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  الحمــد                                               ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  سالمة املنتجات الّصناعّية: القطاع

    
  

   152571أي عدد  رّ ال

  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2015 نوفمبر 26بتاريخ  

  إّن جملس املنافسة،

 أوت 14املؤرّخ يف  331جارة عدد مكتوب وزير التّ بعد اإلّطالع على 
لس بتاريخ و  2015 ، 152571حتت عدد  2015 أوت 17املرّسم بكتابة ا

لس  واملتضّمن طلب رأي   .الّصناعّيةمشروع قانون يتعلق بسالمة املنتجات حول ا
سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015   .واملتعّلق 
واملتعّلق  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 

لس املنافسة حول مشاريع الّنصو  ص بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 
  الرتتيبّية،

واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
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لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2015نوفمرب  26جللسة يوم اخلميس 

  توّفر الّنصاب القانوين،وبعد التأّكد من 
  ،الكتايب السّيدة مجيلة اخلبثاين يف تالوة تقريرها وبعد اإلستماع إىل املقّررة

لس املنافسة على ما يلي :وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة   

I - تقدمي امللف:  
  :ستشارةاإلطار العام لإل – √

ينــدرج مشــروع القـــانون املعــروض علـــى أنظــار جملــس املنافســـة يف إطــار مواكبـــة   
يف  ســـتوى التكنولـــوجي والبحـــوث العلميـــةامللتطـــور احلاصـــل علـــى لالتشـــريع التونســـي 

القطــــاع الّصـــــناعي ويف إطـــــار تنفيــــذ بـــــرامج الّتوأمـــــة مــــع اإلّحتـــــاد األورويب ومـــــا شـــــهده 
ـــال وحتقيـــ ـــة التشـــريع األورويب مـــن حتيـــني يف ا ق الّتوافـــق بـــني مقـــاييس الّســـالمة الوطنّي

ـــا   .واملواصـــفات األوروبيّـــة كمـــا ّمت إعـــداده قصـــد مزيـــد توضـــيح اإلجـــراءات املعمـــول 
  .وإدراج مفاهيم وآلّيات جديدة لبلوغ مستوى عال من محاية املستهلك

لـس مجلـة مـن املبـادئ  هذا وقد تضّمن مشروع القانون املعروض علـى أنظـار ا
  :نها خاّصةاجلديدة م
تعريف بعض املصـطلحات اجلديـدة املتداولـة يف القطـاع والـيت مل تـنّص عليهـا  -

ملطابقـــة وتقيـــيم املطابقـــة وعالمـــة املطابقـــة ومنـــتج  تراتيـــب فنّيـــة ســـابقة مثـــل الّتصـــريح 
  ...آمن أو منتج ميّثل خماطر أو خماطر جسيمة

وجعــل ) واملـوّرد واملـوزّعاملصــّنع والوكيـل (ضـبط التزامـات املتعامـل اإلقتصـادي  -
الّســالمة مــن خــالل حثّــه علــى الّتأّكــد مــن مطابقــة املنتجــات  دوره فــاعال يف منظومــة

واّختــاذ الّتــدابري الّتصــحيحّية الّالزمــة وإعــالم املســتهلكني والّتعــاون وإعــالم ســلط مراقبــة 
  .الّسوق لضمان صّحة وسالمة املستعملني
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ت الّالزمــة لعــدم عــرض - يف الّســوق منتجــات صــناعّية تشــّكل  إرســاء الّضــما
خمــاطر جســيمة والــيت متّكــن مــن توقّــع وحتديــد والوقايــة مــن اإلشــكالّيات الــيت ميكــن أن 
حتـــــدث يف مجيـــــع مراحـــــل الّسلســـــلة الّصـــــناعّية وتـــــؤثّر ســـــلبا علـــــى ســـــالمة املنتجـــــات 

املطابقـة املوضوعة على ذّمة املستعملني خاّصة إلزام املصّنع أو املوّرد مـن القيـام بتقيـيم 
ملطابقــــة ووضـــع عالمــــة املطابقـــة إن كانــــت  ئــــق الفنيّـــة وحتريــــر الّتصـــريح  وإلعـــداد الو

  .إجباريّة قبل عرض املنتج يف الّسوق ومتابعته حّىت بعد عرضه
حتديـــد التّـــدابري الـــيت يتعـــّني اّختاذهـــا ســـواء مـــن قبـــل املتعامـــل اإلقتصـــادي أو  -

  .صّحة وسالمة املستعملنيسلطة مراقبة الّسوق لتفادي املخاطر على 
مزيــد تــدعيم اآلليّــات املتعّلقــة حبمايــة صــّحة وســالمة املســتهلك قصــد تعزيــز  -

ثقة املستهلكني والّشركاء الّتجارّيني يف هذه املنتجات، وذلـك مـن خـالل الّتعـاون بـني 
ســـلط مراقبـــة الّســـوق واملتعامـــل اإلقتصـــادي واّختـــاذ بصـــفة إراديّـــة الّتـــدابري الّتصـــحيحّية 

إلجــــراءات الــــيت يّتخــــذها ســــواء املتعامــــل اإلقتصــــادي أو ا لّالزمــــة وإعــــالم املــــواطنني 
ســلطة مراقبــة الّســوق عنــد وجــود أســباب للشــّك يف أّن املنتجــات الّصــناعّية ميكــن أن 
عتبــار مــا متثّلــه ســالمة املســتهلكني مــن أمهيّــة  متثّــل خمــاطر علــى صــّحتهم وســالمتهم 

ـــة ومنّظمـــات غـــري حكوميّـــة ومجعّيـــات مهنيّـــة متزايـــدة لـــدى اجلميـــع مـــن ســـلط عم ومّي
  .وشركاء جتارّيني

حتديــــد جمــــال تــــدّخل ســــلطة مراقبــــة الســــوق حســــب نوعيّــــة القطــــاع وطــــرق  -
الّتعـــاون والّتنســـيق بـــني خمتلـــف ســـلط مراقبـــة الّســـوق ومصـــاحل الّديوانـــة وذلـــك لتـــأمني 

اإلنســـان إجـــراءات تـــدّخل موّحـــدة للحـــد مـــن خمـــاطر املنتجـــات علـــى صـــّحة وســـالمة 
  .وعلى البيئة

عتبـــار ضـــرورة تنســـيق ســـلط مراقبـــة الّســـوق  - إحـــداث شـــبكة اإلنـــذار املبّكـــر 
ـــــأثريات الّســـــلبّية  فيمـــــا بينهـــــا ومـــــع املتعـــــاملني اإلقتصـــــادّيني يف القطـــــاع للحـــــّد مـــــن الّت
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للمنتجـــات الـــيت تشـــّكل خمـــاطر وذلـــك مـــن خـــالل تبـــادل املعلومـــات يف أســـرع وقـــت 
  .تدّخلممكن ضما لفاعلّية ال

إحــــداث وكالــــة تعــــىن مبراقبــــة ســــالمة املنتجــــات الّصــــناعّية ومحايــــة املســــتهلك  -
  .   لتعزيز مراقبة املنتجات الّصناعّية ومحاية املصاحل اإلقتصاديّة للمستهلك

   

 اإلطار الّتشريعي و الّرتتييب :  
حـداث  1994جـوان  20املـؤرخ يف  1994لسنة  70القانون عدد  - املتعلـق 

لقــانون عــدد   92نظــام وطــين العتمــاد هيئــات تقيــيم املطابقــة كمــا ّمت تنقيحــه وإمتامــه 
  .2005أكتوبر  3املؤرخ يف  2005لسنة 

املتعلـق حبمايـة  1992ديسـمرب  7املـؤرّخ يف  1992لسـنة  117القانون عـدد  -
   .املستهلك
حـــداث  املتعّلـــق 1999 أفريـــل 5املـــؤرخ يف  1999لســـنة  769األمـــر عـــدد  -

الوكالــة الوطنّيــة للّرقابــة الصــّحية والبيئّيــة للمنتجــات وبضــبط مهاّمهــا وتنظيمهــا اإلداري 
  .واملايل وكذلك طرق تسيريها

املتعّلــــق بضــــبط  2006مــــاي  8املــــؤرخ يف  2006لســــنة  1340األمــــر عــــدد  -
تكـــام وســـري معـــايري اعتمـــاد هيئـــات تقيـــيم املطابقـــة وإجراءاتـــه وضـــبط تركيبـــة جلنـــة اإلح

  .أعماهلا
يتعلّــق بضــبط  2002 جــانفي 15مــؤرخ يف  قــرار مــن وزيــر الصــّحة العمومّيــة -

  .قائمة املنتجات اخلاضعة لنشاط الوكالة الوطنّية للّرقابة الصّحية والبيئّية للمنتجات
  

II - املالحظات:   
  :ةاملالحظات العامّ 

لس    :املالحظات العاّمة الّتاليةيثري مشروع القانون املعروض على أنظار ا
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لس الّنسخة الفرنسية من مشروع القانون*    .مل يتلّق ا
حية الوكالة الوطنّية لسالمة *  أحدث مشروع القانون املعروض من 

سنادها  حية أخرى سلط مراقبة الّسوق وقام  املنتجات ومحاية املستهلك ومن 
ون بني الوكالة وسلطة مراقبة الّسوق ودون تقريبا نفس املهاّم ودون بيان طريقة الّتعا

حتديد لطرق الّتنسيق واملشرف على عملّيات الّتنسيق وهو ما ميكن أن ينجّر عنه 
عدم وضوح املسؤولّيات وعدم حتقيق اهلدف املرجّو وهو احلفاظ على صّحة وسالمة 

توضيح اإلطار املؤّسسايت الذي سيضمن سالمة املنتجات املواطن، لذا يقرتح 
وإفراد كّل  من خالل تعداد خمتلف اهليآت املتدّخلة الّصناعّية وتوضيح هيكلته

هيكل بصالحّيات واضحة خاّصة به وإدراج مقتضيات توّضح طريقة الّتنسيق بني 
  .الوكالة وبني سلط مراقبة الّسوق

  :املالحظات اخلاّصة
  :الثّالث الفصل
لّنسبة إىل الّنقطة      هيئة "بـ" هيكل تقييم املطابقة"تغيري مصطلح  17يقرتح 

مع العنوان اخلامس من مشروع القانون املعروض ومع تقييم املطابقة وذلك تناغما 
ال على غرار  20املؤرخ يف  1994لسنة  70القانون عدد  الّنصوص القانونية يف ا

حداث نظام وطين العتماد هيئات تقييم املطابقة   1994جوان  كما ّمت املتعلق 
لقانون عدد    .2005أكتوبر  3املؤرخ يف  2005لسنة  92تنقيحه وإمتامه 

  
  

  :الّسادس الفصل
ذا الفصل تعريف للمنتج اآلمن وهو تعريف خمتلف عن الّتعريف الوارد      ورد 

 تعريف إدراجلّنقطة الثّانية من الفصل الثّالث من نفس مشروع القانون، لذا يقرتح 
لفصل الثّالث وإفراد كّل حالة خصوصّية بفصل،   شامل لكّل جوانب املصطلح 
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لّنسبة إىل الفصل الّسادس الذي بّني فيها الّصورة اليت يكون فيها  كما هو الّشأن 
لّرتاتيب الفنّية    .املنتوج آمنا يف حال غياب متطّلبات الّسالمة 

والثّامن الّلذين تضّمنا  ونفس املالحظة ختّص كّل من الفصلني الّسابع    
لّرتاتيب الفنّية  العناصر اليت يتّم أخذها بعني االعتبار يف غياب متطّلبات الّسالمة 

ال ا يف ا   . ويف غياب مواصفات وطنّية أو دولّية معمول 
  :الفصل الّسابع

ذا الفصل مصطلح  دون تعريفها " الّسلطة املكّلفة بتقييم املخاطر" ورد 
لذا يقرتح . ن أمهّيتها ومن دورها اإلستشاري يف جمال أدّلة املمارسات اجلّيدةلّرغم م

ا  تعريف املصطلح وحتديد هذه الّسلطة  وتفصيل مهاّمها وإفرادها بعنوان خاّص 
لّنسبة إىل سلطة مراقبة الّسوق   . كما هو الّشأن 

  :الفصل الّتاسع
إمكانّية إخضاع منتجات أو أسند هذا الفصل إىل الوزير املختّص قطاعّيا 

أصناف من املنتجات إىل تراتيب فنّية خاّصة دون حتديد للّشكل القانوين إلصدار 
هذه الّرتاتيب وهو ما يقرتح معه حتديد هذا اجلانب إلضفاء الّشفافّية والوضوح على 

  .النّص املعروض
  :الفصل احلادي عشر

ّتحّقق املنجزة من هيئة أدرج هذا الفصل الّتجارب والّتحاليل وعملّيات ال
تقييم املطابقة املعّينة كإجراء من بني اإلجراءات الّثالثة لتقييم املنتجات، ويقرتح يف 
عتبار أمهّية هذا اجلانب إضافة أن تكون اهليئة معتمدة على معىن  هذا اإلطار و

حداث نظام  1994جوان  20املؤرخ يف  1994لسنة  70القانون عدد  املتعلق 
لقانون عدد وطين ال لسنة  92عتماد هيئات تقييم املطابقة كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
عتبار أّن اإلعتماد هو اعرتاف رمسي من قبل 2005أكتوبر  3املؤرخ يف  2005  ،
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ملطابقة مبنح العالمات أو  الّسلطات املختّصة بشأن كفاءة هيئة الّشهادة 
العتماد على استقصاء أو تقييمالّشهادات أو إعداد الّتقارير يف جمال ما    .و

  :الفصل األربعون
إذا تدّخلت هيئة تقييم "اقتضت الفقرة الثّالثة من هذا الفصل ما نّصه 

املطابقة اليت ّمت تعيينها يف إجراء تقييم املطابقة، جيب أن تلحق عالمة املطابقة برقم 
ريخ ا ."تعريف اهليئة املعنّية حلصول على اإلعتماد من ويقرتح يف هذا اإلطار إضافة 

طرف هيئة تقييم املطابقة ضرورة أنّه ال ميكن ألّي هيئة منح عالمة مطابقة دون أن 
  .تكون هيئة معتمدة

  :الفصل اخلامس واألربعون
ال ميكن تعيني هيئة تقييم املطابقة إّال إذا  " ينّص هذا الفصل على أنّه 

ا اإلطار إضافة شرط أن تكون ويقرتح يف هذ:..." كانت تستجيب للّشروط الّتالية
 20املؤرخ يف  1994لسنة  70ون عدد متحّصلة على اإلعتماد على معىن القان

حداث نظام وطين العتماد هيئات تقييم املطابقة كما ّمت  1994جوان  املتعلق 
لقانون عدد    .2005أكتوبر  3املؤرخ يف  2005لسنة  92تنقيحه وإمتامه 

من نفس القانون يف ما  46وهو ما حيّقق أيضا الّتناغم مع مقتضيات الفصل     
يشرتطه يف خصوص ضرورة أن تكون مناولة هيئة تقييم املطابقة معتمدة وفقا 

  .للّتشريع اجلاري به العمل
  

 نوفمبر 26وصدر هذا الرّأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخ  
ّ الحبيب جبرئاسة السّيد   2015 لطفي   تين والّسادةوعضويّة السّيد  اء با

 وإيناس معطر حرم الوكيل وعماد الّدرويش  واليبن  سلوى  و  الّشعاللي
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وفوزي بن عثمان ومحّمد بن فرج والهادي بن مراد وشكري المامغلي  
  . نبيل السماتيوأّمن كتابة الجلسة السّيد  

 الرئيــس                                                               

 

 


