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                                                       الّتونسّية اجلمهوريّة
  جملـس املنافـسة

  172634امللف عدد 
  استشاري  امللف:

 مشروع أمر املوضوع:
  أكياس البالستيك القطاع:

 
  172634الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 
  2017 ماي 4 خ  بتاري

 
  املنافسة،إّن جملس 

  
لس حتت بكتابة رّسماملوزير الصناعة والتجارة على مكتوب إّطالعه بعد         ا

مشروع أمر حول  هرأي طلب واملتضّمن 2017مارس  24بتاريخ  172634 عدد
حكومي يتعّلق بضبط أنواع األكياس البالستكّية ذات اإلستعمال الوحيد اليت مينع 

لّسوق الداخلّيةإنتاجها وتوريدها    .وتوزيعها ومسكها 

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
  .عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعّلق  2015

  

 2016أوت  19ؤرخ يف امل 2016لسنة  1148كومي عدد احلمر وعلى األ

لس املنافسة حول مشاريع ق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة تعلّ ملوا الوجوبية 
  .النصوص التشريعية والرتتيبية
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واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  
لس وفق الّصيغ  القانونّية وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  .2017ماي  4 جللسة يوم اخلميس
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

  تقريرها الكتايب.يف تالوة  السّيدة بثينة األديب ةوبعد االستماع إىل املقّرر 
  

لس املنافسة على ما يل   ي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
  

 اإلطار العاّم لالستشارة  

 41يف إطار إصدار األوامر التطبيقّية للقانون عدداملعروض  يندرج مشروع األمر     

ت ومراقبة التصّرف فيها 1996جوان  10املؤرخ يف  1996لسنة  لنفا املتعّلق 
منه على إمكانّية "اختاذ إجراءات خاّصة تنّظم صنع  11وإزالتها، إذ ينّص الفصل 

ومسكها وتسويقها من أجل تسهيل عمليات  هاأصناف معّينة من املنتجات وتكيفي
ت اليت تتولد عنها وعند الضرورة ميكن اختاذ إجراءات خاّصة متنع أو  إزالة النفا

  حتّدد استعمال مواد للف أو للتعليب..." 
من نفس القانون على أنّه ميكن  اختاذ تراتيب تنّظم طرق  29كما ينّص الفصل    

الصنع وحتّدد أصناف املواد والعناصر اليت تضاف إىل بعض املصنوعات لغاية تسهيل 
وميكن أن تنّص الرتاتيب على منع بعض املعاجلات  .عمليات االستعادة والتثمني

وامر يقرتحها وتضبط هذه .وبعض أصناف املزج واالقرتان مع مواد أخرى الرتاتيب 
لبيئة.   الوزير املكّلف 
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ويهدف مشروع األمر املذكور وفقا ملا جاء بوثيقة شرح األسباب إىل ضبط       
أنواع األكياس البالستكية ذات االستعمال الوحيد اليت مينع إنتاجها وتوريدها 

لّسوق الداخلية مبا يضمن الوقاية واحلّد من  ا السلبية وتسويقها وتوزيعها  ثريا
على احمليط وصحة املواطن وعلى التنوّع البيولوجي احليواين والنبايت ومجالية األوساط 
واملنظومات احلضرية والريفية والطبيعية وعلى األنشطة االقتصاديّة على غرار السياحة 

  والفالحة.
  سواء يةإنتاج األكياس البالستيكاملعروض مشروع األمر  مينع ،وهلذه األسباب     

ا و من االت مدجمة أو حبمّ كانت  مهما كانت  ميكرون 40اليت ال يفوق مسكها دو
بنقاط بيع  لرت مهما كان مسكها واليت يتم توفريها 30سعتها واليت ال تتجاوز سعتها 

نوي، كذلك توريدها وتسويقها وتوزيعها جما أو و  املواد يف شكل لف أويل أو 
البالستيك القابل للتحلل  نع على األكياس املكونة من. كما ينسحب هذا املمبقابل

