ევროკავშირთან დაახლოების პროცესის საგზაო რუკა გარემოს დაცვისა და
კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებების საკითხებში
Ⴑაქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ (სამინისტრო/გბრდს),
ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესრულების მიზნით, ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებულ პროექტთან თანამშრომლობით, შეიმუშავა საგზაო რუკა გარემოს დაცვისა და კლიმატთან
დაკავშირებული ქმედებების ნაწილში. აღნიშნული საგზაო რუკა სამინისტროს საშუალებას მისცემს
განახორციელოს სამართლებრივი დაახლოების, პოლიტიკის შემუშავების პროცესი და მსგავსი ქმედებები,
ასოცირების შეთანხმების და მისი დანართების, ასევე, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის
ზონის (DCFTA) ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისად, გარემოს დაცვისა და კლიმატთან დაკავშირებული
ქმედებების სფეროში. Ⴑაგზაო რუკა მოიცავს ისეთ ღონისძიებებსაც, რომლებიც სცილდება პოლიტიკის
შემუშავებისა და კანონშემოქმედების საკითხებს, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როცა ეს ქმედებები
პირდაპირ არის განსაზღვრული ასოცირების შეთანხმებით და DCFTA-თ (როგორიცაა, მაგალითად
ინვენტარიზაცია, მოსამზადებელი საველე სამუშაოები ან ცნობიერების ამაღლების საკითხები). Ⴑაგზაო
რუკა ისეთ აქტივობებსაც მოიცავს, რომლებიც ასოცირების შეთანხმებით პირდაპირ არ არის
გათვალისწინებული, მაგრამ წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება შეთანხმების განხორციელების დროს.
ბუნებრივია, კანონმდებლობის, კონცეფციების, გეგმებისა და პროგრამების შემუშავებას უნდა მოჰყვეს
პრაქტიკული ქმედებები (როგორიცაა, მაგალითად მონიტორინგის სადგურების შექმნა და მონიტორინგის
განხორციელება ან ნარჩენების რეციკლირების ინფრასტრუქტურის შექმნა), რაც დიდ ინვესტიციებს
მოითხოვს. ასეთი ღონისძიებები არ არის გათვალისწინებული საგზაო რუკით, ვინაიდან ეს სცდება
წინამდებარე დოკუმენტის მიზანს. სამომავლოდ, ასეთი არაადმინისტრაციული საიმპლემენტაციო
ქმედებების უდიდესი ნაწილი არა სამინისტროს, არამედ სხვა სამთავრობო ინსტიტუტების,
მუნიციპალიტეტების ან კერძო სექტორის განსახორციელებელი იქნება.
ასოცირების შეთანხმების სტრუქტურის შესაბამისად, შეიქმნა ცხრა საგზაო რუკა, ქვემოთ მოცემულ
სფეროებში:
(1) გარემოსდაცვითი მმართველობა;
(2) ჰაერის ხარისხის დაცვა;
(3) წყლის ხარისხი და წყლის რესურსების მართვა (ეს მოიცავს საზღვაო გარემოს და არ მოიცავს სასმელ
წყალს);
(4) ნარჩენების მართვა;
(5) ბუნების დაცვა (ეს მოიცავს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებსაც (გმო), ასევე სახეობებით
ვაჭრობასა და თევზჭერის პოლიტიკას);
(6) სამრეწველო დაბინძურება და სამრეწველო საფრთხეები;
(7) ქიმიური ნივთიერებების მართვა;
(8) კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებები (რაც მოიცავს ოზონდამშლელ ნივთიერებებსაც);
(9) სატყეო სექტორი.
1 Ⴑაგზაო რუკის სტრუქტურა
მიუხედავად იმისა, რომ სატყეო მეურნეობისთვის ცალკე თავი არ არის გამოყოფილი, DCFTA ქვეყნისგან
ითხოვს რიგი ქმედებების შესრულებას საქართველოში მდგრადი სატყეო მეურნეობის უზრუნველსაყოფად
სექტორის განვითარებისთვის.

Ⴑაგზაო რუკა შედგენილია „ექსელის“ ფორმატში. თითოეული საგზაო რუკის თოთხმეტი სვეტი
შემოთავაზებულია პროექტის გუნდის მიერ, გბრდს-სთან შეთანხმებით. ქვემოთ მოკლედ არის
აღწერილი ამ სვეტების შინაარსი.
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1.1 აქტივობების განსაზღვრა, აქტივობების ტიპები (სვეტები 1-3)
ცხრავე სექტორისთვის ასოცირების შეთანხმების/DCFTA-ს შესაბამისი აქტივობები განისაზღვრა პროექტის
გუნდის მიერ, გბრდს-ს შესაბამისი სამმართველოების, სამსახურებისა და დეპარტამენტების პერსონალის
მონაწილეობით. ამ პროცესში მონაწილეობას იღებდნენ სამინისტროს დაქვემდებარებული სტრუქტურული
ერთეულები, როგორებიცაა გარემოს ეროვნული სააგენტო, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და
განათლების ცენტრი, დაცული ტერიტორიების სააგენტო და ეროვნული სატყეო სააგენტო.
საგზაო რუკაში მხოლოდ ძირითადი ღონისძიებებია მოცემული. ცხადია, აქ მოცემული ბევრი აქტივობა
შედგება სხვადასხვა ქვე-აქტივობისგან, რომლებიც სახელდებით ნახსენები არ არის. მაგალითად,
კანონშემოქმედების პროცესი, როგორც წესი, მოითხოვს ანალიზს, კონცეფციის შემუშავებას,
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობას, სარეგულაციო გავლენის შეფასებას, შესაბამისობის
ცხრილების შედგენას და ა.შ.; თუმცა ასეთი ქმედებები საგზაო რუკაში ნახსენები არ არის. მიუხედავად
ამისა, მოსალოდნელია, რომ საგზაო რუკების საფუძველზე ან სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში,
პასუხისმგებელი პირები დროულად შეიმუშავებენ უფრო დეტალურ სამუშაო გეგმებს, საგზაო რუკით
გათვალისწინებული თითოეული აქტივობის შესრულების მიზნით.
ყველა აქტივობა დანომრილია სექტორის შესაბამისად, ე.ი. გარემოსდაცვით მმართველობასთან
დაკავშირებული აქტივობები იწყება „1..“-ით, მაშინ როდესაც ნარჩენებთან დაკავშირებული აქტივობები
იწყება „4...“-ით და ა.შ.
ასოცირების
შეთანხმების/DCFTA-ს
მოთხოვნებისა
და
გასატარებელი
ღონისძიებების
სირთულის/განსხვავებული შინაარსის გათვალისწინებით, აქტივობათა რაოდენობა მნიშვნელოვნად
განსხვავებულია; ყველაზე მცირე არის 6 (საგზაო რუკა ქიმიური ნივთიერებების შესახებ) და ყველაზე
ბევრი - 27 (წყლის მართვა). საერთო ჯამში, საგზაო რუკით გათვალისწიმებულია 127 აქტივობა.
მე-3 სვეტში მოცემულია თითოეული აქტივობის ტიპი, რათა ერთი შეხედვით განვსაზღვროთ, თუ რას
შეეხება ეს ქმედება.
1.2 აქტივობის მიზეზი (მე-4 სვეტი)
მე-4 სვეტში - „აქტივობის მიზეზი“ - მოცემულია თითოეული აქტივობის მოკლე დასაბუთება. უმეტეს
შემთხვევებში, ეს არის ზუსტი მითითება DCFTA-ს, ასოცირების შეთანხმების ან მისი დანართების
რომელიმე დებულებაზე. ტერმინები “DCFTA” და „ასოცირების შეთანხმების დანართი“ ხაზგასმულია კარგი
ხილვადობის მიზნით. ზოგიერთ შემთხვევაში, აქტივობის განმსაზღვრელი მიზეზი ეროვნული მოთხოვნაა,
რომელიც ხშირად ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი სამართლებრივი ვალდებულებებიდან
გამომდინარეობს (მაგ. ზოგიერთი კანონქმვემდებარე აქტი ნარჩენების საგზაო რუკაში).
1.3 აქტივობის განხორციელების ვადა (მე-5 სვეტი)
ასოცირების შეთანხმების დანართი გარემოს დაცვის შესახებ აწესებს ვადებს უმეტესი აქტივობის
შესრულებისთვის და ადგენს ასოცირების შეთანხმების ძალაში შესვლიდან რა პერიოდში უნდა
განხორციელდეს ესა თუ ის ქმედება. ასოცირების შეთანხმების, მათ შორის DCFTA-ს უმეტესი
დებულებების მოქმედება პირობითად დაიწყო 2014 წლის 1 სექტემბერს (იხ. ასოცირების შეთანხმების
მუხლი 431) და ყველა ვადის ათვლა ამ თარიღიდან იწყება. შეთანხმების DCFTA ნაწილი არ აწესებს მსგავს
ვადებს. ყველა შემთხვევაში, როდესაც ასოცირების შეთანხმებიდან ან სხვა ეროვნული წყაროებიდან
გამომდინარე, დადგენილია აქტივობის განხორციელების ზუსტი ვადა, ეს ვადა ხაზგასმით არის
აღნიშნული.
1.4 აქტივობის დასაწყისი/ხანგრძლივობა (მე-6 და მე-7 სვეტები)
მე-6 და მე-7 სვეტებში მოცემულია აქტივობის დაწყების სავარაუდო თარიღი (მიმდინარე აქტივობის
შემთხვევაში - მოცემულია დაწყების თარიღი) და მისი მოსალოდნელი ხანგრძლივობა. ხანგრძლივობა
განსაზღვრულია ექსპერტთა გამოცდილებით ან მოცემული ვადების მიხედვით (მაგ. ამა თუ იმ პროექტის
ხანგრძლივობა ან მე-5 სვეტში მოცემული ვადა).
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1.5 შედეგები და შუალედური ინდიკატორები (სვეტები 8-10)
მე-10 სვეტში მოცემულია აქტივობის საბოლოო შედეგი. მე-8 და მე-9 სვეტებში მოცემულია კონკრეტული
შუალედური შედეგები, რომლებიც მიზნის მიღწევის ინდიკატორებს წარმოადგენენ. ბევრ შემთხვევაში,
დასახული მიზნის მიღწევის შუალედური მაჩვენებლებისა და საბოლოო შედეგების ვადები თვეების
დონეზეა დაკონკრეტებული. აღსანიშნავია, რომ ყველა იმ აქტივობისთვის, რომლებიც კანონშემოქმედებას
ითვალისწინებენ, საბოლოო შედეგი არის ევროკავშირის მოთხოვნებთან დაახლოებული კანონის ან
კანონქვემდებარე აქტის მიღება/გამოქვეყნება - თუმცა, რა თქმა უნდა, ყველა სამართლებრივი აქტი
საჭიროებს შემდგომ იმპლემენტაციას და ყოველდღიურ პრაქტიკაში დანერგვას.
1.6 პასუხისმგებელი ერთეული/დეპარტამენტი (მე-11 სვეტი)
მე-11 სვეტში მოცემულია გბრდს-ს ან მისი დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულის განყოფილება
ან დეპარტამენტი, რომელსაც კონკრეტული ქმედების განხორციელებისას წამყვანი როლი აკისრია.
წამყვანი როლის შესრულება ნიშნავს ძირითადი საქმიანობის განხორციელებას, თუმცა ეს არ გამორიცხავს
სხვა ერთეულების აქტიურ ჩართულობას საჭიროების შემთხვევაში. ჰაერის, წყლის, ნარჩენების, ქიმიური
ნივთიერებების, ბუნების დაცვის, სატყეო სექტორის და კლიმატის საგზაო რუკებით გათვალისწინებული
ღონისძიებების გატარებისას, ძირითადად, ერთი და იგივე დეპარტამენტია პასუხისმგებელი, მაგრამ
„სამრეწველო დაბინძურებისა“ და „მმართველობის“ ნაწილში წამყვანი როლი სხვადასხვა ერთეულებს
ეკისრებათ. ზოგიერთი აქტივობის განხორციელებისას მოსალოდნელია, რომ პასუხისმგებელი ერთეულები
აქტიურად ითანამშრომლებენ სხვა სამინისტროებთან (მაგ. ცხოველური ნარჩენების საკითხში (აქტივობა
4.18) - სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ან საწვავის შენახვის სტანდარტების საკითხში (აქტივობა
2.12) - ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან).
1.7 გარე ექსპერტული დახმარების სავარაუდო წვლილი (მე-12 და მე-13 სვეტები)
მიახლოებით შეფასდა ექსპერტთა ცოდნის გარე წყაროებიდან მიღების საჭიროება, როგორც საერთაშორისო
ასევე ეროვნული ექსპერტებისთვის, სამინისტროს და მისი დაქვემდებარებული ორგანოების კონკრეტული
სამსახურების/დეპარტამენტების ამჟამინდელი შესაძლებლობების გათვალისწინებით. ექსპერტის ცოდნა
გადაყვანილია ექსპერტის სამუშაო დღეების (WD) რაოდენობაში მე-12 და მე-13 სვეტებში.
ეს შეფასება სამინისტროს დეპარტამენტებმა და პოტენციურმა დონორებმა მხოლოდ საორიენტაციოდ უნდა
გამოიყენონ. მაგალითისთვის, აქ გამოთვლილი საერთაშორისო ექსპერტ(ებ)ის სამუშაო, სამართლებრივი
აქტების შემუშავების დროს, ფარავს მხოლოდ იმ ნაწილს, რაც საჭირო გახდება მხოლოდ უშუალოდ
შემუშავების პროცესში, ვიწრო გაგებით. საზოგადოებასთან ან სხვა სამინისტროებთან და სააგენტოებთან
გამართული დამატებითი კონსულტაციები, ისევე, როგორც დეტალური სარეგულაციო ზეგავლენის
შეფასება, შეიძლება მოითხოვდეს უფრო მეტ სამუშაო დღეს (WD). სავარაუდო ექსპერტთა მონაწილეობა
გავლენას იქონიებს დაფინანსების საშუალებებზეც დონორების მხრიდან - მაშინ, როდესაც ზოგიერთ
დონორს შეუძლია და სურვილი აქვს დააფინანსოს დიდი მოცულობის აქტივობები, ზოგიერთი დონორი
უფრო პატარა პროექტებს დაუჭერს მხარს.
ბევრ შემთხვევაში და განსაკუთრებით მიმდინარე აქტივობებისთვის, მოსალოდნელია, რომ დონორმა
განსაზღვროს გარე ექსპერტების შესატანი წვლილის მოცულობა.
1.8 დონორთა ხელშეწყობა (მე-14 სვეტი)
ბოლო სვეტი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სვეტია; ის აჯამებს არსებულ მდგომარეობას და
მხედველობაში იღებს მიმდინარე/მომავალ/მოთხოვნილ დონორთა მხარდაჭერას. გზამკვლევებით
გათვალისწინებული აქტივობათაგან ფაქტობრივად 90%-ის განხორციელებისთვის აუცილებელია
დონორთა მხარდაჭერა. ზოგ შემთხვევაში ეს დახმარება შეიძლება იყოს მცირე (იხ. მე-12 და მე-13 სვეტები),
მაგრამ ზოგჯერ დასახული მიზნის განხორციელებას მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა სჭირდება. ზოგიერთ
შემთხვევაში აღნიშნულია, რომ პოტენციური დონორის მხარდაჭერა სხვადასხვა აქტივობისთვის უნდა
გაერთიანდეს ერთ პროექტში. ასეთი მიდგომა თავიდან აგვაცილებს პროექტების/აქტივობებს შორის
პოტენციურ კონფლიქტებს და ერთმანეთის გადაფარვას.
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2 პრიორიტეტების განსაზღვრა
პროექტის ექსპერტებისა და გბრდს-ს კომპეტენტური პერსონალის მიერ ყველა აქტივობა განაწილდა
პრიორიტეტების მიხედვით. პრიორიტეტები განისაზღვრა შემდეგი კრიტერიუმებით:
- ასოცირების შეთანხმების დანართების ან სხვა წყაროების მიერ განსაზღვრული ვადები (იხ. მე-5 სვეტი);
- ინფორმაცია პოტენციური ან ამჟამად ხელმისაწვდომი დაფინანსების შესახებ საერთაშორისო დონორის
მხირდან (იხ. მე-14 სვეტი) გარდა ამისა, ზოგიერთი აქტივობა პრიორიტეტულად გამოცხადდა
გარემოსდაცვითი საჭიროებებიდან გამომდინარე (მაგალითისთვის იხილეთ აქტივობა 2.6, ჰაერის ხარისხის
შეფასების სახელმძღვანელო დოკუმენტი) ან იმის გამო, რომ ისინი, თუ შესაძლებელია, უნდა
განხორციელდნენ სხვა, შედარებით დროულად განსახორციელებელ ღონისძიებებთან ერთად, ერთ
პროექტში.
პრიორიტეტების მინიჭების შემდეგ ყველა აქტივობა დაჯგუფდა საწყისი წლის მიხედვით, როგორც
„მიმდინარე აქტივობა“, „აქტივობები, რომლებიც დაიწყება 2015 წელს“, „აქტივობები, რომლებიც დაიწყება
2016 წელს“ და აქტივობები, რომლებიც დაიწყება „2016 წლის შემდეგ“.
3 სხვა სამინისტროების როლი
ვინაიდან საგზაო რუკები წარმოადგენს გბრდს-სთვის სამუშაოთა დაგეგმვის საშუალებას, ისინი არ ეხება
ასოცირების შეთანხმების იმ მოთხოვნებს, რომლებიც, ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად, სცილდება
გბრდს-ს კომპეტენციას. მაგალითად, პასუხისმგებლობა ასოცირების შეთანხმების ყველა მოთხოვნაზე
სასმელ წყალთან დაკავშირებით (ხარისხის სტანდარტები, მონიტორინგი და ინფორმაციის გავრცელება),
განაწილებულია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს შორის. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ასევე, წარმოადგენს კომპეტენტურ ორგანოს
ნიტრატების მიმართ მოწყვლადი ზონების საკითხში კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის
დანერგვისთვის (დირექტივა 91/676/EC). ურბანული ჩამდინარე წყლების შეგროვებისა და გაწმენდის
(დირექტივა 91/271/EEC) საკითხში წამყვანი როლი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს ეკისრება. ზემოხსენებულ თემებს საგზაო რუკები არ ეხება და ამ სახის ქმედებების
განხორციელება უნდა მოხდეს გბრდს-სა და სხვა სამინისტროებს/სამთავრობო ინსტიტუტებს შორის
კომუნიკაციის საფუძველზე.
4 დამხმარე ღონისძიებები
ბუნებრივია, ღონისძიებათა უმეტესი ნაწილის განსახორციელებლად მხოლოდ საგზაო რუკებით
გათვალისწინებული დოკუმენტების შემუშავება საკმარისი არ არის. სასურველი შედეგის მისაღებად, რიგი
აქტივობებისა საჭიროებს სხვადასხვა დამხმარე აქტივობებს, როგორებიცაა შესაძლებლობათა
გაძლიერებისა და ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართული ქმედებები. ეს, სხვა ღონისძიებებთან ერთად,
მოიცავს პრაქტიკული სახელმძღვანელო დოუმენტების შემუშავებას ახალი კანონმდებლობის
განსახორციელებლად. ასეთი ღონისძიებები საგზაო რუკებში ი ნახსენები არ არის, მაგრამ ისინი
მოცემულია რუკის მოკლე შემაჯამებელ მიმოხილვაში, სადაც ხაზი ესმევა თითოეული საგზაო რუკის
ძირითად ასპექტებს. ზოგადად, კარგი იქნებოდა მომავალში დონორთა მხარდაჭერა სამინისტროს და მისი
დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულების შესაძლებლობათა გაძლიერებისკენაც იყოს
მიმართული ინსტიტუციური რეფორმის ხელშეწყობის ფორმით, რაც მოიცავს ასოცირების
შეთანხმების/DCFTA-ს ახალი გამოწვევების შესაბამისი დაწვრილებითი სამუშაოთა აღწერილობის
შექმნასაც.
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„გარემოსდაცვითი მმართველობის საგზაო რუკის“ ძირითადი ასპექტები








„გარემოსდაცვითი მმართველობა“ მოიცავს ჰორიზონტალურ საკითხებს, ანუ ისეთ ასპექტებს, რომლებიც
შეეხება გარემოს დაცვის ყველა სექტორს.. ამ სფეროში განისაზღვრა რვა აქტივობა.
ამ აქტივობათაგან ხუთი შეეხება ახალი კანონმდებლობის შემუშავებას, ერთი - დამხმარე სახელმძღვანელოს
შექმნას და ერთი კი - გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამის მომზადებას.
გარდა ამისა, ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, 2016 წლის 1 სექტემბრისთვის სრული დატვირთვით
უნდა იმუშაოს საზოგადოებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მიწოდების სისტემამ -ამ მოთხოვნის
შესრულების მიზნით, ერთ-ერთი ღონისძიებაა ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის სისტემის ჩამოყალიბება და მუდმივი გაფართოება.
აქტივობების უმეტესი ნაწილი უნდა გაგრძელდეს ან დაიწყოს 2015 წელს; მხოლოდ ორი აქტივობის დაწყებაა
დაგეგმილი 2016 წლისთვის ან კიდევ უფრო გვიან. გარემოს დაცვის შესახებ ახალი კანონის შემუშავება 2019
წელს იგეგმება.
აღსანიშნავია, რომ სხვა საგზაო რუკებისგან განსხვავებით, გარემოსდაცვითი მმართველობის საგზაო რუკით
გათვალისწინებული რვა აქტივობის განხორციელებისას წამყვანი ფუნქცია ნაწილდება გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ხუთ სხვადასხვა დეპარტამენტს/სტრუქტურულ ერთეულს
შორის.

