قانون رقم  ٩لسنة  ٢٠٠٩بتعديل بعض أحكام قانون فى شأن البيئة
قانون رقم  ٩لسنة ٢٠٠٩
بتعديل بعض أحكام قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم  ٤لسنة ١٩٩٤
باسم الشعب
رئيس الجمھورية
قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه  ،وقد أصدرناه :
) المادة األولى (
يستبدل بنصوص البنود  ٧ :و  ١٠و  ٢٦و  ٢٨من المادة ) ، (١والبندين ) ( ٢٢ ، ٦من الفقرة الرابعة من المادة ) (٥والمواد  ١٥ :و ١٩
و ٢٠و ٢٢و ٢٨و ٣٦و ٣٧و ٤٢و ) ٤٨فقرة أخيرة( و  ٧٢و ٨٤و ٨٧و ٩٠و  ٩١و  ٩٣بند ) (٤و ) ٩٨فقرة أولى( من قانون فى شأن
البيئة الصادر بالقانون رقم  ٤لسنة  ، ١٩٩٤النصوص اآلتية :
مادة ) (١البنود  ٧ ) :و  ١٠و  ٢٦و : (٢٨
" بند  ٧ـ تلوث البيئة :
كل تغير فى خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار بصحة اإلنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية  ،أو
اإلضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوى "البيولوجى" " .
"بند  ١٠ـ تلوث الھواء :
كل تغير فى خصائص ومواصفات الھواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة اإلنسان أو على البيئة سواء كان ھذا التلوث ناتجا ً عن
عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى  ،بما فى ذلك الضوضاء والروائح الكريھة " .
"بند  – ٢٦التصريف :
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ ألى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منھا فى نھر النيل والمجارى المائية  ،أو مياه البحر
اإلقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر  ،مع مراعاة المستويات واألحمال النوعية للتلوث المحددة لبعض المواد وفقا ً لما تبينه
الالئحة التنفيذية لھذا القانون  ،وما يحدده جھاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجھات ذات الصلة وذلك بما ال يخالف أحكام ھذا القانون والئحته
التنفيذية ".
" بند  – ٢٨التعويض :
يقصد به التعويض عن كل األضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك االتفاقيات الدولية التى تكون
جمھورية مصر العربية طرفا ً فيھا  ،أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرھا من المواد الضارة  ،أو الناجمة عن التلوث من الجو أو
عن جنوح السفن أو اصطدامھا أو التى تقع خالل شحنھا وتفريغھا  ،أو عن أية حوادث أخرى  ،ويشمل التعويض جبر األضرار التقليدية
والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كان عليه أو إعادة إصـالح البيئة ".
مادة )) (٥فقرة رابعة( )البندين  ٦و : ( ٢٢
" بند ): (٦
 وضع المعدالت والنسب واألحمال النوعية للملوثات والتأكد من االلتزام بھا " ." بند ): (٢٢
 -إعداد إستراتيجية لإلدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية ".

مادة ): (١٥
تكون للصندوق شخصية اعتبارية ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للصرف منھا فى تحقيق أغراضه ،
ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :
 -١الرئيس التنفيذى لجھاز شئون البيئة ويكون نائبا ً لرئيس مجلس اإلدارة .
 -٢رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
 -٣ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .
 -٤ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية .
 -٥ممثل لوزارة التنمية االقتصادية يختاره الوزير المختص بالتنمية االقتصادية .
 -٦ممثل لوزارة التعاون الدولى يختاره الوزير المختص بالتعاون الدولى .
 -٧ممثل عن الجمعيات األھلية المعنية بالبيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بنا ًء على ترشيح رئيس االتحاد العام للجمعيات األھلية .
 -٨أحد شاغلى وظائف اإلدارة العليا بجھاز شئون البيئة يختاره الوزير المختص بشئـون البيئة .
 -٩مدير الصندوق ويتولى أمانة المجلس .
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة على األقل كل شھرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك  ،وتكون اجتماعاته
صحيحة بحضور أغلبية أعضائه  ،وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويتعين دعوة ممثلى الوزارات األخرى المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليھا  .ويجوز للمجلس أن يستعين
بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة دون أن يكون ألى منھم صوت معدود فى المداوالت " .
مادة ): (١٩
يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجھة اإلدارية المختصة
أو الجھة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع  ،ويكون إجراء الدراسة وفقا ً للعناصر والتصميمات والمواصفات واألسس
واألحمال النوعية التى يصدرھا جھاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجھات اإلدارية المختصة  ،وتلتزم الجھات اإلدارية المختصة بتقديم خرائط
للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بھا حسب األحمال البيئية .
وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون المنشآت والمشروعات التى تسرى عليھا أحكام ھذه المادة ".
مادة ): ( ٢٠
" تقوم الجھات اإلدارية المختصة أو الجھة المانحة للترخيص بإرسال دراسات تقويم التأثير البيئى المشار إليھا بالمادة السابقة مستوفاة إلى
جھاز شئون البيئة إلبداء رأيه فى شأنھا  ،ويمكن للجھاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة فى مجاالت التجھيزات واألنظمة الالزمة لمعالجة
اآلثار البيئية السلبية ويطلب منه تنفيذھا  ،وللجھاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أى بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون الزمة
إلبداء الرأى بشأن الدراسة  ،ويجب على جھاز شئون البيئة أن يوافى الجھة اإلدارية المختصة أو الجھة المانحة للترخيص برأيه الصادر فى
شأن ھذا التقويم خالل مدة أقصاھا ثالثون يوما ً من تاريخ استالم الدراسة أو استيفائھا أو تنفيذ المقترحات  ،وإال اعتبر عدم الرد موافقة على

التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خالل فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإال اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن ".
مادة):(٢٢
" على المسئول عن إدارة المنشأة طبقا ً ألحكام ھذا القانون االحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة )سجل بيئى(  .وتضع الالئحة
التنفيذية نموذجا ً لھذا السجل والجدول الزمنى الالزم لالحتفاظ به من قبل المنشآت  ،والبيانات التى تدون فيه  ،ويختص جھاز شئون البيئة
بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتھا للواقع وأخذ العينات الالزمة وإجراء االختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة ،
وتحديد مدى التزامھا بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة أو األحمال النوعية للملوثات  ،فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئى  ،أو عدم
انتظام تدوين بياناته  ،أو عدم مطابقتھا للواقع  ،أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو األحمال المشار إليھا  ،أو أية مخالفة أخرى ألحكام ھذه
المادة  ،يقوم الجھاز بإخطار الجھة اإلدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة  ،فإذا لم يقم بذلك خالل
ستين يوما ً من تاريخ تكليفه يكون للجھاز بعد إخطار الجھة اإلدارية المختصة اتخاذ أى من اإلجراءات اآلتية :
 -١منح مھلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإال حق للجھاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة .
 -٢وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه .
وفى حالة الخطر البيئى الجسيم يتعين وقف مصادره فى الحال وبكافة الوسائل واإلجراءات الالزمة .
مادة ): ( ٢٨
" يحظر بأية طريقة القيام بأى من األعمال اآلتية :
أوالً  :صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتھا أو نقلھا أو تصديرھا أو استيرادھا أو اإلتجار فيھا
حية أو ميتة كلھا أو أجزائھا أو مشتقاتھا أو القيام بأعمال من شأنھا تدمير الموائل الطبيعية لھا أو تغيير خواصھا الطبيعية أو موائلھا أو
إتالف أوكارھا أو إعدام بيضھا أو نتاجھا .
وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون أنواع ھذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليھا أحكام الفقرة السابقة .
ثانيا ً  :قطع أو إتالف النباتات أو حيازتھا أو نقلھا أو استيرادھا أو تصديرھا أو اإلتجار فيھا كلھا أو أجزاء منھا أو مشتقاتھا أو منتجاتھا  ،أو
القيام بأعمال من شأنھا تدمير موائلھا الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لھا أو لموائلھا .
وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون أنواع ھذه النباتات .
ثالثا ً  :جمع أو حيازة أو نقل أو االتجار بالحفريات بأنواعھا الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمھا أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواھر
البيئية المميزة لھا أو المساس بمستواھا الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية .
رابعا ً  :االتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المھددة باالنقراض أو تربيتھا أو استزراعھا فى غير موائلھا دون الحصول
على ترخيص من جھاز شئون البيئة .
وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون أنواع ھذه الكائنات وشروط الترخيص " .

مادة ) : ( ٣٦
" ال يجوز استخدام آالت أو محركات أو مركبات ينتج عنھا عادم أو ينبعث منھا دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التى تحددھا
الالئحة التنفيذية لھذا القانون .
ومع عدم اإلخالل بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم  ٦٦لسنة  ١٩٧٣يجوز لمأمورى الضبط القضائى من ضباط شرطة البيئة
والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير اآلالت أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصھا لحين إزالة أسباب المخالفة .
مادة ) : ( ٣٧
أ " -يحظر قطعياً الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة .
ب -ويحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلھا إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إال فى األماكن المخصصة لذلك بعيداً عن
المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية  ,وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون المواصفات والضوابط والحد األدنى لبعد
األماكن المخصصة لھذه األغراض عن تلك المناطق .
ج -وتلتزم وحدات اإلدارة باالتفاق مع جھاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقا ً ألحكام ھذا
القانون والئحته التنفيذية  .كما تلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة
ونقلھا وتحديد المواعيد المناسبة لذلك  ,وإال وجب محاسبة المختص إداريا ً .
د -ويحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة فى غير تلك الصناديق واألماكن المخصصة لھا  .ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات
الصلبة ونقلھا بمراعاة نظافة صناديق جمعھا وسيارات نقلھا  ,وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بھا من
قمامة ومخلفات صلبة فى فترات مناسبة  ,وأال تزيد كميتھا فى أى من تلك الصناديق على سعتھـا الحقيقة " .

مادة ) : ( ٤٢
" تلتزم جمع الجھات واألفراد عند مباشرة األنشطة اإلنتاجية أو الخدمية أو غيرھا وخاصة عند تشغيل اآلالت والمعدات واستخدام آالت
التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بھا لمستوى الصوت .
وعلى الجھات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع األصوات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة فى منطقة واحدة فى نطاق
الحدود المسموح بھا  .والتأكد من التزام المنشأة باختيار اآلالت والمعدات المناسبة لضمان ذلك  .وتبين الالئحة التنفيذية لھذا القانون الحدود
المسموح بھا لمستوى الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له " .
مادة )  ) ( ٤٨فقرة أخيرة ( :
" ويتولى الوزير المختص بشئون البيئة  ,بالتنسيق مع الجھات ذات الصلة  ,تحقيق األغراض المشار إليھا وكذلك أھداف اإلدارة البيئية
المتكاملة للمناطق الساحلية " .

مادة ) : ( ٧٢
" مع مراعاة أحكام المادة ) (٩٦من ھذا القانون  ،يكون القائم باإلدارة الفعلية للمنشآت المنصوص عليھا فى المادة ) (٦٩من ھذا القانون
التى تصرف فى البيئة المائية مسئوالً عما يقع من العاملين بالمنشأة بالمخالفة ألحكام المادة المذكورة إذا ثبت علمه بھا وكانت الجريمة
وقعت بسبب إخالله بواجبات وظيفته  .وتوقع عليه فى ھذه الحالة العقوبات المنصوص عليھا فى المادة ) (٨٤مكرراً من ھذا القانون " .
مادة ) : ( ٨٤
" مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليھا قانون آخر  .يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ) (٢٨من ھذا القانون بالحبس  ،وبغرامة ال
تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيه  ،أو بإحدى ھاتين العقوبتين .
وفى جميع األحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة  ،وكذلك اآلالت  ،واألسلحة
 ،واألدوات  ,ووسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة .
مادة ) : ( ٨٧
" يعاقب كل من يخالف حكم المادة  ) ٤٢فقرة أولى ( من ھذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد على ألفى جنيه مع الحكم
بمصادرة األجھزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة .
ويعاقب بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد  ) ٣٧ ، ٣٥البنــدان ب  ،د ( و ٤٠ ، ٣٨
 ) ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣ ، ٤١ ،الفقرة األولى (  ٤٧ .مكرراً من ھذا القانون .
وفى حالة العود تضاعف الغرامات المنصوص عليھا فى الفقرتين السابقتين .
ويعاقب بغرامة ال تقل على خمسين جنيھا ً وال تزيد على مائة جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة  ٤٦من ھذا القانون " .
مادة ) : ( ٩٠
" يعاقب بغرامة ال تقل عن ثالثمائة ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية :
 .١تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر اإلقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة  ،وذلك بالمخالفة ألحكام
المادتين )  ( ٦٠ ، ٤٩من ھذا القانون .
 .٢عدم االلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل اآلمنة التى ال يترتب عليھا اإلضرار بالبيئة المائية
وذلك بالمخالفة ألحكام المادة ) (٥٢من ھذا القانون .
 .٣اإللقاء أو اإلغراق المتعمد فى البحر اإلقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائھا أو التركبيات الصناعية أو المواد الملوثة
أو الفضالت أياً كان مصدر ھذا اإللقاء أو اإلغراق .
وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من ھذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من ھذه المادة .
وفى جميع األحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجھة اإلدارية المختصة  ،فإذا لم يقم بذلك قامت ھذه الجھة
باإلزالة على نفقته " .

