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Luật số 91/1993. Ngày có hiệu lực:19/11/1993 

Chương 1: Quy định chung (Điều 1-13) 

Chương 2: Chính sách căn bản đối với bảo tồn môi trường 

Mục 1: Hướng dẫn xây dựng chính sách (Điều 14) 

Mục 2: Kế hoạch môi trường căn bản (Điều 15) 

Mục 3: Tiêu chuẩn chất lượng môi trường (Điều 16) 

Mục 4: Kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các khu vực đặc thù (Điều 17 và 18) 

Mục 5: Nhà nước thực thi chính sách bảo tồn môi trường (Điều 19-31)  

Mục 6: Hợp tác quốc tế về bảo tồn môi trường toàn cầu ( Điều 32-35) 

Mục 7: Chính quyền địa phương thực thi chính sách (Điều 36) 

Mục 8: Trách nhiệm chi trả và các biện pháp tài chính (Điều 38-40) 

Chương 3: Hội đồng môi trường 

Mục 1: Hội đồng môi trường (Điều 41-44) 

Mục 2: Hội nghị kiểm soát ô nhiễm môi trường (Điều 45-46) 

Các điều khoản khác 

 

Chương 1: Quy định chung 

(Mục đích) 

Điều 1: Mục đích của luật này là thúc đẩy toàn diện và có hệ thống các chính sách bảo 

tồn môi trường nhằm đảm bảo cuộc sống lành mạnh và có văn hóa cho cả thế hệ hiện 

tại và tương lai của quốc gia cũng như đóng góp cho phúc lợi của nhân loại, thông qua 

các nguyên tắc căn bản, làm rõ trách nhiệm của Nhà nước, chính quyền địa phương, 

doanh nghiệp và công dân, quy định các nguyên tắc cơ bản của chính sách bảo tồn môi 

trường. 

 

(Thuật ngữ) 

Điều 2:  

1. Theo mục đích của luật này, “tải lượng ra môi trường” có nghĩa là bất kỳ tác động nào 

có hại đến môi trường do hoạt động của con người gây ra có thể ảnh hưởng đến bảo tồn 

môi trường. 

2. Theo mục đích của luật này, “bảo tồn môi trường toàn cầu” có nghĩa là bảo vệ môi 

trường liên quan đến các hiện tượng như nóng lên toàn cầu, suy giảm tầng ô-zôn, ô 

nhiễm biển, suy giảm các loài động vật hoang dã… do hoạt động của con người và ảnh 

hưởng đến môi trường trên toàn cầu hoặc phần lớn trái đất, nhằm đóng góp cho phúc 

lợi của nhân loại cũng như cuộc sống lành mạnh và văn hóa của con người. 

3. Theo mục đích của luật này, “ô nhiễm môi trường” có nghĩa là ô nhiễm không khí, ô 

nhiễm nước (bao gồm cả suy giảm trạng thái tinh khiết của nước bên cạnh chất lượng 

nước và chất lượng đáy. Áp dụng tương tự cho những điều dưới đây trừ Điều 16 Khoản 

1), ô nhiễm đất, tiếng ồn, rung chấn, sụt lún nền đất (không bao gồm sụt lún do đào đất 



để khai thác khoáng sản. Áp dụng tương tự cho những điều dưới đây) và các mùi khó 

chịu phát sinh từ kinh doanh và các hoạt động khác của con người, ảnh hưởng đến một 

khu vực rộng lớn, gây thiệt hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường sống (bao gồm 

cả tài sản liên quan mật thiết đến cuộc sống của con người, cũng như động thực vật liên 

quan chặt chẽ đến cuộc sống và môi trường sống của con người. Áp dụng tương tự cho 

những điều dưới đây). 

 

(Thụ hưởng và thành công trong tương lai từ môi trường trong lành) 

Điều 3 : 

Bảo tồn môi trường sẽ được tiến hành một cách thích hợp để đảm bảo rằng các thế hệ 

hiện tại và tương lai có thể được hưởng một môi trường lành mạnh và hữu ích; đảm bảo 

rằng môi trường là nền tảng duy trì sự sống còn của con người trong tương lai bởi vì giữ 

gìn môi trường lành mạnh và hữu ích là không thể thiếu được đối với đời sống lành mạnh 

và văn hóa của người dân; và đảm bảo rằng môi trường được duy trì bởi sự cân bằng 

tinh tế của hệ sinh thái và tạo thành nền tảng cho sự sống còn của con người trong khi 

khả năng chịu tải chỉ hữu hạn và hiện tại đang có nguy cơ bị hủy hoại bởi tải lượng ra 

môi trường từ các hoạt động của con người. 

 

(Tạo dựng một xã hội đảm bảo phát triển bền vững với tải lượng ra môi trường giảm) 

Điều 4 

Bảo tồn môi trường được thúc đẩy để tạo nên một xã hội trong đó môi trường lành mạnh 

và hữu ích được giữ gìn; phát triển bền vững được đảm bảo bằng cách thúc đẩy phát 

triển kinh tế lành mạnh đi kèm giảm tải lượng ra môi trường, thông qua các thực hành 

bảo tồn môi trường như giảm càng nhiều càng tốt tải lượng ra môi trường từ các hoạt 

động kinh tế xã hội - người dân tự nguyện và tích cực chia sẻ nghĩa vụ một cách công 

bằng; và do đó, thông qua nâng cao kiến thức khoa học, các trở ngại đối với bảo tồn môi 

trường có thể được ngăn chặn trước. 

