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�لمجل�ض �لأعلى للبيئة

قر�ر رقم )6( ل�سنة 2013

بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )4( ل�سنة 2006

ب�شاأن �إد�رة �لمو�د �لكيميائية �لخطرة

رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة:

ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  1997يف  ل�شنة  رقم )18(  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد       

واملراكز ال�شيدلية،

     وعلى القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية،

     وعلى القانون رقم ) 14( ل�شنة 2012 باملوافقة على الن�شمام اإىل اتفاقية روتردام املتعلقة 

بتطبيق اإجراء املوافقة امل�شبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات اآفات معينة خطرة متداولة 

يف التجارة الدولية،

     وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

     وعلى املر�شوم رقم )90( ل�شنة 2012 بت�شكيل املجل�س الأعلى للبيئة،

     وعلى املر�شوم رقم )91( ل�شنة 2012 بتنظيم اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

     وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2013 بتعيني رئي�س تنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

    وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإدارة املواد الكيميائية اخلطرة،

     وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2010 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي الهيئة العامة حلماية الرثوة 

البحرية والبيئية واحلياة الفطرية �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي،

      وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:

�ملادة �لأوىل 

     ُت�شتبدل عبارة )اإدارة التقومي والرقابة البيئية يف اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة( 

بعبارة )الإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية ( وعبارة )الرئي�س التنفيذي للمجل�س 

الأعلى للبيئة( بعبارة )املدير العام لالإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية( اأينما وردت 

هاتان العبارتان يف القرار رقم )4( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإدارة املواد الكيميائية اخلطرة.
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�ملادة �لثانية

     ُي�شتبدل بن�س البند )2(  من املادة )8( من القرار رقم )4( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإدارة املواد 

الكيميائية اخلطرة،  الن�س الآتي:

مادة )8( بند 2:

على اأية جهة  تتقدم بطلب الرتخي�س من اإدارة التقومي والرقابة البيئية يف اجلهاز التنفيذي 

للمجل�س الأعلى للبيئة عن املمار�شات اأو الأعمال التي تت�شمن اإدارة للمواد الكيميائية اخلطرة 

امل�شار اإليها يف املادتني )3( و)4( من هذا القرار اأن ترفق مع طلبها جميع البيانات واملعلومات 

الالزمة لذلك ، مبا يف ذلك تقرير فني من اأحد املعامل املرجعية املعتمدة لدى املجل�س الأعلى 

املواد  باإدارة  اخلا�شة  الأعمال  اأو  املمار�شات  تت�شمنها  التي  املواد  من  عينات  تليل  بنتيجة 

العمل ما مل ت�شل على  اأو  ال�شروع يف املمار�شة  ، وعلى هذه اجلهة عدم  الكيميائية اخلطرة 

الرتخي�س الكتابي بذلك .

�ملادة �لثالثة

     على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

عبد�هلل بن حمد بن عي�شى �آل خليفة

                                                                                       رئي�ض �ملجل�ض �لأعلى للبيئة

�شدر بتاريخ: 26 ذي احلجة 1434هـ

املــــــوافــــــــق: 31 اأكتــــــوبــــر 2013م


