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جملس                                  اجلمهورية التونسيـــة                                                      
 املنافســة       

اجللســــة العاّمـــة   
     

ت احملتوية على مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد  :القطاع     الكلور.التصّرف يف املعّدات والّنفا
  
 

  

  

  172659 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2018 جانفي 15 بتاريخ
  

  

  

  إّن جملس املنافســة،
لس بتاريخ  بعد االّطالع على مكتوب وزير إبداء الرّأي واملتضّمن طلب  2017 ديسمرب 7الّتجارة املرّسم بكتابة ا

ت احملتوية على مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد التصّرف يف  وطرق يتعّلق بضبط شروطيف أمر حكومي  املعّدات والّنفا
  الكلور.
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد   املتعّلق 

  واألسعار.
املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

 جملس املنافسة.
لطّريقة القانونّية جللسة يوم  لس    .2018 جانفي 15 اإلثننيوبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
  الوة تقريره الكتايب، وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد صبحي شعباين يف ت

  

  

  

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

  
  

I  . ّتقدمي امللف: 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، أحال وزير  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال مبقتضيات الفصل  املتعّلق 

 وطرق يتعّلق بضبط شروط احكوميّ  اأمر ، إىل جملس املنافسة 2017ديسمرب  6 يفالّتجارة، مبقتضى املكتوب املؤرّخ 
ت احملتوية على مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور إلبداء رأيه فيه.   التصّرف يف املعّدات والّنفا
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  :ستشارةإلطار العام لال.ا1
مشروع األمر احلكومي الرّاهن يندرج يف إطار متابعة تنفيذ االلتزامات اليت  يتبّني ممّا جاء بوثيقة شرح األسباب أنّ 

لقانون عدد  ت العضويّة الثّابتة املصادق عليها  ا احلكومة الّتونسّية مبقتضى اتّفاقّية ستوكهومل للملّو لسنة  18تعّهدت 
ت ومبراقبة  1996جوان  10خ يف املؤرّ  1996لسنة  41القانون عدد  كذلكو  2004مارس  15املؤرّخ يف  2004 لّنفا املتعّلق 

لقانون عدد  املتعّلق بتبسيط  2001جانفي  30املؤرّخ يف  2001لسنة  14التصّرف فيها وإزالتها كما ّمت تنقيحه وإمتامه 
ا لّرتاخيص املسّلمة من طرف وزارة البيئة والّتهيئة الّرتابّية يف ا لّنظر.اإلجراءات اإلداريّة اخلاّصة    الت الرّاجعة هلا 

واعتبارا لإلشكالّيات اليت تطرحها خمتلف استعماالت مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور واملتمثّلة أساسا يف 
ت احملتوية على  الرّاهناألمر  هذا خماطرها على الصّحة يضبط شروط وطرق التصّرف البيئي الّسليم يف املعّدات والّنفا

لبيئة والصّحة والوقاية واحلّد منها مرّكبات ثنائي  الفينيل متعّدد الكلور لغاية جتّنب املخاطر واملضار اليت ميكن أن تلحقها 
  وذلك من خالل:

ت احملتوية على هذه املاّدة  منع استعمال - مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور وذلك بتحجري توريد املعّدات والّنفا
  لغاية بيعها أو تسليمها بصفة جمانّية أو مبقابل.وكذلك شرائها أو مسكها 

ت احملتوية على مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور واليت تتمّثل خاّصة يف  - حتديد التزامات حائزي املعّدات والّنفا
لّصيانة الّدوريّة ومسك خطّة للتصّرف فيها والّتصريح  إجراء الّتحاليل املخربيّة واالختبارات الفّنية الّضروريّة والتعّهد 

ا. ت احملتوية على املاّدة املذكورة ومسك سجّل خاص  ملعّدات أو الّنفا ت    للوكالة الوطنّية للتصّرف يف الّنفا
ت احملتوية على - مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور من خالل اجلرد الوطين هلا  ضبط آلّيات ومراقبة للمعّدات والّنفا

  ط الوطين ملعاجلتها وإزالة التلّوث منها.واملخطّ 
ت يعهد  ولضمان تفعيل هذه اآللّيات أحدث األمر احلكومي الرّاهن جلنة لدى الوكالة الوطنّية للتصّرف يف الّنفا

ت احملتوية على ّدد الكلور مرّكبات ثنائي الفينيل متع إليها إعداد املخّطط الوطين ملعاجلة وإزالة التلّوث من املعّدات والّنفا
  والّسهر على متابعة تنفيذه وحتيينه. 

  :.اإلطار الّتشريعي والّرتتييب2
  إىل مجلة الّنصوص القانونّية والّرتتيبّية الّتالية: موضوع االستشارةاألمر احلكومي خيضع 

صدار جمّلة الّشغل وعلى مجيع الّنصوص الّيت نّقحته أو  1966أفريل  30املؤرّخ يف  1966لسنة  72القانون عدد  - املتعّلق 
نوفمرب  2املؤرّخ يف  2011لسنة  115واملرسوم عدد  2007أفريل  2املؤرّخ يف  2007لسنة  19متّمته وخاّصة القانون عدد 

2011.  
صدار جمّلة املياه وعلى مجيع الّنصوص اليت نّقحته أو  1975مارس  31املؤرّخ يف  1975لسنة  18القانون عدد  - املتعّلق 

لقانون عدد    .2001نوفمرب  26املؤرّخ يف  2001لسنة  116متّمته وخاّصة 
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ملصادقة على االتّفاقّية الّدولّية لسنة  1980ماي  23املؤرّخ يف  1980لسنة  23القانون عدد  - لصيانة  1974املتعّلق 
لبحر.األرواح البشر    يّة 

حداث الوكالة الوطنّية حلماية احمليط وعلى مجيع  1988أوت  2املؤرّخ يف  1988لسنة  91القانون عدد  - املتعّلق 
املتعّلق بقانون املالّية لسنة  2016ديسمرب  17املؤرّخ يف  2016لسنة  78الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وخاّصة القانون عدد 

2017.  
لّرتخيص يف انضمام اجلمهوريّة الّتونسّية إىل اتّفاقّية  1995جويلية  10املؤرّخ يف  1995لسنة  63القانون عدد  - املتعّلق 

ت اخلطرة والتخّلص منها عرب احلدود.   زل بشأن نقل الّنفا
ت ومبراقبة التصّرف فيها وإ 1996جوان  10املؤرّخ يف  1996لسنة  41القانون عدد  - لّنفا زالتها كما ّمت تنقيحه املتعّلق 

لقانون عدد    .2001جانفي  30املؤرّخ يف  2001لسنة  14وإمتامه 
  املتعّلق بنقل املواّد اخلطرة عرب الطّرقات. 1997جوان  2املؤرّخ يف  1997لسنة  37القانون عدد  -
نضمام اجلمهوريّة الّتونسّية إىل بروتوكول سنة  1998أوت  4املؤرّخ يف  1998لسنة  68القانون عدد  -  1988املتعّلق 

نضمام اجلمهوريّة الّتونسّية إىل بروتوكول سنة  التّفاقّية الّدولّية لسالمة األرواح يف البحار لعام  1988املتعّلق  املتعّلق 
1974.  

زل" بشأن مراقبة نقل ملصاداملتعّلق  1999أوت  2املؤرّخ يف  1999لسنة  78القانون عدد  - قة على تعديل اتّفاقّية "
ت اخلطرة والتخّلص منها عرب احلدود املعتمد يف االجتماع الثّالث ملؤمتر األطراف   .الّنفا

ت العضويّة  2004مارس  15املؤرّخ يف  2004لسنة  18القانون عدد  - ملوافقة على اتّفاقّية ستوكهومل للملّو املتعّلق 
  الثّابتة.

ملوافقة على االتّفاق األوروّيب حول الّنقل الّدويل للمواّد  2008جوان  23املؤرّخ يف  2008لسنة  38القانون عدد  - املتعّلق 
  اخلطرة عن طريق الّرب.

صدار جمّلة الّسالمة والوقاية من أخطار احلريق  2009مارس  2املؤرّخ يف  2009لسنة  11القانون عدد  - املتعّلق 
ت. لبنا   واالنفجار والفزع 

ا. 1974نوفمرب  28املؤرّخ يف  1974لسنة  1064األمر عدد  -   املتعّلق بضبط مهّمة وزارة الصّحة ومشموال
ت يف احمليط.املتعّلق بتنظيم تصريف ال 1985جانفي  2املؤرّخ يف  1985لسنة  56األمر عدد  -   ّنفا
املتعّلق بضبط الّنظام األساسي للخرباء املراقبني الّتابعني  1990ديسمرب  25املؤرّخ يف  1990لسنة  2273األمر عدد  -

  للوكالة الوطنّية حلماية احمليط.
ت اخلطرة. 2000أكتوبر  10املؤرّخ يف  2000لسنة  2339األمر عدد  -   املتعّلق بضبط قائمة الّنفا
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املتعّلق بدراسة املؤثّرات على احمليط وبضبط أصناف  2005جويلية  11املؤرّخ يف  2005لسنة  1991ألمر عدد ا -
  الوحدات اخلاضعة لدراسة املؤثّرات على احمليط وأصناف الوحدات اخلاضعة لكرّاسات الّشروط.

حداث وكالة  2005أوت  22املؤرّخ يف  2005لسنة  2317األمر عدد  - ت وبضبط املتعّلق  وطنّية للتصّرف يف الّنفا
ألمر احلكومي عدد  املؤرّخ يف  2017لسنة  603مهاّمها وتنظيمها اإلداري واملايل وكذلك طرق تسيريها كما ّمت تنقيحه 

  .2017ماي  16
  املتعّلق بضبط مشموالت وزارة البيئة والّتنمية املستدمية. 2005نوفمرب  1املؤرّخ يف  2005لسنة  2933األمر عدد  -
جراءات فتح واستغالل املؤّسسات اخلطرة أو املخّلة  2006أكتوبر  9املؤرّخ يف  2006لسنة  2687األمر عدد  - املتعّلق 

  لصّحة أو املزعجة.
املتعّلق بضبط شروط إسناد الّرتاخيص ملمارسة أنشطة تصّرف  2009أفريل  13املؤرّخ يف  2009لسنة  1064األمر عدد  -

ت أو مواّد أخرى يف البحر. ت خطرة وتراخيص إلقاء نفا   يف نفا
سي عدد  -   املتعّلق بتسمية رئيس احلكومة وأعضائها. 2016أوت  27املؤرّخ يف  2016لسنة  107األمر الّر
سي عدد  - حلكومة. 2017سبتمرب  12املؤرّخ يف  2017لسنة  124األمر الّر   املتعّلق بتسمية أعضاء 
سي عدد  - حلكومة. 2017نوفمرب  25املؤرّخ يف  2017لسنة  247األمر الّر   املتعّلق بتسمية عضوين 
  :احملتوى املاّدي مللّف االستشارة.3

  حيتوي ملّف االستشارة على ما يلي:
لّلغة الفرنسّيةمع  فصال 26أمر حكومي يتضّمن  -   .ترمجة 
  وثيقة شرح األسباب. -
ت حمتوية على مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور. -   ملحق يتعّلق بوثيقة تبليغ حيازة معّدات او نفا
II:تقدمي.  

املرّكبات املصّنعة عن طريق استبدال ذرّات الكلور ) هي جمموعة من PCBمرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور (
)CI) بذرّات من اهليدروجني (H) يف مرّكب امسه ثنائي الفينيل (C6H5C6H5 وحيتوي جزئي ثنائي الفينيل متعّدد ،(

  ذرّات كلور. 10-1الكلور على 
ت العضويّة الثّابتة اخل طرة على صّحة اإلنسان وبيئته وهي وتعترب مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور من امللّو
ت العضويّة الثّابتة. مللّو   حمظورة على الّصعيد العاملي وفقا التّفاقّية ستوكهومل املتعّلقة 

وتستخدم ثنائّيات الفينيل متعّددة الكلور يف دهن األلوان الزّيتّية واملواّد الّالصقة ويف الّسوائل اخلاّصة بتشحيم 
ئّية.اآلالت الّصناعّية وكذ   لك تستخدم يف صنع العوازل يف احملّوالت واملكثّفات الكهر
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وحسب الّدراسات العاملّية فإّن الّرتكيزات العالية هلذه املاّدة تتسّبب يف حدوث تشّوهات للمواليد وأمراض الّسرطان 
  والكبد واضطراب األعصاب.

ت احملتوية على متعّددات الكلور  2000أكتوبر  10املؤرّخ يف  2000لسنة  2339هذا وقد صّنف األمر عدد  الّنفا
ت اخلطرة.   ثنائّية الفينيل ضمن قائمة الّنفا

لبيئة وال  لقائمة املذكورة إىل مصادقة الوزير املكّلف  ت اخلطرة املضبوطة  وختضع طرق التصّرف يف أصناف الّنفا
مكّرر  31رّخصت فيها الّسلطة املختّصة طبقا ألحكام الفصل ميكن معاجلتها لغاية إزالتها أو تثمينها إالّ يف املنشآت اليت 

ت ومبراقبة التصّرف فيها وإزالتها كما ّمت تنقيحه  1996جوان  10املؤرّخ يف  1996لسنة  41عدد  من القانون لّنفا املتعّلق 
لقانون عدد  الّذي يقتضي ما يلي: "ختضع إىل ترخيص مسبق من  2001جانفي  30املؤرّخ يف  2001لسنة  41وإمتامه 

ت اخلطر  لبيئة كّل مؤّسسة او منشأة تقوم بنشاط واحد أو أكثر مجع الّنفا ا الوزير املكّلف  ة وفرزها ونقلها وخز
ومعاجلتها وتثمينها وإزالتها... وال يسند الّرتخيص إّال بعد إمتام إجراءات املصادقة على دراسة املؤثّرات وفقا للّرتاتيب 

ا العمل...".   اجلاري 
من نفس هذا القانون على أنّه ميكن أن تضبط شروط وطرق التصّرف يف أصناف معّينة من  31وينّص الفصل 

لصّحة العمومّية، وهو اإلطار الذي تندرج ضمنه االستشارة هذ لبيئة و وامر يقرتحها الوزيران املكّلفان  ت  ه الّنفا
  الرّاهنة.

  
  

IV. املالحظات: 
 الّتاليتني: تعّني لفت نظر اجلناب إىل املسألتنيال يثري ملّف االستشارة أيّة مالحظة من زاوية املنافسة، إالّ أنّه 

لّنسبة لإلّطالعات: 1 .  
لس حتيني جمموعة من الّنصوص الواردة صلب قائمة االّطالعات وذلك بـ:   يقرتح ا

املتعّلق  1966أفريل  30املؤرّخ يف  1966لسنة  72القانون عدد ليصبح كاآليت: "عديل االّطالع املتعّلق مبجّلة الّشغل ت -
أفريل  2املؤرّخ يف  2007لسنة  19صدار جمّلة الّشغل وعلى مجيع الّنصوص الّيت نّقحته أو متّمته وخاّصة القانون عدد 

  ."2011نوفمرب  2املؤرّخ يف  2011لسنة  115واملرسوم عدد  2007
املتعّلق  1975مارس  31املؤرّخ يف  1975لسنة  18القانون عدد تعديل االّطالع املتعّلق مبجّلة املياه ليصبح كاآليت: " -

لقانون عدد  نوفمرب  26املؤرّخ يف  2001لسنة  116صدار جمّلة املياه وعلى مجيع الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وخاّصة 
2001".  

عتبار أّن القانون املؤرّخ يف تعديل االّطالع الرّاب - ملصادقة على االتّفاقّية الّدولّية لسنة  1980ماي  23ع   1974املتعّلق 
لبحر هو القانون عدد    .80وليس القانون عدد  23لصيانة األرواح البشريّة 
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املتعّلق بتكليف وزير الّشؤون االجتماعّية  2017نوفمرب  7املؤرّخ يف  2017لسنة  1183حذف األمر احلكومي عدد  -
دارة شؤون الوزارة  لّنيابة و سي عدد وتعويضه لقيام بوظائف وزير الصّحة   25املؤرّخ يف  2017لسنة  247ألمر الّر

حلكومة. 2017نوفمرب    املتعّلق بتسمية عضوين 
لّنسبة ملفهوم مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور:2 .  

ا كّل ماّدة تتكّون أو حتتوي  2عّرف الفصل  ّ من األمر احلكومي الرّاهن مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور على أ
على مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور وثالثي الفينيل متعّدد الكلور وثنائي الفينيل متعّدد الربوم أو كّل مزيج حيتوي 

ها يساوي أو يفوق على تركيز إمجايل هلذه املرّكبا   جزء يف املليون من الكتلة. 50ت أو ما شا
ملالحظة يف هذا اإلطار أنّه ال ميكن اعتماد هذا الّتعريف  ت  ضرورة أنّ واجلدير  زل بشأن نقل الّنفا اتّفاقّية 

ت املكّونة من ثنائي ملبادئ الّتوجيهّية الّتقنّية املستكملة لإلدارة الّسليمة بيئّيا للّنفا  اخلطرة وحتديدا الوثيقة املتعّلقة 
حّددت عليه أو امللّوثة به،  الفينيل متعّدد الكلور أو ثالثي الفينيل متعّدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعّدد الربوم أو احملتوية

  :كاآليتوذلك   لكّل ماّدة من هذه املوادّ  تعريفا منفصال
ا أن حيّل مكان  - مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور: هي جمموعة من املرّكبات العطريّة اليت تتكّون بطريقة ميكن 

  ذرّات كلورين.  10ذرّات اهليدروجني املوجودة يف جزيئات البيفينيل يصل عددها إىل 
ت املهلجنة وهي تشبه من حيث الّرتكيب  - مرّكبات ثالثي الفينيل متعّدد الكلور: هي جمموعة من اهليدروكربو

ا حتتوي على  ّ   حلقات فينيل بدال من حلقتني. 3الكيميائي مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور إالّ أ
  ثنائي الفينيل متعّدد الكلور.  واّد برومّية مماثلة ملرّكباتمرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الربوم: هي م -

ت العضويّة الثّابتة عّرفت ماّدة مرّكبات ا  كما أّن اتّفاقّية ستوكهومل للملّو ّ ثنائي الفينيل متعّدد الكلور على أ
ستخدام ذرّات اهليدروجني يف جزئي ثنائي الفينيل (حلقتان من الب - نزين مربوطتان برابط كربوينمرّكبات عطريّة تتشّكل 

  كربوين وحيد) بذرّات كلور يصل عددها إىل عشرة.
ت اخلطرة  2000أكتوبر  10املؤرّخ يف  2000لسنة  2339وإضافة إىل ذلك فإّن األمر عدد  املتعّلق بضبط قائمة الّنفا

ومتعّددات الربوم ثنائّية الفينيل ضمن  صّنف كّل من متعّددات الكلور ثنائّية الفينيل ومتعّددات الكلور ثالثّية الفينيل
ت حتت الّرمز "م    ".1امللحق الثّاين ضمن قائمة املكّو

ثنائي الفينيل متعّدد الكلور كما هو حمّدد  وبناء على كّل ما سبق، فإنّه يقرتح إّما اعتماد الّتعريف املتعّلق مبرّكبات
ملبادئ الّتوجيهّية الّتقنّية املستكملة لإلدارة الّسليمة لوثيقة املتعّلقة  ت العضويّة الثّابتة و بيئّيا  تّفاقّية ستوكهومل للملّو

ت املكّونة من ثنائي الفينيل متعّدد الكلور أو ثالثي الفينيل متعّدد الكلور أ و ثنائي الفينيل متعّدد الربوم أو احملتوية للّنفا
عليه أو امللّوثة به، أو تعويض عبارة "مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور" بعبارة "مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور 

بط شروط وطرق وثالثي الفينيل متعّدد الكلور وثنائي الفينيل متعّدد الربوم" ليصبح األمر احلكومي الرّاهن يتعّلق بض
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ت احملتوية على مرّكبات ثنائي الفينيل متعّدد الكلور وثالثي الفينيل متعّدد الكلور وثنائي  التصّرف يف املعّدات والّنفا
 2000أكتوبر  10املؤرّخ يف  2000لسنة  2339األمر عدد  الفينيل متعّدد الربوم وذلك انسجاما مع االتّفاقّيات املذكورة ومع

ت اخلطرة.املتعّلق بضب   ط قائمة الّنفا
  

سة السيّ  2018 جانفي 15 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ  وعضويّة  رضا بن حممودد بر
وّمخوسي بوعبيدي وأكرم الباروين  الّتونكيت ورجاء الشّواشي وشكري املامغلي حمّمد العّيادي وعمر السّيدة والّسادة

  .وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد الّشيخ روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل الّسمايت العبيدي وخالد السّالميومعز 
  

       

  يسالّرئـ                                        
  رضـا بن حممـود                                        

  
 

 

 

 


