کىًاوسیًن میىاماتا
(درمًرد جیًٌ)

مقدمٍ
«وٌَاًسیَى هیٌبهبسب زض هَضز خیَُ» ثب سَخِ ثِ ًگطاًي خْبًي ثِ ذبعط زاهٌِ ٍسیغ اًشمبل خیَُ ٍ سطویجبر آى ،دبيساضي ايي هبزُ ٍ سطویجبر آى
زض هحیظ ظيسز ،سَاى ثبالي ظيسز اًجبضشي ٍاثطار ًبٌّدبض ايي هَاز ثط سالهز ثطط ٍ هحیظ ظيسز ٍ ثب سىیِ ثط هػَثبر ضَضاي حىبم
هحیظ ظيسز سبظهبى هلل هشحس ٍ سٌس سَسؼِ دبيساض سبظهبى هلل هشحس سحز ػٌَاى«آيٌسُ اي وِ هب هي ذَاّین» زض سبضيد  92/7/18ثطاثط ثب
 2013/10/10هطشول ثط  35هبزُ ٍ  5دیَسز زض خْبى ثِ سػَيت ضسیس.
ايي سٌس ظيسز هحیغي زض وطَضهبى زض سبضيد  18/5/94ثِ سأيیس ضَضاي هحشطم ًگْجبى ٍ سػَيت هدلس ضَضاي اسالهي ضسیس ٍ عي هػَثِ
ضوبضُ  472/45477هَضخ  30/6/94اثالؽ گطزيس .ثطاسبس ايي هػَثِ اخبظُ سَزيغ سٌس ثِ اهیي وٌَاًسیَى يؼٌي زثیطول سبظهبى هلل هشحس
(ثطاسبس هبزُ  34وٌ َاًسیَى) غبزض ٍ هفبز آى زض وطَض الظم االخطا ضس ،ضوي آًىِ سبظهبى حفبظز هحیظ ظيسز ثِ ػٌَاى هسئَل اخطاي
وٌَاًسیَى سؼییي گطزيس .ثِ زًجبل سسلین سٌس الحبق وطَض ثِ اهیي وٌَاًسیَى ،وطَضهبى ضسوبً ػضَ وٌَاًسیَى ضس ٍ اظ سبضيد 16/8/2017
دس اظ ضسیسى سؼساز اػضبي وٌَاًسیَى ثِ حس ًػبة ،هفبز آى زض خْبى الظم االخطا گطزيس.

عىايیه مًاد کىًاوسیًن
مادٌ َ - 1ذف
مادٌ  - 2تعاسیف
مادٌ  - 3مىابع تأميه جيًٌ ي تجاست آن
مادٌ  - 4محصًالت حايي جيًٌ
مادٌ  - 5فشآیىذَاي تًليذي كٍ دس آن جيًٌ یا تشكيبات آن
استفادٌ مي ضًوذ
مادٌ  -6معافيتُاي لابل استفادٌ بىا بٍ دسخًاست عضً
مادٌ  -7معذوكاسي طالي ممياس كًچک ي استحصال
ممذماتي (آستيضاوال)
مادٌ  - 8اوتطاس
مادٌ  - 9سَاساصي
مادٌ  -11رخيشٌ كشن مًلت صحيح صیست محيطي جيًٌ
بٍ غيش اص پسماوذَاي جيًٌ
مادٌ  – 11پسماوذَاي جيًٌ
مادٌ  -12مكانَاي آلًدٌ
مادٌ  - 13مىابع مالي ي ساصيكاس آن
مادٌ  -14ظشفيت ساصي ،كمک فىي ي اوتمال فىايسي
مادٌ  -15كاسگشيٌ اجشا ي سعایت
مادٌ  -16جىبٍ َاي سالمتي

مادٌ  -17تبادل اطالعات
مادٌ  -18آمًصش ،آگاَي سساوي ي اطالعات َمگاوي
مادٌ  -19تحميك ،تًسعٍ ي پایص
مادٌ  – 21بشوامٍَاي اجشایي
مادٌ  – 21گضاسش دَي
مادٌ - 22اسصیابي اثشبخطي
مادٌ  - 23فشاَمایي اعضاء
مادٌ  - 24دبيشخاوٍ
مادٌ  - 25حل ي فصل اختالفَا
مادٌ  - 26اصالحات كىًاوسيًن
مادٌ  - 27تصًیب ي اصالح پيًستَا
مادٌ  – 28حك سأي
مادٌ  – 29امضا
مادٌ  - 31تىفيز ،پزیشش ،تصًیب یا الحاق
مادٌ  -31الصماالجشا ضذن
مادٌ  -32ليًد تحذیذ تعُذ
مادٌ  -33اوصشاف اص ضًیت
مادٌ  -34اميه اسىاد
مادٌ  -35متًن معتبش

ضمایم کىًاوسیًن

پیًست (الف)
محصًالت حايي جیًٌ
بخش ايل :محصًالت مشمًل بىذ ( )1مادٌ ()4
بخش ديم :محصًالت مشمًل بىذ ( )3مادٌ ()4
پیًست (ب)
فرآيىذَاي تًلیذي كٍ در آوُا جیًٌ يا تركیبات آن بٍ كار ميريد
بخش ايل :فرآيىذَاي مشمًل بىذ ( )2مادٌ ()5
بخش ديم :فرآيىذَاي مشمًل بىذ ( )3مادٌ ()5
پیًست (پ)
معذوكاري طالي مقیاس كًچک ي استحصال مقذماتي (آرتیساوال)
بروامٍَاي اقذام ملي
پیًست (ت)
فُرست مىابع وقطٍاي اوتشار جیًٌ ي تركیبات جیًٌ در اتمسفر
پیًست ( ث)
تشريفات دايري ي مصالحٍ
بخش ايل :تشريفات دايري
بخش ديم :تشريفات مصالحٍ

َدف کىًاوسیًن
َذف ايه كىًاوسیًن حفاظت از سالمت اوسان ي محیط زيست از اوتشار ي
رَاسازي جیًٌ ي تركیبات جیًٌ از مىابع اوسانساز آن است.

مًاد مُم در اجرای کىًاوسیًن میىاماتا

خالصٍ اي از مادٌ  « 3مىابع تأمیه جیًٌ ي تجارت آن»
زض ذػَظ هؼسًىبضي خیَُ:
• ّط ػضَ ًجبيس اخبظُ ضطٍع اًدبم هؼسًىبضي همسهبسي خیَُ ضا اظ ظهبى الظم االخطا ضسى وٌَاًسیَى زض آى وطَض غبزض وٌس.
•

ّط ػضَ ثبيس اخبظُ اًدبم هؼسًىبضي همسهبسي خیَُ زض سطظهیي ذَز ضا وِ زض سبضيد الظم االخطا ضسى وٌَاًسیَى ثطاي آى ،زض حبل اخطا ثَزُ اسز،
سٌْب ثطاي يه زٍضُ حساوثط دبًعزُ سبلِ دس اظ آى سبضيد غبزض وٌس.

•

زض عي ايي هسر ،خیَُ حبغل اظ آى هؼسى وبضي ثبيس سٌْب زض سَلیس هحػَالر حبٍي خیَُ عجك هبزُ ( ،)4زض فطآيٌسّبي سَلیس عجك هبزُ ()5
اسشفبزُ ضَز ،يب عجك هبزُ ( )11ثب اسشفبزُ اظ ػولیبسي وِ ثِ فطآٍضي ،ثبظيبفز ،سؼویط ،اسشفبزُ هسشمین يب اسشفبزُّبي خبيگعيي هٌدط ًوي ضَز ،اهحب
ضَز.
زض ذػَظ اًجبضّبي خیَُ:

