accompanied by the relevant sections of the
Management Plan and shall specify the extent and
location of the Area, the authorised activities and
when, where and by whom the activities are
authorised and any other conditions imposed by the
Management Plan.

2. In the case of a Specially Protected Area
designated as such by past Antarctic Treaty
Consultative Meetings which does not have a
Management Plan, the appropriate authority may
issue a permit for a compelling scientific purpose
which cannot be served elsewhere and which will not
jeopardise the natural ecological system in that Area.

3. Each Party shall require a permit-holder to carry
a copy of the permit while in the Antarctic Specially
Protected Area concerned.

Article 8

Historic Sites and Monuments

1. Sites or monuments of recognised historic value
which have been designated as Antarctic Specially
Protected Areas or Antarctic Specially Managed
Areas, or which are located within such Areas, shall be
listed as Historic Sites and Monuments.
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2. Ka˝da Strona mo˝e zaproponowaç zaliczenie do
Historycznych Miejsc i Pomników jakiegokolwiek miej-
sca lub pomnika o uznanym walorze historycznym, któ-
ry nie zosta∏ wyznaczony jako Szczególnie Chroniony
Obszar Antarktyki lub Szczególnie Zarzàdzany Obszar
Antarktyki lub który nie znajduje si´ na terenie takiego
obszaru. Propozycja odnoÊnie do takiego zaliczenia
mo˝e zostaç przyj´ta przez Strony Konsultatywne Uk∏a-
du w sprawie Antarktyki na mocy decyzji podj´tej pod-
czas Spotkania Konsultatywnego Uk∏adu w sprawie
Antarktyki, zgodnie z artyku∏em IX (1) Uk∏adu w spra-
wie Antarktyki. O ile Strony nie postanowià inaczej,
propozycj´ uwa˝a si´ za przyj´tà po up∏ywie 90 dni od
chwili zamkni´cia Spotkania Konsultatywnego Uk∏adu
w sprawie Antarktyki, na którym zosta∏a przyj´ta, pod
warunkiem ˝e ˝adna ze Stron Konsultatywnych nie po-
informuje depozytariusza, we wskazanym powy˝ej ter-
minie, i˝ ˝yczy sobie jego przed∏u˝enia albo nie jest
w stanie przyjàç powy˝szej propozycji.

3. Istniejàce Historyczne Miejsca i Pomniki, zaliczo-
ne do takich przez dotychczasowe Spotkania Konsulta-
tywne Uk∏adu w sprawie Antarktyki, zostanà umiesz-
czone w wykazie Historycznych Miejsc i Pomników,
zgodnie z niniejszym artyku∏em.

4. Umieszczone w wykazie Historyczne Miejsca
i Pomniki nie mogà zostaç uszkodzone, usuni´te ani
zniszczone.

5. Wykaz Historycznych Miejsc i Pomników mo˝e
zostaç uzupe∏niony zgodnie z ust´pem 2. Depozyta-
riusz prowadzi wykaz aktualnych Historycznych Miejsc
i Pomników.

Artyku∏ 9

Informacja i upowszechnienie

1. Dla zagwarantowania, i˝ wszelkie osoby odwie-
dzajàce lub zamierzajàce odwiedziç Antarktyk´ rozu-
miejà oraz przestrzegajà postanowieƒ niniejszego za-
∏àcznika, ka˝da Strona udost´pni informacje zawiera-
jàce w szczególnoÊci:

(a) usytuowanie Szczególnie Chronionych Obszarów
Antarktyki i Szczególnie Zarzàdzanych Obszarów
Antarktyki;

(b) wykaz powy˝szych obszarów oraz ich mapy;

(c) Plany Zarzàdzania, w∏àczajàc wyszczególnienie za-
kazów majàcych zastosowanie do danego obsza-
ru;

(d) usytuowanie Historycznych Miejsc i Pomników
oraz stosowne zakazy lub ograniczenia.

2. Ka˝da Strona zapewni, aby usytuowanie oraz,
je˝eli to mo˝liwe, granice Szczególnie Chronionych
Obszarów Antarktyki, Szczególnie Zarzàdzanych Ob-
szarów Antarktyki oraz Historycznych Miejsc i Pomni-
ków zosta∏y zaznaczone na jej mapach topograficz-
nych, hydrograficznych oraz w innych odpowiednich
publikacjach.

2. Any Party may propose a site or monument of
recognised historic value which has not been
designated as an Antarctic Specially Protected Area or
an Antarctic Specially Managed Area, or which is not
located within such an Area, for listing as a Historic
Site and Monument. The proposal for listing may be
approved by the Antarctic Treaty Consultative Parties
by a measure adopted at an Antarctic Treaty
Consultative Meeting in accordance with Article IX (1)
of the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies
otherwise, the proposal shall be deemed to have been
approved 90 days after the close of the Antarctic Treaty
Consultative Meeting at which it was adopted, unless
one or more of the Consultative Parties notifies the
Depositary, within that time period, that it wishes an
extension of that period or is unable to approve the
measure.

