]إقرتاح مشروع قانون استرياد و إنتاج البالستيك[

املادة االوىل  :التعريف

July 3, 2020

القسم االول
التعريفات و االهداف

قصد باملصطلحات التالية الغراض هذا القانون املعاني املبينة أزاءها :
األول  :اإلقليم  :إقليم كوردستان  -العراق.
الثاني  :الوزارة  :وزراة املالية و اإلقتصاد.
الثالث  :اهليئة  :هيئة محاية و حتسني البيئة.
الرابع  :املواد البالستيكية  :يشمل كل احل اجات و اإلحتياجات اليت صنع من البالستيك و يستخدم ملرة واحدة  ،مثل :
(سفرة الطعام السفري  ،صحن  ،شوكة  ،سكني  ،كوب  ،قصب  ،أكياس النايلون بكل أنواعه  ،عبوات البالستيكية بكل
أنواعه).
اخلامس  :املعامل  :معامل إنتاج املواد البالستيكية بكل أنواعه.

املادة الثانية  :األهداف

 .1احلد من إستخدام املواد البالستيكية.
 .2محاية البيئة من التلوث باملواد البالستيكية .
 .3محاية حياة و اإلنسان وصحته و احليوانات من أضرار املواد البالستيكية .

القسم الثاني

املادة الثالثة :
 .1تقوم الوزارة بوضع الضريبة على استرياد املواد البالستيكية إىل داخل إقليم كردستان بنسبة .%100
 .2تقوم الوزارة بوضع الضريبة على معامل الداخلية املنتجة للمواد البالستيكية بنسبة .% 75
املادة الرابعة :
 .1منع إستخدام كل أنواع أكياس النايلون يف املعاجن و املخابز و إستخدام أكياس املصنوعة من القماش اخلام
كبديل ألكياس النايلون.
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 .2منع إستخدام املواد البالستيكية بكل أنواعه يف املطاعم و املقاهي و االماكن اخلاصة ببيع املشروبات  ،الزام
أصحاب هذه احملالت استخدام الصحون و األكواب الزجاجية و املالعق املصنوعة من الفوالذ.
 .3منع إنتاج و استرياد املاكوالت املعلبة يف عبوات البالستيك و املواد البالستيكية اليت (ال رقم عليها  ،و أيضا
الرقم  3ثالثة pvcو  6ستة psو  7سبعة )otherألضرارها بالصحة.
 .4اعادة العبوات اىل اماكن تصنيعها بعد إستخدام تلك املأكوالت و املشروبات املوضوعة يف املواد البالستيكية
رقم  1واحد  petأو املواد الزجاجية.

املادة اخلامسة:
حيرم كل املعامل املنتجة والشركات املستوردة للمواد البالستيكي بكل انواعها ,من اعفاء الضرييب و عدم االستفادة
من القرارات و قوانني االستثمار.

املادة السادسة:
جيب أن متر كل املواد البالستيكية املستوردة و املنتجة حملية من خالل أجهزة التحكم و السيطرة النوعية  ،و
وضع الشروط و التعليمات اخلاصة حيث يكون له أقل درجة اخلطورة على الصحة و البيئة حسب املعايري الدولية ،
على معامل اإلنتاج و شركات استرياد املواد البالستيكية  ،أن يالئم أعماهلم مع الشروط و التعليمات املقررة هلم.

املادة السابعة :
يقومان اهليئة و وزارة اإلتصاالت بالتسهيل لإلشخاص و اجلهات الذين يقومون مبشاريع صديقة للبيئة  ،وخاصة
تأسيس معمل صنع أكياس القماش اخلام كبديل كيس النايلون .
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القسم الرابع
أحكام العقوبات
املادة الثامنة :
أوال  ، :يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن شهر و ال تزيد عن سنتني  ،و غرامة ال تقل عن ( )2.000.000مليونني
دينار و ال تزيد عن ( )10.000.000عشرة ماليني دينار  ،أو بإحدى هاتني عقوبتني  ,كل من خالف أحكام هذا
القانون و تعليماته.
ثانيا  :تضاعف الغقوبة يف كل مرة تتكرر فيها ارتكاب املخالفة.

القسم اخلامس
األحكام اخلتامية
املادة التاسعة :
حيق للهيئة اصدارتعليمات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

املادة العاشرة :
ترجع كافة مبالغ الغرامات إىل صندوق البيئة يف هيئة محاية و حتسني بيئة اإلقليم.

املادة احلادية عشر :
ال يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
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املادة الثانية عشر :
على جملس الوزراء و اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون .

املادة الثالثة عشر :
ينفذ هذا القانون بعد مضي  90يوما من تأريخ نشره يف جريدة الرمسية(وقائع كوردستان).

األسباب املوجبة
لتشريع هذا القانون
لغرض احلد من استرياد و إنتاج املواد البالستيكية و محاية بيئة إقليم كوردستان من املخلفات البالستيكية و
للحفاظ على صحة الناس و احليوانات من أضرار إستخدام املواد البالستيكية  ،شرع هذا القانون.
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