مشروع قانون  66.20ﺑﺘغي و تﺘميم القانون رقم 46-02
اﳌﺘعلق ﺑنظام الﺘبغ ا ام و نظام الﺘبغ اﳌصنع

مذكرة تقديمية ﳌشروع قانون ﺑﺘغي و تﺘميم القانون رقم 46-02
اﳌﺘعلق ﺑنظام الﺘبغ ا ام و نظام الﺘبغ اﳌصنع
ينص مشروع القانون اﳌا للسنة اﳌالية  2021ع إحداث ضر بة داخلية ع اﻻس ﻼك مطبقة ع جيل جديد من
منتجات التبغ اﳌصنع اصط ع سميته "بال ائر اﳌ نة" كبديل لل ائر التقليدية ال تحرق التبغ أثناء
اﻻس ﻼك .و بما أن ذا النوع من ال ائر لم يتم اﻹشارة إليه صراحة الفصل  10من القانون رقم  46-02اﳌتعلق
بنظام التبغ ا ام واﳌصنع ،يق ح توسيع محيط الفصل اﳌشار إليه ل شمل كذلك ال ائر اﳌ نة.
و بالنظر إ ون ال ائر ال يتم سو ق ا حاليا اﳌغرب تحتوي ع سب أع من القطران والني وت ن وأول أكسيد
الكر ون مقارنة مع اﳌعاي الدولية ذات الصلةُ ،يق ح كذلك عديل القانون اﳌتعلق بنظام التبغ ا ام واﳌصنع لسن
شر عات تتما و اﳌعاي الدولية فيما يخص ال سب القصوى للمواد الكيميائية السالفة الذكر و ا تو ة عل ا
منتجات التبغ ،و ذلك ،بتعديل و تتميم مقتضيات اﳌادة  25من الفصل الرا ع من القانون رقم  ، 46-02ال تنص ع
أنه » يجب أن تحمل ل علبة للتبغ اﳌصنع باﻹضافة للبيانات اﳌنصوص عل ا ،سب القطران ،والني وت ن"  ،و ذلك من
أجل إضافة سبة أول أكسيد ال ار ون.
و ستحدد ال سب القصوى للمواد الكيميائية ع منتجات التبغ و طرق تطبيق ا بنص تنظي .
و موازاة مع التعديﻼت اﳌق حة اﳌادت ن  10و  ،25س تم إدخال عض التعديﻼت اﻷخرى ع القانون رقم  46-02و
ال م :








ﱠ
اﳌصنع )اﳌادة (10؛
عر ف فئات التبغ
حذف التنصيص ع أنواع التبغ اﻷخرى اﳌعدة للتدخ ن اﳌشار إل ا اﳌادة 10؛
إم انية اﻻحتفاظ إلك ً
ونيا بال ﻼت اﳌتعلقة بحر ات دخول التبغ اﳌصنع وخروجه )اﳌواد  7و  12و(16؛
إضافة مادة جديد )اﳌادة  24اﳌكررة( م منع صنع واست اد وتوز ع منتجات التبغ اﳌصنع غ الواردة الفصل
 10من القانون مع التنصيص ع ضرورة موافقة ال ان ا تصة اﳌنصوص عل ا اﳌراسيم اﳌتخذة لتطبيق
القانون السالف الذكر؛
التنصيص ع تحصيل الغرامات اﳌ تبة عن اﻹخﻼل بأح ام اﳌواد  12و  13و  14و  16و  21اﳌكررة و 24
اﳌكررة و 25من القانون اﳌذ ور؛
سن عقو ة عدم اﻻمتثال ﳌقتضيات اﳌادت ن  21اﳌكررة و  24اﳌكررة.

تلكم الغاية من مشروع القانون ذا.