პრიორიტეტების განსაზღვრის კრიტერიუმები


აქტივობებს შორის პრიორიტეტების განსაზღვრა ეფუძნება ორ კრიტერიუმს: პირველი - ასოცირების
შეთანხმებით გათვალისწინებული ვადები - შეთანხმების მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილ აქტივობათაგან
ოთხი აქტივობა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 2017 წლის სექტემბრისა; და მეორე - მიმდინარე
პროცესები - ზოგიერთი აქტივობა უკვე დაწყებულია დონორთა ხელშეწყობით.

დონორთა მხარდაჭერა




გარემოსდაცვითი მმართველობის სფეროში ქვეყანას დახმარებას უწევს UNECE/ ევროკავშირი და აქცენტი
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სისტემის გაუმჯობესებაზე კეთდება; ამ მიმართულებით არსებობს
გარკვეული ორმხრივი მხარდაჭერაც.
გარემოსდაცვითი მმართველობის საკითხებზე კიდევ იქნება საჭირო დახმარების მოთხოვნა და ამ დახმარების
აღმოჩენა, ვინაიდან ასოცირების შეთანხმება საკმაოდ მჭიდრო გრაფიკს აწესებს.

სირთულეები/გამოწვევები




ამ სფეროში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება სამ საკანონმდებლო აქტს, რომლებიც აუცილებელია
საქართველოში გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ფუნქციონირებისთვის; ესენია: კანონები გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების შესახებ დაგარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის (და გარემოსთვის მიყენებული
ზიანის ანაზღაურების) შესახებ; ასევე ახალი კანონი , რომელიც ჩაანაცვლებს მოძველებულ კანონს გარემოს
დაცვის შესახებ.
იმისათვის რომ ეს საკანონმდებლო აქტები ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენებადი გახდეს, საჭიროა
კონცეპტუალური მიდგომების კარგად მომზადება და დაინტერესებული მხარეების ჩართვა კანონების
გაუმჯობესების/ახალი აქტების შემუშავების პროცესში; აუცილებელია საერთაშორისო გამოცდილების
გაზიარება ამ მიმართულებით.

დამხმარე აქტივობები




ყველა ახალი საკანონმდებლო აქტის (და სათანადო სახელმძღვანელოების) სწორად განხორციელებისთვის
აუცილებელია ნებართვებზე, ინსპექტირებასა და კონტროლზე პასუხისმგებელი პერსონალის არსებითი
გადამზადება.
ახლად ჩამოყალიბებული გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის სისტემის გამოყენების ხელშეწყობის
მიზნით, აუცილებელია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართული ღონისძიებების
განხორციელება.
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გარემოსდაცვითი მმართველობის საგზაო რუკა

No

აქტივობა

აქტივობის
ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან
ან სხვა ვალდებულებიდან
გამომდინარე)

აქტივობის
დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

საერთო
ხანგრძლივობა
(სავარაუდო
ხანგრძლივობა
დასაწყისიდან/მარტი
2015 - დასრულების
თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 1
(და თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

2015 წლის
მარტიდან: 7 თვე

კანონპროექტის
პირველადი
ვერსია, შიდა
განხილვა და
საჯარო
განხილვები (2015
წლის
მაისი/ივნისი)

კანონპროექტის
საბოლოო ვერსია
(2015 წლის
სექტემბერი)

დასრულდება 2015
წელს

კაც-დღეები
კაც-დღეები
საბოლოო შედეგები პასუხისმგებელი საერთაშორისო
ადგილობრივი
(და თარიღი)
ერთეული
ექსპერტ(ებ)ისთვი ექსპერტ(ებ)ისთვი
ს (სავარაუდო)
ს (სავარაუდო)

დონორული დახმარება
(მიმდინარე / მოთხოვნილი)

მიმდინარე აქტივობები
გარემოზე ზემოქმედების
შეფასებისა (გზშ) და
სტრატეგიული
ასოცირების ხელშეკრულებით
გარემოსდაცვითი შეფასების
იურიდიული
გათვალისწინებული გზშ და სგშ
1.1 (სგშ) შესახებ ახალი
დოკუმენტის
დირექტივების მოთხოვნებთან
კანონპროექტის შემუშავება (მათ შემუშავება
შესაბამისობაში მოყვანა
შორის თანმდევ კანონებში
ცვლილებების შეტანის შესახებ
კანონპროექტები)

1.2

გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების შესახებ შვიდი
სექტორული გზამკვლევის
შემუშავება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
მართვის სისტემის
1.3
ჩამოყალიბება და
გაფართობა(EIMS)

ასოცირების შეთანხმებით
გათვალისწინებული გზშ
გზამკვლევები
დირექტივის მოთხოვნების
ს შემუშავება
სათანადოდ განხორციელებაში
მხარდაჭერა

ასოცირების შეთანხმებით
გათვალისწინებულ ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
განსახორციე დირექტივასთან შესაბამისობაშ
ლებელი
მოსვალა (მუხ. 3, 4 and 7). ღმა და
აქტივობა
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სივრცე, ასოცირების შეთანხმება
მუხლი 230 (2): ორჰუსის
კონვენციის განხორციელება

გზშ და სგშ კანონმდებლობის
მოთხოვნები უნდა
განხორციელდეს 01.09.2017
წლისთვის

გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების კანონმდებლობის
მოთხოვნები უნდა
განხორციელდეს 01.09.2017
წლისთვის

ასოცირების შეთანხმების
დანართი: 01.09.2016
წლისთვის უნდა შეიქმნას
სისტემა, რომელიც
უზრუნველყოფს
გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის საჯარო
ხელმისაწვდომობას
(მიმდინარე აქტივობა)

2014

2013

2014

მიმდინარე
აქტივობა

შემუშავებული
კანონპროექტი
ოფიციალურად
ქვეყნდება გაზეთში
(2015 წლის ბოლო)

გარემოზე
ზემოქმედების
ნებართვების
დეპარტამენტი

განისაზღვრება
პროექტის მეირ

განისაზღვრება
პროექტის მიერ

არსებული მხარდაჭერა "მწვანე
ეკონომიკის მხარდაჭერა
აღმოსავლეთ სამეზობლოში"
პროექტის
(ევროკავშირი/გაეროს ევროპის
ეკონომიკური კომისია)
სრულდება 2016 წ.

გზამკვლევების
სამუშაო ვერსიების
გამოქვეყნება
შენიშვნების
არა
წარმოსადგენად
(2015 წლის
იანვარი)

სკოპინგისა და გზშ
ანგარიშის
მომზადების შესახებ
გზამკვლევების
საბოლოო ვერსიების
ატვირთვა
სამინისტროს
ოფიციალურ ვებ
გვერდზე (2015
წლის ბოლო)

გარემოზე
ზემოქმედების
ნებართვების
დეპარტამენტი

განისაზღვრება
პროექტის მეირ

განისაზღვრება
პროექტის მიერ

ნიდერლანდების მთავრობა და
GIZ - ჰიდროენერგეტიკული
პროექტების გარემოზე
კუმულაციური ზემოქმედების
შეფასება

გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის
მართვის სისტემის
ამუშავება (იანვარი
2016)

გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის
მართვის სისტემა
სრულყოფილია და
მუდმივად
უმჯობესდება

გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და
განათლების
ცენტრი

130-150 სამუშაო
დღე /
განისაზღვრება
დონორის მიერ

მიმდინარე UNDP-ის
მხარდაჭერა (3 თვე) მიზნად
ისახავს NEAP 2-ის მიმოხილვას,
NEAP 3 -ის შემუშავების წესის,
სახელმძღვანელოს,
მეთოდოლოგიისა და
ინდიკატორების განსაზღვრა
(საჭიროა შემდგომი
მხარდაჭერა)

განისაზღვრება
პროექტის მიერ

არსებული მხარდაჭერა "მწვანე
ეკონომიკის მხარდაჭერა
აღმოსავლეთ სამეზობლოში"
პროექტის (ევროკავშირი/გაეროს
ევროპის ეკონომიკური კომისია)
სრულდება 2016 წ.

სისტემის
მომხმარებელთა
რაოდენობა (2016
წლის სექტემბერი

საჭიროების
შემთხვევაში,
განისაზღვრება
დონორის მიერ

განისაზღვრება
გარემოსა და
ბუნებრივი
სახელმწიფო ბიუჯეტი და
რესურსების
UNDP/GEF-ის მხარდაჭერა
დაცვის
სამინისტროს მიერ

აქტივობები, რომლებიც იწყება 2015 წელს

1.4

გარემოს დაცვის მოქმედებათა
მესამე ეროვნული პროგრამის
შემუშავება (2017 - 2021) მათ
შორის, მოსამზადებელი ეტაპი

გზშ და სგშ კანონპროექტის
1.5 თანმდევი კანონქვემდებარე
აქტების შემუშავება

გეგმის
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების
დირექტივასთან მუხ. 304
შესაბამისობა

ასოცირების შეთანხმებით
იურიდიული გათვალისწინებული გზშ და სგშ
დოკუმენტის დირექტივების მოთხოვნების
შემუშავება სათანადოდ გახორციელების
უზრუნველყოფა

უნდა დასრულდეს 2016 წლის
2016 წლის
ბოლომდე (პროექტის ბოლო
დასაწყისი
ვადა)

გზშ და სგშ კანონმდებლობის
მოთხოვნები უნდა
განხორციელდეს 01.09.2017
წლისთვის

2015 წლის
გაზაფხული

პირველი სამუშაო
ვერსიის
წარმოდგენა
საუკეთესო
საჯარო
შემთხვევაში 1 წელი მოსმენისთვის
(2016 წლის
სექტემბერიოქტომბერი)

NEAP 3 -ის
საბოლოო ვერსია
(2016 წლის ბოლო)

მთავრობის მიერ
დამტკიცებული
NEAP 3

გარემოსდაცვითი
პოლიტიკისა და 30-40 კაც-დღე /
საერთაშორისო
განისაზღვრება
ურთიერთობების დონორის მიერ
დეპარტამენტი

ყველა
კანონქვემდებარე
აქტის პირველადი
ვერსიის საჯარო
განხილვა (2015
წლის ივლისი)

კანონქვემდებარე
აქტების საბოლოო
ვერსიები (2015
წლის სექტემბერი)

კანონქვემდებარე
აქტები მიღებულია და
გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში (2015 წლის
ბოლო - 1.1 აქტივობით
გათვალისწინებულ
კანონთან ერთად)

გარემოზე
ზემოქმედების
ნებართვების
დეპარტამენტი

6-9 თვე

განისაზღვრება
პროექტის მეირ

No

აქტივობა

კანონპროექტის შემუშავება
1.6 გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის შესახებ

აქტივობის
ტიპი

აქტივობის წყარო

ასოცირების შეთანხმებით
იურიდიული გათვალისწინებული
დოკუმენტის გარემოსდაცვითი
შემუშავება პასუხისმგებლობის დირექტივის
მოთხოვნების განხორციელება

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან
ან სხვა ვალდებულებიდან
გამომდინარე)

აქტივობის
დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

საერთო
ხანგრძლივობა
(სავარაუდო
ხანგრძლივობა
დასაწყისიდან/მარტი
2015 - დასრულების
თარიღი)

ასოცირების შეთანხმების
დანართი: გარემოსდაცვითი
2015 წლის
პასუხისმგებლობის შესახებ
ბოლოს (ან 2016 დაახლოებით ერთი
კანონმდებლობის მოთხოვნები
წლის
წელი
უნდა ამოქმედდეს 01.09.2017
დასაწყისში)
წლისთვის

კაც-დღეები
კაც-დღეები
საბოლოო შედეგები პასუხისმგებელი საერთაშორისო
ადგილობრივი
(და თარიღი)
ერთეული
ექსპერტ(ებ)ისთვი ექსპერტ(ებ)ისთვი
ს (სავარაუდო)
ს (სავარაუდო)

შუალედური
ინდიკატორი 1
(და თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

პირველი სამუშაო
ვერსია , შიდა
კონსულტაციები
და საჯარო
მოსმენა(2016 წლის
სექტემბერი)

საბოლოო ვერსია
წარედგინება
მთავრობას/პარლამ
ენტს
დასამტკიცებლად
(2016 წლის
დეკემბერი)

კანონი მიღებულია
და
გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ
ბეჭდვით ორგანოში
(არაუგვიანეს 2017
წლის საგაზაფხულო
სესიისა)

გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობ
ის დეპარტამენტი
/ იურიდიული
დეპარტამენტი

დაახლოებით 5070 კაც-დღე

დაახლოებით 50
კაც-დღე

არა

არა

გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
მინისტრის ბრძანება

გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და
განათლების
ცენტრი

არა

არა

საბოლოო ვერსია
წარედგინება
მთავრობას/პარლამ
ენტს
დასამტკიცებლად
(დეკემბერი 2016)

კანონი მიღებულია
და
გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ
ბეჭდვით ორგანოში
(2020 წლის
დასაწყისი)

იურიდიული
დეპარტამენტი /
გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტროს
ყველა
დეპარტამენტი

არანაკლებ 70-100
კაც-დღე

დაახლოებით 50
კაც-დღე

დონორული დახმარება
(მიმდინარე / მოთხოვნილი)

პოლიტიკურად გადაუდებელი
ვითარების გათვალისწინებით,
საჭირო იქნება დონორების
დახმარება (სავარაუდოდ EU
FWC)

აქტივობები, რომლებიც დაიწყება 2015 წლის შემდეგ

ასოცირების შეთანხმებით
გათვალისწინებულ ინფორმაციის
მინისტრის ბრძანების
ხელმისაწვდომობის
შემუშავება საჯარო
იურიდიული დირექტივასთან შესაბამისობაშ
1.7 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის დოკუმენტის მოსვალა (მუხ. 3, 4 and 7). ღმა და
პროაქტიული გამოქვეყნების
შემუშავება ყოვლისმომცველი თავისუფალი
უზრუნველსაყოფად
სივრცე, ასოცირების შეთანხმება
მუხლი 230 (2): ორჰუსის
კონვენციის განხორციელება

1.8

გარემოს დაცვის შესახებ ახალი
კანონის შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების
დანართი: გარემოსდაცვით
ინფორმაციაზე პროაქტიული
ხელმისაწვდომობის
განხორციელება 01.09.2016
წლისთვის

უზრუნველყოფილ იქნას ა) მყარი
სამართლებრივი საფუძველი
ყველა სექტორული კანონისთვის
ბ) დარეგულირდეს
იურიდიული ურთიერთგადამკვეთი
დოკუმენტის გარემოსდაცვითი კანონები და
ვადა არ არის განსაზღვრული
შემუშავება შეიქმნას თანამედროვე
ინსტრუმენტები; არსებული
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა
მოძველებულია და რთულია მისი
გამოყენება

2016

2019

3 თვეზე ნაკლები

პირველი სამუშაო
ვერსია , შიდა
დაახლოებით ერთი კონსულტაციები
წელი
და საჯარო
მოსმენა(2019 წლის
შემოდგომა)

არ მოითხოვს დონორულ
დახმარებას

საჭიროა დონორული
დახმარება

„ჰაერის ხარისხის საგზაო რუკის “ ძირითადი ასპექტები









ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის სფეროში, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან
თანამშრომლობით, საერთო ჯამში, თოთხმეტი აქტივობა გამოიკვეთა.
ამ აქტივობათაგან ათი აქტივობა შეეხება ჰაერის დაცვის შესახებ კანონმდებლობის შემუშავებას, სხვა
აქტივობები (ორი) მიმართულია დამხმარე სახელმძღვანელოების შემუშავებისკენ; ერთი - ბენზინის შენახვის
ტერმინალების ინვენტარიზაციას ეთმობა და ერთიც - ემისიების შემცირების მიღწევის პროგრამას, რათა
შესაძლებელი გახდეს გოტენბურგის ოქმის რატიფიკაცია და შესრულება.
ყველა ღონისძიებისციასბისციელებას ხელმძღვანელობს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახური, გარდა
ერთი
ღონისძიებისა
(ბენზინისბსადგურების/ნავთობპროდუქტების
შენახვის
ტერმინალების
გარემოსდაცვითი სტანდარტები), რომელსაც ხელმძღვანელობსბეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროთუმცა მისიაძღვანელოსბისს ისიაძღვანელოსბისიისიაძღვანელოსბის .
2015 წლამდე ამ მიმართულებით ღონისძიებები არ განხორციელებულა; სამი აქტივობა დაიწყება მიმდინარე
წელს, ხუთის - 2016 წელს და დანარჩენი ექვსის - 2017 წელს.
აქტივობათა უმეტესობა ემსახურება ასოცირების შეთანხმების გარემოს დაცვის შესახებ დანართის
მოთხოვნების შესრულებას.
სხვა აქტივობების განხორციელება საქართველოს საშუალებას მისცემს მოახდინოს გოტენბურგის ოქმის
რატიფიკაცია (შეესაბამება შეთანხმების DCFTA-ს ნაწილს ).

პრიორიტეტების განსაზღვრის კრიტერიუმები



2015 წელს განსახორციელებელი აქტივობების პრიორიტეტები განისაზღვრა იმის მიხედვით, თუ რამდენად
გადაუდებელი იყო მისი განხორციელება გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით.
სხვა აქტივობები დაჯგუფდა და პრიორიტეტები განისაზღვრა, ძირითადად, ასოცირების შეთანხმების
დანართით განსაზღვრული ვადების და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით მისი მნიშვნელობიდან
გამომდინარე

დონორთა მხარდაჭერა




სამი აქტივობის გარდა, ყველა დანარჩენი ღონისძიების განსახორციელებლა საჭიროებს დონორთა
მხარდაჭერას; აქტივობები ისე დაჯგუფდა, რომ შესაძლებელი გახდეს მხარდაჭერის მაქსიმალურად
ეფექტურად გამოყენება და საუკეთესო შედეგების მიღწევა.
ყველა აქტივობა, რომელიც დონორულ მხარდაჭერას მოითხოვს, საჭიროებს საერთაშორისო და ადგილობრივი
ექსპერტების ჩართულობას; ექსპერტების მონაწილეობის სავარაუდო მოცულობა საკმაოდ განსხვავებულია
სხვადასხვა აქტივობისთვის.

სირთულეები/გამოწვევები



მთავარ სირთულეს წარმოადგენს რამდენად იქნება დონორთა მხარდაჭერა საკმარისი საჭირო ღონისძიებების
განხორციელებისთვის.
საწვავისთვის უფრო მკაცრი სტანდარტების დაწესება, სატრანსპორტო საშუალებების ეკოკლასებად დაყოფის
შესახებ კანონმდებლობის შემუშავება და საგზაორ რუკით გათვალისწინებული ღონისძიებების
განხორციელება შესაძლოა გამოწვევას წარმოადგენდეს კერძო კომპანიებისთვის/იმპორტიორებისთვის. აქედან
გამომდიანრე ღონისძიების ეფექტურად განხორციელებისათვის, აუცილებელია საწყის ეტაპზე ინტენსიური
კონსულტაციების გამართვა ყველა ძირითად დაინტერესებულ მხარესთან.

დამხმარე აქტივობები



კომპეტენტური პერსონალის გადამზადების გარდა, არ არის აუცილებელი სხვა დამხმარე ღონისძიებების
განხორციელება.
ამ სფეროში ახალი კანონმდებლობის დანერგვისა და ამოქმედებისთვის, საჭირო გახდება გარემოს ეროვნული
სააგენტოს და გარემოსდათვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომელთა საფუძვლიანი
გადამზადება.

6

ჰაერის ხარისხის დაცვის საგზაო რუკა
No

აქტივობა

აქტივობის
ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან სხვა
ვალდებულებიდან გამომდინარე)

აქტივობის
დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

საერთო ხანგრძლივობა
(სავარაუდო ხანგრძლივობა
დასაწყისიდან/მარტი 2015 დასრულების თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 1 (და
თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

პასუხისმგებელი
ერთეული

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

დონორული დახმარება
(მიმდინარე / მოთხოვნილი)

აქტივობები, რომლებიც დაიწყება 2015 წელს

2.1

კანონქვემდებარე აქტის შემუშავება
"ჰაერის ხარისხის სტანდარტების შესახებ"

იურიდიული
დოკუმენტის
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების დანართი: "ჰაერის
ხარისხის შესახებ": 2008/50/EC
დირექტივასთან (CAFE) (მუხლები 5,6,9) და
მის შვილობილ დირექტივასთან 2004/107
(მუხლი 3(1) და (3)) შესაბამისობა.