مادة ) : ( ٩١
" تكون العقوبة الحبس وغرامة ال تقل عن ثالثمائة ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه أو بإحدى ھاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات
إزالة آثار المخالفة طبقا ً لما تحدده الجھات المكلفة باإلزالة لكل من خالف أحكام المادة )  ٥٤ـ ب ( من ھذا القانون إذا تم التفريغ الناتج عن
عطب السفينة أو أحد أجھزتھا بھدف تعطيل السفينة أو إتالفھا أو عن إھمال .
وتزاد الغرامة بمقدار المثل فى حالة العود  ،وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون ضوابط تحديد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة وفقا ً لحجم
التلوث واألثر البيئى الناجم عن مخالفة أحكام ھذه المادة " .
مادة )  ) ( ٩٣بند : ( ٤
"  – ٤تكون العقوبة الغرامة التى ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة )  ( ٥٠من ھذا
القانون إذا قامت إحدى السفن المسجلة فى جمھورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر " .
مادة ) ) ( ٩٨فقرة أولى ( :
" يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشھر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى ھاتين العقوبتين
كل من خالف أحكام المادتين )  ( ٧٤ ، ٧٣من ھذا القانون " .
) المادة الثانية (
تستبدل بعبارة " مصلحة المواني والمنائر " الواردة بالفقرة )ب( من البند ) (٣٨من المادة ) (١عبارة " الھيئة المصرية لسالمة المالحة
البحرية "  .وبعبارة " بالتنسيق مع جھاز شئون البيئة " الواردة فى كل من المادتين )  ( ٧٤ ، ٧٣من ھذا القانون عبارة " وموافقة جھاز
شئون البيئة " .

) المادة الثالثة (
تحذف عبارة " بالتنسيق مع جھاز شئون البيئة " الواردة بنص المادة ) (٧٥من ھـذا القانون .

) المادة الرابعة (
تضاف فقرة أخيرة إلى البند ) (٢٧من المادة ) (١وبندان جديدان لھا برقمـى )  ( ٤٠ ، ٣٩كما تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين
٣٣و . ٤١وبند جديد برقم )ھـ( إلى المادة  . ٤٨ومواد جديدة بأرقام ) ١٣مكرراً(  ٤٧) ،مكرراً(  ٤٧) ،مكرراً  ٨٣) ، (١مكرراً( ٨٤) ،
مكرراً(  ٨٤) ،مكرراً  ٩٤ ) ، (١مكرراً (  ،إلى قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم  ٤لسنة  ، ١٩٩٤نصوصھا اآلتية :

مادة  ) ١بند  ٢٧فقرة أخيرة  .والبندان : ( ٤٠ ، ٣٩
" بند  – ٢٧اإلغراق – ) فقرة أخيرة ( :
ومع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية التى تكون جمھورية مصر العربية طرفاً فيھا  ،ال يعد إغراقا ً وضع مواد فى البحر لغير غرض
التخلص منھا مثل الكابالت واألنابيب وأجھزة البحث العلمي والرصد وغيرھا " .
" بند  – ٣٩المنطقة الساحلية :
المنطقة الممتدة من شواطىء جمھورية مصر العربية شاملة البحر اإلقليمى والمنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القارى وتمتد فى اليابسة
من الشاطى إلى الداخل شاملة النطاق الذى يتأثر بالبيئة البحرية ويؤثر فيھا بما ال يجاوز مسافة "  ٣٠كم " للداخل فى المناطق الصحراوية
ما لم تعترض ھذه المسافة أية عوائق طبوغرافية  ،وفى الدلتا حتى خط كنتور " ٣ +م " .
وتحدد المحافظات الساحلية المنطقة الساحلية لكل منھا فى ضوء ظروفھا الطبيعية ومواردھا البيئية بما ال يقل عن "١٠كم" إلى الداخل من
خط الشاطىء ".
" بند  – ٤٠اإلدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية :
أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجھات ذات الصلة للتنسيق فيما بينھا على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق الساحلية " .
" مادة  ) ٣٣فقرة أخيرة ( :
ويجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتھا التى ينتج عنھا مخلفات خطرة أن يقوم بتطھيرھا وتطھير التربة والمكان الذى كانت مقامة
به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطھا  ،ويتم التطھير وقفاً لالشتراطات والمعايير التى تبينھا الالئحة التنفيذية لھذا القانون " .
" مادة  ) ٤١فقرة أخيرة ( :
وأن تلتزم بالتخلص اآلمن من نواتج حفر اآلبار البترولية  ،وذلك وفقاً ألحكام ھذا القانون والئحته التنفيذية ".
" مادة  ) ٤٨بند ھـ ( :
اإلدارة البيئة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل إدارة مواردھا لتحقيق التنمية المستدامة ".
" مادة  ) ١٣مكرراً ( :
) أ ( تنشأ لجنة عليا للقيد واالعتماد برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وتختص بالنظر فى طلبات القيد بسجالت قيد المشتغلين باألعمال
البيئية تبعاً لفروع تخصصاتھم  ،والنظر فى طلبات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة فى مجال البيئة من واقع المؤھل والخبرة .
وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون فروع التخصص والشروط الالزمة للقيد واالعتماد وإجراءات القيد فى السجل وإصدار شھادات
االعتماد .
) ب ( وتشكل اللجنة المشار إليھا بقرار من رئيس مجلس الوزراء من ستة أعضاء من الخبراء المشھود لھم فى مجال البيئة .