 

(Tích cực thúc đẩy bảo tồn môi trường toàn cầu thông qua hợp tác quốc tế) 

Điều 5 

Bảo tồn môi trường toàn cầu sẽ được tích cực thúc đẩy thông qua hợp tác với các quốc 

gia khác, tận dụng các nguồn lực và phù hợp với vị thế của Nhật Bản trong cộng đồng 

quốc tế, có tính đến thực tế rằng bảo tồn môi trường toàn cầu là mối quan tâm chung 

của nhân loại cũng như là yêu cầu để đảm bảo cuộc sống lành mạnh và văn hóa của 

người dân trong tương lai, và nền kinh tế - xã hội Nhật Bản gắn kết chặt chẽ với cộng 

đồng quốc tế. 

 

(Trách nhiệm của Nhà nước) 

Điều 6 



Nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chính sách căn bản và toàn diện 

liên quan đến bảo tồn môi trường, theo các nguyên tắc căn bản về bảo tồn môi trường 

được quy định tại ba điều trước (sau đây gọi là “các nguyên tắc căn bản”). 

 

(Trách nhiệm của chính quyền địa phương) 

Điều 7 

Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chính sách liên 

quan đến bảo tồn môi trường tương ứng với chính sách quốc gia và các chính sách khác 

phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội trong phạm vi quyền hạn của chính quyền địa 

phương, tuân thủ theo các nguyên tắc căn bản. 

 

(Trách nhiệm của doanh nghiệp) 

Điều 8 

1. Khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện các 

biện pháp cần thiết để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường từ hoạt động của doanh nghiệp 

mình, như xử lý khói và bồ hóng, nước ô nhiễm và chất thải, v.v., và bảo tồn môi trường 

tự nhiên một cách cẩn trọng, tuân thủ theo các nguyên tắc căn bản. 

2. Khi sản xuất, chế biến, bán sản phẩm, hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh 

khác, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo xử 

lý đúng cách chất thải phát sinh từ sản phẩm và hàng hóa liên quan đến hoạt động của 

doanh nghiệp mình, để không ảnh hưởng đến bảo tồn môi trường, tuân thủ theo các 

nguyên tắc căn bản. 

3. Ngoài các trách nhiệm được quy định trong hai khoản trên, khi sản xuất, chế biến hoặc 

bán sản phẩm, hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác, doanh nghiệp có trách 

nhiệm nỗ lực giảm tải lượng ra môi trường do sử dụng hoặc thải bỏ sản phẩm và các 

hàng hóa khác có liên quan cho các hoạt động của doanh nghiệp mình; nỗ lực sử dụng 

các tài nguyên, vật liệu có thể tái chế và các dịch vụ khác góp phần giảm tải lượng môi 

trường trong hoạt động của mình để không ảnh hưởng đến bảo tồn môi trường, tuân thủ 

theo các nguyên tắc căn bản. 

4. Ngoài các trách nhiệm được quy định tại ba khoản trước, doanh nghiệp chịu trách 

nhiệm tự nguyện thực hiện các nỗ lực bảo tồn môi trường như giảm tải lượng ra môi 

trường trong quá trình hoạt động kinh doanh; và có trách nhiệm phối hợp thực hiện các 

chính sách của Nhà nước hoặc chính quyền địa phương liên quan đến bảo tồn môi 

trường, tuân thủ theo các nguyên tắc căn bản. 

 

(Trách nhiệm của công dân) 

Điều 9 

1. Công dân nỗ lực giảm tải lượng ra môi trường liên quan từ sinh hoạt hàng ngày của 

mình để tránh ảnh hưởng đến bảo tồn môi trường, tuân thủ theo các nguyên tắc căn bản. 



2. Ngoài trách nhiệm được quy định tại khoản trước, công dân có trách nhiệm nỗ lực bảo 

tồn môi trường và hợp tác thực hiện các chính sách của Nhà nước hoặc chính quyền địa 

phương liên quan đến bảo tồn môi trường, tuân thủ theo các nguyên tắc căn bản. 

 

(Ngày môi trường) 

Điều 10 

1. Để thúc đẩy nhận thức và hiểu biết về bảo tồn môi trường trong doanh nghiệp và người 

dân, đồng thời để khuyến khích tinh thần thực hiện các hoạt động bảo tồn môi trường, 

Ngày Môi trường sẽ được ấn định. 

2. Ngày Môi trường là ngày 5 tháng 6. 

3. Nhà nước và chính quyền địa phương sẽ nỗ lực tổ chức các sự kiện tôn vinh tinh thần 

và mục tiêu của Ngày Môi trường. 

 

(Các biện pháp lập pháp…) 

Điều 11 

Chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp lập pháp, tài chính và các biện pháp cần thiết khác 

để thực hiện chính sách liên quan đến bảo tồn môi trường. 

 

(Báo cáo hàng năm) 

Điều 12 

1. Hàng năm, Chính phủ sẽ đệ trình Quốc hội báo cáo về tình trạng môi trường và các 

chính sách được thực hiện liên quan đến bảo tồn môi trường. 

2. Hàng năm,Chính phủ sẽ lập và đệ trình Quốc hội một tài liệu giải thích các chính sách 

sẽ thực hiện có tính đến tình trạng môi trường được mô tả trong báo cáo tại khoản trên. 

 

 

(Ngăn ngừa ô nhiễm không khí và các loại ô nhiễm tương tự do các chất phóng xạ) 

Điều 13 

Các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và ô nhiễm đất do các chất 

phóng xạ gây ra phải được thực hiện theo Luật căn bản về năng lượng nguyên tử (Luật 

số 186 năm 1955) và các luật liên quan khác. 

 

Chương 2: Chính sách căn bản cho bảo tồn môi trường 

Mục 1: Hướng dẫn xây dựng chính sách 

Điều 14 

Việc xây dựng và thực hiện các chính sách bảo tồn môi trường được quy định trong 

chương này sẽ được quản lý toàn diện và có hệ thống, phối hợp các biện pháp đa dạng, 

tuân thủ theo các nguyên tắc căn bản nhằm đảm bảo các mục tiêu sau. 



(1) Duy trì các yếu tố tự nhiên của môi trường như không khí, nước và đất ở điều kiện 

tốt để bảo vệ sức khỏe con người, bảo tồn môi trường sống và bảo vệ môi trường tự 

nhiên đúng cách. 

(2) Bảo vệ đa dạng sinh học như sự đa dạng của các hệ sinh thái và các loài động vật 

hoang dã; bảo tồn một cách có trật tự các đặc điểm đa dạng của môi trường tự nhiên 

như môi trường rừng, đất nông nghiệp và vùng nước, phù hợp với các điều kiện tự nhiên 

- xã hội của khu vực. 

(3) Duy trì các mối liên kết phong phú và hài hòa giữa con người và thiên nhiên 

 

Mục 2: Kế hoạch môi trường căn bản 

Điều 15 

1. Chính phủ sẽ thiết lập một kế hoạch căn bản liên quan đến bảo tồn môi trường (sau 

đây gọi là “Kế hoạch môi trường căn bản”) để thúc đẩy toàn diện và có hệ thống các 

chính sách bảo tồn môi trường. 

2. Kế hoạch môi trường căn bản sẽ quy định các vấn đề sau. 

(1) Phác thảo các chính sách toàn diện và dài hạn để bảo tồn môi trường 

(2) Bên cạnh đó, các vấn đề cần thiết để thúc đẩy toàn diện và có hệ thống các chính 

sách bảo tồn môi trường. 

3. Thủ tướng sẽ xây dựng dự thảo Kế hoạch môi trường căn bản sau khi tham khảo ý 

kiến của Hội đồng Môi trường Trung ương. 

4. Thủ tướng sẽ lập tức ban hành Kế hoạch môi trường căn bản ngay khi Chính phủ ra 

quyết định phù hợp theo khoản trên. 

5. Hai khoản trên sẽ áp dụng mutatis mutandis (những sửa đổi cần thiết) đối với các thay 

đổi trong Kế hoạch môi trường căn bản. 

 

Mục 3: Tiêu chuẩn chất lượng môi trường 

Điều 16 

1. Đối với các điều kiện môi trường liên quan đến ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô 

nhiễm đất và tiếng ồn, Chính phủ sẽ thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng môi trường tương 

ứng, duy trì các tiêu chuẩn này để bảo vệ sức khỏe con người và bảo tồn môi trường 

sống. 

2. Trong trường hợp các tiêu chuẩn được đề cập ở khoản trước đặt ra cho nhiều hơn 

một hạng mục và quy định rằng các vùng đất hoặc vùng nước áp dụng các hạng mục đó 

phải được chỉ định, Chính phủ có thể ủy quyền cho thống đốc cấp tỉnh thẩm quyền công 

nhận những vùng đất hoặc vùng nước này, phù hợp với sắc lệnh Chính phủ. 

 

Nếu các tiêu chí được nêu trong đoạn trước thiết lập hai hoặc nhiều loại và các khu vực 

hoặc vùng nước được áp dụng cho từng loại, thì công việc văn phòng liên quan đến việc 

chỉ định khu vực hoặc vùng nước là khu vực của hai hoặc nhiều quận. Trong trường hợp 

một khu vực hoặc vùng nước được bảo vệ bởi Lệnh Nội các, chính phủ sẽ hành động 



trong trường hợp các khu vực hoặc vùng nước khác, và thống đốc của tỉnh mà khu vực 

hoặc vùng nước sẽ thực hiện. 

 

3. Các tiêu chuẩn được nêu trong Khoản 1 cần được xem xét cẩn trọng về mặt khoa học 

và các tiêu chuẩn sẽ được sửa đổi bất cứ khi nào cần thiết. 

4. Chính phủ sẽ nỗ lực để đạt được tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 bằng cách thực hiện 

toàn diện và hiệu quả các chính sách liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường được 

quy định trong chương này (sau đây gọi là “các chính sách kiểm soát ô nhiễm môi 

trường”). 

 

Mục 4:  Kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các khu vực đặc thù 

(Xây dựng chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường) 

Điều 17 

1. Thủ tướng sẽ chỉ thị cho các thống đốc xây dựng chương trình về các biện pháp kiểm 

soát ô nhiễm môi trường (sau đây gọi là “Chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường”) 

cho các khu vực được chỉ định thuộc một trong các hạng mục sau đây, bằng cách trình 

bày các đường hướng căn bản của chính sách kiểm soát ô nhiễm môi trường thực hiện 

ở các khu vực đó: 

(1) Các khu vực hiện đang ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và những nơi được công 

nhận là rất khó ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trừ phi các chính sách kiểm soát ô nhiễm 

được thực hiện toàn diện. 

(2) Các khu vực ô nhiễm môi trường có thể trở nên nghiêm trọng do tập trung dân số, 

công nghiệp tăng nhanh, v.v., và những nơi được công nhận là rất khó để ngăn ngừa ô 

nhiễm môi trường trừ phi các chính sách kiểm soát ô nhiễm được thực hiện toàn diện. 

2. Các đường hướng căn bản được quy định trong khoản trên sẽ được xây dựng trên cơ 

sở Kế hoạch môi trường căn bản. 

3. Khi thống đốc nhận được chỉ thị được quy định tại khoản 1 thì sẽ xây dựng Chương 

trình kiểm soát ô nhiễm môi trường theo các hướng dẫn căn bản được quy định trong 

khoản 1 và trình lên Thủ tướng phê duyệt. 

4. Trước khi ban hành hướng dẫn theo khoản 1 hoặc phê duyệt theo yêu cầu của khoản 

trên, Thủ tướng sẽ tham vấn quyết định từ Hội nghị về Kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

5. Trước khi ban hành hướng dẫn theo Khoản 1, Thủ tướng Chính phủ sẽ lắng nghe ý 

kiến thống đốc các tỉnh. 

 

 

(Thúc đẩy chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường) 

Điều 18 

Nhà nước và chính quyền địa phương sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết để đạt 

được các Chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường 

 



Mục 5: Nhà nước thực hiện các chính sách bảo tồn môi trường 

 

(Cân nhắc trong xây dựng chính sách của nhà nước) 

Điều 19 

Nhà nước sẽ xem xét bảo tồn môi trường khi xây dựng và thực hiện các chính sách được 

coi là có ảnh hưởng đến môi trường. 

 

(Thúc đẩy đánh giá tác động môi trường) 

Điều 20 

 

Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng khi doanh nghiệp thực 

hiện các hoạt động liên quan đến thay đổi về địa mạo, xây dựng các công trình mới và 

các hoạt động tương tự thì trước đó sẽ phải tiến hành khảo sát, dự báo hoặc đánh giá 

tác động môi trường của các hoạt động đó và dựa trên kết quả đó sẽ cân nhắc cẩn trọng 

để bảo tồn môi trường. 

 

(Các quy định để ngăn ngừa ảnh hưởng đến bảo tồn môi trường) 

Điều 21 

1. Chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý sau đây để ngăn ngừa ảnh hưởng đến 

bảo tồn môi trường. 

(1) Các biện pháp chế tài cần thiết để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và các vấn đề môi 

trường khác bằng cách thiết lập những tiêu chuẩn doanh nghiệp phải tuân thủ trong hoạt 

động như phát thải các chất gây ra tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm 

đất hoặc mùi khó chịu; tạo ra tiếng ồn hoặc rung chấn; và việc lấy nước ngầm gây sụt 

lún đất. 

(2) Các biện pháp chế tài cần thiết để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường liên quan đến sử 

dụng đất và xây dựng các công trình gây ô nhiễm trong một khu vực ô nhiễm nghiêm 

trọng hoặc có khả năng trở nên nghiêm trọng. 

 (3) Các biện pháp chế tài cần thiết để ngăn ngừa ảnh hưởng đến việc bảo tồn môi trường 

tự nhiên một cách phù hợp từ các hoạt động như thay đổi về địa mạo, xây dựng các công 

trình mới, chặt hạ cây và các hoạt động khác trong các khu vực mà bảo tồn môi trường 

tự nhiên là đặc biệt cần thiết. 

(4) Các biện pháp chế tài cần thiết để ngăn ngừa ảnh hưởng đến việc bảo vệ các vật thể 

thiên nhiên một cách phù hợp từ các hoạt động như nuôi nhốt, sưu tầm, làm hư hại, vốn 

có thể ảnh hưởng đến các vật thể tự nhiên cần được bảo vệ như động vật hoang dã, các 

đặc điểm địa lý và địa chất của đất hoặc nguồn suối nước nóng. 

(5) Các biện pháp chế tài cần thiết để ngăn ngừa cả ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng 

đến bảo tồn môi trường tự nhiên ở những nơi cả hai cùng xảy ra hoặc có thể xảy ra. 

2. Bên cạnh các biện pháp chế tài được quy định tại khoản trên, Nhà nước sẽ nỗ lực 

thực hiện các biện pháp chế tài cần thiết tương tự như điểm 1 và 2 của khoản trên để 



ngăn ngừa ảnh hưởng đến bảo tồn môi trường đối với sức khỏe con người và môi trường 

sống 

 

(Các biện pháp kinh tế để ngăn ngừa ảnh hưởng đến bảo tồn môi trường) 

Điều 22 

1. Để khuyến khích những người thực hiện hoạt động gây ra tải lượng ra môi trường (gọi 

là “các hoạt động gây ra tải lượng” trong Điều này) áp dụng các biện pháp thích hợp như 

sử dụng các công trình giảm tải lượng môi trường, qua đó ngăn ngừa ảnh hưởng đến 

bảo tồn môi trường, Nhà nước sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết để hỗ trợ về 

mặt kinh tế một cách cần thiết và phù hợp cho những người đang phải cân nhắc khả 

năng kinh tế. 

2. Có tính đến thực tế rằng các biện pháp khuyến khích những người đang thực hiện các 

hoạt động gây ra tải lượng môi trường tự nguyện giảm tải ra môi trường bằng cách áp 

dụng mức phụ phí kinh tế phù hợp và công bằng đối với những người này, sẽ có hiệu 

quả trong việc ngăn ngừa ảnh hưởng đến bảo tồn môi trường, và các biện pháp đó được 

quốc tế khuyến nghị; Nhà nước sẽ tiến hành các điều tra và nghiên cứu phù hợp về hiệu 

quả của việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ảnh hưởng đến bảo tồn môi trường và 

về tác động đối với nền kinh tế Nhật Bản; và nếu cần thiết phải thực hiện các biện pháp 

đó, Nhà nước sẽ nỗ lực để được người dân hiểu và hợp tác trong việc sử dụng các biện 

pháp để ngăn ngừa ảnh hưởng đến bảo tồn môi trường. Trong trường hợp này, nếu các 

biện pháp đó được thực hiện để bảo tồn môi trường toàn cầu, Nhà nước sẽ xem xét hợp 

tác quốc tế để đảm bảo hiệu quả của các biện pháp một cách thích hợp. 

 

(Xúc tiến xây dựng cơ sở vật chất và các dự án khác để bảo tồn môi trường) 

Điều 23 

1. Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để xúc tiến các dự án ngăn ngừa ảnh 

hưởng đến bảo tồn môi trường, ví dụ xây dựng các công trình công cộng như các vùng 

đệm và dự án khác như nạo vét bùn, bảo vệ và nhân giống động vật hoang dã nguy cấp. 

2. Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để xúc tiến các dự án góp phần ngăn 

ngừa ảnh hưởng đến bảo tồn môi trường, ví dụ xây dựng các công trình công cộng như 

thoát nước, xử lý chất thải công cộng, phương tiện giao thông (bao gồm cả phương tiện 

vận tải) góp phần giảm tải cho môi trường và các dự án khác như cải tạo rừng. 

3. Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để xúc tiến các dự án cải thiện và sử 

dụng hợp lý môi trường tự nhiên, bao gồm các công trình công cộng như công viên và 

khu vực cây xanh. 

4. Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để xúc tiến sử dụng hợp lý các công 

trình công cộng được quy định trong hai khoản trước và các biện pháp khác để tăng thêm 

chức năng bảo tồn môi trường đối với các công trình này. 

 

(Khuyến khích sử dụng các sản phẩm góp phần giảm tải lượng ra môi trường) 



Điều 24 

1. Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp 

để trong quá trình sản xuất, chế biến, bán sản phẩm, hoặc tham gia vào các hoạt động 

kinh doanh khác, doanh nghiệp có thể cân nhắc một cách thích hợp việc giảm tải lượng 

ra môi trường từ các sản phẩm và hàng hóa khác, bằng cách tự nguyện đánh giá trước 

tải lượng ra môi trường từ sử dụng hoặc thải bỏ các sản phẩm và hàng hóa khác. 

2. Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để khuyến khích sử dụng các nguồn 

tài nguyên có thể tái chế, các vật liệu, sản phẩm và dịch vụ góp phần giảm tải lượng ra 

môi trường. 

 

(Giáo dục và học tập về bảo tồn môi trường) 

Điều 25 

Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường hiểu biết về bảo tồn môi 

trường của doanh nghiệp và công dân, khuyến khích họ sẵn sàng tham gia các hoạt động 

liên quan đến bảo tồn môi trường, bằng cách thúc đẩy giáo dục và học tập về môi trường, 

đồng thời cải thiện các hoạt động quan hệ công chúng liên quan đến bảo tồn môi trường. 

 

(Các biện pháp thúc đẩy các hoạt động tự nguyện của các tổ chức tư nhân) 

Điều 26 

 

Nhà nước sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để thúc đẩy các hoạt động tự nguyện 

liên quan đến bảo tồn môi trường như trồng cây và phục hồi các tài nguyên có thể tái chế 

được thực hiện bởi doanh nghiệp, công dân hoặc các đơn vị tư nhân do các thực thể 

này tập hợp lại (sau đây gọi là “các tổ chức tư nhân”). 

 

(Cung cấp thông tin) 

Điều 27 

Nhà nước sẽ nỗ lực cung cấp các thông tin cần thiết một cách phù hợp về bảo tồn môi 

trường, bao gồm cả tình trạng môi trường, để thúc đẩy giáo dục và học tập như quy định 

tại Điều 25, và để đóng góp cho các hoạt động do các đơn vị tư nhân tự nguyện thực 

hiện v.v.. quy định tại điều trước, có tính đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của các cá 

nhân và pháp nhân. 

 

(Thực hiện nghiên cứu) 

Điều 28 

Nhà nước sẽ tiến hành khảo sát về tình trạng môi trường, nghiên cứu dự báo về các biến 

đổi môi trường và các nghiên cứu khác để xây dựng chính sách liên quan đến bảo tồn 

môi trường. 

 

(Cải thiện hệ thống giám sát và các hệ thống khác) 



Điều 29 

Nhà nước sẽ nỗ lực thiết lập các hệ thống giám sát, tuần tra quan sát, đo lường, kiểm 

nghiệm và nghiệm thu để xác định tình trạng môi trường và thực hiện đúng đắn các chính 

sách liên quan đến bảo tồn môi trường. 

 

(Thúc đẩy khoa học và công nghệ) 

Điều 30 

1. Nhà nước sẽ thúc đẩy khoa học và công nghệ liên quan đến hiểu biết về các cơ chế 

biến đổi môi trường, giảm tải lượng ra môi trường, phát triển các phương pháp để đánh 

giá toàn diện cả những tác động từ nền kinh tế tới môi trường và lợi ích nền kinh tế có 

được từ môi trường, và khoa học công nghệ khác liên quan đến bảo tồn môi trường. 

2. Nhằm thúc đẩy khoa học và công nghệ liên quan đến bảo tồn môi trường, Nhà nước 

sẽ thiết lập hệ thống nghiên cứu, xúc tiến nghiên cứu và phát triển, phổ biến kết quả 

nghiên cứu và phát triển, đào tạo các nhà nghiên cứu, đồng thời thực hiện các biện pháp 

cần thiết khác. 

 

(Giải quyết tranh chấp ô nhiễm môi trường và giảm thiệt hại) 

Điều 31 

1. Nhà nước sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để hòa giải, phân xử, v.v. các tranh 

chấp liên quan đến ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả, và thực hiện các biện pháp 

cần thiết khác để giải quyết thuận lợi các vấn đề phát sinh từ ô nhiễm môi trường. 

2. Nhà nước sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để thực hiện thuận lợi các biện pháp 

giảm thiểu thiệt hại do ô nhiễm môi trường. 

 

Mục 6: Hợp tác quốc tế về bảo tồn môi trường toàn cầu, v.v. 

(Hợp tác quốc tế về bảo tồn môi trường toàn cầu, v.v.) 

Điều 32 

1. Nhà nước sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm và thúc đẩy hợp 

tác quốc tế trong bảo tồn môi trường toàn cầu và để hỗ trợ bảo tồn môi trường ở các khu 

vực đang phát triển và các đặc điểm môi trường được công nhận về giá trị quốc tế - đóng 

góp cho cả phúc lợi của nhân loại và cuộc sống lành mạnh, văn hóa của người dân Nhật 

Bản (gọi tắt là “bảo tồn môi trường ở các khu vực đang phát triển v.v ...” trong Điều khoản 

này); cũng như để xúc tiến hợp tác quốc tế khác để bảo tồn môi trường ở các khu vực 

đang phát triển v.v. 

2. Nhà nước sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết để thúc đẩy hợp tác quốc tế một 

cách thuận lợi liên quan đến cả bảo tồn môi trường toàn cầu và bảo tồn môi trường ở 

các khu vực đang phát triển, v.v. (sau đây gọi là “bảo tồn môi trường toàn cầu, v.v.”), bao 

gồm cả việc đào tạo các chuyên gia về hợp tác quốc tế liên quan đến bảo tồn môi trường 

toàn cầu, v.v., thu thập, sắp xếp và phân tích thông tin về bảo tồn môi trường toàn cầu, 

v.v. ví dụ tình trạng môi trường ở các khu vực bên ngoài Nhật Bản. 



 

(Đảm bảo hợp tác quốc tế để giám sát, quan sát và các vấn đề khác) 

Điều 33 

Nhà nước sẽ nỗ lực đảm bảo hợp tác quốc tế để xúc tiến hiệu quả việc theo dõi, quan 

sát và đo lường tình hình môi trường liên quan đến bảo tồn môi trường toàn cầu, v.v. 

Nhà nước cũng sẽ nỗ lực xúc tiến hợp tác quốc tế để thực hiện khảo sát, kiểm tra và 

nghiên cứu bảo tồn môi trường toàn cầu, v.v. 

 

(Các biện pháp thúc đẩy hoạt động của chính quyền địa phương và các đơn vị tư nhân) 

Điều 34 

1. Xét đến vai trò quan trọng của chính quyền địa phương trong việc xúc tiến hợp tác 

quốc tế liên quan đến bảo tồn môi trường toàn cầu, v.v., Nhà nước sẽ nỗ lực thực hiện 

các biện pháp cần thiết, ví dụ: cung cấp thông tin, thúc đẩy các hoạt động của chính 

quyền địa phương để hợp tác quốc tế. 

2. Xét đến tầm quan trọng của các hoạt động tự nguyện do các đơn vị tư nhân v.v… thực 

hiện bên ngoài Nhật Bản đối với hợp tác quốc tế liên quan đến bảo tồn môi trường toàn 

cầu v.v…, Nhà nước sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết, ví dụ: cung cấp thông 

tin, thúc đẩy các hoạt động của các đơn vị tư nhân v.v… 

 

(Những cân nhắc trong thực hiện hợp tác quốc tế và các vấn đề khác) 

Điều 35 

1. Nhà nước, khi thực hiện hợp tác quốc tế, sẽ nỗ lực cân nhắc bảo tồn môi trường toàn 

cầu, v.v. tại các khu vực nơi hợp tác quốc tế được triển khai. 

2. Nhà nước sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết, ví dụ như cung cấp thông tin 

cho doanh nghiệp, để các doanh nghiệp cân nhắc đúng mức bảo tồn môi trường toàn 

cầu v.v… ở các khu vực bên ngoài Nhật Bản nơi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động 

kinh doanh. 

 

Mục 7: Chính quyền địa phương thực hiện chính sách 

Điều 36 

Chính quyền địa phương sẽ thực hiện toàn diện và có hệ thống đồng thời thúc đẩy các 

chính sách tương ứng với các chính sách quốc gia được quy định trong Mục 5 và các 

chính sách khác cần thiết cho bảo tồn môi trường phù hợp điều kiện tự nhiên - xã hội 

trong phạm vi thẩm quyền của chính quyền địa phương. Trong trường hợp này, tỉnh chủ 

yếu thực hiện các chính sách diện rộng và điều phối toàn diện các chính sách do các 

thành phố triển khai. 

 

Mục 8: Bên chịu chi phí và các biện pháp tài chính 

(Bên gây ra chịu chi phí) 

Điều 37 



Nhà nước và chính quyền địa phương sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo 

rằng khi Nhà nước, chính quyền địa phương hoặc các bên tương đương (gọi tắt là “các 

thực thể doanh nghiệp công” trong Điều này) thực hiện một dự án được coi là cần thiết 

và phù hợp để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường hoặc ngăn ngừa các ảnh hưởng đến bảo 

tồn môi trường tự nhiên (gọi tắt là “can thiệp liên quan đến ô nhiễm môi trường, v.v.” 

trong Điều này) sẽ cân nhắc đến sự cần thiết của việc ngăn ngừa kịp thời các ảnh hưởng, 

cân nhắc đến quy mô của dự án và các yếu tố khác; những người gây ra sự cố cho dự 

án phải chịu trách nhiệm một cách thích hợp và công bằng đối với toàn bộ hoặc một phần 

chi phí để thực hiện dự án, dựa trên nhận thức rằng buộc họ có trách nhiệm chi trả là 

phù hợp, có tính đến mức độ ảnh hưởng tới ô nhiễm môi trường gây ra v.v. và mức độ 

trách nhiệm được quy cho các hoạt động của họ. 

 

(Bên thụ hưởng chịu chi phí) 

Điều 38 

Nhà nước và chính quyền địa phương sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo 

rằng khi những người nhận được lợi ích đặc biệt từ việc thực hiện các dự án bảo tồn 

thiên nhiên ở những khu vực mà bảo tồn môi trường tự nhiên là đặc biệt cần thiết thì 

những người đó phải có trách nhiệm một cách phù hợp và công bằng đối với toàn bộ 

hoặc một phần chi phí để thực hiện các dự án đó trên cơ sở mức độ lợi ích nhận được. 

 

(Các biện pháp tài chính cho chính quyền địa phương) 

Điều 39 

Nhà nước sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp tài chính cần thiết và các biện pháp khác 

liên quan đến chi phí do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm để xây dựng và thực 

hiện các chính sách bảo tồn môi trường. 

 

(Hợp tác giữa Nhà nước và Chính quyền địa phương) 

Điều 40 

Nhà nước và chính quyền địa phương sẽ hợp tác thực hiện các chính sách bảo tồn môi 

trường. 

 

Chương 3: Hội đồng môi trường 

Mục 1: Hội đồng môi trường 

(Hội đồng môi trường trung ương) 

Điều 41 

1. Thành lập Hội đồng môi trường trung ương (sau đây gọi là “Hội đồng môi trường”) 

trong Cơ quan môi trường. 

2. Hội đồng sẽ chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ sau đây: 

(1) Xử lý các nhiệm vụ được quy định tại Điều 15 Khoản 3 liên quan đến Kế hoạch môi 

trường căn bản. 



(2) Nghiên cứu và thảo luận các vấn đề căn bản liên quan đến bảo tồn môi trường để 

phúc đáp yêu cầu tham vấn từ Thủ tướng. 

(3) Nghiên cứu và thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến bảo tồn môi trường để 

phúc đáp yêu cầu tham vấn từ Tổng giám đốc Cơ quan Môi trường hoặc các bộ trưởng 

có liên quan. 

(4) Ngoài các nhiệm vụ được đề cập trong ba khoản trên, thực hiện các nhiệm vụ được 

ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

3. Hội đồng có thể đệ trình ý kiến về các vấn đề được quy định trong khoản trước lên 

Thủ tướng, Tổng Giám đốc Cơ quan Môi trường hoặc các bộ trưởng có liên quan. 

 

(Cơ cấu tổ chức của Hội đồng môi trường trung ương) 

Điều 42 

1. Hội đồng có không quá 80 thành viên. 

2. Khi cần thiết, Hội đồng có thể chỉ định các thành viên đặc biệt để nghiên cứu và thảo 

luận các vấn đề đặc thù. 

3. Các thành viên Hội đồng và thành viên đặc biệt sẽ được Thủ tướng bổ nhiệm từ các 

học giả hoặc những người có chuyên môn hoặc kinh nghiệm liên quan đến bảo tồn môi 

trường. 

4. Các thành viên Hội đồng và các thành viên đặc biệt sẽ công tác bán thời gian. 

5. Bên cạnh những điều được quy định trong các khoản trước, các vấn đề cần thiết cho 

tổ chức và điều hành Hội đồng sẽ được quy định trong Sắc lệnh Nội các. 

 

(Hội đồng môi trường địa phương) 

Điều 43 

1. Tỉnh sẽ thành lập Hội đồng môi trường tỉnh để nghiên cứu và thảo luận về các vấn đề 

căn bản và các vấn đề liên quan đến bảo tồn môi trường thuộc phạm vi quyền hạn của 

tỉnh. 

2. Các vấn đề cần thiết cho tổ chức và điều hành Hội đồng môi trường tỉnh sẽ được quy 

định trong pháp lệnh của tỉnh. 

 

(Hội đồng môi trường thành phố) 

Điều 44 

Thành phố có thể thành lập Hội đồng môi trường thành phố, theo quy định của pháp lệnh 

thành phố, để nghiên cứu và thảo luận về các vấn đề căn bản và các vấn đề liên quan 

đến bảo tồn môi trường trong khu vực đô thị. 

 

Mục 2: Hội nghị kiểm soát ô nhiễm môi trường 

 

(Thành lập và chức năng) 

Điều 45 



1. Thành lập Hội nghị về Kiểm soát ô nhiễm môi trường (sau đây gọi là “Hội nghị”) trong 

vai trò một tổ chức đặc biệt thuộc Văn phòng Thủ tướng. 

2. Hội nghị sẽ thực hiện các chức năng sau đây. 

(1) Giải quyết các vấn đề được quy định tại Điều 17 Khoản 4 liên quan đến Chương trình 

kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

(2) Ngoài nhiệm vụ được đề cập trong khoản trước, hội nghị sẽ thảo luận về hoạch định 

các chính sách căn bản và toàn diện để kiểm soát ô nhiễm môi trường và thúc đẩy thực 

hiện các chính sách đó. 

(3) Ngoài các nhiệm vụ được đề cập ở hai khoản trước, hội nghị thực hiện các nhiệm vụ 

được ủy quyền theo quy định của các luật khác và sắc lệnh Nội các. 

 

(Tổ chức, v.v.) 

Điều 46 

1. Hội nghị bao gồm một chủ tịch và các thành viên Hội nghị. 

2. Thủ tướng sẽ là Chủ tịch. 

3. Các thành viên sẽ được Thủ tướng bổ nhiệm từ những người đứng đầu các bộ, ngành 

liên quan. 

4. Sẽ có thư ký hội nghị 

5. Các thư ký sẽ được Thủ tướng bổ nhiệm từ các quan chức của các bộ và các cơ quan 

liên quan. 

6. Thư ký sẽ hỗ trợ chủ tịch và các thành viên trong việc giải quyết các nhiệm vụ của Hội 

nghị. 

7. Công việc hành chính của Hội nghị sẽ do Cơ quan Môi trường xử lý. 

8. Bên cạnh những điều được quy định trong các khoản trước, các vấn đề cần thiết cho 

tổ chức và hoạt động của Hội nghị sẽ được quy định bởi nội các. 

 

Điều khoản dự phòng 

Luật này sẽ có hiệu lực vào ngày ban hành ngoại trừ các quy định tại Điều 43 và 44 sẽ 

có hiệu lực vào ngày được Chính phủ quy định và trong vòng một năm kể từ khi ban 

hành luật này. 


