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هجري شمسي) که در جلسه مورخه  1396/9/26هیئت محترم وزيران به تصويب رسید جهت طي تشريفات قانوني
تقديم مجلس شوراي اسالمي شده است .نظر به مقدمه توجیهي اليحه مذکور ،با توجه به اهمیت بهبود شرايط
حفظ کیفیت مواد غذايي فسادپذير در زمان جابهجايي آنها بهويژه در تجارت بینالمللي و با عنايت به اينکه بهبود
اين شرايط زمینه گسترش تجارت مواد غذايي فسادپذير را فراهم خواهد آورد و بهمنظور تعیین استاندارد براي
حملونقل بینالمللي مواد يادشده جهت هماهنگسازي و تنظیم قوانین و مقررات يکسان در اين زمینه اين اليحه
تقديم مجلس شوراي اسالمي شده است.

تاريخ چاپ:

سابقه موضوع

1396/11/17

 .1اليحه مذکور در مورخه  1396/9/29در اجراي آيین نامه داخلي به کمیسیون محترم عمران مجلس بهعنوان

معاونت پژوهشهاي

اصلي ارجاع شد و در جلسه مورخه  1396/10/24با حضور مسئوالن اجرايي ذيربط و کارشناسان مرکز پژوهشهاي

زيربنايي و امور

مجلس شوراي اسالمي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و کل ماده واحده با اصالح جزئي در تبصره « »1آن به اتفاق
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آراء تصويب شد.
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 .2همچنین اليحه مذکور در اجراي آيین نامه داخلي به کمیسیون محترم بهداشت و درمان بهعنوان فرعي ارجاع
که در جلسه مورخه  1396/10/26با دعوت از باالترين مقام دستگاه ذيربط بررسي شد و در نهايت با اصالح تبصره
« »1به تصويب رسید.
 .3مطابق تصويب کمیسیون محترم بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي ،در انتهاي تبصره « ،»1قبل از عبارت
«اقدام نمايد» عبارت «و با رعايت اصل يکصد و سي و نهم ( )139قانون اساسي» اضافه شد.
مالحظات كارشناسي
 .1موافقتنامه بر تأمین و بهکارگیري لوازم و تجهیزات خاص جهت بهبود شرايط حفظ و نگهداري مواد غذايي
فسادپذير در جابهجايي و حملونقل تأکید دارد.
1. Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used
)for such Carriage (ATP
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 .2حوزه عمل موافقتنامه  ATPدر ارتباط با مسائل مربوط به استفاده از تجهیزات ويژه حملونقل در مواد غذايي فسادپذير و بررسي منظم
ضوابط اين حوزه در عرصه بینالمللي است و در حوزه حملونقل داخل کشور صادق نیست.
 .3الحاق به اين موافقتنامه موجب ميشود تا کشور در عرصه بینالمللي تجارت مواد غذايي فسادپذير سهمي داشته باشد که اين
امر موجب رونق اقتصادي و افزايش مبادالت خواهد شد.
 .4اين موافقتنامه تمام جابهجاييها ازجمله جابهجايي از طريق جاده ،ريل و يا ترکیبي از هر دو را پوشش ميدهد و تأکید دارد.
 .5مفاد بند « »1ماده ( )4اين موافقتنامه تأکید دارد که در طول فرايند حملونقل حفظ شرايط دماي تعیینشده در ضمائم اين
موافقتنامه الزامي است و مفاد اين بند تا جايي قابل اعمال خواهد بود که با تعهدهاي بینالمللي طرفهاي متعاهد در کنوانسیونهاي
مجزا مغايرت نداشته باشد.
 .6موافقتنامه  ATPيك معاهده مربوط به سازمان ملل متحد است که در سال  1970میالدي تصويب شده و تاکنون چندين بار
بهروزرساني شده است که نسخه نهايي آن مربوط به  6ژوئن  2018میالدي است و دولت بايد اصالحات مندرج در نسخه مذکور را
مطابق تبصره « »2اليحه مورد مالحظه قرار دهد و بر اساس بندهاي « 2 ،3و  »8ماده ( )18معاهده مذکور اقدام کند.
 .7اين موافقتنامه تا سال  2016داراي  50عضو بوده است؛ ازجمله آنها ميتوان به کشورهاي جمهوري آذربايجان ،قزاقستان ،روسیه،
اوکراين ،تاجیکستان ،ازبکستان ،ترکیه و عربستان سعودي و همچنین کشورهاي اروپايي نظیر آلمان ،فرانسه ،يونان ،ايتالیا ،هلند و
اسپانیا اشاره کرد .در اين راستا الزم است دولت برآوردي از حجم تجارت و نوع حملونقل کاال (مواد غذايي فسادپذير) به اين کشورها
را جهت استحضار مجلس ارائه کند.
 .8در ارتباط با بروز هر نوع اختالف اين موافقتنامه ارجاع به داوري را با درخواست هريك از طرفهاي متعاهد درگیر اختالف ،در
صورتي که هرگونه اختالف از طريق مذاکره حلوفصل نشود ،پیشنهاد کرده که اين امر با اصل يکصدوسيونهم قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران مغايرت دارد.
جمعبندي و پیشنهاد
 .1با توجه به مراتب باال و از آنجا که پیوستن به اين موافقتنامه به مشارکت و گسترش تجارت بینالمللي در حوزه مواد غذايي
فسادپذير کمك ميکند تصويب و رعايت استانداردهاي موافقتنامه مذکور ضرورتاً با اصالح جزئي تبصره « »1مطابق گزارش کمیسیون
محترم عمران مجلس در راستاي حفظ مصالح ملي پیشنهاد ميشود.
 .2متن اصالحشده تبصره « »1به شرح زير است:
«تبصره « »1ـ جمهوري اسالمي ايران طبق بند « »1ماده ( )16موافقتنامه ،خود را ملزم به ترتیبات موضوع بندهاي « »2و «»3
ماده ( )15آن درخصوص ارجاع به داوري هرگونه اختالف ناشي از تفسیر يا اجراي آن که از طريق مذاکره حلوفصل نشود ،نميداند.
ارجاع اختالف به داوري صرفاً در صورت رضايت کلیه طرفهاي اختالف و با رعايت اصل يکصد و سي و نهم ( )139قانون اساسي
ممکن است .دولت جمهوري اسالمي ايران ميتواند در هر مورد که ارجاع به داوري را براي حلوفصل هر اختالف ناشي از تفسیر يا
اجراي موافقتنامه به مصلحت بداند ،با رعايت اصل يکصدوسيونهم ( )139قانون اساسي ،طبق قوانین اقدام کند».
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