"به نام خدا "

شیوه نامه صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی صنعتی خطرناک
(در راستاي اجراي كنوانسیون روتردام)

با توجه به الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون روتردام در سال  2831در خصوص "آیین
اعالم رضایت قبلی برای مواد شیمیایی و آفت کش های خطرناک در تجارت بین المللی" و الزم االجراء
شدن آن در تاریخ  38/9/5برای جمهوری اسالمی ایران  ،کشورمان متعهد به اجررای ماراد کنوانسریون
مذکور شد در این ارتباط کلیره وارد کننردنان و درادر کننردنان مرواد شریمیایی درنعتی خطرنراک
( پیوست 2و )1موظف به کسب مجوز از سازمان قبل از هرنونه اقدام به واردات یرا درادرات ایرن مرواد
هستند .این شیوه نامه براساس مااد کنوانسیون روتردام تنظیم شده است.
هدف  :ارتقای نظارت بر واردات و دادرات مواد شیمیایی دنعتی خطرنراک بره منظرور فارس سرالمت
انسان و محیط زیست در برابر خطرات و آسیب های ناشی از برخی مواد شیمیایی
تعاریف :

 دفتر  :دفتر آب و خاک (مرجع ذیصالح ملی کنوانسیون روتردام در خصوص مواد شریمیایی درنعتیخطرناک)
 مرجع :مرجع ذیصالح ملی کنوانسیون روتردام اداره کل  :اداره کل فااظت محیط زیست استان محل اسرتقرار وافرد درنعتی مصررک کننرده مرادهشیمیایی دنعتی خطرناک
 الحاقیه شماره  : 8منظور فهرست مواد شیمیایی و آفت کش های خطرناک است که در پیوست شماره 8متن کنوانسیون روتردام وارد شده است.
 مواد شیمیایی دنعتی خطرناک  :ماده شیمیایی است که تمامی یا برخی از کاربردهای آن به منظرورفاس سالمت انسان یا محیطزیست ممنوع و یا به شدت محدود شده است که در این شیوه نامه شرامل
 22مواد شیمیایی دنعتی خطرناک مندرج در الحاقیه شماره  8کنوانسیون روتردام (پیوسرت )2و مرواد
شیمیایی دنعتی خطرناک مشمول قوانین داخلی اتحادیه اروپا و یا سایر کشورهای مشابه که ممنروع و
یا به شدت محدود شده اند و یا در آینده به این فهرست اضافه می شوند ،است (پیوست )1
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مواد شيوه نامه :