• هَاضز ظيط ثبيس سَسظ وطَض ػضَ ضٌبسبيي ضًَس:
• اًجبضّبي هدعا حبٍي ثیص اظ  50سي خیَُ يب سطویجبر آى ،
• هٌبثغ سَلیساًجبضّبي خیَُ ثب سَلیس سبالًِ ثیص اظ  10سي ،
• زض ذػَظ خیَُ اضبفي ًبضي اظ اًْسام سبسیسبر ولط للیبيي:
• چٌبًچِ ػضَي هطرع ًوبيس وِ خیَُ اضبفي ًبضي اظ اًْسام سبسیسبر ولط للیبيي زض زسشطس اسز ،السام الظم ضا اسربش ًوبيس سب اعویٌبى حبغل
ضَز اهحبي ايي خیَُ عجك زسشَضالؼولّبي هسيطيز غحیح ظيسز هحیغي هسيطيز دسوبًس خیَُ ،ثب اسشفبزُ اظػولیبسي وِ ثِ فطآٍضي ،ثبظيبفز،
سؼویط ،اسشفبزُ هسشمین يب اسشفبزُّبي خبيگعيي هٌدط ًوي ضَز.
زضذػَظ غبزضار خیَُ:
•

ّط ػضَ ًجبيس اخبظُ اًدبم غبزضار خیَُ ضا غبزض وٌس ثِ خع:

• (الف) ثِ يه وطَض ػضَي وِ اػالم ضضبيز وشجي ًوَزُ اسز ،سٌْب ثطاي اّساف ظيط:
• ( )1اسشفبزُ هدبظ ثطاي وطَض ٍاضز وٌٌسُ ثِ هَخت ايي وٌَاًسیَى
• ( )2شذیطُ ًوَزى هَلز غحیح ظيسز هحیغي عجك هبزُ ()10
• (ة) ثِ يه وطَض غیطػضَي وِ ثباعویٌبى اظ حفبظز اظ سالهز اًسبى ٍ هحیظ ظيسز هٌغجك ثط وٌَاًسیَى اػالم ضضبيز وشجي ًوَزُ اسز.
زضذػَظ غبزضار خیَُ:
•

وطَض ػضَ يب وطَض غیطػضَ هي سَاًس ثب غسٍض يه اعالػیِ ولي ثِ زثیطذبًِ اػالم ضضبيز وشجي ٍاضزار وٌس ٍ غبزض وٌٌسُ ثب سىیِ ثط آى
غبزضار ضا اًدبم زّس.
تًجٍ:

• هفبز هبزُ  3زضذػَظ هَاضز ظيط هػساق زاضز:
• (الف) « خیَُ » ضبهل سطویجبر خیَُ ثب سبيط هَاز اظ خولِ آلیبغّبي خیَُ ،ثب غلظز خیَُ حسالل  95زضغس ٍظًي
• (ة) « سطویت خیَُ » ثِ هؼٌي ولطيس خیَُ (( )Iثِ ػٌَاى خیَُ سفیس ًیع ضٌبذشِ هي ضَز) ،اوسیس خیَُ ( ،)IIسَلفبر خیَُ (ً ،)IIیشطار خیَُ (، )II
سیوبة ٍ سَلفیس خیَُ
• هفبز هبزُ ً 3جبيس زض هَاضز ظيط اػوبل ضَز:

• (الف) همبزيط خیَُ يب سطویجبر آى وِ ثطاي اسشفبزُ زض سحمیمبر زض همیبس آظهبيطگبّي يب ثِ ػٌَاى يه اسشبًساضز هطخغ ّسشٌس
• (ة) همبزيط ثسیبض ًبچیع عجیؼي خیَُ يب سطویجبر خیَُ هَخَز زض هحػَالسي هبًٌس فلعار غیط خیَُاي ،سٌگ هؼسى ،يب هحػَالر هؼسًي اظ خولِ
شغبل سٌگ ،يب هحػَالر هطشك اظ ايي هَاز ٍ ،همبزيط ثسیبض ًبچیع ًبذَاسشِ زض هحػَالر ضیویبيي
• (ح) هحػَالر حبٍي خیَُ.

