Bijlage nr. 2

AANVULLEND PROTOCOL Nr. 2
bij de
Herziene Rijnvaartakte

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,
HET KONINKRIJK BELGIË,
DE FRANSE REPUBLIEK,
HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORDIERLAND,
HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,
DE ZWITSERSE BONDSSTAAT,

Overwegende dat er bepaalde moeilijkheden zijn gerezen bij de toepassing en de
uitlegging van enkele artikelen van de Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober 1868 in de
versie van 20 november 1963,
zijn overeengekomen daarin de volgende wijzigingen en aanvullingen aan te brengen:

De artikelen I en II bevatten de nieuwe artikelen 2, derde lid, en 4, die in het Verdrag
zijn opgenomen.
ARTIKEL III
De bepalingen van de Herziene Rijnvaartakte en van de later daarin aangebrachte
wijzigingen worden afgeschaft, voor zover zij momenteel nog in werking zijn en
onverenigbaar zijn met het onderhavige Protocol.

ARTIKEL IV
Dit Aanvullend Protocol dient te worden bekrachtigd.
De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij het Secretariaat van de Centrale
Commissie teneinde in haar archief te worden bewaard.
De Secretaris-Generaal maakt een proces-verbaal van de nederlegging der akten van
bekrachtiging op. Hij zendt aan elk der ondertekenende Staten een voor eensluidend
gewaarmerkt afschrift van de akten van bekrachtiging, alsmede van het proces-verbaal van de
nederlegging.
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ARTIKEL V
Dit Aanvullend Protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op
de nederlegging van de zesde akte van bekrachtiging bij het Secretariaat van de Centrale
Commissie. De Secretaris-Generaal stelt de andere ondertekenende Staten hiervan in kennis.

ARTIKEL VI
Dit Aanvullend Protocol, opgesteld in een enkel exemplaar in de Duitse, de Franse en
de Nederlandse taal, wordt bewaard in het archief van de Centrale Commissie; in geval van
verschil is de Franse tekst doorslaggevend.
Een door de Secretaris-Generaal voor eensluidend gewaarmerkt afschrift wordt
toegezonden aan iedere Overeenkomstsluitende Staat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, na overlegging van hun volmachten,
dit Aanvullend Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Straatsburg op 17 oktober 1979.

________________

PROTOCOL VAN ONDERTEKENING
bij het Aanvullend Protocol No. 2
bij de Herziene Rijnvaartakte

De Gevolmachtigden van
DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,
HET KONINKRIJK BELGIË,
DE FRANSE REPUBLIEK,
HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORDIERLAND,
HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,
DE ZWITSERSE BONDSSTAAT,
te Straatsburg bijeen voor de ondertekening van het Aanvullend Protocol No. 2 bij de
Herziene Rijnvaartakte, zijn bij de ondertekening van dit Protocol de volgende bepalingen
overeengekomen die een integrerend bestanddeel vormen van genoemd Aanvullend Protocol:
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1.

De verklaring, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Herziene Rijnvaartakte, gewijzigd
bij het Aanvullend Protocol No. 2 wordt door het bevoegde gezag van de betrokken Staat
alleen afgegeven voor een vaartuig ten aanzien waarvan met deze Staat een reële band
bestaat waarvan de kenmerken op basis van gelijke behandeling worden bepaald tussen
de Verdragsluitende Staten, die de noodzakelijke maatregelen voor de eenvormige
vaststelling van die kenmerken nemen. Wanneer niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden voor de afgifte van deze verklaring, verliest deze zijn geldigheid en moet
derhalve door het gezag dat de verklaring heeft afgegeven, worden ingetrokken.

2.

De Verdragsluitende Staten zijn in het belang van de ontwikkeling van het
gemeenschappelijke vervoersbeleid en van het Rijnvaartregime bereid de nodige
maatregelen te treffen om onderhandelingen mogelijk te maken over de wijzigingen in de
Herziene Rijnvaartakte die noodzakelijk zouden blijken te zijn met het oog op de
eventuele toetreding van de Europese Economische Gemeenschap tot het internationaal
statuut van de Rijn.

3.

Met het oog op deze eventuele toetreding wordt vanaf de inwerkingtreding van het
onderhavige Protocol de behandeling, die de tot de Rijnvaart behorende vaartuigen
genieten, toegekend aan de vaartuigen die het recht hebben de vlag te voeren van één
van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap. Dezelfde behandeling
kan door middel van een besluit, genomen overeenkomstig de procedure van Artikel II,
eerste alinea, tweede zin, van het Aanvullend Protocol No. 2, worden toegekend aan
vaartuigen die de vlag voeren van een andere Staat.

4.

De artikelen IV tot VI van het Aanvullend Protocol No. 2 bij de Herziene Rijnvaartakte
zijn gelijkelijk van toepassing op het onderhavige Protocol van ondertekening.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, na overlegging van hun volmachten, dit
Protocol van ondertekening hebben ondertekend.

Gedaan te Straatsburg, op 17 oktober 1979.

Voor de Bondsrepubliek Duitsland: (w.g.) H.K. ROBERT
Voor het Koninkrijk België: (w.g.) N. ERKENS
Voor de Franse Republiek: (w.g.) G. GUILLAUME
Voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: (w.g.) CC. PITTAM
Voor het Koninkrijk der Nederlanden: (w.g.) W. RIPHAGEN
Voor de Zwitserse Bondsstaat: (w.g.) E. DIEZ
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VERKLARING VAN ZWITSERLAND
Bij de ondertekening van het onderhavige Protocol van Ondertekening verklaart de
Zwitserse Gevolmachtigde dat de Zwitserse regering de in nummer 3 overeengekomen
bepalingen met betrekking tot de verplichtingen van de andere Verdragsluitende Staten
ten opzichte van de Europese Economische Gemeenschap kan aanvaarden, ook omdat de
economische structuur van de binnenvaartmarkt van de door deze bepalingen
begunstigde staten gelijk of gelijkwaardig is aan die van de Verdragsluitende Staten en
daarom de bestaande economische structuur van de Rijnvaartmarkt niet kan benadelen
.
Voor de Zwitserse Bondsstaat : (w.g.) E. DIEZ