ذات الرتكيز العايل من  عن طريق األكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية واألكياس
املعادن الثقيلة. وتستثىن من جمال تطبيق هذا األمر األكياس البالستيكية بدون 

  محاالت وذات اللون احملايد والشفاف املخصصة لكيل أو وزن املواد الغذائية.
قابلة الكياس كما يقرتح مشروع األمر أنواع األكياس البديلة املتمثلة يف األ     

 1)2011( 22.127ملقتضيات املواصفة التونسية ن ت  ولوجي طبقاالبيل للتحلّ 
  دة اإلستعمال.إلضافة إىل األكياس متعدّ 

  
  

اهلام على مستوى  ل املشروع املعروض يف إطار مواكبة التحول والتطورويتنزّ     
والتدهور س املبادئ األساسية للحماية من التلوث املقارنة اليت تكرّ  قوانني البيئة

                                                 
1 Indice de classement NT 22.127(2011) Numéro d'enregistrement : 18101 Date d'enregistrement: 
30/11/2011, La présente norme tunisienne est identique à la norme européenne EN 13432:2000 
+AC:2005 
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املنتج إ ) ومبدPrincipe pollueur payeurالبيئي كمبدأ العهدة على امللوث(
ومفهوم املسؤولية املوسعة للمنتج وكذلك   Producteur récupérateur)املسرتد(
تطوير آليات تفعيل هذه القوانني وطرق إنفاذها بتأهيل وتدعيم األجهزة  يف إطار

ملراقبة واملعاينة وال زجر وال سيما تلك املنصوص عليها صلب القانون عدد املعنية 
الصحة  حفظ تراتيب مبخالفة املتعلق 2016أفريل  5املؤرخ يف  2016لسنة  30

  احمللية. للجماعات الراجعة ملناطق العامة والنظافة
  .املعروضاحلكومي ذلك هو الغرض من مشروع األمر 

 دراسة الّسوق:  

  املرجعّية يف امللف الرّاهن بسوق توزيع األكياس البالستكّية.تتعّلق الّسوق 
ا  البالستيكية األكياسف وتعرّ  األكياس املصنوعة من مادة البالستيك سواء  بكو

ا أو ملحقة  االت مدجمةكانت حبمّ    .أو من دو
ا  العنصر العضوي طويل الكتلة متحصل عليه عن وتعّرف ماّدة البالستيك بكو

يالتكثيف أو االلتحام أو تركيبة متعدّ طريق  ة  ةدة اإلضافات أو  طريقة أخرى مشا
انطالقا من كتل ذات وزن كتلي أقل أو عن طريق حتوير كيميائي لكتل طبيعية، 

  .وميكن إضافة مواد أخرى للمركب طويل الكتلة
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  وحدة إنتاج أكياس البالستيك                             

  
الدراسات العلمّية أّن الضرر الناجم عن األكياس البالستكّية يبقى قائما نت وقد بيّ 

عتبار أّن عملّية  يف خمتلف األوساط الطبيعية، حىت بعد حتّوهلا إىل جزئيات صغرية 
التجزئة تفرز جسيمات صغرية خطرة قادرة على الرتاكم يف خال الكائنات ممثّلة 

ديدا متزايدا للحياة وللتنوّ  ع البيولوجي الربي والبحري، حيث أّن هذه بذلك 
ل إىل اإلنسان ضمن السلسة الغذائية وما ميكن أن يرتتب عنها من اجلزئيات تتحوّ 

موعة الوطنّية.   أضرارا صحّية وبيئية وخسائر اقتصادية تتحمّلها ا
لتعاون مع  2ووفقا لدراسة ت  منجزة من قبل الوكالة الوطنّية للتصرف يف النفا

 VIVERDIS مبعّية مكتب الدراسات  GIS الوكالة األملانية للتعاون الدويل 
عة لألكياس البالستكية يقّدر فإّن عدد الشركات املصنّ  2013صادرة بتاريخ نوفمرب 

                                                 
2 Etude technico-économique et environnementale sur les alternatives aux sacs de caisse en plastique 
ordinaire à usage unique dans la grande distribution en Tunisie, Agence Nationale de Gestion des 
Déchets Coopération Allemande au Développement Agence Allemande de Coopération Internationale 
GIZ Chef de Mission GIZ/PPE, Etablie par Ahmed Elleuch, Expert environnementaliste Fatma 
Methenni, Experte en communication Abdelaziz Frikha, Expert économiste, Tunis, Novembre 2013. 
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شطة يف جمال صناعة البالستيك وتوزّ  273شركة من جممل  90بـ ع هذه شركة 
الشركات النسبة األهّم من أكياس البالستيك للمساحات التجارية الكربى اليت توزع 

من جمموع   %30ل مليون كيس من البالستيك أي ما ميثّ  315جما ما يقارب 
  األكياس املستهلك على املستوى الوطين.

الدراسة بسلوكيات املستهلك الذي يعتمد يف توفري حاجياته كما  اهتمت هذه 
  من منتوجات. على ما توفرّه املساحات الكربى

نة من عيّ اعتمدت أيضا على عملّية سرب آراء لالدارسة وجتدر اإلشارة إىل أّن هذه  
مساحات جتارية وهي على  87 لـ حرفاءميثّلون مستهلك  1400املستهلكّني عددهم 
ومن أهّم  ،بري، املغازة الكربى، جيان،كادي، مركيوروكاديو التوايل:كارفور، مون

  النتائج اليت انتهى إليها سرب اآلراء هي كاآليت:

  
 économique et environnementale sur les alternatives-tude technicoEاللمصدر: 

aux sacs de caisse en plastique ordinaire à usage unique dans la 
grande distribution en Tunisie  

رة  - حول إمكانية ختّلي املستهلك عن استعمال األكياس البالستيكية عند ز
م من املستجوبني صرّ  % 93 املساحة الكربى: انتهت النتائج إىل أنّ  ّ حوا أ

  موافقون على التخّلي عن استعمال األكياس البالستكّية.
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حول البدائل املستعملة لتعويض الكيس البالستيكي: تفيد نتائج سرب اآلراء  -

  نة املستجوبة تؤكد امتالكها بدائل للكيس البالستكي.من العيّ  % 88أّن 

  
أّما عن مصادر علمهم بضرورة التخّلي عن استعمال األكياس، فإّن عمليات  -

التوعّية اليت تنتهجها عديد املساحات التجارية من خالل تشجيعها وعرضها 
تليها  % 47 بـقّدرت بيئة تعترب املصدر األهّم بنسبة للألكياس صديقة 

  اإلعالم. لوسائ مباشرة محالت التوعّية عرب
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  للحّد من استعمال األكياس البالستكّية: الوطنّية   تطّور املنظومة الرتتيبية
متّيزت املنظومة القانونّية بتونس بدعمها لسياسة احلّد من استعمال الكيس 

  البالستكي ومن أهّم هذه الّنصوص نشري إىل ما يلي:
ت  1996جوان  10املؤرخ يف  1996لسنة  41القانون عدد  - لنفا املتعلق 

لقانون عدد  لسنة  14ومبراقبة التصرف فيها وإزالتها كما مت تنقيحه وإمتامه 
املتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية  2001جانفي  30املؤرخ يف  2001

االت  لرتاخيص املسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الرتابية يف ا اخلاصة 
لنظر وخاصة ا  .منه 29و  11لفصلني الراجعة هلا 

املتعلق بضبط  1997جوان  2املؤرخ يف  1997لسنة  1102األمر عدد  -
اللف واملعلبات املستعملة والتصرف فيها كما  شروط وطرق استعادة أكياس

ألمر عدد   .2001أفريل  10املؤرخ يف  2001لسنة  843مت تنقيحه 
بضبط واملتعّلق  2000أكتوبر  10املؤرخ يف  2000لسنة  2339األمر عدد  -