2.2

ცვლილებების განხორციელება
კანონქვემდებარე აქტში (N124) ბენზინის
ხარისხის სტანდარტების ეტაპობრივი
გამკაცრების შესახებ

იურიდიული
დოკუმენტის
შემუშავება

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება: მუხლი 230 (2) ითვალისწინებს
გოტენბურგის ოქმის რატიფიცირებას. (იხ.
ბოლო ვადა არ არის დადგენილი
ასევე ასოცირების დღის წესრიგი 2009/30/EC
დირექტივასთან მიმართებაში, რომელიც არ
წარმოადგენს ასოცირების შესახებ
შეთანხმების ნაწილს).

2.3

კანონქვემდებარე აქტის შემუშავება მძიმე
საწვავისა და გაზოილის ხარისხობრივი
ნორმების შესახებ (მათ შორის სინჯების
აღების პროცედურების, ანალიზის
მეთოდების დადგენა და მათი დანერგვა)

იურიდიული
დოკუმენტის
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
ევროკავშირის 199/32/EC დირექტივის
მოთხოვნების შესაბამისი ეროვნული
კანონმდებლობის მიღება, რათა შემცირდეს
გოგირდის შემცველობა ზოგიერთ თხევად
საწვავში.

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
კანონმდებლობა მიღებულ უნდა იქნას
01/09/2016 წლისთვის, ხოლო სინჯების
აღების ეფექტური სისტემის შექმნა და
ანალიზის შესაბამისი ანალიტიკური
მეთოდების დადგენა განხორციელდეს
01/09/2020 წლისთვის.

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
შესაბამის დამაბინძურებლებთან
მიმართებაში ჰაერის ხარისხის
შენარჩუნება/გაუმჯობესების მიზნით
სათანადო ზომები მიღებულ უნდა იქნეს
01/09/2023 წლისთვის.

2015 წლის მეორე
1 წლამდე
ნახევარი

2015 წლის
პირველი
ნახევარი

დაახლოებით 6-9 თვე

2015 წლის მეორე
დაახლოებით 9 თვე
ნახევარი

დაინტერესებულ მხარეებს
შენიშვნებისთვის
წარედგინებათ პირველი
სამუშაო ვერსია (2016
წლის შუა პერიოდში)

მთავრობას წარედგინება
კანონქვემდებარე აქტის
საბოლოო ვერსია (2016
წლის ბოლოს)

კანონქვემდებარე აქტის
მიღება და გამოქვეყნება
ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში (2017 წ.)

ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის
სამსახური

20 კაც-დღე

10-15 კაც-დღე

შესაძლოა საჭირო გახდეს დონორთა
მცირე მხარდაჭერა
(კანონქვემდებარე აქტმა უნდა
დაადგინოს ზღვრული ნორმები
SO2, NOx, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO
As, Cd, Hg, Ni, PAHs - სთვის).

დაინტერესებულ მხარეებს
შენიშვნებისთვის
წარედგინებათ პირველი
სამუშაო ვერსია (2015
წლის შემოდგომა)

მთავრობას წარედგინება
კანონქვემდებარე აქტის
საბოლოო ვერსია (2015
წლის ბოლო)

ევროპული სტანდარტები
ბენზინისთვის დადგენილია
კანონქვემდებარე აქტით,
რომელიც მიღებულია და
გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში (2015 წლის ბოლო)

ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის
სამსახური

არა

არა

ამ ეტაპზე არ საჭიროებს დონორთა
მხარდაჭერას

დაინტერესებულ მხარეებს
შენიშვნებისთვის
წარედგინებათ პირველი
სამუშაო ვერსია (2016
წლის გაზაფხული)

მთავრობას წარედგინება
კანონქვემდებარე აქტის
საბოლოო ვერსია (2016
წლის ივნისი-ივლისი)

კანონქვემდებარე აქტის
მიღება და გამოქვეყნება
ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში (2016 წ.)

ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის
სამსახური

20 კაც-დღე

10-15 კაც-დღე

დონორთა მხარდაჭერა შესაძლოა
მოთხოვნილ იქნას (საკითხი ღიაა)

ქმედებები, რომლებიც დაიწყება 2016 წელს

2.4

"ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ"
ახალი კანონის შემუშავება, რომელიც
შესაბამისობაში იქნება ასოცირების
შეთანხმების მოთხოვნებთან

იურიდიული
დოკუმენტის
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების დანართი: ჰაერის
ხარისხის შესახებ დირექტივის (2008/50) და
მისი შვილობილი დირექტივის (2004/107)
მოთხოვნების შესაბამისი ეროვნული
კანონმდებლობის მიღება.

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
ჰარმონიზებული კანონმდებლობა ჰაერის
ხარისხის შესახებ მიღებული იქნება
01/09/2018 წლისთვის

2016

დაახლოებით 18 თვე

საბოლოო ვარიანტის
პირველი სამუშაო ვერსიის
წარდგენა ჯერ მინისტრთა
საჯარო მოსმენისთვის
კაბინეტისთვის, შემდეგ
წარდგენა (2017 წლის
პარლამენტისთვის (2018
დასაწყისი)
წლის დასაწყისი)

კანონის მიღება და
გამოქვეყნება ოფიციალურ
ბეჭდვით ორგანოში (2018
წლის პირველი ნახევარი)

ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის
სამსახური

დაახლოებით 150 კაც-დღე
(სამართლის ექსპერტები და
70-80 კაც-დღე
დარგობრივი ექსპერტები
ერთობლივად)

2.5

კანონქვემდებარე აქტის შემუშავება ჰაერის
ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების
შესახებ, რომელიც მოიცავს ატმოსფერული
ჰაერის ხარისხის დაკვირვების პუნქტების
რაოდენობის, მათი განლაგებისა და
ფუნქციონირების წესებს

იურიდიული
დოკუმენტის
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების დანართი: ჰაერის
დამაბინძურებლებთან მიმართებაში
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასების
რეჟიმის დადგენა შესაბამისი
კრიტერიუმების მიხედვით. (ჰაერის
ხარისხის შესახებ დირექტივა (2008/50/EC),
მუხლები 5,6 და 9; შვილობილი დირექტივა
(2004/107/EC), მუხლი 4)

ასოცირების შეთანხმების დანართი: ჰაერის
ხარისხის შეფასება ევროკავშირის
მოთხოვნების შესაბამისად უნდა
განხორციელდეს 01/09/2020 წლისთვის
(დირექტივა 2008/50/EC ჰაერის ხარისხის
შესახებ) და 01/09/2022 წლისთვის
(შვილობილი დირექტივა 2004/107/EC)

2016

დაახლოებით 8-12 თვე

დაინტერესებულ მხარეებს
შენიშვნებისთვის
წარედგინებათ პირველი
სამუშაო ვერსია (2017
წლის დასაწყისი)

კანონქვემდებარე აქტის
საბოლოო ვერსიის
წარდგენა (2017 წლის
ბოლო)

კანონქვემდებარე აქტის
მიღება და გამოქვეყნება
ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში (2017/2018)

ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის
სამსახური

30-50 კაც-დღე

2.6

სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება
ჰაერის ხარისხის შესაფასებლად

სახელმძღვანე
ლო
პრინციპების
შემუშავება

2.5 აქტივობით გათვალისწინებული
კანონქვემდებარე აქტის სათანადო
იმპლემენტაციის მხარდაჭერისთვის (ასევე
გათვალისწინებულია მოქმედი კანონით
"ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ"
(მუხლი 21).

ასოცირების შეთანხმების დანართი: ჰაერის
ხარისხის შეფასება ევროკავშირის
მოთხოვნების შესაბამისად უნდა
განხორციელდეს 01/09/2020 წლისთვის
2016 წლის ბოლოს დაახლოებით 6-8 თვე
(დირექტივა 2008/50/EC ჰაერის ხარისხის
შესახებ), 01/09/2022 წლისთვის
(შვილობილი დირექტივა 2004/107/EC)

არა

ჰაერის ხარისხის შეფასების
სახელმძღვანელო
პრინციპების საბოლოო
ვერსიის განთავსება
სამინისტროს ოფიციალურ
ვებ-გვერდზე (2017 წლის
ბოლო)

ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის
სამსახური

დაახლოებით 20-30 კაც-დღე დაახლოებით 20 კაც-დღე

2.7

ავტომობილების ეკოლოგიურობის
კლასების შემოღების და მათი იმპორტისა
და წარმოების შეზღუდვების შესახებ
კონცეფციის და კანონმდებლობის
შემუშავება

იურიდიული
დოკუმენტის
შემუშავება

იხ. ასოცირების დღის წესრიგი გოტენბურგის
ოქმის რატიფიკაციის შესახებ და მასთან
დაკავშირებული 2007/46/EC დირექტივა,
ბოლო ვადა არ არის დადგენილი
რომელიც არ წარმოადგენს ასოცირების
შეთანხმების ნაწილს)

კანონქვემდებარე აქტის
მიღება და გამოქვეყნება
ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში (2018)

არანაკლებ 100 კაც-დღე
ატმოსფერული
(სამართლის ექსპერტები და დაახლოებით 100-150 კაცჰაერის დაცვის
მოითხოვს დონორთა მხარდაჭერას
დარგობრივი ექსპერტები
დღე
სამსახური/ეკონომი
ერთობლივად)
კის სამინისტრო

2.8

დიზელის ხარისხის სტანდარტების
ეტაპობრივი გამკაცრების შესახებ
კანონქვემდებარე აქტში (N238)
ცვლილებების განხორციელება

იურიდიული
დოკუმენტის
შემუშავება

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება: მუხლი 230 (2) ითვალისწინებს
გოტენბურგის ოქმის რატიფიცირებას. (იხ.
ასევე ასოცირების დღის წესრიგი
გოტენბურგის ოქმის რატიფიკაციის შესახებ
და მასთან დაკავშირებული 2009/30/EC
დირექტივა, რომელიც არ წარმოადგენს
ასოცირების შესახებ შეთანხმების ნაწილს).

ბოლო ვადა არ არის დადგენილი

2016

დაახლოებით 12-18 თვე

2016 წლის მეორე
დაახლოებით 6-9 თვე
ნახევარი

სახელმძღვანელო
პრინციპების პროექტის
გამოქვეყნება
შენიშვნებისთვის (2017
წლის შუა პერიოდი)

კონცეფციის/კანონპროექტ
კანონპროექტის საბოლოო
ის გამოქვეყნება
ვერსიის წარდგენა (2018
შენიშვნებისთვის (2017
წლის დასაწყისი)
წლის ბოლო)

დაინტერესებულ მხარეებს
შენიშვნებისთვის
წარედგინებათ პირველი
სამუშაო ვერსია (2017
წლის გაზაფხული)

ევროპული სტანდარტების
დადგენა დიზელისთვის
კანონქვემდებარე აქტის
კანონქვემდებარე აქტით,
საბოლოო ვარიანტის
რომელიც მიიღება და
წარდგენა მთავრობისთვის
გამოქვეყნდება ოფიციალურ
(2017 წლის ზაფხული)
ბეჭდვით ორგანოში (2017
წლის სექტემბერი)

ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის
სამსახური

არა

20-30 კაც-დღე

არა

მოითხოვს დონორთა მხარდაჭერას

მოითხოვს დონორთა მხარდაჭერას
(2.4 ქმედების მხარდაჭერასთან
ერთობლიობაში)

მოითხოვს დონორთა მხარდაჭერას
(2.4 ქმედების მხარდაჭერასთან
ერთობლიობაში)

არ საჭიროებს დონორთა
მხარდაჭერას მიმდინარე
პერსპექტივით

No

აქტივობა

აქტივობის
ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან სხვა
ვალდებულებიდან გამომდინარე)

აქტივობის
დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
ზონების და აგლომერაციების დადგენა და
კლასიფიკაცია მოხდეს 01/09/2020
წლისთვის (დირექტივა 2008/50/EC ჰაერის
ხარისხის შესახებ) და 01/09/2022
წლისთვის (შვილობილი დირექტივა
2004/107/EC)

2017

საერთო ხანგრძლივობა
(სავარაუდო ხანგრძლივობა
დასაწყისიდან/მარტი 2015 დასრულების თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 1 (და
თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

პასუხისმგებელი
ერთეული

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

დონორული დახმარება
(მიმდინარე / მოთხოვნილი)

აქტივობები, რომლებიც დაიწყება 2016 წლის შემდეგ

2.9

კანონქვემდებარე აქტის შემუშავება
ზონებისა და აგლომერაციების
კლასიფიკაციის შესახებ

იურიდიული
დოკუმენტის
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების დანართი: ჰაერის
ხარისხის მართვა ევროკავშირის
მოთხოვნების შესაბამისად (2008/50/EC
დირექტივის მუხლი 4 და 2004/107/EC
დირექტივის მუხლი 3 (1) და (3)).

2.10

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის
ასოცირების შეთანხმების დანართი: ყველა
მეშვეობით ყველა იმ ტერმინალების
ტერმინალის იდენტიფიცირება, სადაც
იდენტიფიცირება, რომლებიც გამოიყენება
ინვენტარიზაცი ბენზინის შენახვა და ჩატვირთვა ხდება
ბენზინის ჩატვირთვისა და შენახვისათვის,
ა/შეფასება
(დირექტივა 94/63/EC ბენზინიდან აქროლადი
ასევე ამ ტერმინალების შესაბამისი
ორგანული ნაერთების გაფრქვევების
აღჭურვილობით გადაიარაღების
კონტროლის შესახებ, მუხ.2)
შესაძლებლობის შეფასება

2.11

სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება
ჰაერის ხარისხის გეგმების ან/და
მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმების
შემუშავებასთან დაკავშირებით იმ ზონებსა
და აგლომერაციებში, სადაც ამის
საჭიროებაა

სახელმძღვანე
ლო
პრინციპების
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების დანართი: ჰაერის
ხარისხის გეგმების შემუშავება იმ ზონებისა
და აგლომერაციებისთვის, სადაც
დაბინძურების დონე ზღვრულ/მიზნობრივ
მაჩვენებლებს აღემატება (მუხლი 23, 24
დირექტივა 2008/50/EC ჰაერის ხარისხის
შესახებ) და მოკლევადიანი სამოქმედო
გეგმები - სადაც არსებობს ზღვრული
მაჩვენებლებების გადამეტების რისკი
(მუხ.24)

ასოცირების შესახებ შეთანხმების
დანართი: გეგმების შემუშავება იქ სადაც
ამის საჭიროება არსებობს, 01/09/2020
წლისთვის (დირექტივა 2008/50/EC ჰაერის
ხარისხის შესახებ)

2.12

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15
იანვრის №60 და №65 დადგენილებებში
ცვლილებების შეტანა (აწესებს მოთხოვნებს
ბენზინის შესანახი ტერმინალების,
ჩასატვირთი მოწყობილობების, მოძრავი
კონტეინერებისათვის)

იურიდიული
დოკუმენტის
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
ტექნიკური ზომების დაწესება (მუხლი 3,4,5,6
დანართი III, დირექტივა 94/63/EC
ბენზინიდან აქროლადი ორგანული
ნაერთების გაფრქვევების კონტროლის
შესახებ)

2.13

კანონქვემდებარე აქტის შემუშავება
ლაქებსა და საღებავებში აქროლადი
ორგანული ნაერთების შემცველობის
შესახებ

იურიდიული
დოკუმენტის
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
საღებავებსა და ლაქებში აქროლადი
ორგანული ნაერთების შემცველობის
მაქსიმალური ზღვრული მნიშვნელობების
დაწესება, ანალიტიკური მეთოდების,
კონტროლის სისტემის დანერგვა, რაც
მოიცავს დირექტივა 2004/42/EC-ს
შესაბამისად პროდუქციის ეტიკეტირების
მოთხოვნათა შესრულებას

2.14

ემისიების შემცირების პროგრამის
შემუშავება, რათა მიღწეულ იქნას
ეროვნული ემისიის ზღვრები,
გოტენბურგის ოქმის მოთხოვნების
შესაბამისად

პროგრამის
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
ტერმინალების იდენტიფიცირების
დასრულება 01/09/2018 წლისთვის
(დირექტივა 94/63/EC ბენზინიდან
აქროლადი ორგანული ნაერთების
გაფრქვევების კონტროლის შესახებ

2017 წლის
დასაწყისი

დაახლოებით 6 თვე

პირველი სამუშაო ვერსიის
წარდგენა საჯარო
მოსმენისთვის (2018 წლის
დასაწყისი)

მთავრობას წარედგინება
კანონქვემდებარე აქტის
საბოლოო ვერსია (2018
წლის შუა პერიოდი)

კანონქვემდებარე აქტის
მიღება და გამოქვეყნება
ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში (2018 წლის მეორე
ნახევარი)

ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის
სამსახური

არა

დასრულებული
ინვენტარიზაცია და
რეკომენდაციები იმის შესახებ,
თუ როგორ უნდა მოხდეს
ტერმინალებისა და საცავების
აღჭურვა

ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის
სამსახური,გარემოს
დაცვითი
ზედამხედველობა 20 კაც-დღე (დარგობრივი
(გრძელვადიან
ექსპერტი)
პერიოდში გარემოს
ეროვნული
სააგენტო იქნება
პასუხისმგებელი)

50 კაც-დღე

მოითხოვს დონორთა მხარდაჭერას

ჰაერის ხარისხის გეგმების
ან/და მოკლევადიანი
სამოქმედო გეგმების
სახელმძღვანელო
პრინციპების საბოლოო
ვერსიის სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსება (2018
წლის ბოლო)

ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის
სამსახური

დაახლოებით 20 კაც-დღე

მოითხოვს დონორთა მხარდაჭერას

ღიაა

დაიწყოს დიალოგი ეკონომიკის
სამინისტროსთან კანონქვემდებარე
აქტში ცვლილების
განხორციელებასთან ან ახალი
კანონქვემდებარე აქტის
შემუშავებასთან დაკავშირებით.

მოითხოვს დონორთა მხარდაჭერას

30 კაც-დღე

20 კაც-დღე

მოითხოვს დონორთა მხარდაჭერას
(2.4 ქმედების მხარდაჭერასთან
ერთობლიობაში)

18 თვემდე

შეფასების ანგარიში

2018 (2.5
აქტივობის
დასრულების
შემდეგ)

დაახლოებით 6-12 თვე

სახელმძღვანელო
პრიციპების პროექტის
გამოქვეყნება
შენიშვნებისთვის (2018
წლის შუა პერიოდი)

არა

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
ტექნიკურ მოთხოვნების დაწესება
01/09/2019 წლისთვის (ნაწილობრივ 2
წლის შემდეგ) (დირექტივა 94/63/EC
ბენზინიდან აქროლადი ორგანული
ნაერთების გაფრქვევების კონტროლის
შესახებ)

2018

დაახლოებით 6-12 თვე

საჭირო ცვლილებების
პირველი პროექტი (2019
წლის დასაწყისი)

ატმოსფერული
კანონპროექტის საბოლოო
კანონქვემდებარე აქტის
ჰაერის დაცვის
ვერსიის წარდგენა (2019
ღიაა
მიღება და გამოქვეყნება (2020) სამსახური/ეკონომი
წლის შუა პერიოდი)
კის სამინისტრო

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
ეროვნული კანონმდებლობის მიღება
01/09/2019 წლისთვის (დირექტივა
2004/42/EC საღებავებში აქროლადი
ორგანული ნაერთების შესახებ)

2018

დაახლოებით 9-12 თვე

პირველი სამუშაო ვერსიის
წარდგენა
საკონსულტაციოდ (2019
წლის პირველი ნახევარი)

კანონქვემდებარე აქტის
საბოლოო ვერსიის
წარდგენა (2019 წლის
ივნისი-ივლისი)

კანონქვემდებარე აქტის
მიღება და გამოქვეყნება
ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში (2019 წლის
სექტემბერი)

ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის
სამსახური

დაახლოებით 50 კაც-დღე

დაახლოებით 20 კაც-დღე

2019

არანაკლებ 1 წელი

პირველი ვარიანტის
წარდგენა
საკონსულტაციოდ (2020
წლის პირველი ნახევარი)

პროგრამის საბოლოო
ვარიანტი (2020 წლის
ბოლო)

პროგრამის საბოლოო
ვარიანტის მიღება და
გამოქვეყნება (2020-2021)

ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის
სამსახური

დაახლოებით 100 კაც-დღე

200-250 კაც-დღე
(ექსპერტები 3 სხვადასხვა მოითხოვს დონორთა მხარდაჭერას
სექტორიდან)

იხ. ასოცირების დღის წესრიგი გოტენბურგის
ოქმის რატიფიკაციის შესახებ და მასთან
დაკავშირებული 2001/81/EC დირექტივა.
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ბოლო ვადა არ არის დადგენილი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება: მუხლი 230 (2) ითვალისწინებს
გოტენბურგის ოქმის რატიფიცირებას.