ماده  -2مرجع ذیصالح ملی برای سایر مواد شیمیایی که در ضمیمه  8به عنوان آفت کش خطرناک
فهرست شده اند "سازمان فاس نباتات" کشور است.
ماده -1ددور مجوز فمل ( واردات – دادرات) مواد شیمیایی دنعتی خطرناک مندرج در پیوسرت  2و
 1این شیوه نامه  ،به اخذ مجوز از دفتر می باشد موکول می شود.
تبصره  : 2در خصوص واردات کاالهای مذکور اخذ مجوز از ایران کد )دریافت برچسب  (RFIDضروری
است.
تبصره  :1واردات مواد شیمیایی دنعتی خطرناک در فد مصارک تحقیقاتی و آزمایشگاهی به تشخیص
مرجع بالمانع است.
ماده  -8واردات مواد شیمیایی دنعتی خطرناک مندرج در ضمیمه شماره  8کنوانسیون به کشور ممنوع
و دادرات آن منوط به دریافت مجوز رسمی از مرجع ذیصالح کنوانسیون کشور می شود.
ماده  -4بر اساس قوانین داخلی اتحادیه اروپا در خصوص تجارت مواد شیمیایی خطرناک ،مبنی بر عدم
انجام دادرات مواد مذکور قبل از فصول اطمینان از موافقت مرجع ذیصالح ملی کشور  ،کسرب مجروز
برای واردات مواد شیمیایی خطرناک از دفتر ضروری است .فداقل زمان مورد نیاز جهت بررسی و ددور
مجررررروز واردات و اعرررررالم نتیجررررره بررررره کشرررررور هرررررای اتحادیررررره اروپرررررا  1مررررراه
است.
ماده  -5جهت ددور مجوز واردات موارد ذیل الزامی است :
الف) تأیید اداره کل درخصوص وضعیت مدیریت زیست محیطی ماده شریمیایی درنعتی خطرنراک در
وافد مصرک کننده
ب) تأیید وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی در خصوص رعایرت شررایط بهداشرت و ایمنری در
محیط کار و سالمت شاغالن در ارتباط با ماده شیمیایی دنعتی خطرناک مورد درخواست
ج) تأیید سایر وزارتخانه های ذیربط از جمله وزارت درنایع و معرادن و وزارت نارت (فسرب مرورد) در
خصوص فعالیت یا عدم فعالیت وافد دنعتی مصرک کننده ماده شیمیایی دنعتی خطرناک
دستگاههای ذیربط ملزم به ارائه نظر نهایی خود فداکثر ظرک مدت  8هاته پس از درخواست سازمان
محیط زیست هستند و عدم پاسخگویی به عنوان موافقت با واردات تلقی می شود.
ماده  -6مجوز واردات تنها برای وافد های مصرک کننده و یا نمایندنان رسمی که کلیه مسئولیت ها تا
قبل از تحویل به مصرک کننده را تقبل می کنند ،دادر می شود .
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ماده  -7به وارد کننده تا زمانی که تأیید کتبی از دفتر دریافت نكرده است ،اجازه انتقال بررون مررزی
داده نخواهد شد.
ماده  -3وافد مصرک کننده ملزم به رعایت قوانین و مقرررات و ادرول بهداشرت و سرالمت شراغالن و
کنترل آلودنی های ناشی از مصرک ماده شیمیایی قبل از ورود به محیط زیست می باشد.
ماده  -9با توجه به اینكه برخی از مواد شیمیایی دنعتی خطرناک از کشورهایی درادر مری شرود کره
خرررررررود ،آنهرررررررا را بررررررره شررررررردت محررررررردود یرررررررا ممنررررررروع مررررررری کننررررر رد،
وافد مصرک کننده باید در جهت کاهش تردریجی مصررک و جرایگزینی مرواد شریمیایی خطرنراک برا
جایگزین های مناسب تالش کند.
ماده  -20مسئولیت واردات  ،فمل و نقل ،نگهداری  ،انبار داری و غیره از مرفله بارنیری از نمررک ترا
مصرک نهائی به عهده وارد کننده  /دادر کننده است.
ماده -22الزم است مواد شیمیایی خطرناک که مورد انتقال برون مرزی قرار می نیرند طبق مقررات و
ضوابط بین المللی بسته بندی  ،بر چسب زنی (برچسرب شناسرایی و برچسرب  )RFIDفمرل و نقرل
شوند .عالوه بر این فمل و نقل بین جاده ای در داخرل کشرور ترابع آئرین نامره اجرائری فمرل و نقرل
جاده ای مواد خطرناک مصوب هیأت محترم وزیران به شماره  /44370ت  /11019ه مورخ 30/21/17
خواهد بود.
ماده  -21واردات و دادرات مواد شیمیایی مشمول کنوانسیون استكهلم برر اسراس ضروابط کنوانسریون
استكهلم انجام خواهد شد.
ماده  – 28واردات و درادرات پسرماندهای ویژه مشرمول کنوانسریون برازل ،برر اسراس ضروابط همران
کنوانسیون خواهد بود.
ماده  -24ددور مجوز دادرات و واردات مواد شیمیایی مخرب الیه اوزن توسط مرجع ذیصالح انجرام
خواهد شد و مشمول پروتكل مونترال است.
ماده  -25واردات و دادرات مواد رادیواکتیو ،سالحهای شیمیایی  ،داروها ،از جمله داروهرای انسرانی و
دامی و مواد شیمیایی استااده شده به عنوان افزودنیهای غذایی بر عهده دستگاه هرای ذیرربط اسرت و
مشمول این شیوه نامه نیست.
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مدارک و مکاتبات الزم براي :

الف) واردات مواد شيميایی صنعتی خطرناک

 -2ارائه درخواست کتبی به دفتر شامل اطالعات مربوط به واردات
 -1ارائه تصویر پروانه بهره برداری وافد مصرک کننده
 -8تكمیل پرسشنامه دفتر در خصوص مصارک ماده شیمیایی
 -4تأیید کتبی زیست محیطی اداره کل ( ماده  ، 5بند الف)
 -5تأیید کتبی وزارت بهداشت ( ماده  ، 5بند ب)
 – 6تأیید سایر وزارتخانه ذیربط فسب مورد ( ماده  ، 5بند ج)

ب) صادرات مواد شيميایی صنعتی خطرناک

 -2ارائه درخواست کتبی به دفتر شامل اطالعات مربوط به دادرات
 -1تكمیل پرسشنامه دفتر در خصوص مشخصات ماده شیمیایی دنعتی خطرناک
 -8ارسال اطالعیه دادرات از دفتر به همراه پرسشنامه مذکور به مرجع ذیصالح کنوانسیون روترردام در
کشور وارد کننده
 -4دریافت مجوز واردات مرجع ذیصالح کنوانسیون روتردام از کشور وارد کننده به دفتر
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 )1چارت مراحل مکاتبات مورد نياز جهت صدور مجوز واردات
تسلیم در خواست وارد كننده به دفتر و یا ارسال اطالعیه صادرات از مرجع ذیصالح کنوانسیون
روتردام در کشور مبداء به مرجع ذیصالح کنواسیون فوق در کشور مبداء (دفتر آب و خاک)

اعالم وصول به مرجع
ذیصالح کنوانسیون در
کشور مبداء
ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه
شماره  ، 3مشمول کنوانسیون
روتردام می شود

ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه
شماره  ، 3مشمول کنوانسیون
روتردام نمی شود

 -1مكاتبه دفتر با اداره كل درخصوص وضعیت مدیریت زیست محیطي ماده شیمیایي
 -2مکاتبه دفتر با واحد صنعتی مصرف کننده جهت تكمیل پرسشنامه دفتر
 -3مکاتبه دفتر با وزارت بهداشت و كسب نظر
 -2مکاتبه دفتر با سایر دستگاهها جهت دریافت اطالعات بیشتر

پاسخ
مثبت

بررسی های نهایی توسط
مرجع ذیصالح کنوانسیون
در کشور

پاسخ
منفی

خير

بلی
با واردات موافقت
می گردد

 -1اعالم جواب مثبت به مرجالع ذیصالالح
کشور مبداء
 -2صدور مجوز (اعالم کتبالی از دفتالر باله
اداره واردات گمالالالالالالالالالرک ای الالالالالالالالالران) و
رونوشت آن به اداره كل و متقاضی

با واردات ملاتفت
می گردد

 -1اعالالالم جالالواب منفالالی بالاله مرجالالع ذیصالالالح
کشور مبداء
 -2اعالالالم ملاتفالالت کتبالالی از طالالرف دفتالالر بالاله
اداره واردات گمالالرک ایالالران و رونوشالالت آن
به اداره كل و متقاضی
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 )2چارت مراحل مکاتبات مورد نياز جهت صدور مجوز صادرات مواد شيميایی صنعتی
خطرناک
تسلیم درخواست صادر کننده یا دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران به مرجع ذیصالح
کنوانسیون روتردام در کشور مبداء ( دفتر آب و خاک)

ماده شیمیایی بر اساس
ضمیمه شماره  ، 3مشمول
کنوانسیون روتردام نمي شود

ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه
شماره  ، 3مشمول کنوانسیون
روتردام می شود.

اطالع رسانی به مرجع ذیصالح کنوانسیون روتردام در کشور مقصد از
طرف مرجع ذیصالح کنواسیون فوق در کشور مبداء (دفتر آب و خاک)

دریافت پاسخ
منفی

دریافت پاسخ
مثبت

با صادرات
ملاتفت می شود.

با صادرات
موافقت مي شود.

ملاتفالالالالالت بالالالالالا صالالالالالادرات (اعالالالالالالم
ملاتفالالالت کتبالالالی از دفتالالالر بالالاله اداره
صالالالالالالالالادرات گمالالالالالالالالرک ایالالالالالالالالران) و
رونوشت آن به متقاضی

صدور مجوز (اعالم موافقت کتبی از
دفتر به اداره صادرات گمرک ایران)
و رونوشت آن به متقاضی
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پيوست :1
مواد شيميایی صنعتی خطرناک  ،مشمول کنوانسيون روتردام
ردیف

شمارههاي  CASمربوط

ماده شيميایی

طبقهبندي

آزبست ها :
2

 -اکتینولیت

77586-66-4

1

 -آنتوفیلیت

77586-67-5

8

 -آموزیت

21271-78-5

4

 -کروسیدولیت

21002-13-4

5

 -ترمولیت

77586-63-6

بی فنیل پلی برومینات ()PBB

دنعتی

( 86855-02-3هگزا)
( 17353-07-7اکتا)

6

دنعتی

( 28654-09-6دکا)
7

بی فنییلهای پلی کلرینات ()PCB

8ر 86ر 2886

3

ترفنیلهای پولی کلرینات ()PCT

3ر 88ر 62733

9

تترا اتیل سرب

73-00-1

20

تترا متیل سرب

75-74-2

22

فساات سه تایی(دیبروموپروپیل)

دنعتی

7ر 71ر 216

پس از اضافه شدن آزبست کرایزوتایل به ضمیمه  IIIکنوانسیون روتردام این ماده نیز درجدول فوق
منظور خواهد شد .الزم به ذکر است که در فال فاضر بر اساس مصوبه شماره 44657 /26643مورخ
 90/3/11شورایعالی فااظت محیط زیست  ،کلیه امور مربوط به واردات  ،دادرات  ،تولید و استااده از
انواع آبست  ،از جمله آزبست کرایزوتایل ممنوع شده است .
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پيوست  : 2مواد شيميایی صنعتی خطرناک محدود و ممنوع شده توسط سایر کشورها
(مشمول استعالم از سازمان )
ردیف

1

نام ماده شیمیایی صنعتی

ترکیبات نونیل فنل و
مشتقات آن

شماره CAS

کد HS

توضیحات

63421-54-4

-

-

C6H4(OH)C9H19

2

نونیل فنل اتوکسیالت
(C2H4O)nC15H24O

جیوه و ترکیبات آن

9026 -45-9

-

1351/00

کد سیستم هماهنگ شده برای
ترکیبات فاوی ماده شیمیایی
 8303/50می باشد

7440-48-9

-

-

207 -06 – 1

1908 /25

کد سیستم هماهنگ شده برای
ترکیبات فاوی ماده شیمیایی
 8303/50می باشد.

7ر 35ر 33

1903/92

کد سیستم هماهنگ شده برای
ترکیبات فاوی ماده شیمیایی
 8303/50می باشد.

7489-97-6

3

4

5

کادمیم و ترکیبات آن

2و 1دی کلرو اتان
1,2-dichloroethane

DNBP

6

داینوزب

7

ترکیبات تری بوتیل
تین

-

)56-85 -9( tributyltin oxide
)4841 -86 -8( tributyltin benzoate
)2462 -11-9( tributyltin choloride
)2938-20-4( tributyltin floride
)14214-15-1( tributyltin linoleate
)1255-70-6( tributyltin m ethacrylate
35409-27-1( tributyltin naphthenate
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1982/00

کد سیستم هماهنگ شده برای
ترکیبات فاوی ماده شیمیایی
 8303/99می باشد.