ت اخلطرة  .قائمة النفا
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أّما على املستوى العاملي فإّن العديد من الدول انتهجت سياسة منع الكيس 
دول أخرى فيما اعتمدت جنوب افريقيا و الصني  و فرنسا على غرار البالستكي

عت سياسة الرسكلة كما هو سياسة تسليط ضريبة على مثن الكيس وأخرى شجّ 
خلريطة:   مبّني 

  

  
   مشروع األمر:حمتوى 

 وحيدالستعمال االذات  يةإنتاج األكياس البالستيكاملعروض مشروع األمر  مينع    
ا و من االت مدجمة أو حبمّ كانت   سواء مهما   ميكرون 40اليت ال يفوق مسكها دو

 لرت مهما كان مسكها واليت يتم توفريها 30كانت سعتها واليت ال تتجاوز سعتها 
نوي كذلك توريدها وتسويقها وتوزيعها و  بنقاط بيع املواد يف شكل لف أويل أو 

قابل البالستيك نة من ال. كما ينسحب هذا املنع على األكياس املكوّ جما أو مبقابل
واألكياس ذات الرتكيز العايل   األكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائيةعن طريق  للتحلل

  من املعادن الثقيلة. 
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  استثىن مشروع األمر من جمال تطبيقه كّل من :وقد  
االت وذات اللون األكياس البالستيكية بدون محّ وهي  ،أكياس اللف األويل -

  .حدةص لكيل أو وزن كل مادة على احملايد والشفاف اليت ختصّ 
ملقتضيات املواصفة التونسية ن ت  طبقااألكياس القابلة للتحلل البيولوجي و -

  دة اإلستعمال.إلضافة إىل األكياس متعدّ  )،2011( 22.127
ويتنزل هذا األمر يف إطار الّتمشي الّتدرجيي ملنع إنتاج واستعمال األكياس    

ت يف  ا البالستكية ملا متثّله من إشكاليات وصعو عملية التصرف فيها واستعاد
ا.   نظرا لتناثرها وصعوبة جتميعها بسبب صغر حجمها وخفة وز

  جمال تطبيق هذا النّص:   
أصناف معينة مسك  وجمال إنتاج و توزيع وتوريد ينطبق مشروع هذا األمر على 

  البالستيكية.األكياس من 
  :موضوع املنع

 ملحقة سواء كانت حبماالت مدجمة أو،مبقابلسواء جما أو  يةاألكياس البالستيك
ا واليت يتم توفريها للمستهلك يف شكل لف أو  نويأمن دو واليت تتوفر  ،ويل أو 

  فيها إحدى اخلاصيات الفنية التالية:
مهما كنت ميكرون  40ذات مسك يقل عن  يةاألكياس البالستيككافة  - 

 لرت مهما كان مسكها. 30سعتها وذات سعة تقل عن 

لاأل -  قابلة للتفكك عن طريق األكسدة أو كياس البالستيكية املسماة 
وال تستجيب ملقتضيات املواصفة التونسية ن ت  لتجزئة الفيزيوكيميائيةا

22.127 )2011(. 
حتتوي على جمموع تركيز من املعادن الثقيلة (رصاص وكروم  ألكياس اليتا - 

 ،الكيميائية تركيبتهاضمن   100ppmفوقي) ،...سداسي وكادميوم وزئبق
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وخاصة األكياس اليت ال حتمل معلومات الدالة على املنتج وخاصياته الفّنية  - 
  :منها

o ،إسم املصنع 

o والسعة مواد الصنع واملقاسات والسمك، 

o  ت حول ا. طرق التصرف يف األكياس بعد استعماهلابيا اية حيا  ويف 

o ريخ الصنع 

o  يس قابل للتحلل ك"لنسبة لألكياس القابلة للتحلل البيولوجي عبارة
 .واملواصفة املرجعية ذات العالقة "البيولوجي