3. Existing Historic Sites and Monuments which
have been listed as such by previous Antarctic Treaty
Consultative Meetings shall be included in the list of
Historic Sites and Monuments under this Article.

4. Listed Historic Sites and Monuments shall not be
damaged, removed or destroyed.

5. The list of Historic Sites and Monuments may be
amended in accordance with paragraph 2 above. The
Depositary shall maintain a list of current Historic Sites
and Monuments.

Article 9

Information and Publicity

1. With a view to ensuring that all persons visiting
or proposing to visit Antarctica understand and
observe the provisions of this Annex, each Party shall
make available information setting forth, in particular:

(a) the location of Antarctic Specially Protected Areas
and Antarctic Specially Managed Areas;

(b) listing and maps of those Areas;

(c) the Management Plans, including listings of
prohibitions relevant to each Area;

(d) the location of Historic Sites and Monuments and
any relevant prohibition or restriction.

2. Each Party shall ensure that the location and, if
possible, the limits, of Antarctic Specially Protected
Areas, Antarctic Specially Managed Areas and Historic
Sites and Monuments are shown on its topographic
maps, hydrographic charts and in other relevant
publications.
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3. Strony b´dà wspó∏pracowaç ze sobà celem za-
gwarantowania, aby tam, gdzie to b´dzie stosowne,
granice Szczególnie Chronionych Obszarów Antarkty-
ki, Szczególnie Zarzàdzanych Obszarów Antarktyki
oraz Historycznych Miejsc i Pomników zosta∏y w∏aÊci-
wie oznakowane w terenie.

Artyku∏ 10

Wymiana informacji

1. Strony podejmujà dzia∏ania w celu:

(a) zbierania i wymiany rejestrów, w tym rejestrów
zezwoleƒ oraz raportów z wizyt na terenie Szcze-
gólnie Chronionych Obszarów Antarktyki, w∏àcza-
jàc inspekcje, oraz raportów z inspekcji Szczegól-
nie Zarzàdzanych Obszarów Antarktyki;

(b) uzyskiwania i wymiany informacji na temat wszel-
kich wa˝niejszych zmian lub szkód spowodowa-
nych na terenie jakiegokolwiek Szczególnie Zarzà-
dzanego Obszaru Antarktyki, Szczególnie Chro-
nionego Obszaru Antarktyki lub Historycznych
Miejsc i Pomników; oraz

(c) ustanowienia jednakowych form, w których po-
wy˝sze rejestry oraz informacja b´dà przekazywa-
ne przez Strony zgodnie z ust´pem 2.

2. Ka˝da Strona poinformuje inne Strony oraz Ko-
mitet, przed koƒcem listopada ka˝dego roku, o iloÊci
i charakterze zezwoleƒ wydanych na podstawie niniej-
szego za∏àcznika w poprzedzajàcym okresie od 1 lipca
do 30 czerwca.

3. Ka˝da Strona prowadzàca, finansujàca lub wy-
dajàca zgod´ na badania bàdê inne dzia∏ania w ramach
Szczególnie Chronionych Obszarów Antarktyki lub
Szczególnie Zarzàdzanych Obszarów Antarktyki
b´dzie prowadziç rejestr takiej dzia∏alnoÊci oraz przed-
stawiaç w ramach corocznej wymiany informacji na
podstawie Uk∏adu w sprawie Antarktyki ogólny opis
dzia∏aƒ prowadzonych na takich obszarach w poprzed-
nim roku przez osoby podlegajàce jej jurysdykcji.

4. Ka˝da Strona poinformuje inne Strony oraz Ko-
mitet przed koƒcem listopada ka˝dego roku o dzia∏a-
niach, jakie zosta∏y przez nià podj´te dla wykonania
postanowieƒ niniejszego za∏àcznika, w∏àczajàc dane
na temat wszelkich inspekcji na miejscu oraz dzia∏aƒ
podj´tych dla przeciwstawienia si´ przypadkom naru-
szenia postanowieƒ przyj´tego Planu Zarzàdzania
w odniesieniu do Szczególnie Chronionych Obszarów
Antarktyki lub Szczególnie Zarzàdzanych Obszarów
Antarktyki.

Artyku∏ 11

Przypadki nadzwyczajne

1. Ograniczenia ustanowione oraz dopuszczone
przez niniejszy za∏àcznik nie majà zastosowania
w przypadkach nadzwyczajnych dotyczàcych bezpie-

3. Parties shall co-operate to ensure that, where
appropriate, the boundaries of Antarctic Specially
Protected Areas, Antarctic Specially Managed Areas
and Historic Sites and Monuments are suitably
marked on the site.

