ا ب :12/14-تعديالت على املرفقات الثاين والثامن والتاسع التفاقية ابزل

إن مؤمتر األطراف،
وقد نظر يف املقرتحات اليت قدمتها حكومة النرويج لتعديل املرفقات الثاين والثامن والتاسع التفاقية
ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود(،)1
 -1يقرر تعديل املرفق الثاين التفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها
عرب احلدود عن طريق إضافة العنوان التايل:
)3(،(2) Y48

النفاايت البالستيكية ،مبا يف ذلك خليط هذه النفاايت ،ابستثناء ما يلي:
• النفاايت البالستيكية اليت تشكل نفاايت خطرة وفقاً للفقرة ( ١أ) من املادة ١

()4

• النفاايت البالستيكية املدرجة أدانه ،شريطة أن تكون موجهة إلعادة التدوير( )5بطريقة سليمة بيئياً
وخالية تقريباً من التلوث ومن أنواع النفاايت األخرى(:)6
-

النفاايت البالستيكية اليت تتكون حصرايً تقريباً( )7من أحد البوليمرات غري املهلجنة ،مبا يف
ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،البوليمرات التالية:

-

إيثيلني )(PE

o

البويل

o

البوليربوبيلني

o

البوليسرتين ()PS

o

بوليمر األكريلونيرتيل والبيواتدايني واإلستريين

o

ترييفثاالت البويل إيثيلني

o

البويل كربوانت ()PC

o

البويل إيثرات

()PP

()ABS

()PET

النفاايت البالستيكية اليت تتكون حصرايً تقريباً من أحد منتجات الراتنج املعاجل ابحلرارة أو

الناتج من التكثيف ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،الراتنجات التالية:
o

راتنجات اليوراي فورمالديهايد

o

راتنجات الفينول فورمالديهايد

o

راتنجات امليالمني فورمالديهايد

( ،UNEP/CHW.14/27 )1املرفق األول.
( )2يصبح هذا القيد انفذاً اعتباراً من 1كانون الثاين/يناير .2021
( )3جيوز لألطراف فرض شروط أكثر صرامة فيما يتعلق هبذا القيد.
( )4الحظ القيد ذي الصلة يف القائمة ألف  A3210يف املرفق الثامن.
( )5إعادة تدوير/استخالص املواد العضوية اليت ال تستعمل كمذيبات (عملية االستعادة  ٣يف املرفق الرابع ابء( ،أو إذا لزم ذلك
حالة واحدة حصراً للتخزين املؤقت بشرط أن تعقبها عملية االستعادة  ٣وتصحبها أدلة لتوثيق الرتتيبات التعاقدية أو غري ذلك
من الواثئق الرمسية ذات الصلة.
( )6فيما يتعلق بعبارة ”خالية تقريباً من التلوث ومن أنواع النفاايت األخرى“ قد تتيح املواصفات الدولية والوطنية نقطة مرجعية.
( )7فيما يتعلق بعبارة ”حصرايً تقريباً“ ،قد تتيح املواصفات الدولية والوطنية نقطة مرجعية.

-

o

راتنجات اإليبوكسي

o

الراتنجات األلكيدية
() 7

النفاايت البالستيكية اليت تتكون حصرايً تقريباً
أدانه(:)8
o

البريفلوروإيثيلني/بروبيلني

o

ألكاانت البريفلوروألكوكسي

من أحد البوليمرات املفلورة الواردة

()FEP

الرابعي الفلور/إيثر فاينل
اإليثيلني ُ
الرابعي الفلور/إيثر فاينل
اإليثيلني ُ

o

فلوريد الفاينل املتبلمر

o

فلوريد الفاينليدين املتبلمر

البريفلوروألكيل ()PFA
البريفلوروميثيل ()MFA

()PVF
()PVDF

• خليط النفاايت البالستيكية ،اليت تتكون من بويل إيثيلني ( ،)PEبوليربوبيلني ( )PPو/أو ترييفثاالت
البويل إيثيلني ( ،)PETشريطة أن تكون موجهة إلعادة التدوير املنفصل( )9لكل مادة على حدة
وعلى حنو سليم بيئياً ،وأن تكون خالية تقريباً من التلوث ومن أنواع النفاايت األخرى(.)6

 -2يقرر كذلك تعديل املرفق الثامن التفاقية ابزل عن طريق إضافة عنوان جديد هو ألف3210-
( )A3210على النحو التايل:
)10(A3210

النفاايت البالستيكية ،مبا يف ذلك خليط هذه النفاايت ،احملتوية على العناصر املدرجة يف املرفق األول
أو امللوثة هبا إىل حد أهنا تظهر خاصية من خواص مواد املرفق الثالث (الحظ العنوانني املتعلقني بذلك:
 Y48يف املرفق الثاين ويف القائمة ابء .)B3011

 -3يقرر كذلك تعديل العنوان  B3010يف املرفق التاسع التفاقية ابزل ،إبضافة مالحظة جديدة
اسفل الصفحة للعنوان ،على النحو التايل” :يبقى العنوان  B3010انفذاً حىت  31كانون األول/ديسمرب
 .2020ويدخل العنوان  B3011حيز النفاذ اعتباراً من  1كانون الثاين/يناير “.2021
 -4يقرر تعديل املرفق التاسع التفاقية ابزل إبدراج عنوان جديد ،B3011 ،على النحو التايل:
)11(B3011

النفاايت البالستيكية (الحظ العنوانني املتعلقني بذلك Y48 :يف املرفق الثاين وعلى القائمة ألف
:)A3210

( )8تستثىن من ذلك نفاايت ما بعد االستهالك.
( )9إعادة تدوير/استخالص املواد العضوية اليت ال تستعمل كمذيبات (عملية االستعادة  ٣يف املرفق الرابع ابء( ،مع فصلها قبل
ذلك ،أو إذا لزم ذلك حالة واحدة حصراً للتخزين املؤقت بشرط أن تعقبها عملية االستعادة  ٣وتصحبها أدلة لتوثيق الرتتيبات
التعاقدية أو غري ذلك من الواثئق الرمسية ذات الصلة.
( )10يصبح هذا القيد انفذاً اعتباراً من  1كانون الثاين/يناير .2021
( )11يصبح هذا القيد انفذاً اعتباراً من  1كانون الثاين/يناير  .2021ويظل القيد  B3010انفذاً حىت  31كانون األول/ديسمرب
.2020

• النفاايت البالستيكية الواردة يف القائمة أدانه ،شريطة أن تكون موجهة إىل إعادة التدوير( )5على
حنو سليم بيئياً ،وأن تكون خالية تقريباً من التلوث ومن األنواع األخرى من النفاايت(:)6
-

النفاايت البالستيكية اليت تتكون حصرايً تقريباً( )7من أحد البوليمرات غري املهلجنة ،مبا يف
ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،البوليمرات التالية:

-

o

البويل إيثيلني

)(PE

o

البوليربوبيلني

()PP

o

البوليسرتين

o

بوليمر األكريلونيرتيل والبيواتدايني واإلستريين

o

ترييفثاالت البويل إيثيلني

o

البويل كربوانت

o

البويل إيثرات

()PS
()ABS

()PET

()PC

النفاايت البالستيكية اليت تتكون حصرايً تقريباً( )7من أحد منتجات الراتنج املعاجل ابحلرارة
أو الناتج من التكثيف ،ويشمل ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،الراتنجات التالية:

-

o

راتنجات اليوراي فورمالديهايد

o

راتنجات الفينول فورمالديهايد

o

راتنجات امليالمني فورمالديهايد

o

راتنجات اإليبوكسي

o

الراتنجات األلكيدية

النفاايت البالستيكية اليت تتكون حصرايً تقريباً ( )7من أحد البوليمرات املفلورة الواردة أدانه(:)8
o

البريفلوروإيثيلني/بروبيلني

o

ألكاانت البريفلوروألكوكسي

()FEP

الرابعي الفلور/إيثر فاينل البريفلوروألكيل
اإليثيلني ُ
الرابعي الفلور/إيثر فاينل البريفلوروميثيل
اإليثيلني ُ

o

فلوريد الفاينل

o

فلوريد الفاينليدين املتبلمر

()PFA
()MFA

املتبلمر ()PVF

()PVDF

• مزائج النفاايت البالستيكية ،اليت تتكون من بويل إيثيلني ( ،)PEو/أو بوليربوبيلني

(،)PP

و/أو ترييفثاالت البويل إيثيلني ( ،)PETشريطة أن تكون موجهة إلعادة التدوير املنفصل

()9

لكل مادة على حدة وعلى حنو سليم بيئياً ،وأن تكون خالية تقريباً من التلوث ومن أنواع

النفاايت األخرى(.)6