დაახლოებით 30 კაც-დღე

„წყლის ხარისხისა და წყლის რესურსების მართვის საგზაო რუკის“ ძირითადი ასპექტები







წყლის ხარისხისა და წყლის რესურსების მართვის საგზაო რუკა არ მოიცავს აქტივობებს, რომლებიც საჭიროა
სასმელი წყლის დირექტივის მოთხოვნების (98/83/EC) შესასრულებლად, რადგანაც ამ საკითხზე პასუხისმგებელია
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროები. საგზაო რუკა ასევე
არ მოიცავს ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდასთან დაკავშირებულ აქტივობებს, რადგან ამ საკითხებზე
პასუხისმგებელია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.
მთლიანად იდენტიფიცირებული იქნა 27 აქტივობა, რომელთაგანაც ათის განხორციელება 2015 წლამდე დაიწყო.
ერთი აქტივობის დაწყება 2015 წელს იგეგმება, ცხრის - 2016 წელს და შვიდის - 2016 წლის შემდეგ.
ამ აქტივობებიდან თორმეტი შეეხება ახალი კანონმდებლობის შემუშავებას, ცხრა - პოლიტიკის
დოკუმენტების/სახელმძღვანელოების შემუშავებას და ექვსი - კვლევების ჩატარებასა და გეგმის შემუშავებას. გეგმის
შემუშავებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი აქტივობა შეიძლება გულისხმობდეს ერთზე მეტი გეგმის მომზადებას
(მაგალითად, სხვადასხვა მდინარეების აუზების მართვის გეგმების შემუშავება მოხდება ცალკეული აქტივობების
სახით)
წყლის რესურსების მართვის სამსახურთან ერთად, რამოდენიმე აქტივობას გარემოს ეროვნული სააგენტო და
ბუნებრივი და ანთროპოგენური საფრთხეების მართვის სამსახური წარმართავენ. ამ საკითხთან დაკავშირებით,
მნიშვნელოვანი პარტნიორები არიან ეკონომიკისა და მდგრადი გავითარების სამინისტრო, რეგიონალური
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სოფლის მეურეობის
სამინისტრო.

პრიორიტეტების განსაზღვრის კრიტერიუმები


აქტივობების პრიორიტეტულობა განისაზღვრა ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და
დონორთა მხარდაჭერით უკვე დაგეგმილი და მიმდინარე საქმიანობების მიხედვით.  ასოცირების ხელშეკრულება
2017 წლის 1 სექტემბრამდე საზღვაო გარემოს სფეროში ეროვნული კანონმდებლობის მიღებასა და კომპეტენტური
ორგანოების დანიშვნას მოითხოვს. რვა აქტივობა განხორციელებულ უნდა იქნას 2018 წლის 1 სექტემბრისათვის,
მათი უმრავლესობა უკვე ხორციელდება.  დონორების მხარდაჭერით აქტივობების გარკვეული რაოდენობა უკვე
დაწყებულია, და შესაბამისად, მათი განხორციელება/დასრულება პრიორიტეტულია, მიუხედავად იმისა, რომ
ზოგიერთი მათგანის შემთხვევაში ასოცირების ხელშეკრულებანაკლებად მკაცრ ვადებს ითვალისწინებს.

დონორთა მხარდაჭერის შესახებ




დონორების მიმდინარე მხარდაჭერა ძირითადად უზრუნველყოფილია EU, UNECE, ადაპტაციის ფონდისა და
ENVSEC-ის მიერ და ფოკუსირებულია საკანონმდებლო საქმიანობასა და ტრანსასაზღვრო თანამშრომლობისა და
შესაძლებლობათა განვითარებაზე.
წყლის ხარისხისა და რესურსების მართვის სექტორში, საკითხის მნიშვნელობისა და კომპლექსურობიდან
გამომდინარე, დამატებითი დახმარება და საერთაშორისო ექსპერტიზის ჩართვა იქნება საჭირო. ეს განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია საზღვაო გარემოსთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესასრულებლად (იხ. ზემოთ).

სირთულეები / გამოწვევები







წყლის ხარისხისა და რესურსების მართვა ასოცირების ხელშეკრულების გარემოს დაცვის შესახებ დანართის ერთერთი ყველაზე კომპლექსური სფეროა, ვინაიდან ის ძალიან ბევრ საკითხს ეხება.
ამ სექტორში პროექტების გარკვეული რაოდენობა უკვე განხორციელდა და მრავალი აქტივობა განხორციელების
პროცესშია. ერთის მხრივ, უკვე შემუშავებული კვლევების/დოკუმენტების გამოყენება და მეორეს მხრივ, მათი
დუბლირების თავიდან აცილება სირთულეს წარმოადგენს და გონივრულ მიდგომას საჭიროებს.
წყლის სექტორში არსებული დაინტერესებული მხარეების დიდი რაოდენობის გამო, ახალი კანონმდებლობის
ნაწილების შემუშავება მათ აქტიურ ჩართულობას მოითხოვს. ახალი კონცეფციების დანერგვისათვის, რომლებსაც
ასოცირების ხელშეკრულების მიხედვით ახალი კანონმდებლობა მოითხოვს, დაინტერესებული მხარეებთან
ინტენსიური მუშაობა და მათი შესაძლებლობათა გაძლიერების აქტივობები იქნება საჭირო.
აუცილებელია მთავარ კონცეპტუალურ საკითხებზე საერთო თანხმობის მიღწევა შესაბამის სამთავრობო უწყებებს
შორის.

დამხმარე აქტივობები




შესაძლებლობათა განვითარების დაგეგმვა და ორგანიზება ამ საგზაო რუკით გათვალისწინებული საჭირო
აქტივობების წარმატებით დანერგვისათვის აუცილებელი წინაპირობებია. მაგალითად, პროგნოზირების
მოდელის/საფრთხეების შესახებ წინასწარი შეტყობინების სისტემის ფუნქციონირებისათვის, სისტემის შექმნის
შემდეგ, აუცილებელიაგარემოს ეროვნული სააგენტოსა და სხვა მონაწილე სახელმწიფო ინსტიტუტების
ინტენსიური შესაძლებლობათა განვითარება.
სამინისტროს მხრიდან მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია, საჭირო გახდეს დამატებითი სახელმძღვანელო
დოკუმენტების (guidelines) შემუშავებაც.

7

წყლის ხარისხისა და რესურსების მართვა (სასმელი წყლის გარდა)
No

აქტივობა

აქტივობის ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან სხვა
ვალდებულებიდან გამომდინარე)

აქტივობის დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

ხანგრძლივობა
(დაწყების სავარაუდო
თარიღი 2015 წლის მარტი დასრულების თარიღი)

შუალედური ინდიკატორი 1 (და
თარიღი)

შუალედური ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

პასუხისმგებელი ერთეული

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

დონორული დახმარება
(მიმდინარე / მოთხოვნილი)

მიმდინარე აქტივობები
"წყლის რესურსების მართვის

3.1 შესახებ" კანონპროექტის
დასრულება
„მდინარეთა აუზების
ინტეგრირებული მართვის
სააუზო ტერიტორიული

3.2 ერთეულების საზღვრების
დამტკიცების შესახებ
”კანონქვემდებარე აქტის
შემუშავება
„წყლის ობიექტების
იდენტიფიკაციისა და საზღვრების

3.3 დადგენის წესის შესახებ"
კანონქვემდებარე აქტის
შემუშავება

3.4

მტკვრის აუზში
თანამშრომლობისათვის
აზერბაიჯანთან ორმხრივი
ხელშეკრულების დასრულება

„სააუზო მართვის
საკონსულტაციო–საკოორდინაცი

3.5 ო საბჭოების შემადგენლობა და
საქმიანობის წესი“
კანონქვემდებარე აქტის შედგენა

3.6

„მდინარეთა აუზების/სააუზო
უბნების მართვის გეგმების
შემუშავების, განხილვისა და
დამტკიცების პროცედურის
შესახებ” კანონქვემდებარე აქტის
შედენა

3.7

მდ. ჭოროხი-აჭარისწყალის
სააუზო მართვის გეგმის
პროექტის შემუშავება,
კანონქვემდებარე აქტის შედენა
„წყლის რესურსების
მონიტორინგის დაგეგმვისა და

3.8 განხორციელების წესების“
კანონქვემდებარე აქტის
შემუშავება
ჩამდინარე წყლების ჩაშვების

3.9 კანონქვემდებარე აქტის
შემუშავება

პროექტის
შემუშავება

ხელშეკრულების მოთხოვნა წყლის ჩარჩო დირექტივა
"წყლის შესახებ "საქართველოს
კანონის მოთხოვნა (მუხლი 93)

ხელშეკრულების დანართის საკანონმდებლო
მოთხოვნების დანერგვა 2018 წლის 1
სექტემბრისთვის

2012

დაახლოებით 9 თვე (2015
წლის მარტიდან)

კანონპროექტი გაგზავნილია
კონსულტაციებისათვის სხვადასხვა
დაინტერესებულ მხარეებთან (2015
წლის მაისი-ივლისი)

მთავრობაში წარდგენა (2015
წლის სექტემბერი)

კანონპროექტი მიღებულია
პარლამენტის მიერ და
გამოქვეყნებულია ოფიციალურ
ჟურნალში (2015 წლის ბოლო)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური

განისაზღვრება დონორის
მიერ

განისაზღვრება დონორის
მიერ

ევროკავშირის / გაეროს ევროპის
ეკონომიკური კომისიის მიმდინარე
პროექტი, გერმანიის მთავრობა,
ბუნების მსოფლიო ფონდი

პროექტის
შემუშავება

ხელშეკრულების მოთხოვნა,
ევროკავშირის წყლის ჩარჩო
დირექტივის მუხლები 3(1)-(7)

ხელშეკრულების დანართის
საკანონმდებლო მოთხოვნების დანერგვა
2018 წლის 1 სექტემბრისთვის

2014

დაახლოებით 9 თვე (2015
წლის მარტიდან)

კანონქვემდებარე აქტი გაგზავნილია
კონსულტაციებისთვის სხვადასხვა
დაინტერესებულ მხარეებთან (2015
წლის მაისი-ივლისი)

საბოლოო პროექტი
წარდგენილია საჯარო
განხილვისათვის (2015 წლის
სექტემბერი

კანონქვემდებარე აქტი
დამტკიცებულია მთავრობის
მიერ და გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ ჟურნალში (2015
წლის ბოლო)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური

განისაზღვრება დონორის
მიერ

განისაზღვრება დონორის
მიერ

ევროკავშირის მიმდინარე პროექტი

პროექტის
შემუშავება

ხელშეკრულების მოთხოვნა,
ევროკავშირის წყლის ჩარჩო
დირექტივის მუხლები 3(1)-(7)

ხელშეკრულების დანართის საკანონმდებლო
მოთხოვნების იმპლრმრნტაცია 2018 წლის 1
სექტემბრისთვის

2014

დაახლოებით 9 თვე (2015
წლის მარტიდან)

კანონქვემდებარე აქტი გაგზავნილია
კონსულტაციებისთვის სხვადასხვა
დაინტერესებულ მხარეებთან (2015
წლის მაისი-ივლისი)

საბოლოო პროექტი
წარდგენილია საჯარო
განხილვისთვის (2015 წლის
სექტემბერი

კანონქვემდებარე აქტი
დამტკიცებულია მთავრობის
მიერ და გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ ჟურნალში (2015
წლის ბო;ო)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური

განისაზღვრება დონორის
მიერ

განისაზღვრება დონორის
მიერ

ევროკავშირის მიმდინარე პროექტი

პროექტის
შემუშავება

ხელშეკრულების მოთხოვნა წყლის ჩარჩო დირექტივა,
მუხლი 3(5)

ხელშეკრულების დანართის საკანონმდებლო
მოთხოვნების დანერგვა 2018 წლის 1
სექტემბრისთვის

2011

დაახლოებით 9 თვე (2015
წლის მარტიდან)

საქართველოში მოლაპარაკებების
პროცესის დამთავრება (2015 წლის
აპრილი)

წარდგენილია საჯარო
განხილვისთვის (2015 წლის
დეკემბერი)

ორმხრივი ხელშეკრულება
ხელმოწერილია (2015 წლის
ბოლო)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური, გარემოსდაცვითი
პოლიტიკისა და
საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

განისაზღვრება დონორის
მიერ

განისაზღვრება დონორის
მიერ

გარემოს დაცვისა და
უსაფრთხოების ინიციატივის
პროექტის მხარდაჭერით

პროექტის
შემუშავება

ხელშეკრულების მოთხოვნა ვადა არ არის განსაზღვრული, უნდა იყოს
წყლის ჩარჩო დირექტივა,
განსაზღვრული ხელშეკრულების
მუხლები 13-14 (სააუზო მართვის
შესაბამისად (2024 წლის 1 სექტემბერი)
გეგმები)

2014

დაახლოებით 9 თვე (2015
წლის მარტიდან)

კანონქვემდებარე აქტის პროექტი
გაგზავნილია კონსულტაციებისათვის
სხვადასხვა დაინტერესებულ
მხარეებთან (2015 წლის მაისი-ივლისი)

საბოლოო პროექტის საჯარო
განხილვა (2015 წლის
სექტემბერი)

კანონქვემდებარე აქტი
დამტკიცებულია მთავრობის
მიერ და გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ ჟურნალში (2015
წლის ბოლო)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური

განისაზღვრება დონორის
მიერ

განისაზღვრება დონორის
მიერ

ევროკავშირის მიმდინარე პროექტი

პროექტის
შემუშავება

ხელშეკრულების მოთხოვნა წყლის ჩარჩო დირექტივა
მუხლები 13-14)

სააუზო მართვის გეგმის მომზადება 2024
წლის 1 სექტემბრისთვის

2014

დაახლოებით 9 თვე (2015
წლის მარტიდან)

კანონქვემდებარე აქტი გაგზავნილია
კონსულტაციებისთვის სხვადასხვა
დაინტერესებულ მხარეებთან (2015
წლის მაისი-ივლისი)

საბოლოო პროექტის საჯარო
განხილვა (2015 წლის
სექტემბერი)

კანონქვემდებარე აქტი
დამტკიცებულია მთავრობის
მიერ და გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ ჟურნალში (2015
წლის ბოლო)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური

განისაზღვრება დონორის
მიერ

განისაზღვრება დონორის
მიერ

ევროკავშირის მიმდინარე პროექტი

ხელშეკრულების დანართი: მდინარეთა
აუზის მართვის გეგმები უნდა იყოს
შემუშავებული 2024 წლის 1 სექტემბრამდე

2014

დაახლოებით 12 თვე (2015
წლის მარტიდან)

პირველი პროექტი წარდგენილია
კონსულტაციებისთვის
დაინტერესებულ მხარეებთან (2015
წლის მაისი-აგვისტო)

დამტკიცებულია მთავრობის
საბოლოო პროექტის საჯარო
მიერ და გამოქვეყნებულია
განხილვა (2015 წლის დეკემბერი) ოფიციალურ ჟურნალში (2016
წელი)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური

განისაზღვრება დონორის
მიერ

განისაზღვრება დონორის
მიერ

ევროკავშირის მიმდინარე პროექტი

ხელშეკრულების მოთხოვნა გეგმის შემუშავება წყლის ჩარჩო დირექტივა,
მუხლები 13-14

პროექტის
შემუშავება

ხელშეკრულების მოთხოვნა მონიტორინგის პროგრამები
წყლის ჩარჩო დირექტივა (მუხლი ხელშეკრტულების მიხედვით უნდა იყოს
8)
მზად 2022 წლის 1 სექტემბრისთვის

2014

დაახლოებით9 9 თვე (2015
წლის მარტიდან)

კანონპროექტი გაგზავნილია
კონსულტაციებისთვის სხვადასხვა
დაინტერესებულ მხარეებთან (2015 წ.
მაისი-ივლისი)

საბოლოო პროექტის საჯარო
განხილვა (2015 წლის
სექტემბერი)

დამტკიცებულია გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
მინისტრის ბრძანებით (2015
წლის ბოლო)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური

განისაზღვრება დონორის
მიერ

განისაზღვრება დონორის
მიერ

ევროკავშირის / გაეროს ევროპის
ეკონომიკური კომისიის მიმდინარე
პროექტი

პროექტის
შემუშავება

ხელშეკრულების მოთხოვნა წყლის ჩარჩო დირექტივა და
დირექტივა მუნიციპალური
ჩამდინარე წყლების გაწმენდაის
შესახებ

მთავარი ეროვნული კანონმდებლობა
ურბანულ ჩამდინარე წყლების გაწმენდაზე
2018 წლის 1 სექტემბრისათვის

2014

დაახლოებით 9 თვე (2015
წლის მარტიდან)

კანონქვემდებარე აქტი გაგზავნილია
კონსულტაციებისათვის სხვადასხვა
დაინტერესებულ მხარეებთან (2015 წ.
მაისი-ივლისი)

საბოლოო პროექტის საჯარო
განხილვა (2015 წლის
სექტემბერი)

კანონქვემდებარე აქტი
დამტკიცებულია მთავრობის
მიერ და გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ ჟურნალში (2016
წელი)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური

განისაზღვრება დონორის
მიერ

განისაზღვრება დონორის
მიერ

ევროკავშირის / გაეროს ევროპის
ეკონომიკური კომისიის მიმდინარე
პროექტი

ხელშეკრულების მოთხოვნა ზღვის პოლიტიკაზე ჩარჩო
დირექტივა

ეროვნული კანონმდებლობის მომზადება
საზღვაო გარემოსდაცვით პოლიტიკაზე 2017
წლის 1 სექტემბრისათვის

2015

დაახლოებით 6-9 თვე

დეფიციტის ანალიზი და
რეკომენდაციები მზად არის (2016
წლის დასაწყისი)

საზღვაო კოდექსში
ცვლილებები დამტკიცებულია
პარლამენტის მიერ და
გამოქვეყნებულია ოფიციალურ
ჟურნალში (2017 წლის
დასაწყისი)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური

დაახლოებით 50 კაც-დღე

დაახლოებით 30-50 კაც-დღე

დაფინანსება შეიძლება მოვიპოვოთ
შავ ზღვაში გარემოს მონიტორინგის
გაუმჯობესება-II ევროკავშირის
პროექტიდან

ხელშეკრულების მოთხოვნების
განხორციელების ხელშეწყობა
წყლის დირექტივის
მუხლებიდან 13–14

ხელშეკრულებით ვადები არ არის
დადგენილი, თუმცა უნდა დამტკიცდეს
საკმაოდ ადრე მდინარის აუზის მართვის
გეგმამის დამტკიცებამდე (2024 წლის 1
სექტემბერი)

2016

სულ ცოტა 12 თვე

პირველი პროექტი წარდგენილია
კონსულტაციებისთვის (2016 წლის
შემოდგომა)

საბოლლოო პროექტი (2016 წლის დამტკიცებულია სამინისტროს
ბოლოს)
მიერ (2017 წლის დასაწყისი)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური

დაახლოებით 15 კაც-დღე

40-50 კაც-დღე

2016

მდინარის აუზის მართვის
თითოეულ გეგმას
დასჭირდება 3–4 წელი

ყველა გეგმა შემუშავების გარკვეულ
სტადიაზეა (2019 წელი)

მდინარეთა აუზის მართვის
გეგმები დამტკიცებულია
მთავრობის მიერ და
გამოქვეყნებულია ოფიციალურ
ჟურნალში (2023 წლის
დეკემბერი)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური

დადგინდეს ყველა
ინდივიდუალური
შემთხვევისათვის

დადგინდეს კონკრეტულ
შემთხვევაში

2015 წელს განსახორციელებელი აქტივობები

საზღვაო კოდექსში შესწორებების

3.10 შეტანა (ახალი გარემოსდაცვითი
თავი)

პროექტის
შემუშავება

საზღვაო კოდექსში შესატანი
ცვლილებების სამუშაო ვერსია
წარდგენილია შესაბამის
მონაწილე მხარეებთან
კონსულტაციებისათვის (2016
წლის ბოლო)

აქტივობები, რომლებიც იწყება 2016 წლიდან
მდინარეთა აუზის მართვის
გეგმების სახელმძღვანელო

3.11 პრონციპების შემუშავება და მათი
შემუშავების პრიორიტეტების
კრიტერიუმები

3.12

დადგენილი მდინარეთა აუზების
(ჭოროხის გარდა) მდინარეთა
აუზის მართვის გეგმების
მომზადება

წყლის ხარისხის (ნიტრატების

3.13 ჩათვლით) მონიტორინგის
პროგრამების შემუშავება

„სოფლის მეურნეობის
წყაროებიდან (ნიტრატების)

3.14 წყლის დაბინძურების“
კანონქვემდებარე აქტის
შემუშავება
"წყალდიდობის რისკების

3.15 მართვის“ კანონქვემდებარე აქტის
შემუშავება

სახელმძღვანელო
პრინციპებისა და
კრიტერიუმების
პროექტის
შემუშავება

წყლის დირექტივის 13–14
გეგმის შემუშავება მუხლებში არსებული
მოთხოვნების შესრულება

პროგრამის
შემუშავება

სააუზო მართვის გეგმების მომზადება (2024

წლის 1 სექტემბრისათვის)

მონიტორინგის პროგრამა ზედაპირული
წყლის დირექტივის 8 მუხლის და
წყლებისათვის შემუშავებული იქნეს 2019
ნიტრატების დირექტივის 5
წლის 1 სექტემბრისათვის და 2022 წლის 1
მუხლის მოთხოვნების
სექტემბრისათვის - მიწისქვეშა
შესრულება
წყლებისათვის

2016

დაახლოებით 12 თვე

2017 წლისათვის მზად არის პირველი
პროგრამა ყოველწლიური
განახლებით და დამტკიცებით

მდინარეთა აუზის მართვის
გეგმები დამტკიცებულია ან
საბოლოო პროექტებია მზად
(2022 წლის ბოლო)

არ არის მითითებული

განახლებული მონიტორინგის
პროგრამები მტკიცდება ყველა
წლის ბოლოს

გარემოსდაცვითი ეროვნული
სააგენტო/წყლის რესურსების
მართვის სამსახური

არ არის მითითებული

არ არის მითითებული

ღიაა, დაფინანსება შეიძლება
მოვიპოვოთ ევროკავშირის
პროექტიდან შავ ზღვაში გარემოს
მონიტორინგის გაუმჯობესება

ღიაა, საჭიროა დონორის
მხარდაჭერა

მონიტორინგის პროგრამების
შემუშავებისთვის დონორთა
მხარდაჭერა არ არის საჭირო.
დონორთა მხარდაჭერა საჭიროა
მონიტორინგის ქსელის
გაფართოებისქ და გარემოს
ეროვნული სააგენტოს
შესაძლებლობების
გაძლიერებისთვის

საკანონმდებლო
პროექტის
შემუშავება

ნიტრატების დირექტივის
მოთხოვნების შესრულება

ეროვნული კანონი წყლის დაცვის შესახებ
ნიტრატებისგან მომზადებულ იქნეს 2018
წლის 1 სექტემბრისათვის

2016

დაახლოებით 9 თვე

კანონქვემდებარე აქტის პირველი
პროექტი წარდგენილია შიდა
განხილვებისათვის (2017 წლის
დასაწყისი)

კანონქვემდებარე აქტი
კსნონქვემდებარე აქტის პირველი დამტკიცებულია მთავრობის
პროექტის საჯარო განხილვა
მიერ და გამოქვეყნებულია
(2017 წლის შემოდგომა)
ოფიციალურ ჟურნალში (2016
წელი)

რესურსების მართვის
სამსახური

დაახლოებით 50 კაც-დღე

დაახლოებით 50 კაც-დღე

ღიაა, საჭიროა დონორის
მხარდაჭერა

საკანონმდებლო
პროექტის
შემუშავება

წყალდიდობების რისკების
მართვის დირექტივის
მოთხოვნების შესრულება

ეროვნული კანონი წყალდიდობის
რისკების მართვის თაობაზე შემუშავდეს
2018 წლის 1 სექტემბრისათვის

2016

დაახლოებით 12 თვე

პირველი კანონქვემდებარე აქტის
პროექტი წარდგენილია შიდა
განხილვებისათვის (2017 წლის
დასაწყისი)

კანონქვემდებარე აქტი
კანონქვემდებარე აქტის
დამტკიცებულია მთავრობის
საბოლოო პროექტის საჯარო
მიერ და გამოქვეყნებულია
განხილვა (2017 წლის შემოდგომა) ოფიციალურ ჟურნალში (2017
წლის ბოლო)

ბუნებრივი და
ანთროპოგებული
კატასტროფების
სამსახური/გეს

დაახლოებით 80 კაც-დღე

დაახლოებით 50 კაც-დღე

ღიაა, საჭიროა დონორის
მხარდაჭერა

No

აქტივობა

აქტივობის ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან სხვა
ვალდებულებიდან გამომდინარე)

აქტივობის დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

ხანგრძლივობა
(დაწყების სავარაუდო
თარიღი 2015 წლის მარტი დასრულების თარიღი)

3.16

მდინარე მტკვარის აუზში
წყალდიდობის რისკის შეფასება
და წყალდიდობის რუკების
შემუშავება (საპილოტე)

რუკის პროექტის
შემუშავება

წყალდიდობის რისკების
მართვის დირექტივის 4–6
მუხლების მოთხოვნების
შესრულება

წყალდიდობის რისკის წინასწარი შეფასება
განხორციელდეს 2019 წლის 1
სექტემბრისათვის, ხოლო წყალდიდობის
რისკის რუკები - 2021 წლის 1
სექტემბრისათვის

2016

დაახლოებით 2 წელი

3.17

წყალდიდობის წინასწარი
შეფასება მთელი ქვეყნის
მასშტაბით ; წყალდიდობის
რუკების შექმნა (გარდა 3.16
პუნქტში ხსენებულისა და
მდ.რიონის აუზისა)

ტოპოგრაფიული
აგეგმა და რუკის
პროექტის
შემუშავება

წყალდიდობის რისკების
მართვის დირექტივის 4–6
მუხლების მოთხოვნების
შესრულება

წყალდიდობის რისკის წინასწარი შეფასება
განხორციელდეს 2019 წლის 1
სექტემბრისათვის, ხოლო წყალდიდობის
რისკის რუკები - 2021 წლის 1
სექტემბრისათვის

2016

3 წელი შეფასებისათვის,
დამატებითი 2 წელი
მოდელირებისა და
რუკებისთვის

ხელშეკრულების
პროექტის
შემუშავება

ტრანსსასაზღვრო მდინარეთა აუზის
წყლის დირექტივის მუხლი 3 (5)
რაიონებისადმი მოთხოვნები
ანალოგიური მოთხოვნების
განხორციელდეს 2018 წლის 1
შესრულება
სექტემბრისათვის

საერთაშორისო მდინარეებზე,
ტბებსა და სანაპირო წყლებზე

3.18 მეზობელ ქვეყნებთან ორმხრივი
ხელშეკრულებების ინიცირება და
შემუშავება

შუალედური ინდიკატორი 1 (და
თარიღი)

შუალედური ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

პასუხისმგებელი ერთეული

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

წინასწარი შეფასება მზად არის (2017
წლის ბოლო)

წყალდიდობების რისკების
რუკები მომზადებულია (2018
წლის ბოლო)

მდ. მტკვრის აუზის შეფასების
მონაცემები მოდელირებისთვის
(2018 წლის ბოლო)

გარემოსდაცვითი ეროვნული
სააგენტო/ბუნებრივი და
ანთროპოგენული
კატასტროფების
სამსახური/გეს

დადგენილია დონორის
მიერ

წინასწარი შეფასებები მზად არის (2019
წლის ზაფხული)

წყალდიდობების რისკების
რუკები მომზადებულია (2020
წლის ბოლო)

ყველა აუზის შეფასების
მონაცემები მოდელირებისთვის
(2020 წლის ზაფხული)

გარემოსდაცვითი ეროვნული
სააგენტო/ ბუნებრივი და
ანთროპოგებული
კატასტროფების
სამსახური/გეს

არანაკლებ 200 კაც-დღისა

ექსპერტების ერთად მუშაობა
თვეში 5 დღე იმისათვის, რომ
ღიაა, საჭიროა დონორის დახმარება
მთელი ტერიტორია 3 წლის
განმავლობაში დაიფაროს

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური, საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამმართველო

დადგენილია დონორის
მიერ

გარემოს დაცვისა და
ექსპერტების ერთად მუშაობა
უსაფრთხოების ინიციატივამ
თვეში 5 დღე იმისათვის, რომ
შეიძლება დააფინანსოს ორმხრივი
მთელი ტერიტორია 3 წლის
ხელშეკრულების მომზადება
განმავლობაში დაიფაროს
სომხეთთან

ყველა სენსიტიური ადგილი
დადგენილია ნორმატიული
აქტით (2019 წლის ბოლო)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური, გარემოსდაცვითი
ეროვნული სააგენტო

არ არის მითითებული

დაბინძურებული წყლები და
ნიტრატებისთვის მოწყვლადი
წყლების ზონები დადგენილია
(2022 წელი)

გარემოსდაცვითი ეროვნული
სააგენტო/წყლის რესურსების
მართვის სამსახური

მომზადებულია მართვის
გეგმები ყველა მდინარის
აუზისთვის (2021 წლის
ზაფხული)

მომზადებულია ხელშეკრულების
პროექტი სომხეთთან (2017 წელი)

მომზადებულია ხელშეკრულების
თანამშრომლობის მომზადება
პროექტი თურქეთთან (2017
(2018 წლის სექტემბერი)
წელი)

2016

სულ ცოტა 18 თვე

2017

დაახლოებით 3 წელი

სასმელი წყლის წყაროების
მონიტორინგის მონაცემები
ხელმისაწვდომია და ანალიზი
ჩატარებულია (2019 წლის დასაწყისი)

არ არის მითითებული

დაახლოებით 5 წელი

დაბინძურებული ზედაპირული
წყლები და რისკის ქვეშ მყოფი
ზედაპირული წყლები დადგენილია
(2019 წელი)

იდენტიფიცირებულია
დაბინძურებული და რისკის ქვეშ
მყოფი მიწისქვეშა წყლები (2021
წელი)

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

დონორული დახმარება
(მიმდინარე / მოთხოვნილი)

გარემოს დაცვისა და
დადგენილია დონორის მიერ უსაფრთხოების ინიციატივა,
დაგეგმილი ღონისძიება

აქტივობები, რომლებიც უნდა დაიწყოს 2016 წლის შემდეგ
სენსიტიური წყლის ობიექტების
იდენტიფიკაცია (ურბანული
ჩამდინარე წყლები
სჩაშვებისთვის)

ტოპოგრაფიული
აგეგმა

ურბანული ჩამდინარე წყლების
სენსიტიური ადგილები განისაზღვროს 2021
დირექტივა, დანართი 2, მუხლი 5
წლის 1 სექტემბრისათვის
– მოთხოვნების შესრულება

დაბინძურებული წყლების ან
რისკის ქვეშ მყოფი წყლების
3.20
დადგენა და ნიტრატებისათვის
მოწყვლადი ზონების განსაზღვრა

ტოპოგრაფიული
აგეგმა

ზედაპირული წყლებთან დაკავშირებული
ნიტრატების დირექტივის მუხლი დებულებები განხორციელდეს 2019 წლის 1
3 მოთხოვნების შესრულება
სექტემბრისათვის, მიწისქვეშა წყლებისთვის
- 2022 წლის 1 სექტემბრისათვის

დადგენილი მაღალი რისკების
ადგილებისათვის წყალდიდობის
რისკის მართვის გეგმების
შემუშავება

გეგმის პროექტის
შემუშავება

წყალდიდობის რისკების
წყალდიდობის რისკის მართვის გეგმები
მართვის დირექტივის 7 მუხლის
მზად იყოს 2021 წლის 1 სექტემბრისათვის
მოთხოვნების შესრულება

3.19

3.21

შავი ზღვის გარემოს კარგი
მდგომარეობის სტატუსის
მისაღწევად ხარისხის შეფასება
3.22
და ღონისძიებათა პროგრამის
მომზადება მიზნებისა და
ინდიკატორების ჩათვლით

3.23 საზღვაო სტრატეგიის შემუშავება

3.24

მონიტორინგის პროგრამის
შემუშავება მიმდინარე
შეფასებისათვის და მიზნების
რეგულარული განახლება

სანაპირო ზონის

3.25 ინტეგრირებული მართვის
სტრატეგიის განახლება

2017

2018-2019

არ არის მითითებული

დონორის მხარდაჭერა არ არის
საჭირო

არ არის მითითებული

არ არის მითითებული

საჭიროა დონორის დახმარება
მონიტორინგის ქსელის
გაფართოებისთვის,
განსაკუთრებით მიწისქვეშა
წყლებზე და გარემოსდაცვითი
ეროვნული სააგენროს
შესაძლებლობების გაზრდისათვის

გარემოსდაცვითი ეროვნული
სააგენტო/ბუნებრივი და
ანთროპონენული
კატასტროფების სამსახური

30–40 კაც-დრე თითო
გეგმისათვის

კაც-დღე ერთ გეგმაზე

ღიაა, საჭიროა დონორის
მხარდაჭერა

დაახლოებით 4 წელი

ზღვის წყლების საწყისი შეფასება
მზადაა (2019 წლის გაზაფხული)

გეს-ის ინდიკატორები
განსაზღვრულია
კანონქვემდებარე აქტის
პროექტში (2019 წელი);
ღონისძიებეთა პროგრამაზე
წინადადებები შემუშავებულია
(2021 წელი)

კანონქვემდებარე აქტი კარგი
ხარისხის ინდიკატორებზე
წარდგენილია
დასამტკიცებლად (2019 წელი),
პროგრამა დამტკიცებულია
(2021 წელი)

გარემოს ეროვნული სააგენტო /
წყლის რესურსების მართვის
სამსახური

ღიაა

ღია

ღიაა, საჭიროა დონორის
მხარდაჭერა

2019

დაახლოებით 18 თვე

პირველი პროექტი წარდგენილია
კონსულტაციებისათვის შესაბამის
დაინტერესებულ მხარეებთან (2020
წელი)

მეორე პროექტის საჯარო
განხილვები (2020 წლის ბოლო)

დამტკიცებულია მთავრობის
მიერ და გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ ჟურნალში (2021
წელი)

წყლის რესურსების მართვის
სამსახური/ეკონომიკის
სამინისტრო/რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო

დაახლოებით 50–60 კაცდღე

დაახლოებით 80–90 კაც-დღე

ღიაა, საჭიროა დონორის
მხარდაჭერა

ზღვის პოლიტიკის დირექტივის ხელშეკრულების მიხედვით მონიტორინგის
5 და 13 მუხლების მოთხოვნების პროგრამა მიმდინარე შეფასებისთვის უნდა
შესრულება
იყოს მზად 2021 წლის 1 სექტემბრისთვის

2018

დაახლოებით 2 წელი

მონიტორინგის პროგრამის პირველი
პროექტი წარდგენილია
განხილვისათვის შესაბამის
დაინტერესებულ მხარეებთან (2019
წელი)

საბოლოო პროექტი
შემუშავებულია (2020 წელი)

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ვადები არ არის განსაზღვრული
სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება, მუხლი . 339

2018

დაახლოებით 9–12 თვე

კვლევა, გეგმის
პროექტი

ზღვის პოლიტიკის დირექტივის
5, 8 –10, 13 მუხლების
მოთხოვნების შესრულება

ხარისხის შეფასებასთან დაკავშირებული
დებულებები განხორციელდეს 2019 წლის 1
სექტემბრისათვის, პროგრამისათვის - 2022
წლის 1 სექტემბრისათვის

2017

სტრატეგიის
შემუშავება

ზღვის პოლიტიკის დირექტივის
მუხლი 6 მოთხოვნების
შესრულება

საზღვაო პოლიტიკის სტრატეგია მზად იყოს
2022 წლის 1 სექტემბრისათვის

პროგრამის
შემუშავება

სტრატეგიის
შემუშავება

დადგენილი მდინარის
2 მდინარის აუზის სამართავი გეგმა
აუზებისათვის გეგმის
შემუშავებულია (2019 წლის ბოლო)
შემუშავებას ესაჭიროება 6 თვე

არ არის მითითებული

პირველი განახლებული პროექტი
წარდგენილია დაინტერესებული
მხარეების კონსულტაციებისათვის
(2018 წელი)

პროგრამა დამტკიცებულია
მინისტრის მიერ (2020 წლის
ბოლო)

დამტკიცებულია მთავრობის
პირველი პროექტი წარდგენილია
მიერ და გამოქვეყნებულია
საჯარო განხილვაზე (209 წლის
ოფიციალურ პრესაში (2019
გაზაფხული)
წლის ბოლო)

დამოკიდებულია შავ
დამოკიდებულია შავ ზღვაში
ზღვაში გარემოს
გარემოს მონიტორინგის
გარემოსდახცვითი ეროვნული
მონიტორინგის
გაუმჯობესება-II პროექტის
სააგენტო/წყლის რესურსების გაუმჯობესება-II პროექტის
ფარგლებში
მართვის სამსახური
ფარგლებში
განხორციელებულ
განხორციელებულ
სამუშაოზე
სამუშაოზე
წყლის რესურსების მართვის
სამსახური/ეკონომიკის
სამინისტრო/რეგიონული
30 საკაც-დღე
40–50 კაც-დღე
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო

ღიაა, საჭიროა დონორის
მხარდაჭერა

ღიაა, საჭიროა დონორის
მხარდაჭერა, სტრატეგიის პროექტი
არსებობს, საჭიროა განახლება

„ნარჩენების მართვის საგზაო რუკის“ ძირითადი ასპექტები






ნარჩენების საგზაო რუკაში საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან
ერთად ჯამში 22 აქტივობა იქნა იდენტიფიცირებული.
ნარჩენების საგზაო რუკის აქტივობების უმეტესობა მიმართულია იმისაკენ, რომ ახალი ნარჩენების კოდექსი
გახდეს გამოყენებადი და კანონმდებლობა სრულ შესაბამისობაში მოვიდეს ასოცირების ხელშეკრულების
გარემოს დაცვის შესახებ დანართის მოთხოვნებთან.
14 აქტივობა შეეხება (ქვე-) კანონმდებლობის შემუშავებას, ხოლო ხუთი - პოლიტიკის დოკუმენტების,
როგორიცაა გეგმები და სტრატეგიები, შემუშავება/დასრულებას.
ყველა 22 აქტივობის განხორციელებაში წამყვანი ერთეულია ნარჩენების მართვის სამსახური, თუმცა, სულ
მცირე ხუთ აქტივობას შეიძლება სხვა დეპარტამენტები ან სულაც სხვა სამინისტროები წარუძღვნენ (მაგ.
ნარჩენების რეგისტრირება, ნარჩენების ტრანსპორტირება, ცხოველური ნარჩენები)

პრიორიტეტების განსაზღვრის კრიტერიუმები


აქტივობების პრიორიტეტულობის განსაზღვრის მთავარი კრიტერიუმი ის მჭიდრო ვადებია, რომლებიც
ახალი „ნარჩენების მართვის კოდექსით“ არის განსაზღვრული რამდენიმე კანონქვემდებარე აქტის მისაღებად.
ოთხი კანონქვემდებარე აქტი მიღებულ უნდა იქნას 2015 წლის 1 აგვისტომდე და სამი - 2016 წლის 1
თებერვლამდე; ამასთანავე, 2015 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა იქნას მიღებული ნარჩენების მართვის გეგმა და
სტრატეგია. საყურადღებოა, რომ კანონმდებლობის მიღებისათვის ასოცირების ხელშეკრულების მიერ
მოცემული ვადები ნაკლებად მკაცრია.

დონორთა მხარდაჭერა






თითქმის ყველა აქტივობა - შესაძლებელია ორის გამოკლებით - მოითხოვს დონორთა მხარდაჭერას. სასწრაფო
მხარდაჭერაა საჭირო და უკვე შესაბამისი მიმართვა გაკეთდა დონორთა მიმართ, იმ აქტივობებისათვის,
რომლებიც 2015 წელს / 2016 წლის დასაწყისში უნდა იქნეს განხორციელებული.
უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში მთავარი მხარდაჭერა ევროკავშირისაგანაა მოსალოდნელი,
რადგანაც ევროკავშირმა წინა წლებში უკვე მოახდინა ამ სფეროში მნიშვნელოვანი რეფორმების ინიცირება;
დამატებითი მხარდაჭერაა მოსალოდნელი USAID - ის მიერ დაფინანსებული მიმდინარე საპროექტო
აქტივობებისაგან.
საერთაშორისო ექსპერტიზის გარეშე აქტივობების უმრავლესობის განხორციელება ვერ მოხერხდება.

სირთულეები




მთავარი სირთულე სულ მცირე 12 (!) აქტივობის განხორციელებისათვის განსაზღვრული მჭიდრო გრაფიკია,
რომლებიც ახალი კოდექსის შესაბამისად, 2016 წლის თებერვლისათვის უნდა დასრულდეს. დონორთა
მხარდაჭერის საჭიროებისა და ნარჩენების მართვის სამსახურში არსებული შეზღუდული ადამიანური
რესურსის გამო არსებობს რისკი, რომ ამ აქტივობების დასრულება დროულად არ მოხერხდეს ან მათი
შედეგები არ იყოს ხარისხიანი.
არსებული შეზღუდული ადამიანური რესურსი ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის
სამსახურში, ასევე, ხელს შეუშლის მიღებული ნებისმიერი კანონმდებლობის / გეგმის დანერგვასა და
აღსრულებას.

დამხმარე აქტივობები


იმისათვის, რომ ახლად მიღებული გეგმები და კანონმდებლობა პრაქტიკაში დაინერგოს და მიიღწეს
ხელშესახები შედეგები, აუცილებელი იქნება ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების
ღონისძიებების განხორციელება დონორთა მხარდაჭერით (ისეთი ინსტიტუციური რეფორმების ჩათვლით,
როგორიცაა, მაგალითად, ქიმიური ნივთიერებებისა და ნარჩენების მართვა ორი სხვადასხვა სამსახურის
საშუალებით).
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ნარჩენების მართვის საგზაო რუკა

No

აქტივობა

აქტივობის
ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან სხვა
ვალდებულებიდან გამომდინარე)

აქტივობის
დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

საერთო ხანგრძლივობა
(სავარაუდო ხანგრძლივობა
დასაწყისიდან/მარტი 2015 დასრულების თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 1 (და
თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

დარჩენილია 5 თვე (ათვლა
მარტი 2015-დან)

მთავრობისთვის
წარსადგენი შიდა
საბოლოო სამუშაო
ვერსია (ივნისი
2015)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის
საბოლოო ვერსია
წარდგენილია და
დამტკიცებულია
მთავრობის მიერ
(ივლისი 2015)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტი
ნარჩენებისა და ქიმ.
გამოქვეყნებულია
ნივთიერებების
ოფიციალურ
მართვის სამსახური
ბეჭდვით ორგანოში
(აგვისტო 2015)

არ არის
განსაზღვრული

დარჩენილია 5 თვე (ათვლა
მარტი 2015-დან)

პირველადი
სამუშაო ვერსია;
კონსულტაციები
შესაბამის
დაინტერესებულ
მხარეებთან
(აპრილი 2015)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის
საბოლოო ვერსია
წარდგენილია და
დამტკიცებულია
მთავრობის მიერ
(ივლისი 2015)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტი
ნარჩენებისა და ქიმ.
გამოქვეყნებულია
ნივთიერებების
ოფიციალურ
მართვის სამსახური
ბეჭდვით ორგანოში
(აგვისტო 2015)

განისაზღვრება USAID მიერ (დაახლოებით
განისაზღვრება
25 კაც-დღე
პროექტის მიერ
იურიდიული
(პროექტის
ექსპერტისათვის და
პერსონალი CENN70 კაც-დღე
დან)
დარგობრივი
ექსპერტისთვის)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის
საბოლოო ვერსია
წარდგენილია და
დამტკიცებულია
მთავრობის მიერ
(ივლისი 2015)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტი
ნარჩენებისა და ქიმ.
გამოქვეყნებულია
ნივთიერებების
ოფიციალურ
მართვის სამსახური
ბეჭდვით ორგანოში
(აგვისტო 2015)

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

პასუხისმგებელი
ერთეული

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

დონორული
დახმარება
(მიმდინარე /
მოთხოვნილი)

მიმდინარე აქტივობები

4.1

"სახეობებისა და
მახასიათებლების მიხედვით
ნარჩენების ნუსხის
განსაზღვრისა და
კლასიფიკაციის შესახებ“
კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტის შემუშავება

ნარჩენების მართვის
კოდექსის აღსრულება.
იურიდიული
სამართლებრივი
დოკუმენტის
საფუძველი: მუხლი 2 (3)
შემუშავება
(ასევე: არაპირდაპირ აშ
დანართი)

01 აგვისტო 2015 (ნარჩენების მართვის
კოდექსი . მუხლი 49 (1 ა))
ასოცირების შეთანხმება:
ნაგავსაყრელების შესახებ საბაზო
კანონმდებლობა უნდა ამოქმედდეს
01.09.2017-დან (ნაგავსაყრელების შესახებ
დირექტივის მოთხოვნა)

4.2

,,ნაგავსაყრელის მოწყობის,
ოპერირების, დახურვის და
შემდგომი მოვლის შესახებ’’
კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტის შემუშავება

ნარჩენების მართვის
კოდექსის აღსრულება.
იურიდიული სამართლებრივი
დოკუმენტის საფუძველი: მუხლი 22 (1)
შემუშავება
ასევე აშ დანართიდირექტივა
ნაგავსაყრელების შესახებ

01 აგვისტო 2015 (ნარჩენების მართვის
კოდექსი . მუხლი 49 (1 ბ))
ასოცირების შეთანხმება:
ნაგავსაყრელების შესახებ საბაზო
კანონმდებლობა უნდა ამოქმედდეს
01.09.2017-დან (ნაგავსაყრელების შესახებ
დირექტივის მოთხოვნა)

4.3

,,ნარჩენების აღრიცხვის
წარმოების, ანგარიშგების
განხორციელების ფორმისა და
შინაარსის შესახებ“
კანონქვემდებარე აქტის
შემუშავება

ნარჩენების მართვის
კოდექსის
იურიდიული აღსრულება.სამართლებრივ
დოკუმენტის ი საფუძველი: მუხლი 29 (4)
შემუშავება
ასევე AA დანართიდირექტივა ნარჩენების
შესახებ

01 აგვისტო 2015 (ნარჩენების მართვის
კოდექსი . მუხლი 49 (1 გ))
ასოცირების შეთანხმება: ნარჩენების
რეგისტრაცია უნდა ამოქმედდეს
01.09.2018 (თავი IV ნარჩენების
დირექტივა)

2014

2 - 3 თვე

საჯარო
განხილვისათვის
სამუშაო ვერსია
(მაისი 2015)

4.4

ნარჩენების მართვის ეროვნული
სამოქმედო გეგმის გადახედვა/
მიღება

პოლიტიკის
განმსაზღვრელ
ი დოკუმენტის
შემუშავება

31 დეკემბერი 2015 ( ნარჩენების
მართვის კოდექსი. მუხლი 48 (1))
ასოცირების შეთანხმება: ნარჩენების
მართვის გეგმის დამტკიცება 01.09.2020
(თავი V ნარჩენების დირექტივა)

2013

დარჩენილია 8 თვე (ათვლა
იწყება 2015წ. მაისიდან,
როდესაც ჩაერთვება
საერთაშორისო ექსპერტი)

სამუშაო ვერსიის
საჯარო განხილვა
(ოქტომბერი 2015)

გეგმის
გამოქვეყნებულია
დაზუსტება/დამტკი
სამოქმედო გეგმა
ცება (დეკემბერი
(დეკემბერი 2015)
2015)

ნარჩენებისა და ქიმ.
ნივთიერებების
მართვის სამსახური

დაახლოებით 30 კაცდღე

არ არის
განსაზღვრული

მალე იქნება
მოთხოვნილი
ევროკავშირის
მხარდაჭერა (FWC
ფარგლებში)

4.5

ნარჩენების მართვის ეროვნული
სტრატეგიის გადახედვა/ მიღება

პოლიტიკის
ნარჩენების მართვის
განმსაზღვრელ
კოდექსის მუხლი 11 (1)
ი დოკუმენტის
მოთხოვნების შესრულება
შემუშავება

31 დეკემბერი 2015 ( ნარჩენების
მართვის კოდექსი. მუხლი 48 (1))
ასოცირების შეთანხმება: ნარჩენების
მართვის ეროვნული სტრატეგიის მიღება
არ არის გათვალისწინებული

2013

დარჩენილია 8 თვე (ათვლა
იწყება 2015წ. მაისიდან,
როდესაც ჩაერთვება
საერთაშორისო ექსპერტი)

სტრატეგიის
განახლება/დამტკიც
ება (ოქტომბერი
2015)

სტრატეგიის
გამოქვეყნებულია
განახლება/დამტკიც
სტრატეგია
ება (დეკემბერი
(დეკემბერი 2015)
2015)

ნარჩენებისა და ქიმ.
ნივთიერებების
მართვის სამსახური

დაახლოებით 20 კაცდღე

არ არის
განსაზღვრული

მალე იქნება
მოთხოვნილი
ევროკავშირის
მხარდაჭერა (FWC
ფარგლებში)

4.6

,,მუნიციპალური ნარჩენების
შეგროვებისა და დამუშავების
წესის შესახებ’’ კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის
შემუშავება/მიღება

ნარჩენების მართვის
იურიდიული კოდექსის აღსრულება.
დოკუმენტის მუხლი 16 (5)
შემუშავება
(ასევე: არაპირდაპირ აშ
დანართი)

01 თებერვალი 2016 (ნარჩენების
მართვის კოდექსი. მუხლი 49 (2 ა))
ასოცირების შეთანხმება: ნარჩენების
მართვის დირექტივის მოთხოვნების
თანახმად, ნარჩენების მართვასთან
დაკავშირებული ეროვნული
კანონმდებლობის მიღება უნდა მოხდეს
არაუგვიანეს 01.09.2017

დაახლოებით 6 თვე

პირველადი
სამუშაო ვერსია
(ივნისი 2015)

დასრულებულია
განხილვა/კონსულტ
აციები
წარმოდგენილ
მუნიციპალიტეტებ
თან (ივლისი 2015)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტი
ნარჩენებისა და ქიმ.
გამოქვეყნებულია
ნივთიერებების
ოფიციალურ
მართვის სამსახური
ბეჭდვით ორგანოში
(ოქტომბერი 2015)

განისაზღვრება USAIDმიერ
(დაახლოებით 15 კაცდღე იურიდიული
ექსპერტისთვის და 20
კაც-დღე დარგობრივი
ექსპერტისთვის)

განისაზღვრება
USAID-ის მიერ
(პროექტის
პერსონალი CENN დან)

USAID WMTR
პროექტს აქვს ეს
საკითხი
აღნიშნული დღის
წესრიგში

4.7

სახიფათო ნარჩენების
ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვის
შესახებ (ბაზელი) კანონის
შემუშავება/მიღება

ნარჩენების მართვის
კოდექსის მუხლი 28-ს
იურიდიული აღსრულება და DCFTA:
დოკუმენტის მუხლი 230 (2) ბაზელის
შემუშავება
კონვენციის მოთხოვნების
სათანადო ასახვა ეროვნულ
კანონმდებლობაში

ნარჩენების მართვის კოდექსით არ არის
განსაზღვრული ვადა. DCFTA: ვადა
განსაზღვრული არ არის.
ბაზელის კონვენციის მოთხოვნების
სრულად გადმოტანა ეროვნულ
კანონმდებლობაში უნდა მომხდარიყო
1999 წელს, ჯერ არ შესრულებულა

დაახლოებით 3 თვე

პირველადი
სამუშაო ვერსია
დასრულებულია
გარე
განხილვებისთვის
/კომენტარები
(ოქტომბერი 2015)

კანონის საბოლოო
ვერსია წადგენილია
და დამტკიცებულია
პარლამენტის მიერ
(ივნისი 2016)

კანონი
გამოქვეყნებულია
ნარჩენებისა და ქიმ.
ოფიციალურ
ნივთიერებების
ბეჭდვით ორგანოში მართვის სამსახური
(დეკემბერი 2015)

დაახლოებით 10-15
კაც-დღე ბაზელის
კონვენციის მცოდნე
ექსპერტისათვის
(ტექნიკური ექსპერტი
სამართლებრივი
განათლებით)

დაახლ. 15 კაც-დღე
ადგილობრივი
სამართლებრივი
ექსპერტისთვის

მალე იქნება
მოთხოვნილი
ევროკავშირის
მხარდაჭერა (FWC
ფარგლებში)

არა

პროგრამული
უზრუნველყოფა /
ტრენინგი
თვინინგის
პროექტის
ფარგლებში 2014
წელს, შემდგომი
დახმარება საჭირო
არ არის

ნარჩენების მართვის
კოდექსის მუხლი 12 (1)
მოთხოვნების შესრულება,
ასევე, აშ დანართიდირექტივა ნარჩენების
შესახებ

2014

2014

2014

2014

არ არის
განსაზღვრული

15 კაც-დღემდე

არ არის
განსაზღვრული
(შესაძლებელია
შესრულდეს
მხოლოდ
სამინისტროს
შესაბამისი
პერსონალის მიერ)

არ არის
მოთხოვნილი

მხარდაჭერა
შეთანხმებულია
მიმდინარე USIAD /
CENN პროექტის
ფარგლებში

არ არის
მოთხოვნილი

აქტივობები, რომლებიც დაიწყება 2015 წელს

4.8

ნარჩენების მართვის მონაცემთა
ბაზის შექმნა/ წარმოება

ნარჩენების მართვის
კოდექსის აღსრულება.
სამართლებრივი
განხორციელებ
საფუძველი: მუხლი 30
ა
ასევე აშ დანართი: მუხლი
26 დირექტივა ნარჩენების
შესახებ

რეგისტრაცია უნდა ამოქმედდეს 01.08.2016-დან (ნარჩენების მართვის
კოდექსი, მუხლი 50 (3)
ასოცირების შეთანხმების თანახმად 01.
09.2018

2015 (
ნავარაუდევია
სექტემბერი)

მიმდინარე

მოქმედებს
რეესტრი/მონაცემთ
არ არის
ა ბაზა (2016 წლის
განსაზღვრული
პირველი
კვარტალი)

სრულად
ფუნქციონირებადი
რეესტრი (აგვისტო,
2016)

სსიპ
"გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და
განათლების ცენტრი"
/ ნარჩენებისა და ქიმ. არა
ნივთიერებების
მართვის სამსახური(
დეტალები
შესათანხმებელია)

No

აქტივობა

4.9

"კომპანიის ნარჩენების მართვის
გეგმის განხილვისა და
შეთანხმების წესი“-ს შესახებ
საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის
მინისტრის ბრძანების
შემუშავება/ გამოცემა

აქტივობის
ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან სხვა
ვალდებულებიდან გამომდინარე)

აქტივობის
დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

01 აგვისტო 2015 (ნარჩენების მართვის
კოდექსი. მუხლი 49 (8))
ასოცირების შეთანხმება არ
ითვალისწინებს

ნავარაუდევია:
მარტი 2015

,,ნარჩენების შეგროვების,
ტრანსპორტირების, წინასწარი
ნარჩენების მართვის
დამუშავებისა და დროებითი
იურიდიული
კოდექსის აღსრულება.
4.10 შენახვის რეგისტრაციის წესის და დოკუმენტის
სამართლებრივი
პირობების შესახებ“
შემუშავება
საფუძველი: მუხლი 26 (3)
კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტის შემუშავება/ მიღება

01 თებერვალი 2016 (ნარჩენების
მართვის კოდექსი. მუხლი 49 (2 ბ))
ასოცირების შეთანხმება: სანებართვო
სისტემა განთავსების და აღდგენის
ოპრაციებისათვის უნდა ამოქმედდეს
01.09.2019 წ-სთვის

ნავარაუდევია:
ივნისი
/ივლისი 2015

,, სახიფათო ნარჩენის
შეგროვებისა და გადამუშავების
4.11 შესახებ“ კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის
შემუშავება/მიღება

ნარჩენების მართვის
იურიდიული კოდექსის აღსრულება.
დოკუმენტის მუხლი 20 (1)
შემუშავება
(ასევე: არაპირდაპირ აშ
დანართი)

01 თებერვალი 2016 (ნარჩენების
მართვის კოდექსი. მუხლი 49 (2გ))
ასოცირების შეთანხმება: სპეციფიკური
ვალდებულებები სახიფათო ნარჩენების
შესახებ - 01.09.2019 წ-სთვის

ნავარაუდევია:
ივნისი
/ივლისი 2015

კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტის/აქტების "ნარჩენების
4.12 ტრანსპორტირებასთან
დაკავშირებული მოთხოვნების
შესახებ" შემუშავება/ მიღება

ნარჩენების მართვის
კოდექსის აღსრულება.
იურიდიული
სამართლებრივი
დოკუმენტის
საფუძველი: მუხლი 6 (6)
შემუშავება
(ასევე: არაპირდაპირ აშ
დანართი)

01 თებერვალი 2016 (ნარჩენების
მართვის კოდექსი. მუხლი49 (5))
ასოცირების შეთანხმება არ
ითვალისწინებს

ნავარაუდევია:
აგვისტო 2015

ნარჩენების ინვენტარიზაციის
4.13 სამუშაო ვერსია (ქუთაისის
რეგიონის საპილოტე პროექტი)

ნარჩენების მართვის
იურიდიული
კოდექსის აღსრულება.
დოკუმენტის
სამართლებრივი
შემუშავება
საფუძველი: მუხლი 14 (2)

ნარჩენების მართვის
ეროვნული გეგმის და
ინვენტარიზაც
ნარჩენების ეროვნული
ვადა განსაზღვრული არ არის
ია
რეესტრის ხელშეწყობა KfW-ს დაგეგმილი პროექტი

ნავარაუდევია:
2015 (შუა
პერიოდი)

საერთო ხანგრძლივობა
(სავარაუდო ხანგრძლივობა
დასაწყისიდან/მარტი 2015 დასრულების თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 1 (და
თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

პასუხისმგებელი
ერთეული

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

დარჩენილია 5 თვე (ათვლა
2015წ. მარტიდან)

პირველადი
სამუშაო ვერსია და
კომპანიებთან
პირველადი
კონსულტაციები
(მაისი 2015)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის
საბოლოო ვერსია
წარდგენილია და
დამტკიცებულია
მთავრობის მიერ
(ივლისი 2015)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტი
ნარჩენებისა და ქიმ.
გამოქვეყნებულია
ნივთიერებების
ოფიციალურ
მართვის სამსახური
ბეჭდვით ორგანოში
(აგვისტო 2015)

დაახლოებით 10 - 20
კაც-დღე
(პრაქტიკოსი)

დაახლოებით 6 თვე

პირველადი
სამუშაო ვერსია
(სექტემბერი 2015)

განხილვა/კონსულტ
აციები
კომპანიებთან საბოლოო ვერსია
(ნოემბერი 2015)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტი
ნარჩენებისა და ქიმ.
გამოქვეყნებულია
ნივთიერებების
ოფიციალურ
მართვის სამსახური
ბეჭდვით ორგანოში
(იანვარი 2016)

ეროვნული
საერთაშორისო
პრაქტიკოსი
პრაქტიკოსი ექსპერტი
ექსპერტი
(დაახლოებით 20 კაც(დაახლოებით 40
დღე)
კაც-დღე)

დაახლოებით 6 თვე

პირველადი
სამუშაო ვერსია
(ოქტომბერი 2015)

განხილვა/კონსულტ
აციები
კომპანიებთან საბოლოო ვერსია
(ნოემბერი 2015)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტი
ნარჩენებისა და ქიმ.
გამოქვეყნებულია
ნივთიერებების
ოფიციალურ
მართვის სამსახური
ბეჭდვით ორგანოში
(იანვარი 2016)

დაახლოებით 50 -80
კაც-დღე
საერთაშორისო
პრაქტიკოსი
ექსპერტისთვის

დაახლოებით 6 თვე

კონცეფცია
/პირველადი
სამუშაო ვერსია
შეთანხმებულია 2
სამინისტროს შორის
(ნოემბერი 2015)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის
საბოლოო ვერსია
წარდგენილია და
დამტკიცებულია
მთავრობის მიერ
(იანვარი 2016)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტი
გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ
ბეჭდვით ორგანოში
(იანვარი 2016)

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო /
ნარჩენებისა და ქიმ.
ნივთიერებების
მართვის სამსახური

დონორული
დახმარება
(მიმდინარე /
მოთხოვნილი)

დაახლოებით 20 კაც- საკითხი
დღე
ღიაა/გაურკვეველია

მალე იქნება
მოთხოვნილი
ევროკავშირის
მხარდაჭერა (FWC
ფარგლებში)

მალე იქნება
მოთხოვნილი
დაახლოებით 50 - 80
ევროკავშირის
კაც-დღე
მხარდაჭერა (FWC
ფარგლებში)

სულ მცირე 20-30 კაცდღე საერთაშორისო
20 კაც-დღე
პრაქტიკოსი
ექსპერტისთვის

მალე იქნება
მოთხოვნილი
ევროკავშირის
მხარდაჭერა (FWC
ფარგლებში)

ღია

ღია

ღია

ნარჩენებისა და ქიმ.
ნივთიერებების
მართვის სამსახური

განსაზღვრავს
პროექტი

განსაზღვრავს
პროექტი

სქვე-აქტივობა KfW
პროექტის
ფარგლებში
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროსთვის
(გბრდს-ს ჯერ არ
გააჩნია ინფორმაცია
აქტივობის შესახებ

დაახლოებით 6 -9 თვე

სახელმძღვანელო
დოკუმენტის
სამუშაო ვერსია

დასრულებული
სახელმძღვანელო
დოკუმენტი

სახელმძღვანელო
დოკუმენტი
გამოიყენება
პრაქტიკაში

ნარჩენებისა და ქიმ.
ნივთიერებების
მართვის სამსახური
/რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო

განსაზღვრავს
პროექტი

განსაზღვრავს
პროექტი

ღია

დაახლოებით 6 -9 თვე

პირველადი
სამუშაო ვერსია
(ოქტომბერი 2016)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის
საბოლოო ვერსია
წარდგენილია და
დამტკიცებულია
მთავრობის მიერ
(იანვარი 2016)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტი
ნარჩენებისა და ქიმ.
გამოქვეყნებულია
ნივთიერებების
ოფიციალურ
მართვის სამსახური
ბეჭდვით ორგანოში
(2016 წლის ბოლო)

დაახლოებით 20 - 40
კაც-დღე
საერთაშორისო
ტექნიკოსი
ექსპერტისთვის

ევროკავშირის
მხარდაჭერა
მოთხოვნილ იქნება
დაახლოებით 40 კაცტექნიკური
დღე
დახმარების
პროექტის
ფარგლებში

ღია

აქტივობები, რომლებიც დაიწყება 2016 წელს

არსებული ნაგავსაყრელების
4.14 დახურვის სახელმძღვანელო
დოკუმენტის შემუშავება

ნაგავსაყრელების
ოპერატორების დახმარება
ნაგავსაყრელების
სახელმძღვანე
შესაბამისობის გეგმების
ლო
შემუშავებაში.ნარჩენების
დოკუმენტის
მართვის კოდექსი 23 (2).
შემუშავება
ასევე, აშ დანართი:
დირექტივა
ნაგავსაყრელების შესახებ

01 თებერვალი 2016: (ნარჩენების
მართვის კოდექსი. მუხლი23 (1) :
ნაგავსაყრელების შესაბამისობის გეგმების
შემუშავება დაიწყება შესაბამისი
კანონქვემდებარე აქტის მიღებიდან 6
თვის შემდეგ(აქტივობა4.2))
ასოცირების შეთანხმების თანახმად
შესაბამისობის გეგმები უნდა არსებობდეს 01.09.2020 წ-სთვის

„ნარჩენების ინსინერაციისა და
თანაინსინერაციის
4.15 პირობების შესახებ“
კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტის შემუშავება/მიღება

ნარჩენების მართვის
კოდექსის აღსრულება.
იურიდიული
სამართლებრივი
დოკუმენტის
საფუძველი: მუხლი 7 (9)
შემუშავება
(ასევე: არაპირდაპირ აშ
დანართი)

01 თებერვალი 2017 (ნარჩენების
მართვის კოდექსი. მუხლი 49 (3))
ასოცირების შეთანხმების თანახმად,
01.09.2018 ახალი ინსინერატორებისთვის
და 2026 ძველი წვის საწარმოებისთვის
(თავი 30 სამრეწველო ემისიების შესახებ
დირექტივა )

2016

2016

No

აქტივობა

აქტივობის
ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან სხვა
ვალდებულებიდან გამომდინარე)

აქტივობის
დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

მოპოვებითი მრეწველობიდან
4.16 წარმოქმნილი ნარჩენების
შესახებ კანონის შემუშავება

ასოცირების შეთანხმებით
ნაკისრი, მოპოვებითი
იურიდიული მრეწველობიდან
დოკუმენტის წარმოქმნილი ნარჩენების
შემუშავება
საკანონმდებლო ბაზის
შემუშავების
ვალდებულების შესრულება

არ ითვალისწინებს ნარჩენების მართვის
კოდექსი.
ასოცირების შეთანხმების თანახმად,
მოპოვებითი მრეწველობიდან
წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ
კანონმდებლობა უნდა მოქმედებდეს 01.09.2017 წ-სთვის

"სამედიცინო ნარჩენების
მართვის შესახებ"
4.17
კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტის შემუშავება

იურიდიული ნარჩენების მართვის
დოკუმენტის კოდექსის მუხლი 6 (3)
შემუშავება
შესრულება

01თებერვალი 2017 ნარჩენების მართვის
კოდექსი. მუხლი49 (6))
ასოცირების შეთანხმება არ
ითვალისწინებს

"ცხოველური ნარჩენების
მართვის შესახებ"
4.18
კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტის შემუშავება

იურიდიული ნარჩენების მართვის
დოკუმენტის კოდექსის მუხლი 6 (4)
შემუშავება
შესრულება

01 თებერვალი 2017 (ნარჩენების
მართვის კოდექსი. მუხლი. 49 (7) )
ასოცირების შეთანხმება არ
ითვალისწინებს

2016

არ არის განსაზღვრული

ღია

2016

2016

საერთო ხანგრძლივობა
(სავარაუდო ხანგრძლივობა
დასაწყისიდან/მარტი 2015 დასრულების თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 1 (და
თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

დასრულებულია
კომპანიებთან
კონსულტაციები/გა
ნხილვები - მეორე
სამუშაო ვერსია
(მარტი 2017)

კანონი
გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ
ბეჭდვით ორგანოში
(2017 შუა პერიოდი)

ნარჩენებისა და ქიმ.
ნივთიერებების
მართვის სამსახური
/ მიწის რესურსების
დაცვისა და წიაღის
სამსახური

პასუხისმგებელი
ერთეული

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

არანაკლებ 100 კაცდღე, სულ მცირე 2
ექსპერტისგან
დაახლოებით 100შემდგარი
120 კაც-დღე
ჯგუფისთვის
(იურისტი/ტექნიკოსი)

დონორული
დახმარება
(მიმდინარე /
მოთხოვნილი)

ევროკავშირის
მხარდაჭერა
მოთხოვნილ იქნება
ტექნიკური
დახმარების
პროექტის
ფარგლებში
(შესაძლებელია
გაერთიანდეს
აქტივობა 4.16-თან)

დაახლოებით 1 წელი

პირველადი
სამუშაო ვერსია
(2016 წლის ბოლო)

დაახლოებით 6 -9 თვე

კონცეფცია /
პირველადი
საბოლოო სამუშაო
სამუშაო ვერსია
ვერსია (ნოემბერი
შეთანხმებულია 2
2016)
სამინისტროს შორის
(ივნისი 2016)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტი
გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ
ბეჭდვით ორგანოში
(იანვარი 2017)

ჯანმრთელობის და
სოციალური
დაცვისსამინისტრო / დაახლოებით 20 კაცნარჩენებისა და ქიმ. დღე
ნივთიერებების
მართვის სამსახური

ევროკავშირის
მხარდაჭერა
მოთხოვნილ იქნება
დაახლოებით 50-60
ტექნიკური
კაც-დღე
დახმარების
პროექტის
ფარგლებში

დაახლოებით 6 -9 თვე

კონცეფცია /
პირველადი
საბოლოო სამუშაო
სამუშაო ვერსია
ვერსია (დეკემბერი
შეთანხმებულია 2
2016)
სამინისტროს შორის
(ივლისი 2016)

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტი
გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ
ბეჭდვით ორგანოში
(იანვარი 2017)

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
დაახლოებით 20 კაც/ნარჩენებისა და ქიმ.
დღე
ნივთიერებების
მართვის სამსახური

ევროკავშირის
მხარდაჭერა
მოთხოვნილ იქნება
დაახლოებით 50-60
ტექნიკური
კაც-დღე
დახმარების
პროექტის
ფარგლებში

სამოქმედო გეგმის
საბოლოო ვერსია

მიღებულია და
გამოქვეყნებულია
სამოქმედო გეგმები

ნარჩენებისა და ქიმ.
ნივთიერებების
მართვის სამსახური

დაახლოებით 6 -12 თვე

კონცეფციის
სამუშაო ვერსია
შეთანხმებულია /
პირველადი
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის
სამუშაო ვერსია

მოსმენა /
კონსულტაციები
დაინტერესებულ
მხარეებთან მე- 2
სამუშაო ვერსია

კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტი ნარჩენებისა და ქიმ.
გამოქვეყნებულია
ნივთიერებების
ოფიციალურ
მართვის სამსახური
ბეჭდვით ორგანოში

დაახლოებით 9-12 თვე

სტრატეგიის
პირველადი
სამუშაო ვერსია

დასრულებულია
წარმოდგენილ
მუნიციპალიტეტებ სტრატეგია
თან
მიღებულია და
კონსულტაციები/გა გამოქვეყნებულია
ნხილვები - მე-2
სამუშაო ვერსია

აქტივობები, რომლებიც დაიწყება 2016 წლის შემდეგ

სახიფათო ნარჩენების
ცალკეული სახეობებისთვის
(მდგრადი ორგანული
დამბიძნურებლებისა და
4.19
ვერცხლისწყლის შესახებ იხ.
ქიმიური ნივთიერებების საგზაო
რუკა 7,2) სამოქმედო გეგმების
შემუშავება

კოცეფციების და პილოტური
კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტ(ებ)ის შემუშავება ნარჩენების
4.20 ნაკადების შესახებ (მაგ.
ბატარეები, შეფუთვა, ნარჩენი
ელექტრო და ელექტრონული
მოწყობილობები)

ბიოდეგრადირებადი
მუნიციპალური ნარჩენების
4.21
მართვის სტრატეგიის
შემუშავება/ მიღება

დახურული (მიტოვებული)
4.22 სამთო–მოპოვებითი ნარჩენების
ობიექტების ინვენტარიზაცია

პოლიტიკის
შემუშავება

სამართლებრივი მანდატი:
ნარჩენების მართვის
კოდექსის მუხლი 12 (7) მსგავსი ტიპის გეგმების
შემუშავება
ნებაყოფლობითია
(აზბესტი; ცხოველური
ნარჩენები და ა.შ.)

პოლიტიკის
შემუშავება / ნარჩენების მართვის
იურიდიული კოდექსის მუხლი 9 (5)
დოკუმენტის შესრულება
შემუშავება

პოლიტიკის
შემუშავება

ნარჩენების მართვის
კოდექსის მუხლი 11 (2)
შესრულება.
ასევე, აშ დანართი:
დირექტივა
ნაგავსაყრელების შესახებ

აშ დანართის, მოპოვებითი
მრეწველობიდან
ინვენტარიზაც წარმოქმნილი ნარჩენების
ია
მართვის შესახებ
მოთხოვნების შესრულება (6
აბზაცი)

01 თებერვალი 2019 (ნარჩენების
მართვის კოდექსი. მუხლი 49 (4); თუმცა,
ნარჩენების მართვის კოდექსში
აღნიშნულის შესახებ კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების საჭირო
რაოდენობა არ არის განსაზღვრული.
ასოცირების შეთანხმება მკაფიოდ არ
ითვალისწინებს

31 დეკემბერი 2019 (ნარჩენების მართვის
კოდექსი. მუხლი 48 (2))
ასოცირების შეთანხმების თანახმად უნდა განხორციელდეს 01.09.2020 წ-სთვის
(მუხლი 5, დირექტივა ნაგავსაყრელების
შესახებ)

ნარჩენების მართვის კოდექსი არ
ითვალისწინებს. ასოცირების
შეთანხმების თანახმად, ინვენტარიზაცია
უნდა ამოქმედდეს 01.09.2020 წ-სთვის
(მუხლი 20, დირექტივა მოპოვებითი
მრეწველობიდან წარმოქმნილი
ნარჩენების მართვის შესახებ)

ღია

2017

2018

დაახლოებით 6 თვე გეგმის
მომზადებისა და არანაკლებ 12სამოქმედო გეგმის
18 თვე მოსამზადებელი
სამუშაო ვერსია
სამუშაოებისთვის (მაგ:
ინვენტარიზაცია)

დაახლოებით 12 თვე

შუალედური
არ არის
ანგარიში 2019 წლის
განსაზღვრული
შუა პერიოდში

ინვენტარიზაციის
ანგარიში
ხელმისაწვდომია
გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტროს
საიტზე (2020)

დამოკიდებულია
სახიფათო ნარჩენზე.
დაახლოებით 20-50
კაც-დღე ტექნიკოსი
ექსპერტისტვის

დაახლოებით 50100 კაც-დღე

ღია

დამოკიდებულია
ნარჩენების ნაკადზე.
არანაკლებ 100 კაც-დღე
თითოეული ნარჩენის
სახეობისათვის
(იურისტი, ტექნიკოსი,
ეკონომიკურ ექსპერტთა
გუნდი)

დამოკიდებულია
ნარჩენების ნაკადზე.
არანაკლებ 100 კაცდღე თითოეული
ნარჩენის
სახეობისათვის
(იურისტი, ტექნიკოსი,
ეკონომიკურ
ექსპერტთა გუნდი)

ღია (შეესაბამება
ევროკავშირის
მხარდაჭერას FWC-ს
საშუალებით)

ნარჩენებისა და ქიმ.
ნივთიერებების
მართვის სამსახური

დაახლოებით 50 კაცდღე ბიო-ნარჩენების
სტრატეგიაზე
მომუშავე
ექსპერტისათვის

არანაკლებ 100 კაცდღე

ღია (შეესაბამება
ევროკავშირის
მხარდაჭერას FWC-ს
საშუალებით)

ნარჩენებისა და ქიმ.
ნივთიერებების
მართვის სამსახური
/ მიწის რესურსების
დაცვისა და წიაღის
სამსახური

დაახლ. 20 კაც-დღე
არანაკლებ 200 კაც(მეთოდოლოგიისთვი
დღე
ს)

ღია (საჭიროა
დონორული
მხარდაჭერა დახმარება
შესაძლოა ეთხოვოს
ჩეხეთის
რესპუბლიკას)

„ბუნების დაცვის საგზაო რუკის“ ძირითადი ასპექტები










ბუნების დაცვის სფეროში საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან
ერთად 13 აქტივობა იქნა იდენტიფიცირებული; აქტივობების დიდი ნაწილი ბუნების დაცვის საკითხებს
(ჰაბიტატებისა და ახეობების დაცვა), სახეობებით ვაჭრობას, გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და
თევზჭერის პოლიტიკას ეხება.
თევზჭერასთან დაკავშირებული საკითხის (რომელსაც ინსპექტირების დეპარტამენტი წარუძღვება) და
დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმების შემუშავების გარდაა (რომელსაც დაცული ტერიტორიების
სააგენტო უხელმძღვანელებს), ყველა სხვა აქტივობას წარმართავს ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახური.
ბიომრავალფეროვნებასთან/მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო ინიციატივები
განათლების სამინისტროსთან ერთად განხორციელდება.
ბუნების დაცვის საგზაო რუკაში სხვა სექტორების საგზაო რუკებისგან განსხვავებით, მხოლოდ სამი აქტივობა
შეეხება კანონმდებლობის შემუშავებას ან არსებულში ცვლილებების შეტანას. ამ მიმართულებით ყველაზე
მთავარი აქტივობაა ბიომრავალფეროვნების შესახებ კანონის შემუშავება და დამტკიცება, რომელიც
ჰარმონიზებული უნდა იქნეს დაცული ტერიტორიების შესახებ არსებულ კანონმდებლობასთან.
სხვა აქტივობები მოიცავენ საველე სამუშაოებს (როგორიცაა, მაგალითად, დასაცავი ტერიტორიებისა და
სახეობების იდენტიფიკაცია) ან გეგმების, კონცეფციების და სახელმძღვანელო დუკუმენტების შემუშავებას.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და განათლება (შეიქმნება
სასწავლო გეგმები).
რვა აქტივობა ემსახურება ასოცირების ხელშეკრულების გარემოს დაცვის შესახებ დანართით
გათვალისწინებული მოთხოვნების, ხოლო სამი DCFTA-ის ნაწილის შესრულებას (ზოგი აქტივობა
უკავშირდება როგორც ასოცირების ხელშეკრულების გარემოს დაცვის შესახებ დანართს, ასევე DCFTA-ს)
ყველა აქტივობა, ოთხის გამოკლებით, უკვე დაწყებულია ან დაიწყება 2015 წელს.

პრიორიტეტების განსაზღვრის კრიტერიუმები





აქტივობების პრიორიტეტულობა განისაზღვრა ასოცირების ხელშეკრულების მიერ დათქმული ვადებისა და
მიმდინარე პროექტებით გათვალისწინებული ღონისძიებების გათვალისწინებით. . დონორთა მხარდაჭერა
ამ სფეროში ყველა აქტივობა მოითხოვს დონორთა მხარდაჭერას; გარკვეული მხარდაჭერა უკვე მოპოვებულია;
რამდენიმე აქტივობისათვის დაგეგმილი მხარდაჭერა შეიძლება არასაკმარისი აღმოჩნდეს, ხოლო ზოგ
შემთხვევაში დახმარების მოთხოვნის პროცედურები ახალი დაწყებულია.
მთავარი დონორი აქტივობებისათვისბუნების დაცვის სფეროში ამჟამად GIZ-ია, რომელიც გეგმავს სხვა
განსაზღვრული აქტივობების უმეტესობის მხარდაჭერასაც. GIZ და სხვა დონორები განსაზღვრავენ
ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტთა ჩართულობის საჭიროებას და ხარისხს აქტივობების
განხორციელებისათვის.

სირთულეები / გამოწვევები



მთავარი სირთულე დონორების მხრიდან საკმარისი მხარდაჭერის მოპოვებაა, რომელიც საჭიროა ყველა
დაგეგმილი აქტივობის განსახორციელებლად.
კანონმდებლობის მხრივ, მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს ბიომრავალფეროვნების შესახებ კანონის
კომპლექსურობა, რადგან განხორციელებადი საკანონმდებლო კონცეფციის შემუშავება მრავალი
დაინტერესებული მხარის (არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მუნიციპალიტეტების ჩათვლით)
ჩართულობას მოითხოვს.

დამხმარე აქტივობები


საჭიროა ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურისა და სხვა მნიშვნელოვანი აქტორების, განსაკუთრებით
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, შესაძლებლობების გაძლიერება.

9

ბუნების დაცვის საგზაო რუკა
No

აქტივობა

აქტივობის
ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან
სხვა ვალდებულებიდან
გამომდინარე)

აქტივობის
დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
მხოლოდ ზურმუხტის
ტერიტორიებისა და სპეციალურად
დაცული ტერიტორიებისათვის:
ზომები რომლებიც აუცილებელია
ასეთი ადგილების დასაცავად (რაც
მოიცავს მართვის გეგმებს) უნდა
ჩამოყალიბდეს 01.09.2019 წ-სთვის

2013

ასოცირების შეთანხმება: ძირითადი
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა
უნდა იყოს მისადაგებული
ფრინველების ჰაბიტატების
დირექტივასთან 01.09.2016 წ-სთვის

01/2014

საერთო ხანგრძლივობა
(სავარაუდო ხანგრძლივობა
დასაწყისიდან/მარტი 2015 დასრულების თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 1 (და
თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

პასუხისმგებელი
ერთეული

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

დონორული დახმარება
(მიმდინარე / მოთხოვნილი)

მიმდინარე თვინინგის პროექტი (UBA
Austria led consortium), ასევე
გაეროს განვითარების პროგრამის
პროექტი და
KfW დაფინანსებული პროექტი
(ინერგება GFA-ს მიერ)

მიმდინარე აქტივობები
ასოცირების შეთანხმების
ვალდებულებების შესრულება
(ზურმუხტის ტერიტორიებისა და
სპეციალური დაცული
ტერიტორიებისთვის: "ზომების მიღება,
რომლებიც აუცილებელია ასეთი
ტერიტორიების კონსერვაციისათვის“
(მუხლი 6 ჰაბიტატების დირექტივა)

5.1

დაცული ტერიტორიებისთვის
დივერსიფიცირებული მართვის გეგმების
შემუშავება

5.2

ბიომრავალფეროვნების შესახებ ახალი
კანონისთვის საბოლოო სახის მიცემა,
ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნების
გათვალისწინებით

5.3

თანამშრომლობა ხმელთაშუაზღვის
თევზჭერის კომისიასთან (GFCM) იმისათვის,
რომ მოხდეს საუკეთესო პრაქტიკისა და
დაუზუსტებე
გამოცდილების გაზიარება თევზჭერასთან
ლი
დაკავშირებულ საკითხებზე, როგორიცაა
თანამშრომლ DCFTA: მუხლი 234 (f)
არალეგალური, არადოკუმენტირებული და
ობა/
დაურეგულირებელი თევზჭერა და
კომუნიკაცია
მონიტორინგისა და ზედამხედველობის
სისტემა

გეგმის
შემუშავება

აშ დანართი: ფრინველებისა და
ჰაბიტატების დირექტივების
იურიდიული
დებულებებთან დაახლოება
დოკუმენტის
DCFTA: მუხლი 230 (2) ასოცირების
შემუშავება
შეთანხმება - CBD, CITES ასახვა ეროვნულ
კანონმდებლობაში

2019 წლამდე
(დამოკიდებულია
პროექტზე, იხილეთ ბოლო
სვეტი)

დაცული
ტერიტორიებისთვის
მართვის გეგმების
სამუშაო ვერსიები

საბოლოო მართვის
გეგმები დაცული
ტერიტორიებისთვის

პარლამენტისთვის
კანონის პირველი სამუშაო
მიწოდებული კანონის
დაახლოებით 9 თვე ( 2015 წლის
მარტიმოსმენა
- ნოემბერი)
ვერსიის
საბოლოო ვერსია ( 2015
(სექტემბერი)
წლის ნოემბერი)