خالصٍ مادٌ « 4محصًالت حايي جیًٌ»
• ّط ػضَ ًجبيس اخبظُ سبذزٍ ،اضزار يب غبزضار هحػَالر حبٍي خیَُ هٌسضج زض ثرص اٍل دیَسز (الف) ضا دس اظ سبضيد هطرع ضسُ ثطاي حصف
آى ضا غبزض وٌس ،هگط
• الف-زض دیَسز (الف) ثطاي آى اسشثٌبء زض ًظط گطفشِ ضسُ ثبضس
• ة -هطوَل هؼبفیز ضسُ ثبضس.
• دیَسز الف ضبهل اًَاػي اظ الهخ ّبي فلَضسٌز ،ثبسطي ّب،سَئیچ ّب ٍ ضلِّب ،هحػَالر آضايطي ٍ ثْساضشي ،آفز وصّب ٍ ضس ػفًَي وٌٌسُ،
فطبضسٌحّب ٍ زهبسٌحّب اسز.
• ّط ػضَ ثبيس زضذػَظ هحػَالر حبٍي خیَُ هٌسضج زض آهیعُ (آهبلگبم) زًساًي (ثرص زٍم دیَسز الف) عجك هفبز هٌسضج زض آى الساهبسي ضا اسربش ًوبيس.
خالصٍ مادٌ « 5فرآيىذَاي تًلیذي كٍ در آن جیًٌ يا تركیبات آن استفادٌ ميشًوذ»
• فطآيٌسّبي سَلیسي وبضثط خیَُ يب سطویجبر آى ًجبيس ضبهل هَاضز ظيط ثبضٌس
• الف -فطآيٌسّبيي وِ هحػَالر حبٍي خیَُ زض آًْب اسشفبزُ هيضَز
• ة -فطآيٌسّبي سبذز هحػَالر حبٍي خیَُ
• ج -فطآيٌسّبي دطزاظش دسوبًسّبي خیَُ
• ّط ػضَ ًجبيس اخبظُ اسشفبزُ اظ خیَُ يب سطویجبر آى ضا زض فطآيٌسّبي سَلیسي ظيط هٌغجك ثط ثرص اٍل دیَسز (ة) دس اظ سبضيد سؼییي ضسُ ثسّس:
• هًََهط ٍيٌیل ولطايس
• اسیالر يب هشیالر سسين يب دشبسین
• دلي اٍضسبى ثب اسشفبزُ اظ وبسبلیسز خیَُاي
• ثِ خعء زض هَاضزي وِ آى ػضَ هؼبفیشي ضا ثِ هَخت هبزُ ( )6ثِ ثجز ضسبًسُ ثبضس.

خالصٍ مادٌ « 6معافیتَاي قابل استفادٌ بىا بٍ درخًاست عضً»
• ّط ػضَ هيسَاًس ثطاي يه يب چٌس هبزُ يب فٌبٍضي هٌسضج زض دیَسزّبي (الف) ٍ (ة) ،ثب اضسبل اعالػیِ وشجي ثِ زثیطذبًِ سمبضبي هؼبفیز وٌس.
يؼٌي اظ زثیطذبًِ فطغز ثطاي حصف هبزُ يب فٌبٍضي اظ چطذِ وبضثطز ثرَاّس.
• هسر ظهبى هؼبفیز:
• هسر ظهبى ضطٍع هؼبفیز اظ ثؼس اظ سبضيرْبي سَلف وبضثطز هٌسضج زض دیَسشْبي الف ٍ ة ضطٍع هي ضَز.
• ايي هؼبفیز سب زٍثبض لبثل زضذَاسز اسز.
• سمف هسر ظهبى آى  5سبل اسز.
• ايي  5سبل هي سَاًس وَسبُ سط ثبضس.

خالصٍ مادٌ « 8اوتشار»
• ايي هبزُ زض اضسجبط ثب وٌشطل ٍ چٌبًچِ اهىبًذصيط ثبضس ،وبّص اًشطبض «خیَُ ٍ سطویجبر آى» ثِ اسوسفط ثطاي وٌشطل اًشطبض اظ هٌبثغ ًمغِ اي هطوَل
زسشِ ثٌسيْبي هٌجغ هٌسضج زض دیَسز (ر) اسز.
• دیَسز ر ضبهل هَاضز ظيط اسز:
• ًیطٍ گبُ ّبي ثب سَذز شغبل سٌگ
• زيگْبي ثربض غٌؼشي ثب سَذز شغبل سٌگ
• فطآيٌسّبي شٍة ٍ گساذشي هَضز اسشفبزُ زض سَلیس فلعار غیطآٌّي (ضبهل سطة ،ضٍي ،هس ٍ عالي غٌؼشي)
• سدْیعار دسوبًس سَظ
• سدْیعار سَلیس دَوِ سیوبى