وتعقد اللجنة اجتماعاتھا مرة على األقل كل ثالثة أشھر  ،وتصدر قراراتھا باألغلبية  ،وتتولى أعمال أمانتھا أمانة فنية يتم تعيينھا من بين
العاملين بجھاز شئون البيئة وتحديد اختصاصاتھا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة .
)ج( وتكون قرارات اللجنة نھائية ويتم تنفيذھا بمعرفة جھاز شئون البيئة  ،وبعد سداد رسم قدره مائة جنيه للترخيص باالشتغال باألعمال
البيئية وألف جنيه لشھادة االعتماد للخبراء وبيوت الخبرة .
)د( ويحظر على غير المرخص لھم باالشتغال باألعمال البيئية أو غير الحاصلين علي شھادة االعتماد مزاولة اإلعمال البيئية التى تحددھا
الالئحة التنفيذية لھذا القانون .
"مادة  ٤٧مكرراً :
يحظر االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لطبقة األوزون أو استخدامھا فى الصناعة أو استيرادھا أو حيازتھا بالمخالفة للقوانين
والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وكذا االتفاقيات الدولية التى تكون جمھورية مصر العربية طرفا فيھا" .
"مادة  ٤٧مكرراً ):(١
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس أعلى لحماية نھر النيل والمجارى المائية من التلوث برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم المجلس فى
عضويته الوزراء المختصين بكل من الموارد المائية والرى ـ شئون البيئة ـ الصحة ـ الصناعة ـ الزراعة واستصالح األراضى ـ التنمية
المحلية ـ اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية ـ السياحة ـ النقل النھرى.
ويختص ھذا المجلس باتخاذ كافة التدابير الالزمة لحماية نھر النيل والمجارى المائية من التلوث ويصدر بتحديد سائر اختصاصاته قرار من
رئيس مجلس الوزراء وينعقد المجلس مرة كل ثالث شھور على األقل لمتابعة أحوال النھر.
"مادة ) ٨٣مكرراً(:
تنظر قضايا مخالفة أحكام ھذا القانون على وجه االستعجال .
"مادة )٨٤مكرراً(:
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من
يخالف أحكام المواد ٢٢و)٣٧بند أ( و ٦٩من ھذا القانون.
ويعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين ) (٢٣,١٩من ھذا القانون .
وفى حالة العود يضاعف الحدان األدنى واألقصى للغرامة والحد األقصى لعقوبة الحبس.
وفضال عن العقوبات األصلية السابقة يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لھا أو وقف النشاط المخالف"
" مادة  ٨٤مكرراً ):(١
يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند )د( من المادة )١٣مكررا( من ھذا
القانون".
ويحكم فضال عن العقوبة المشار إليھا بغلق بيت الخبرة الذى يزاول أعمال الخبرة دون الحصول على شھادة االعتماد المشار إليھا فى المادة
)  ١٣مكررا ( من ھذا القانون " .

"مادة ٩٤مكرراً :
يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تزيد على خمسة ماليين جنيه كل من قام بإغراق النفايات الخطرة فى البحر اإلقليمى أو
المنطقة االقتصادية الخالصة أو الجرف القارى مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية الالزمة " .
)المادة الخامسة(
ينشر ھذا القانون فى الجريدة الرسمية  ,ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة  ,وينفذ كقانون من قوانينھا.
صدر برئاسة الجمھورية فى ٣٠صفر سنة  ١٤٣٠ھـ
) الموافق  ٢٥فبراير سنة  ٢٠٠٩م ( .
حسنى مبارك
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