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وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة
قــرار وزاري
رقـم 2015/67
بتعديــل بعـ�ض �أحكــام الئحــة حمايــة طبقــة الأوزون
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/73باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل اتفاقية
فـيينا حلماية طبقة الأوزون  ،وبروتوكول مونرتيال ب�ش�أن املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ،
و�إىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل الئحة حماية طبقة الأوزون ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2013/107
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة حماية طبقة الأوزون امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  1 :من ربيــــع الأول 1437هـ
الموافــق  13 :من دي�سمبـــــــــر 2015م

مـحمــد بن �سـالـم بن �سعيد التوبي
وزيـ ـ ـ ــر البيئ ـ ـ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ـ ـ ـ ــة
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تعديـالت على بعـ�ض �أحكـام
الئحــــة حمايـــــة طبقــــة الأوزون
�أوال  :ي�ستبدل بتعريف "الأجهزة واملعدات واملنتجات" الوارد باملـ ــادة ( )1من الئحة حماية
طبقة الأوزون امل�شار �إليها التعريف الآتي :
الأجهـــزة واملعـــدات واملنتجـــات :
الأجهـ ــزة واملع ـ ــدات واملنتجـ ــات املدرج ـ ــة ف ــي امللح ـ ــق (د) مـ ــن املرفـ ـ ــق رقـ ـ ــم ()1
مــن هــذه الالئحة التي حتتوي �أو تعتمد فـي ت�شغيلهـا علـى املـواد امل�ستنفــدة لطبقــة
الأوزون وبدائلها .
ثانيا  :ي�ستبـ ـ ـ ـ ـ ــدل بن�صـ ـ ـ ـ ـ ــو�ص املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ( )2و ( )3و ( )15و ( )19و ( )23و ( )24و ()26
مـ ــن الئح ــة حمايــة طبق ــة الأوزون امل�شـ ــار �إليه ــا الن�ص ــو�ص الآتيـ ــة :
املــادة ( ) 2
يجب على كافة املن�ش�آت القائمة  ،التي يعتمد �إنتاجها على ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة
لطبقة الأوزون وبدائلها �أو الأجهزة واملعدات واملنتجات املحتوية عليها  ،احل�صــول
علــى ترخي ــ�ص ال�ش�ؤون املناخية  ,ويحظ ــر الرتخي ـ ــ�ص بقيام �أي من�ش ـ ـ�آت جديـ ــدة
�أو تو�سعة من�ش�آت قائمة تعتمد على ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون .
املــادة ( ) 3
يحظ ــر ا�ستي ــراد �أو ت�صدي ــر �أو �إع ــادة ت�صديـ ــر امل ـ ــواد امل�ستنفــدة لطبقــة الأوزون
وبدائله ــا والأجهــزة واملع ــدات واملنتجــات املحتويـة عليهــا � ،إال بعــد الت�سجيــل ل ــدى
اجله ــة املخت�صــة واحل�صول على ترخي�ص حماية طبقة الأوزون .
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املــادة ( ) 15
يجب على �شركات نقل املواد امل�ستنفــدة لطبقة الأوزون وبدائلها قبل عبــور منافــذ
ال�سلطنة تقدمي طلــب �إل ــى اجلهـ ــة املخت�صـ ــة عل ــى النمـ ــوذج املعد لهذا الغ ــر�ض ،
مرفق ــا بـ ــه ن�سخ ــة من امل�ستندات الآتية :
�أ � -شهادة بلد املن�ش�أ .
ب  -ت�صريح الت�صدير من الدولة امل�صدرة .
ج  -ت�صريح اال�سترياد من الدولة امل�ستوردة .
د �	-أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 19
يجب على من�ش�آت مزاولة �أعمال �صيانة و�إ�صالح وخدمة �أجهزة التربيد والتكييف
املحتوية على مواد م�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها  ،تطبيق �أف�ضل املمار�سات ،
مبا فـي ذلك توفري �أجهزة ا�ستعادة و�إعادة ا�ستخدام الغازات والتحكـم فــي انبعاثــات
املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون  ،وفقا ملعايري ممار�سة املهنة املعتمـدة مـن قـبل جهــة
االخت�صا�ص .
املــادة ( ) 23
يخ�ض ـ ــع الفنيـ ـ ــون املخت�ص ـ ــون بت�صلي ـ ــح و�صيان ـ ــة �أج ـه ــزة التربيـ ــد والتكيي ـ ــف ،
�أو القائمون ب�أعمال ا�سرتجاع املــواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون والبدائ ـ ــل  ،و�إعـ ـ ــادة
ا�ستخدامهـا  ،الختبـ ــار فن ــي  ،جتريـه جهـ ـ ــة االخت�ص ـ ــا�ص قبــل مزاولتهــم املهنــة .
املــادة ( ) 24
يحظر تدمري �أو التخل�ص من املــواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائله ــا �أو الأجهزة
واملع ـ ــدات واملنتج ـ ــات املحتوي ـ ــة عليهـ ــا � ،إال بعد احل�صـ ــول عل ــى موافقـ ــة م�سبق ــة
من اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 26
يحظر على املتعاملني مع املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها ما ي�أتي :
أ�  -تقدمي معلومات كاذبة �أو م�ضللة �إىل الوزارة .
ب  -تهري ــب �أو امل�ساعدة على تهريـ ــب امل ــواد امل�ستنف ــدة لطبق ــة الأوزون وبدائلهـ ــا
�أو الأجهزة واملعدات واملنتجات املحتوية عليها .
ج  -الغــ�ش التج ــاري كا�ستبـدال نوعية الغازات امل�ستخدم ــة فـي �أجهـ ــزة التربي ــد
والتكييف بغـ ــازات أ�خ ــرى غري تلك املخ�ص�صة لهـ ــا من قب ــل ال�شركة امل�صنع ــة
�أو ا�سترياد م ــواد �أو �أجهزة �أو منتجات غري مطابقة للموا�صفات املرفقة بطلب
الرتخي�ص .
د  -ا�ستخ ــدام �أو تخزيــن املـ ــواد امل�ستنفدة لطبقـ ــة الأوزون وبدائلهـ ــا دون وجـ ــود
الفواتري املو�ضحة مل�صدر �شرائها .
ثالثا  :ي�ستبدل بعنوان امللحق (د) م ــن املرفـق رقم ( )1م ــن الئح ــة حماي ــة طبق ــة الأوزون
امل�شار �إليها العنوان الآتي :
امللحــق ( د )
قائمة بالأجهزة واملعدات واملنتجات التي حتتوي �أو تعتمد فـي ت�شغيلها على املــواد
امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلهــا .

