
 بسمه تعالی

 در کاالهاپذیر  تجزیهپالستیک های زیست  استفاده از   دستورالعمل

 5ماده و  20/20/8005مورخ  هـ 58205/ت01582 هیات دولت به شماره مصوبهبه استناد  دستورالعمل اين  

تولید و مصرف كاالهايی كه بازيافت و به منظور كاهش  آنآئین نامه اجرايی  85و ماده مديريت پسماندها  قانون

 تهیه گرديده است.اثرات مخرب پالستیک ها در محیط زيست بوده  و در راستای كاهش  ترسخت آن ها 

 العمل به كار رفته است ، دارای معانی زير می باشد : رعبارات  و اصطالحاتی كه در اين دستو: 8ماده 

  8010قانون : قانون مديريت پسماندها مصوب  –الف 

 آيین نامه : آيین نامه اجرايی قانون مديريت پسماندها -ب

 سازمان حفاظت محیط زيست  سازمان : –پ 

 استاندارد : سازمان ملی استاندارد ايران سازمان -ت

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی  وزارت  بهداشت : –ث

 ت روزارت صنعت، معدن و تجاوزارت صنعت:  –ج

هاد به پیشنپذير برای برخی از كاالها ی بسته بندی  تجزيهجايگزينی پالستیک های زيست برنامه  :0ماده

 تهیه شده و بايد جهت اجراء توسط وزارت صنعت ابالغ گردد. سازمان

 نسبت به نظارت برمكانی مصوب، اقدامات الزم و متناسب با جدول  موظف است  سازمان استاندارد :0 ماده  

 .كاالهای تولیدی انجام دهد اجرای استاندارد

موظف است نسبت به بروز رسانی و در صورت نیاز الحاق اصالحیه به استانداردهای  سازمان استاندارد: 5ماده

 مربوطه اقدام نمايد.



مقررات  مشمول ه،ملی مربوطاستاندارد اجرای نظارت بر نسبت به موظف است سازمان استاندارد  :5ماده

تا كلیه  دپذير اقدام نماي تجزيهحصول زيست جهت استفاده از افزودنی به منظور تولید م ،استاندارد اجباری

 استفاده نمايند.  شدهواحدهای صنعتی از مواد تايید 

وزارت بهداشت موظف است  با همكاری سازمان غذا و دارو  ،در خصوص كاالهای مشمول پروانه ساخت :6ماده 

 اقدام كند.تايید محصول  به نسبت

تولید محصوالت تجزيه پذير لحاظ  بايد تكالیف فوق را دروزارت صنعت در هنگام صدورجواز تاسیس  :7ماده 

 نمايد.

نسبت به تهیه لوگوی ملی پالستیک  با همكاری ساير دستگاههای مرتبط استاندارد موظف است سازمان: 1 ماده

 عالمته و زمینه درج لوگوی فوق را روی محصوالت دارای پروانه كاربرد پذير اقدام نمود تجزيههای زيست 

 استاندارد فراهم نمايد.

به شورای عالی  85587: سازمان استاندارد موظف است نسبت به پیشنهاد اجباری شدن استاندارد ملی 0ماده 

 استاندارد اقدام نمايد.

همكار آزمايشگاه های  تايید صالحیتاستاندارد جهت اجرای استاندارد فوق الذكر، در خصوص  سازمان :82ماده 

 كشور فراهم نمايد.در سراسر  را امكان نظارت بر اجرای استاندارد مذكور و بازرسی كننده

اجرای نظارت بر  در خصوص آموزش كارشناسان استانی خود جهتموظف است استاندارد  سازمان :88ماده

  .اقدام نمايد 85587استاندارد 

وزارت بهداشت موظف است جهت حصول اطمینان در زمینه استفاده از افزودنی های مورد تايید  :80ماده

، نسبت به نمونه برداری و كنترل پارامترهای مورد نظر سازمان غذا و در خصوص صنايع غذايیسازمان استاندارد 

 دارو اقدام نمايند.

ورت اثبات عدم تجزيه ه خواهد بود. در صمسئولیت صحت تجزيه پذيری محصول برعهده تولید كنند :80ماده

مكلف است مطابق ضوابط خود با پس از اجباری شدن استاندارد مربوط استاندارد  ، سازمانپذيری محصول

خاطی اعم از ارائه دهنده افزودنی و يا تولید كننده اقدام و مراتب را به سازمان اعالم كنند تا سازمان تولید كننده 

  قرار دهد.واحدهای آالينده در فهرست  را مربوطه

، نسبت به قبل از عرضه افزودنی پذير موظفند تجزيهشركت عرضه كننده پالستیک های زيست    -8تبصره 

 از آزمايشگاه تايید صالحیت شده توسط سازمان استاندارد پذيری تجزيهتولید آزمايشی و ارائه نتیجه آزمون 

اقدام و نتیجه را در مدارک خود و تولیدكننده مستندسازی نمايند. همچنین شركتهای عرضه كننده افزودنی 



موظف به ارائه دستورالعمل تولید جهت اطمینان از كاربرد صحیح در مقادير درست از سوی تولیدكننده می 

  ارک فوق مالک خواهد بود.باشند. درصورت بروز اختالف بین تولید كننده و عرضه كننده افزودنی، مد

درصورت اثبات عدم تجزيه پذيری محصول، شركت عرضه كننده افزودنی بايد صحت يا عدم صحت   -0تبصره 

كاربرد مواد را با روش های علمی اثبات نمايد. درصورتی كه صحت كاربرد مواد مطابق با دستورالعمل شركت 

ه افزودنی ضمن جبران خسارت تولید كننده و جبران عرضه كننده افزودنی اثبات گردد، شركت عرضه كنند

، موظف به ارائه داليل عدم عملكرد افزودنی ظرف محیطی طبق نظر كارشناسان سازمان های زيست خسارت

 با واحد خاطی برابر مقررات برخورد خواهد شد. مدت سه ماه می باشد. در صورت عدم ارائه داليل مستند، 

را  دستورالعملاين پذير كه تمامی مفاد  تجزيهواحدهايی تولید كننده پالستیک های زيست   كلیه  :85ماده

از حداكثر تسهیالتی كه برای ، مه اجرايی قانون مديريت پسماندهاآيین نا 87و 80بر اساس ماده رعايت نمايند 

 .احداث و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته می شود برخوردار خواهند بود

وزارت صنعت بر اساس نظر كارشناسی  ،افزودنی همرجع بررسی اختالف بین تولیدكننده و عرضه كنند: 85ماده 

 سازمان استاندارد خواهد بود.

، به عهده وزارت بهداشت در سطح عرضه مواد غذايیدر بخش  دستورالعمل: نظارت بر حسن اجرای اين 86ماده 

پذير بر عهده سازمان  تجزيهدر بخش صنايع به عهده وزارت صنعت و در بخش افزودنی ها و كاالهای زيست 

 استاندارد می باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پذیر تجزیهپالستیک های زیست  استفاده از لویت بندیوابرنامه 

 

 مورد اجراء قرار خواهد گرفت. ،كالنشهرهادر ابتدا از فروشگاههای زنجیره ای و در لويت بندی واين برنامه ا

 

 مراکز مصرف محصول

 

 ها شهرداری كیسه زباله

 

 ها و مراكز پزشكی ها، درمانگاه بیمارستان

 ) جهت مديريت اجرايی پسماندهای عادی (

 

 سازمانهای دولتی

 

 ها و مراكز گردشگری هتل

 

 های صنعتی صنايع و شهرک

 

 ها بار شهرداری های میادين میوه و تره سازمان تبلیغاتیكیسه های خريد و 

 

 ای های زنجیره فروشگاه

 

 ها نمايشگاه

 

 

 