خالصٍ مادٌ « 9رَاسازي»
• ايي هبزُ زض اضسجبط ثب وٌشطل ،وبّص ٍ ضّبسبظي خیَُ ٍ سطویجبر آى اظ هٌبثغ ًمغِاي هطثَط ،زض ذبن ٍ آة اسز وِ زض سبيط هفبز ايي وٌَاًسیَى
هَضز حىن لطاض ًگطفشِ اًس.
• «هٌبثغ هطثَط» ثِ هؼٌي ّط هٌجغ ًمغِاي اًسبى سبظ هطرع ضّبسبظي اسز وِ سَسظ يه ػضَ هطرع ضسُ ٍ زض سبيط هفبز ايي وٌَاًسیَى
هَضز حىن لطاض ًگطفشِ اسز.
• ّط ػضَ ثبيس حساوثط سِ سبل دس اظ سبضيد الظماالخطاء ضسى ايي وٌَاًسیَى ثطاي آى ٍ دس اظ آى ثِ عَض هٌظن زسشِ ثٌسي ّبي هٌجغ ًمغِ اي
هطثَط ضا هطرع ًوبيس.
• ّط ػضَ هيسَاًس زض ايي ضاسشب ثطًبهِ هلي ضبهل الساهبر ظيط ضا سسٍيي وٌس:
• (الف) حس هدبظ ضّب سبظي ثطاي وٌشطل ٍ زض غَضر اهىبى وبّص ضّبسبظي اظ هٌبثغ هطثَط
• (ة) اسشفبزُ اظ ثْشطيي فٌَى زض زسشطس ٍ ثْشطيي ضیَُّبي ظيسز هحیغي ( )BAT&BEPثطاي وٌشطل ضّبسبظي اظ هٌبثغ هطثَط
• (ح) ضاّجطز وٌشطل ّوعهبى چٌس آلَزُ وٌٌسُ وِ هٌبفغ هطشطوي ثطاي وٌشطل ضّبسبظي خیَُ زض ثط زاضز
• (ر) الساهبر خبيگعيي ثطاي وبّص ضّبسبظي اظ هٌبثغ هطثَط

خالصٍ مادٌ  «11رخیرٌ كرن مًقت صحیح زيست محیطي جیًٌ بٍ غیر از پسماوذَاي جیًٌ»
•

ايي هبزُ دسوبًس خیَُ ضا ضبهل ًوي ضَز.

• وٌفطاًس اػضب ثبيس ضاٌّوبّبي شذیطُ هَلز غحیح ظيسز هحیغي خیَُ ٍ سطویجبر آى ضا ثِ هٌظَض شذیطُ سبظي هَلز غحیح ظيسز هحیغي
خیَُ ٍ سطویجبر آى سسٍيي ٍ سػَيت ًوبيس.
• ايي ضاٌّوب ّب ثبيس ثطاسبس زسشَضالؼول فٌي وٌَاًسیَى ثبظل ثطاي اسشفبزُ هدبظ ثبضٌس.

خالصٍ مادٌ «11پسماوذَاي جیًٌ»
• وٌَاًسیَى ثبظل ثبيس زض هَضز دسوبًسّبي هطوَل ايي وٌَاًسیَى ثطاي اػضبي وٌَاًسیَى ثبظل اػوبل گطزز.
• اػضبيي وِ ػضَ وٌَاًسیَى ثبظل ًیسشٌس ثبيس سؼبضيف ايي وٌَاًسیَى ضا ضػبيز وٌٌس.
• اظ ًظط ايي وٌَاًسیَى ،دسوبًس خیَُ يؼٌي هَاز يب اضیبيي حبٍي ،الَزُ ثِ ٍ يب سطىیل ضسُ اظ خیَُ يب سطویجبر آى
• دسوبًس خیَُ ثبيس ثِ ضیَُ غحیح ظيسز هحیغي ثطاسبس زسشَضالؼول فٌي وٌَاًسیَى ثبظل هسيطيز ضَز.
• حول ٍ ًمل دسوبًس ثبيس سٌْب هٌظَض زفغ غحیح ظيسز هحیغي عجك وٌَاًسیَى ثبظل اًدبم ضَز.