 : لسمك   يف ما يتعّلق 
مللف، فإنّه   جتدر  وفقا ملا ورد بوثيقة شرح أسباب مشروع األمر املضّمنة 

ميكرون، إال أنّه  50اإلشارة إىل أنّه يف البداية كان التوجه حنو حتديد السمك ب
بعد مشاورات عديدة مع خمتلف األطراف املتدخلة يف القطاع من مهنيني 

نات خمتلفة لألكياس وخمتصيني وبطلب من أصحاب املهنة وبعد مقارنة عي
ا ومسكها ّمت اإلتفاق على ختفيضه ليصبح   40البالستكية من حيث خصوصيا

عتبار أنّه يضمن إعادة استعمال األكياس البالستكية.   ميكرون 
إىل املراقبة الفنية  توريد األكياس البالستكيةمشروع األمر الراهن كما أخضع 

  . اآللية عند التوريد

والنظافة العامة والسالمة  ولغاية حتقيق مستلزمات حفظ الصحة السياقويف نفس 
لرجوع للتشريع  املخالفات هلذا األمر وتتبعها ومحاية البيئة عامة،تتم معاينة وزجرها 

 1992ديسمرب 7املؤرخ يف  1992لسنة  117اجلاري به العمل وخاصة القانون عدد 
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 1996جوان  10املؤرخ يف  1996لسنة 41لقانون عدد املتعلق حبماية املستهلك وا
ت ومبراقبة التصّرف فيها وإزالتها لنفا   .املتعلق 

  

  وضعّية املنافسة على إثر صدور هذا النّص:تقييم  

هيل قطاع صناعة يف إطار مشروع األمر الراهن  ندرجي :على مستوى اإلنتاج - 

األكياس ليواكب التجديد واالبتكار على املستوى الدويل يف أساليب الصنع 
طرق اإلنتاج واإلنتاج املتجه حنو املواد القابلة للتحلل البيولوجي وتطوير 

إلضافة إىل تغيري السلوكيات وأمناط االستهالك  واالستعادة والتثمني والرسكلة، 
هيلها يف اجتاه إنتاج األكياس متعّددة االستعمال الصناعات التقليديوتطوير  ة و

  3وخاّصة األكياس القابلة للتحلل البيولوجي. 

إنتاج هذا الصنف اجلديد من األكياس لن يتطلب  عن أنّ هذا فضال 
استثمارات جديدة أو إضافية لتغيري منظومة اإلنتاج سواء منها املعتمدة على 

أو على اآلالت لصنع األكياس  مرتفع الكثافة اآلالت مرتفعة السرعة للبالستيك
بلة البالستكية منخفضة الكثافة، كما أنّه ميكن صنع األكياس البالستكية القا

ستعمال نفس منظومات اإلنتاج امل رة حاليا لدى توفللتحلل البيولوجي 
  الصناعيني وأنّه يتعّني فقط تعويض املواد األولّية.

قطاع صناعة األكياس مع تنشيط بقّية القطاعات املنتجة ملواد : تعصري النتيجة       
أولّية قابلة للتحلل كقشور البطاطا وبقا اخلشب وغريها من املواد الطبيعية 

هيل هذا القطاع يساهم يف  ،املمكن اعتمادها يف هذه الصناعة لتايل فإّن  و

                                                 
3 Biodégradabilité :Afin de pouvoir être désigné valorisable par des méthodes organiques, chaque 
emballage, matériau d’emballage ou composant d’emballage doit être biodégradable de façon 
inhérente et ultime, comme démontré par les essais en laboratoire (voir article 6) et doit être 
conforme aux critères et aux niveaux d'acceptation indiqués en Annexe A.2. 
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اد األولّية اليت جتميع املو  على مستوىتثمني بقا املواد وخلق مواطن شغل 
 ستعتمد كمدخالت إلنتاج أكياس صديقة للبيئة.

ذا الصنف من على مستوى التوريد -  : يشّكل التوريد إحدى حلقات التزّود 

لتايل  على إجناح إسرتاجتية تطوير قطاع يساعد تنظيم التوريد  فإنّ األكياس و
 صناعة األكياس يف خمتلف حلقاته.

تشّكل نسبة واليت : يساهم هذا املنع يف احلّد من التجارة املوازية حتجري املسك - 

 هاّمة داخل هذه الّسوق.

حكام مشروع األمر احلكومي:   املالحظات املتعّلقة 
 :من حيث الشكل 

إلطّ  مالحظة أوىل*   العاتتتعّلق 

نة، لذا يقرتح يحم وردت ضمن إّطالعات مشروع األمر مراجع لنصوص قانونية غري
  يلي:ما 
واملتعّلق  2007جويلية  23املؤرخ يف  2007لسنة  1866األمر عدد  استبدال -

ملناطق الراجعة للج عات احمللية مابضبط قائمة املخالفات لرتاتيب حفظ الصحة 
أفريل  10ؤرخ يف امل 2017لسنة  433كومي عدد احلمر أل واخلطا املستوجبة

واملخالفات املتعلقة برتاتيب حفظ الصحة والنظافة تعلق بضبط اخلطا وامل 2017
ملناطق الراجعة للجماعات احمللية   .العامة 

 3املؤرّخ يف  2006لسنة  370عدد  األمركما يّتجه هلذا السبب استبدال   -
لس املنافسة  2006فيفري  املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 

ؤرخ يف امل2016لسنة  1148عدد  يألمر احلكوم حول مشاريع النصوص الرتتيبية
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لس  واملتعّلق 2016ت أو  19 بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 
  .املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والرتتيبية

نية*   مالحظة 

 10املؤرخ يف  1996لسنة  41عدد من القانون 29و 11ينّص كّل من الفصلّني 
ت ومراقبة التصّرف فيها وإزالتها6199جوان  لنفا   : على ما يلي املتعّلق 

تضبط هذه اإلجراءات مبقتضى أوامر يقرتحها الوزير املكلف "... 11الفصل 
لصناعة والتجارة   ."لبيئة بعد أخذ رأي الوزيرين املكلفني 

لبيئة بعد "...29الفصل  وامر يقرتحها الوزير املكلف  وتضبط هذه الرتاتيب 
لصناعة والتجارة   ."اخذ رأي الوزيرين املكلفني 

لرجوع إىل  يالحظ أّن هذا األخري ّمت اقرتاحه بعد إطالعات مشروع األمر قائمة و
الفالحة واملوارد  رأي وزير الداخلية ووزيرة املالية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرأخذ 

   .املائية والصيد البحري ووزيرة الصحة

 10املؤرخ يف  1996لسنة  41عدد من القانون 29و 11أّن الفصلني  عتبارو 
ت ومراقبة التصّرف فيها وإزالتها6199جوان  لنفا أخذ  مل يشرتطا سوى املتعّلق 

فإنّه يتعّني عند إصدار األمر موضوع االستشارة الراهنة رأي وزير الصناعة والتجارة 
تتضّمن إطالعا مستقال  إفراد الرأي الصادر عن وزير الصناعة والتجارة مبطة خاّصة

  ."رأي وزبر الصناعة والتجارةعلى و "كاآليت: املقرتحة  لتكون الصياغة  بذاته،

  
 :من حيث األصل 

 
  :األّول الفصل مالحظة تتعّلق بعنوان مشروع األمر و 
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ورد عنوان مشروع األمر كاآليت:" مشروع أمر حكومي يتعّلق بضبط أنواع  
األكياس البالستكية ذات االستعمال الوحيد اليت مينع إنتاجها وتوزيعها ومسكها 

  لّسوق الداخلية".
أنواع األكياس  يضبط هذا األمر على أّن:" األّول نّصت أحكام الفصلكما   