Article 10

Exchange of information

1. The Parties shall make arrangements for:

(a) collecting and exchanging records, including
records of permits and reports of visits, including
inspection visits, to Antarctic Specially Protected
Areas and reports of inspection visits to Antarctic
Specially Managed Areas;

(b) obtaining and exchanging information on any
significant change or damage to any Antarctic
Specially Managed Area, Antarctic Specially
Protected Area or Historic Site or Monument; and

(c) establishing common forms in which records and
information shall be submitted by Parties in
accordance with paragraph 2 below.

2. Each Party shall inform the other Parties and the
Committee before the end of November of each year
of the number and nature of permits issued under this
Annex in the preceding period of 1st July to 30th June.

3. Each Party conducting, funding or authorising
research or other activities in Antarctic Specially
Protected Areas or Antarctic Specially Managed Areas
shall maintain a record of such activities and in the
annual exchange of information in accordance with
the Treaty shall provide summary descriptions of the
activities conducted by persons subject to its
jurisdiction in such areas in the preceding year.

4. Each Party shall inform the other Parties and the
Committee before the end of November each year of
measures it has taken to implement this Annex,
including any site inspections and any steps it has
taken to address instances of activities in
contravention of the provisions of the approved
Management Plan for an Antarctic Specially Protected
Area or Antarctic Specially Managed Area.

Article 11

Cases of emergency

1. The restrictions laid down and authorised by this
Annex shall not apply in cases of emergency involving
safety of human life or of ships, aircraft, or equipment
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czeƒstwa ˝ycia ludzkiego lub statków morskich, samo-
lotów lub wyposa˝enia i instalacji o du˝ej wartoÊci lub
te˝ ochrony Êrodowiska.

2. Zawiadomienie o dzia∏aniach podj´tych w przy-
padkach nadzwyczajnych zostanie przes∏ane nie-
zw∏ocznie do wszystkich Stron i Komitetu.

Artyku∏ 12

Uzupe∏nienie lub zmiana

1. Niniejszy za∏àcznik mo˝e zostaç uzupe∏niony lub
zmieniony na podstawie decyzji podj´tej zgodnie z ar-
tyku∏em IX (1) Uk∏adu w sprawie Antarktyki. O ile de-
cyzja powy˝sza nie stanowi inaczej, uzupe∏nienie lub
zmian´ uwa˝a si´ za przyj´tà i nabiera ona mocy praw-
nej po up∏ywie roku od chwili zamkni´cia Spotkania
Konsultatywnego Uk∏adu w sprawie Antarktyki, na
którym zosta∏a przyj´ta, pod warunkiem ˝e ˝adna ze
Stron Konsultatywnych Uk∏adu w sprawie Antarktyki
nie poinformuje depozytariusza w powy˝szym termi-
nie, i˝ ̋ yczy sobie jego przed∏u˝enia albo nie jest w sta-
nie przyjàç powy˝szych uzupe∏nieƒ lub zmian.

2. Jakiekolwiek uzupe∏nienie lub zmiana niniejsze-
go za∏àcznika, które wejdà w ˝ycie zgodnie
z ust´pem 1 niniejszego artyku∏u, nabierajà nast´pnie
mocy prawnej w odniesieniu do ka˝dej innej Strony,
po otrzymaniu przez depozytariusza zawiadomienia
o przyj´ciu przez t´ Stron´ powy˝szych uzupe∏nieƒ lub
zmian.

and facilities of high value or the protection of the
environment.

2. Notice of activities undertaken in cases of
emergency shall be circulated immediately to all
Parties and to the Committee.

Article 12

Amendment of modification

1. This Annex may be amended or modified by a
measure adopted in accordance with Article IX (1) of
the Antarctic Treaty. Unless the measure specifies
otherwise, the amendment or modification shall be
deemed to have been approved, and shall become
effective, one year after the close of the Antarctic
Treaty Consultative Meeting at which it was adopted,
unless one or more of the Antarctic Treaty
Consultative Parties notifies the Depositary, within
that time period, that it wishes an extension of that
period or that it is unable to approve the measure.

2. Any amendment or modification of this Annex
which becomes effective in accordance with
paragraph 1 above shall thereafter become effective
as to any other Party when notice of approval by it has
been received by the Depositary.

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szym protoko∏em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏ on uznany za s∏uszny zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w nim zawartych;

— jest przyj´ty, ratyfikowany i potwierdzony;

— b´dzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 20 wrzeÊnia 1995 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wa∏´sa
L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski


