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الجمهورية التونسيـــة                                                                                مجلس  
 المنافســة       

الجلســــة العاّمـــة    
     
 .اإلنتاج النّباتي وفق الطّريقة البيولوجيّة القطاع:       

  

  

  152581الرّأي عدد  
  المنافسةّصادر عن مجلس  ال

  2016 فيفري 25  بتاريخ

  
  إّن جملس املنافســة،

لس بتاريخ   2015 نوفمرب 12بعد االّطالع على مكتوب وزير الّتجارة املرّسم بكتابة ا
واملتضّمن طلب إبداء الرّأي يف مشروع قرار يتعّلق بتنقيح كرّاس الّشروط  750حتت عدد 

  الّنموذجي لإلنتاج الّنبايت وفق الّطريقة البيولوجّية.
املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد 

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

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّرتتيبّية،    وصيغ االستشارة الوجوبّية 
املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
لّطريقة القانونّية جللسة يوم  لس  وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2016فيفري  25اخلميس 
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
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وة تقريره الكتايب وإىل وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد صبحي شعباين يف تال
  مالحظات املقّرر العام السّيد حممد البحري القابسي، 

  
  

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

I ّتقديم الملف  .:  
عادة تنظيم  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال مبقتضيات الفصل  املتعّلق 

املنافسة واألسعار، أحال وزير الّتجارة مشروع قرار يتعّلق بتنقيح كرّاس الّشروط الّنموذجي 
  .لإلنتاج الّنبايت وفق الّطريقة البيولوجّية إىل جملس املنافسة إلبداء الرّأي فيه

  :ستشارةالعام لالاإلطار .1
االستشارة يف إطار حتسني مردوديّة قطاع الفالحة يندرج مشروع القرار موضوع 

البيولوجّية وحتيني اإلطار القانوين املنّظم له حّىت يكون مواكبا للّتغيريات العاملّية ونظرا لصعوبة 
إثبات وجود صنف من البذور والّشتالت املالئمة املنتجة وفق الّنمط البيولوجي على 

ت من الّضرو  ري تعديل كرّاس الّشروط الّنموذجي لإلنتاج الّنبايت مستوى الّسوق الّدولّية 
نّه مل ميكنهم  يف اّجتاه حذف إثبات املستعمل أو املستعملني إىل هيكل املراقبة والّتصديق 

  احلصول على مستوى الّسوق الوطنّية فقط على الّصنف املالئم للّنوع املعين دون الّدويل.
 :اإلطار الّتشريعي والّرتتييب.2
لفالحة البيولوجّية وخاّصة  1999أفريل  5املؤرّخ يف  1999لسنة  30القانون عدد  - املتعّلق 

  منه. 3الفصل 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015لسنة  36القانون عدد  -   املتعّلق 
  املتعّلق بتنظيم وزارة الفالحة. 2001فيفري  13املؤرّخ يف  2001لسنة  420األمر عدد  -
املتعّلق بضبط تركيبة الّلجنة الوطنّية  2012ماي  26املؤرّخ يف  2012لسنة  438األمر عدد  -

  للفالحة البيولوجّية وطرق سريها.
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ملصادقة على كرّاس الّشروط  2001فيفري  28قرار وزير الفالحة املؤرّخ يف  - املتعّلق 
لقرار املؤرّخ يف الّنموذجي لإلنتاج النبّ   4ايت وفق الّطريقة البيولوجّية كما هو منّقح ومتّمم 

  .2013جانفي 
  :مللّف االستشارةاحملتوى املاّدي .3

لس على:   حيتوي ملّف االستشارة املعروض على أنظار ا
لغاء الفقرة الفرعّية  - لّلغتني العربّية والفرنسّية، ويتضّمن فصلني يتعّلق األّول  مشروع قرار 

من كرّاس الّشروط الّنموذجي لإلنتاج الّنبايت وفق الّطريقة البيولوجّية  8"أ" من الفصل 
نّه ملوتعويضها بـ   ميكنهم "إثبات املستعمل أو املستعملني إىل هيكل املراقبة والّتصديق 

، ويتعّلق الثّاين احلصول على مستوى الّسوق الوطنّية على صنف مالئم للّنوع املعين"
لرّائد الّرمسي للجمهوريّة الّتونسّية.   بنشر القرار 

  وثيقة شرح األسباب. -
 

II. 1تقديم قطاع اإلنتاج النّباتي وفق الطّريقة البيولوجيّة:  
صلة بطريقة اإلنتاج البيولوجّية كّلما احتوت يعترب املنتج حامال لتنصيصات ذات 

ته على تنصيصات ئقه الّتجاريّة أو مكّو نّه ّمت  عنونته أو إشهاره أو و توحي للمشرتي 
ته وفق طريقة اإلنتاج البيولوجّية اّليت تتمّثل يف طريقة إنتاج  احلصول عليه أو على مكّو

  و حمّولة دون استعمال مواّد كيميائّية اصطناعّية.املنتجات الفالحّية على حالتها الطّبيعّية أ
ويقتصر اإلنتاج الّنبايت وفق الّطريقة البيولوجّية على استعمال البذور ومواّد اإلكثار الّنبايت 
لّنسبة للبذور واملشاتل األصلّية  املنتجة وفق الّطريقة البيولوجّية إذا كانت املشاتل األم 

بايت املنتجة طبقا ملقتضيات كرّاس الّشروط الّنموذجي لإلنتاج الّنبايت لّنسبة ملواّد اإلكثار النّ 
  وفق الّطريقة البيولوجّية.

                                                            
   المتعلّق بالفالحة البیولوجیّة. 1999أفریل  5المؤّرخ في  1999لسنة  30القانون عدد  -المصدر:   1

المتعلّق بالمصادقة على كّراس الّشروط النّموذجي لإلنتاج النبّاتي وفق الّطریقة  2001فیفري  28قرار وزیر الفالحة المؤّرخ في   - 
  2013جانفي  4ؤّرخ في البیولوجیّة كما ھو منقّح ومتّمم بالقرار الم
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ملالحظة أّن الفصل  من كرّاس الّشروط الّنموذجي لإلنتاج الّنبايت وفق   8واجلدير 
لقرار املؤرّخ يف  إنتاج  ينّص على أنّه : " جيب 2001فيفري  28الّطريقة البيولوجّية امللحق 

البذور وشتالت اإلكثار الّنبايت املستعملة يف اإلنتاج وفق الّطريقة البيولوجّية حسب طريقة 
  اإلنتاج هذه خالل جيل على األقّل أو خالل فرتيت إنبات إذا تعّلق األمر بزراعات دائمة.
ريقة غري أنّه ميكن استعمال البذور ومواّد اإلكثار الّنبايت غري املتحّصل عليها وفق الطّ 

لفالحة املنصوص عليه  البيولوجّية خالل املرحلة االنتقالّية احملّددة بقرار الوزير املكّلف 
لفالحة  1999أفريل  5املؤرّخ يف  1999لسنة  30من القانون عدد  5لفصل  واملتعّلق 

  البيولوجّية وذلك يف صورة توّفر الّشروط الّتالية:
نّه إثبات املستعمل أو املستعملني إ-أ مىل هيكل املراقبة والّتصديق  مكا  مل يكن 

  على صنف مالئم للّنوع املعين. الّسوق الوطنّيةاحلصول على مستوى 
مللحقني -ب  1مل تقع معاجلة الّشتالت منذ عملّية البذر إّال بواسطة املواّد املنصوص عليها 
املصاحبني هلذا الكرّاس ومبقتضى الّشروط املنصوص عليها أو ّمت إنتاج الّشتالت طبقا  2و

ملقتضيات الفصل األّول من كرّاس الّشروط هذا خالل مّدة دنيا تساوي سّتة أسابيع قبل 
  اج".اإلنت

حيث ّمت  2013جانفي  4هذا وقد ّمت تنقيح هذا الفصل مبقتضى القرار املؤرّخ يف 
"إثبات املستعمل أو املستعملني إىل هيكل تعديل الفقرة "أ" منه لتصبح كما يلي : 

نّه  على  الّسوق الوطنّية والّدولّيةاحلصول على مستوى  مل ميكنهماملراقبة والّتصديق 
  .ملعين"صنف مالئم للّنوع ا

ويف هذا اإلطار فإنّه قد ّمت حتديد الفرتة االنتقالّية اّليت يرّخص خالهلا يف استعمال 
البذور ومواّد اإلكثار اّليت مل يتّم احلصول عليها وفق الّطريقة البيولوجّية، وذلك من فيفري 

. 2001فيفري  28مبقتضى قرار وزير الفالحة املؤرّخ يف  2007ديسمرب  31إىل غاية  2001
، وذلك مبقتضى 2015ديسمرب  31وّمت الّتمديد يف هذه الفرتة بثماين سنوات أي إىل حدود 

  .2008نوفمرب  25قرار وزير الفالحة واملوارد املائّية املؤرّخ يف 
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III.  :المالحظات  
  يثري مشروع القرار الرّاهن املالحظتني الّتاليتني:

لقانون عدد  - سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36يتعّني استكمال قائمة االّطالعات 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار.  2015   املتعّلق 

ثبات أنّه مل ميكنهم  - مبقتضى مشروع القرار الرّاهن فإّن املستعمل أو املستعملني مطالبون 
مالئم للّنوع املعين وذلك عند استعمال  احلصول على مستوى الّسوق الوطنّية على صنف

البذور ومواّد اإلكثار الّنبايت غري املتحّصل عليها وفق الّطريقة البيولوجّية، دون الّلجوء إىل 
إثبات ذلك على مستوى الّسوق الّدولّية، وطبقا للفرتة الّزمنّية اّليت يتّم ضبطها مبقتضى قرار 

عتبار أّن موعد ا  2015ديسمرب  31نقضاء هذه الفرتة الّزمنّية هو يوم من وزير الفالحة. و

، فإنّه يتعّني متديد هذه الفرتة بصفة سابقة 2008 نوفمرب 25 مبقتضى القرار املؤرّخ يف احملّددة
مع املصادقة على مشروع القرار الرّاهن لكي ال يصبح هذا القرار غري ذي جدوى  أو متزامنة

  وغري قابل للّتطبيق.
 

د  برئاسة السيّ  2016فيفري   25  بتاريخلمجلس المنافسة    ةالرّأي عن الجلسة العامّ وصدر هذا  
وعضويّة السّيدتين والّسادة لطفي الّشعاللي وسلوى بن والي وماجدة بن  الحبيب جاء با  

جعفر وعماد الّدرويش  ومحّمد بن فرج والهادي بن مراد وشكري المامغلي وأّمن  
  .السّيد نبيل الّسماتي  كتابة الجلسة

 
                       

  الـرّئــيس                                                         
 
 
 
 
 
 
 