إنتاجها وتوريدها وتسويقها وتوزيعها  اليت مينع ذات االستعمال الوحيدالبالستيكية 
  ".لسوق الداخلية ومسكها

لفصل  ،أحكام املنعّن ويف املقابل فإ تتعّلق  مل ،من مشروع األمر 3وفقا ملا جاء 
  40تجاوز مسكها ال ياليت ذات االستعمال الوحيد ألكياس البالستكّية فقط 

معادن  أيضا األكياس اليت حتتوي مشلت بل ،لرت 30ميكرون وسعتها أكثر من 
ثقيلة كالرصاص أو يف حال كانت قابلة للتفكك عن طريق األكسدة والتجزئة 

  واألكياس اليت ال حتمل ومسا. الفيزيوكيمائية
(األكياس البالستكّية ذات  االعتبار مشولّية موضوع املنععليه يتعّني األخذ بعني و 

األكياس اليت حتتوي معادن ثقيلة كالرصاص أو يف حال   االستعمال الوحيد و
كانت قابلة للتفكك عن طريق األكسدة والتجزئة الفيزيوكيمائية واألكياس اليت ال 

ون معه بشكل تك 3الفصل عنوان مشروع األمر و صياغة  حتمل ومسا ) وإعادة
األكياس البالستكية سالفة  أصنافلكّل منسجمة ومتناغمة خبصوص امتداد املنع 

   الذكر.
لسوق مينع أنّه : نّصت أحكام الفقرة األوىل من هذا الفصل على 3الفصل

سواء  هاتوزيعكذلك و  يةاألكياس البالستيكومسك إنتاج وتوريد وتسويق  الداخلية
ا واليت يتم  أو ملحقة أواالت مدجمة حبمّ سواء كانت ،جما أو مبقابل من دو

نويألف  توفريها للمستهلك يف شكل   .....ويل أو 
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املنع موضوع استثناء أكياس اللف األويل من  املوايل له 4 الفصل غري أنّه ّمت مبوجب
لكّل تضارب على مستوى مضمون األحكام املذكورة با جتنّ ، لذا يقرتح 3الفصل

  ، إفراد أكياس اللف األويل بفصل خاّص.4و 3لفصلني 
  

إىل البالستيكية ضع األكياس خت" : نّصت أحكام هذا الفصل على أنّ 7الفصل

 ."وفقا للتشريع اجلاري به العمل املراقبة الفنية اآللية عند التوريد

واملتمثل يف قرار اجلاري به العمل أّن الّنص  اخلصوص إىلوجتدر اإلشارة يف هذا 
واملتعّلق بضبط قائمات املنتوجات  1994أوت  30وزير االقتصاد الوطّين املؤرخ يف 

ال يشري إىل األكياس البالستكية اخلاضعة للمراقبة الفنّية عند التوريد والتصدير 
فإنّه يف إطار وعليه  ،اآللية عند التوريدضمن املواد اليت ختضع إىل املراقبة الفّنية 

الّنصوص القانونية ومراعاة حلسن تطبيق مشروع بني الئمة املاحلرص على ضرورة 
القرار  املشار إليه  تنقيح املتجه األمر الراهن ،موضوع االستشارة، فإنّه يكون من 

  .النصّ ضمن هذا  املعنية وتضمني األكياس البالستكية أعاله
  

  
لس املنافسة بتاريخ اجللوصدر هذا الّرأي عن   2017ماي 4سة العاّمة 

سة السّيد  وعمر  حممد العيادي وعضويّة السّيدات والّسادةرضا بن حممود بر
ن  رجاء الشواشيو  التونكيت أكرم و وحممد بن فرج واهلادي بن مراد ورمي بوز

لسعود وخالد   واخلموسي بوعيبدي السالميالباروين وشكري املامغلي وسامل 
ة ميينة اجللسة السّيد  ةوكاتبوحبضور املقّرر العام السّيد حممد البحري القابسي 

  الزيتوين.

  الرئيس           
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 رضا بن حممود                                 

 


