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املجل�س االأعلى للبيئة

قرار رقم )7( ل�سنة 2013

بتعديل القرار رقم )3( ل�سنة 2006 

ب�ساأن اإدارة المخلفات الخطرة 

رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة:

وتنظيــــم  باإن�شاء   2012 ل�شنة   )47( رقـــــم  بقـــــانون  المـــر�شــــوم  على  الطـــــالع  بعد 

المجلـــ�س الأعلـــى للبــيــئة,

     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 قرار وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية رقم ) 9( ل�شنة 2010 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي 

الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي,

     وعلى قرار رئي�س الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية رقم )3( 

ل�شنة 2006 ب�شاأن اإدارة املخلفات اخلطرة,

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل 

     ُي�شتبدل بن�س املادة )1( البند )22( ,واملادة )33( من القرار رقم )3( ل�شنة 2006 ب�شاأن 

اإدارة املخلفات اخلطرة, الن�شان الآتيان:

مادة )1( بند )22(:

الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  الجهاز  في  البيئية  والرقابة  التقويم  اإدارة  المخت�شة:  الإدارة   -22

للبيئة.

مادة )33(:

على طالب الترخي�س عن الممار�شات التي تت�شمن اإنتاج اأو تداول للمخلفات الخطرة مثل 

اأو  بيعها  اأو  �شرائها  اأو  ت�شديرها  اأو  ا�شتيرادها  اأو  حيازتها  اأو  معالجتها  اأو  نقلها  اأو  تخزينها 

القيام با�شتخدامها لأي غر�س, اأن يرفق بطلب الترخي�س بالإ�شافة اإلى الم�شتندات والبيانات 
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المجل�س  المعتمدة لدى  المرجعية  المعامل  اأحد  تقرير فني من  القرار,  اإليها في هذا  الم�شار 

الأعلى للبيئة بنتيجة تحليل عينات من المخلفات الخطرة التي ي�شملها هذا القرار والمطلوب 

الترخي�س لها, وذلك  قبل الح�شول على الترخي�س.

القرار خالل �شتين يومًا من تاريخ تقديم الطلب  اإعماًل لأحكام هذا  اأي ترخي�س  وي�شدر 

المدة  فوات هذه  ويعتبر  م�شببًا,  القرار  يكون  اأن  يتعين  الرف�س  وفي حالة  لل�شروط,  م�شتوفيًا 

دون اأن تجيب الإدارة المخت�شة على الطلب بمثابة رف�شه.

ولمن رف�س طلبه اأو اعتبر مرفو�شًا اأن يتظلم اإلى الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة 

خالل ثالثين يومًا من تاريخ الرف�س ويبت في التظلم خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه.

املادة الثانية 

العام لالإدارة  بعبارة )املدير  للبيئة(  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س  ُت�شتبدل عبارة )       

العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية( اأينما وردت يف القرار رقم )3( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإدارة 

املخلفات اخلطرة .

املادة الثالثة

     على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية

رئ��ي���������س املج��ل���������س االأعل��������ى للبيئ�������ة

عبداهلل بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

        

�شدر بتاريخ: 2 �شـفــــر 1435هـ

املـــــوافـــــــق : 5 دي�شمرب 2013م


