
S. 2205 Výbor pro přírodní zdroje

Český model amerického kongresu 2022
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli,

čtvrtého září roku dvoutisícího dvacátého druhého

V zájmu zachování Antarktidy jako kontinentu přírodního bohatství a unikátního
prostředí mezinárodní vědecké spolupráce se Senát a Sněmovna reprezentantů

Spojených států amerických v Kongresu usnesly na tomto zákonu:

ZÁKON o vědeckém výzkumu a ochraně přírodních zdrojů
Antarktidy

Hlava I. – Úvodní ustanovení

Par. 101.

(a) Účelem tohoto zákona je zajistit dodržování mezinárodních závazků

Spojených států amerických, týkajících se Antarktidy

(b) Pro účely tohoto zákona se rozumí:

i) “Smlouvou” Smlouva o Antarktidě;

ii) “Protokolem” Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě;

iii) “zvláště chráněným antarktickým územím” oblast Antarktidy, která byla

takto označena v souladu s Protokolem;

iv) “škodlivou kapalnou látkou” škodlivá kapalná látka definovaná v příloze

II k Úmluvě o zabránění znečišťování z lodí;

v) “Agenturou” Agentura ochrany životního prostředí;

vi) “ochranou ohrožených druhů živočichů” opatření vyjmenovaná v

zákoně o ochraně ohrožených druhů (U.S. Endangered Species Act)

nebo v jiném zvláštním právním předpisu;

vii) “povolením k lodní plavbě” povolení, vydané Agenturou ochrany.



Hlava II. – Zakázané činnosti v oblasti Antarktidy

Par. 201.  Ochrana flóry a fauny

(a) Zakazuje se dovoz geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a

mikroorganismů do Antarktidy.

(b) Za chráněné druhy živočichů se prohlašují:

i) tuleň krabožravý (Lobodon carcinophagus);

ii) tuleň Weddelův (Leptonychotes weddellii);

iii) rypouš sloní (Mirounga leonina);

iv) tuleň Rossův (Ommatophoca rossii).

Hlava III. – Opatření k ochraně životního prostředí Antarktidy

Par. 301.  Působnost Agentury

(a) O žádostech o povolení pro lodní plavbu ve vodách Antarktidy rozhoduje

Agentura.

(b) Agentura provádí kontrolu dodržování opatření dle Par. 302

Par. 302.  Opatření v oblasti turismu a lodní dopravy

(a) Žadatel o povolení pro lodní plavbu nebo pro plavbu za účelem turismu je

povinen zejména:

i) dodržovat bezpečnostní opatření, stanovená zvláštním právním

předpisem a technickými normami Agentury;

ii) oznámit agentuře plán cesty a počet cestujících;

iii) přijmout opatření k minimalizaci rizik havárie dle technických norem

Agentury;

iv) přijmout opatření ke snížení množství odpadů, vytvořených v souvislosti

lodní plavbou za účelem turismu;

v) uhradit správní poplatek ve výši 1.000 USD pro udělení povolení dle

Par. 303;

vi) uhradit správní poplatek ve výši 100 USD za každého cestujícího dle

Par. 304.



Par. 303.  Individuální povolení k plavbě

(a) Individuálním žadatelem je provozovatel plavidla s registrovanou kapacitou

maximálně 10 osob na palubě.

(b) Individuálnímu žadateli vystaví Agentura povolení pro plavbu v oblasti

Antarktidy při splnění opatření dle Par. 302.

(c) Individuální žadatel je povinen umožnit zástupcům Agentury provedení

kontroly dodržování opatření dle Par. 302.

Par. 304.  Povolení k pořádání organizované turistiky

(a) Organizovaným turistickým zájezdem je plavba do oblasti Antarktidy, která

není prováděna za účelem vědeckého výzkumu, a která není individuální

plavbou ve smyslu Par. 303.

(b) Pořadatel organizovaného turistického zájezdu je povinen podat zprávu o

každé provedené cestě Agentuře. Podrobnosti stanoví Agentura

podzákonným předpisem.

Hlava IV – Závěrečná ustanovení

Par. 401.

Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.