დაცული ტერიტორიების
გამოქვეყნებული მართვის
გეგმების რაოდენობა

დაცული
ტერიტორიების
სააგენტო/ბიომრავა
ლფეროვნების
დაცვის სამსახური

განისაზღვრება
დონორების/პროექტების მეირ

განისაზღვრება
დონორების/პროექტების
მეირ

ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში გამოქვეყნებული
კანონი

ბიომრავალფეროვნე
ბის დაცვის
სამსახური

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის
დეპარტამენტი

არა

არა

არ არის აუცილებელი

GIZ-ის მიმდინარე მხარდაჭერა

შეთანხმება ტექნიკურ
არა
თანამშრომლობაზე (2015)

ინფორმაციის რეგულარული
გაცვლა

არა

არა

აღნუსხული ფრინველები

ბიომრავალფეროვნე
ბის დაცვის
სამსახური

არა

ღია (განიხილება 1-2
სტუდენტისათვის თვიური
კონტრაქტები)

მიმდინარეობს არა შეჯვარებადი და წყლის
მტაცებელი ფრინველების დათვლები
(SABUCO) მაგრამ დათვლების სისტემური
მეთოდოლოგია არ არსებობს
(აუცილებელია დონორის დახმარება)
მიმდინარეობს მოლაპარაკებები GIZ-თან და
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან

2016

სახელმძღვანელო
დოკუმენტების სამუშაო
ვერსია

არა

საბოლოო სახელმძღვანელო
დოკუმენტები (2016 წლის
ბოლო)

ბიომრავალფეროვნე
ბის დაცვის
სამსახური

განისაზღვრება GIZის/დონორის მიერ

განისაზღვრება GIZის/დონორის მიერ

მიმდინარე EU / CoE დაფინანსებული
პროექტი , ინერგება ნაკრესის მიერ,
დამატებითი მხარდაჭერა
სამინისტროსათვის
გათვალისწინებულია GIZ-ის მხრიდან

01 / 2015

6 თვე

კანონქვემდებარე აქტების
პირველადი სამუშაო
ვერსია შიდა/გარე
განხილვებისთვის (2015
წლის მარტი)

კანონქვემდებარე აქტების
საბოლოო ვერსია
კანონქვემდებარე აქტები
სამინისტროს/ მთავრობის
გამოქვეყნებულია (12/2015)
მიერ მიღებული (2015
წლის შემოდგომა)

ბიომრავალფეროვნე
ბის დაცვის
სამსახური

განისაზღვრება GIZ-ის და
ავსტრიის გარემოს დაცვის
სააგენტოს (UBA Austria) მიერ

03/2015

სულ მცირე, 2015 წლის
ნოემბრის ბოლომდე

ანგარიშის სამუშაო ვერსია

საბოლოო ანგარიში (2015
წლის ნოემბერი)

რეკომენდაციები (თუ
შესაძლებელია CITES-ის
მხარეთა შეხვედრისათვის
2016 წელს, წინადადებების
მომზადება)

ბიომრავალფეროვნე
ბის დაცვის
სამსახური

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

ვადა განსაზღვრული არ არის

2014

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
შეფასება უნდა დასრულდეს
01.09.2017 წ-სთვის

2015

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
მხოლოდ ზურმუხტის
ტერიტორიებისთვის და
სპეციალური დაცული
ტერიტორიებისათვის: ზომები,
რომელიც აუცილებელია ასეთი
ტერიტორიების დასაცავად (რაც
მოიცავს მართვის გეგმებს) უნდა
ჩამოყალიბდეს 01.09.2019 წ-სთვის

გვიანი 2015

მიმდინარე

აქტივობები, რომლებიც იწყება 2015 წელს

5.4

საველე
ფრინველების მიგრირებადი სახეობებისა
ასოცირების შეთანხმების დანართი:
სამუშაო /
და ისეთი სახეობების შეფასება, რომლებიც
ფრინველებისა და მიგრირებადი
იურიდიული
საჭიროებენ კონსერვაციის განსაკუთრებულ
სახეობების შეფასება (დირექტივა
დოკუმენტის
ზომებს
ფრინველების შესახებ)
შემუშავება

5.5

ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიების
მენეჯმენტის გეგმებისათვის
სახელმძღვანელო დოკუმენტების
შემუშავება, ანგარიშგებისა და
მონიტორინგის ზომები

ასოცირების შეთანხმების
ვალდებულების შესრულება
სახელმძღვანე (ზურმუხტის ტერიტორიების და
ლო
სპეციალური დაცული
დოკუმენტებ ტერიტორიებისათვის: " ზომების მიღება,
ის მომზადება რომელიც აუცილებელია ასეთი
ტერიტორიების კონსერვაციისთვის"
(მუხლი 6 ჰაბიტატების დირექტივა)

5.6

კანონისათვის "ცოცხალი
გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების
შესახებ" კანონქვემდებარე აქტების
გადამუშავება და კანონში პოტენციურ
ცვლილებებთან დაკავშირებით
რეკომენდაციების წარმოდგენა

კანონი ცოცხალი გენმოდიფიცირებული
იურიდიული
ორგანიზმების შესახებ - მუხლი 32
ბოლო ვადა (შიდა): 2015 წლის
დოკუმენტის
DCFTA: მუხლი 230 (2) - კარტახენას
ბოლო
შემუშავება
ოქმის ასახვა

5.7

ანგარიში სახეობების ნუსხის შესახებ
რომლებიც იდენტიფიცირებულია CITES -ის
დანართებში შესატანად

ანგარიშის
მომზადება

5.8

ზურმუხტის პოტენციური ტერიტორიების
იდენტიფიცირება, მათი დამტკიცება

საველე
სამუშაო /
იურიდიული
დოკუმენტის
შემუშავება

5.9

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
საველე
ფრინველთა სახეობებისთვის
ფრინველთა სახეობებისათვის
სამუშაო /
განსაკუთრებული დაცული
განსაკუთრებული დაცული ტერიტორიების იურიდიული
ტერიტორიების იდენტიფიცირება და
განსაზღვრა და დამტკიცება
დოკუმენტის
მითითება (მუხლი 4 (1) ფრინველების
შემუშავება
დირექტივა

5.10

განათლების და საზოგადოების
ინფორმირებულობის ხელშეწყობა

მიმდინარე პროექტი, CITES -ის
დანართებში შეტანის შესაძლებლობა
(დანართი II და III), DCFTA- მუხლი 232 (2
c) CITES-ის დანერგვა

ვადა განსაზღვრული არ არის

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიის
ასოცირების შეთანხმების დანართი:
ინვენტარიზაციის დასრულება,
ზურმუხტის ტეროტორიების
აღნიშნული ტერიტორიების მითითება
ინვენტარიზაცია და მითითება
(ანალოგია ჰაბიტატების დირექტიივის მეუნდა განხორციელდეს 01.09.2018
4 მუხლთან) წ-სთვის
DCFTA: მუხლი 230 (2) აისახოს ბერნის
კონვენცია

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
კონცეფციის
მექანიზმის ჩამოყალიბება, რომელიც
შემუშავება/
ხელს შეუწყობს განათლებას და
განხორციელე
საზოგადოების ინფორმირებულობას
ბა
(მუხლი 22 (c ) ჰაბიტატების დირექტივა)

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
სპეციალური დაცული
ტერიტორიების ინვენტარიზაცია
და მითითება უნდა
განხორციელდეს 01.09.2019 წსთვის

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
ეს მექანიზმი უნდა
განხორციელდეს 01.09.2017 წ-

სთვის

2015

2017 წლამდე

2 წლამდე

ზურმუხტის ტერიტორიების
მითითბის შესახებ
კანონქვემდებარე აქტები
ზურმუხტის
მიღებულია და გამოქვეყნებულია
პოტენციური ზურმუხტის
ტერიტორიების საბოლოო ოფიციალურ ბეჭდვით
ტერიტორიების ნუსხა
ორგანოში/ზურმუხტის
ნუსხა
ტერიტორიებზე ინფორმაცია
მიწოდებულია ბერნის კონვენციის
სამდივნოსათვის

კანონქვემდებარე აქტი
სპეციალური დაცული
სპეციალური დაცული
ტერიტორიების შესახებ
ტერიტორიების საბოლოო მიღებულია და
ნუსხა
გამოქვეყნებული
ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში

2015

2 - 3 წლამდე

პოტენციური
სპეციალური დაცული
ტერიტორიების ნუსხა

გვიანი 2015

მიმდინარე

ჯვარედინი სასწავლო
გეგმის სტანდარტი
განათლებისა და მდგრადი არ არის
განვითრებისთვის - 1-12
კლასებისთვის

წარმოებულია და
გავრცელებულია
ცნობიერების ასამაღლებელი
მასალები - ბროშურები და ასე
შემდეგ (სექტემბერი 2017)

განისაზღვრება GIZ-ის და
GIZ-ის ფინანსური მხარდაჭერა,
ავსტრიის გარემოს დაცვის ინერგება ავსტრიის გარემოს დაცვის
სააგენტოს (UBA Austria) მიერ სააგენტოს (UBA Austria) მიერ

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

პროექტი რომლის ფარგლებშიც
დაგეგმილია მცენარეული და
მერქნული რესურსების ნუსხის შექმნა
ფინანსურად მხარდაჭერილია giz-ის
მიერ, შემდგომი დახმარება
შესაძლებელია იყოს მოთხოვნილი

ბიომრავალფეროვნე
ბის დაცვის
სამსახური
სატყეოსთან და
ადგილობრივ
მუნიციპალიტეტებთ
ან თანამშრომლობით

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსბის
დაცვის სამინისტრომ უკვე გააკეთა
განაცხადი GIZ-ის დაფინანსებაზე,
რომელიც გათვალისწინებულია 2015 წლის
ნაკრესის მიმდინარე პროექტისათვის
(იხილეთ აქტივობა 5.4,) რომელიც ეხება
პოტენციური ზურმუხტის ტერიტორიების
იდენტიფიცირებას გამოყოფილი ბიუჯეტი,
როგორც ჩანს საკმარისი არ არის

ბიომრავალფეროვნე
ბის დაცვის
სამსახური
სატყეოსთან და
ადგილობრივ
მუნიციპალიტეტებთ
ან თანამშრომლობით

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრომ უკვე გააკეთა
განაცხადი GIZ-ის დაფინანსებაზე,
რომელიც გათვალისწინებულია 2015
წლისათვის - გამოყოფილი ბიუჯეტი,
როგორც ჩანს საკმარისი არ არის

ბიომრავალფეროვნე
ბის დაცვის
სამსახური /
განათლების
სამინისტრო

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

მხარდაჭერილია GIZ-ის მიერ
(გრძელდება 4 წელი)

No

აქტივობა

აქტივობის
ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან
სხვა ვალდებულებიდან
გამომდინარე)

აქტივობის
დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

საერთო ხანგრძლივობა
(სავარაუდო ხანგრძლივობა
დასაწყისიდან/მარტი 2015 დასრულების თარიღი)

2016

მიმდინარე

შუალედური
ინდიკატორი 1 (და
თარიღი)

პასუხისმგებელი
ერთეული

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

შექმნილია მონიტორინგის
ინდიკატორების დათვლა სისტემა, რომელიც
დაიწყო
ითვალისწინებს CBD-ს
კრიტერიუმებს

ბიომრავალფეროვნე
ბის დაცვის
სამსახური/ გარემოს
ეროვნული სააგენტო
/ EIEC

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

აქტივობა მხარდაჭერილი იქნება GIZის მიერ

საბოლოო კანონი (ან
ინტეგრირებული თავები
ბიომრავალფეროვნების
ახალ კანონში)

ბიომრავალფეროვნე
ბის დაცვის
სამსახური/დაცული
ტერიტორიების
სააგენტო

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

განისაზღვრება GIZ-ის მიერ

კანონის შემუშავების მე-2 საფეხური
(მიღების შემდეგ) განსაზღვრულია GIZისგან დახმარება

მიმდინარეობს
მოლაპარაკებები

მიმდინარეობს
მოლაპარაკებები

მიმდინარეობს მოლაპარაკებები GIZთან

შუალედური
ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

დონორული დახმარება
(მიმდინარე / მოთხოვნილი)

აქტივობები, რომლებიც დაიწყება 2016 წელს

სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც
მონიტორინგს გაუწევს შესაბამის
5.11
ჰაბიტატებსა და დაცულ სახეობებს/
მონიტორინგის მონაცემთა ბაზა

დაცული ტერიტორიების კანონის
5.12 პოტენციური ინტეგრირება
ბიომრავალფეროვნების ახალ კანონში

პილოტური პროექტი: რეგიონული
ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიების და
მოქმედებათა გეგმების (BSAP) შემუშავება
5.13
ეროვნულ ბიომრავალფეროვნების
სტრატეგიების და მოქმედებათა გეგმაზე
დაყრდნობით

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც
კონცეფციის მონიტორინგს გაუწევს ჰაბიტატებსა და
შემუშავება საქართველოსთვის შესაბამის
(რელევანტურ) სახეობებს (მუხლი 11
ჰაბიტატების დირექტივა)

აშ დანართი: მონიტორინგის
სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს
01.09.2020 წ-სთვის

უზრუნველყოფილი იქნეს გარემოს
იურიდიული დაცვითი კანონმდებლობის სრული
დოკუმენტის კონსისტენტურობა, რათა თავიდან იქნას ვადა განსაზღვრული არ არის
შემუშავება აცილებული შეუსაბამობები და
დუბლირებები

გეგმის
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების დანართის
მოთხოვნების დანერგვაში მხარდაჭერა,
CBD-ს დანერგვა ეროვნულ დონეზე

ვადა განსაზღვრული არ არის

2016/2017

2016

არსებული
ინდიკატორების
განახლება, ახალი
ინდიკატორების შექმნა,
2016

დაახლოებით 6 თვე
(დაიწყება მას შემდეგ რაც
მივიღებთ პირველ
ცვლილებები
გამოცდილებას
წარდგენილია საჯარო
ბიომრავალფეროვნების
განხილვაზე
ახალი კანონის დანერგვის
შედეგად, იხილეთ აქტივობა
5.2)

4 წელი

რეგიონული BSAP
(პოტენციური საპილოტე
რეგიონი:კახეთი)

შესწორებული კანონი
გამოქვეყნებულია ან
გაუქმებულია (არაუადრეს
გვიანი 2017 წ-სა)

ბიომრავალფეროვნე
BSAP -ის სამუშაო ვერსიები
ბის დაცვის
გაგზავნილია
რეგიონული BSAP მიღებულია სამსახური
კონსულტაციებისთვის
მუნიციპალიტეტებთ
ან თანამშრომლობით

„სამრეწველო დაბინძურებისა და საფრთხეების საგზაო რუკის“ ძირითადი ასპექტები










ეს სფერო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ყველა იმ აქტივობას
მოიცავს, რომლებიც სამრეწველო აქტივობებით გამოწვეულ დაბინძურებას და გარემოსათვის ზიანის
მიყენების რისკებს ეხება. ამ სფეროში ცხრა აქტივობა იქნა იდენტიფიცირებული.
ამ აქტივობებიდან ხუთი ეხება ახალი კანონმდებლობის შემუშავებას ან ძველის გადამუშავებას, ორი
უკავშირდება სახელმძღვანელო დოკუმენტების შემუშავებას, ხოლო დანარჩენი აქტივობები ეხება
საწარმოების და მათი აღჭურვილობის ინვენტარიზაციას, კონცეფციის (როგორ დავნერგოთ არსებული
საუკეთესო ტექნოლოგია - BAT - მოთხოვნა არსებული საწარმოებისათვის) შემუშავებას და გეგმის (როგორ
შევამციროთ ამ საწარმოების ემისიები) მომზადებას.
ყველა აქტივობა პირდაპირ ემსახურება ასოცირების ხელშეკრულების გარემოს დაცვის შესახებ დანართის
განხორციელებას; დამატებით ერთი აქტივობა დაკავშირებულია ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებასთან (ჰელსინკის კონვენციის რატიფიცირების
შესაძლებლობის მიღწევა).
ორი აქტივობა უკვე დაწყებულია და ერთი დაიწყება 2015 წელს. ყველა ეს აქტივობა ეხება მსხვილი
სამრეწველო ავარიების პრევენციასა და მართვას. მათი დამთავრება 2016 წელს იგეგმება.
დანარჩენი აქტივობების დაწყება 2017 წლამდე არ იგეგმება, რადგანაც მათი განხორციელებისათვის
ინტენსიური მოსამზადებელი სამუშაოების გაწევა და დონორების ფართო მხარდაჭერაა საჭირო.
აქტივობები ამ სფეროში საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სხვადასხვა
დეპარტამენტების მიერ წარიმართება: 2015 წლის აქტივობებს ბუნებრივი და ანთროპოგენური საფრთხეების
მართვის სამსახური წარმართავს, სამომავლო აქტივობები კი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების
დეპარტამენტის, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ან ატმოსფერული ჰაერის დაცვის
სამსახურის
მიერ
იქნება
წარმართული.
მნიშვნელოვანია
ამ
დეპარტამენტების
მჭიდრო
ურთიერთთანამშრომლობა.

პრიორიტეტების განსაზღვრის კრიტერიუმები




პირველი სამი აქტივობა ამჟამად მიმდინარე პროექტებით არის გათვალისწინებული; ამასთანავე, ასოცირების
ხელშეკრულების დანართის მიხედვით მათი განხორციელების ვადა შედარებით მალე იწურება (2018-2019
წლები)
აქტივობების მეორე ჯგუფისათვის, რომლებიც გარემოზე ზემოქმედების ნებართვებისა და კონტროლის ახალ
ინტეგრირებულ სისტემას ეხება, ასოცირების ხელშეკრულების დანართის მიერ დადგენილი ვადები
უმეტესწილად 2020 წელს და მას შემდეგ იწურება (გარკვეული ემისიების ლიმიტის სიდიდეები - ELV – 2018
წლისათვის უნდა იქნას მიღებული). რადგანაც ყველა ამ აქტივობის განხორციელებისათვის დონორების
მხრიდან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა საჭირო, მათი დაწყება 2017 – 2018 წლებისათვის არის დაგეგმილი.

დონორთა მხარდაჭერა




ამ სფეროში ყველა სამომავლო აქტივობა დონორების მხარდაჭერას მოითხოვს. პროექტებისათვის, გარდა 2015
წელს მიმდინარე სამი პროექტისა, დონორების მხარდაჭერა ჯერ არაა მოპოვებული.
დანარჩენი ექვსი აქტივობა, ძირითადად დონორთა მხრიდან, ძალიან დიდ მხარდაჭერასა და საერთაშორისო
ექსპერტებისა და, თუ შესაძლებლობა იქნება, ადგილობრივი ექსპერტების მაღალ ჩართულობას საჭიროებს.
თუ შესაძლებელია, ამ აქტივობების მხარდაჭერა ერთი პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს, რადგანაც თემები
ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული.

სირთულეები / გამოწვევები


მთავარი გამოწვევა იმ ექვსი აქტივობის წარმატებით განხორციელებისათვის, რომლებიც 2017 – 2018
წლებისთვის არის დაგეგმილი და ნებართვების გაცემას, კონტროლსა და მათთან დაკავშირებულ საკითხებს
ეხება, დონორთა მხრიდან საკმარისი მხარდაჭერის მოპოვება და ექსპერტების მოძიება იქნება.

დამხმარე აქტივობები


ამ სფეროში აქტივობების განხორციელება შესაბამისი დეპარტამენტების თანამშრომლებისა და პერსონალის
საფუძვლიან და პრაქტიკულ ტრეინინგს მოითხოვს.

10

სამრეწველო დაბინძურებისა და სამრეწველო საფრთხეების საგზაო რუკა
No

აქტივობა

აქტივობის
ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან
სხვა ვალდებულებიდან
გამომდინარე)

აქტივობის
დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

საერთო ხანგრძლივობა
(სავარაუდო ხანგრძლივობა
დასაწყისიდან/მარტი 2015 დასრულების თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 1 (და
თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

18 თვე

კანონპროექტის
მომზადება, შიდა
დისკუსია და საჯარო
განხილვა (2015 წ. ბოლო)

მოსმენის /
კონსულტაციის პროცესის
დასრულება და საბოლოო
კანონპროექტის
დასამტკიცებლად გატანა

კანონი მიღებულია და
გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში (ივნისი 2016)

ბუნებრივი და
ანთროპოგენული
საფრთხეების მართვის
სამსახური/ გარემოს
ეროვნული სააგენტო
ნარჩენების და ქიმიური
ნივთიერებების მართვის
სამსახურთან ერთად

განისაზღვრება პროექტით

განისაზღვრება
პროექტით

არსებული დონორული
მხარდაჭერა - ჩეხეთის
განვითარების
სააგენტოდან

საბოლოო
სახელმძღვანელოები

მიღებული
მეთოდოლოგიები
პრაქტიკული
გამოყენებისათვის (2016,
MAP კანონის მიღების
პარალელურად)

ბუნებრივი და
ანთროპოგენული
საფრთხეების მართვის
სამსახური

განისაზღვრება პროექტით

განისაზღვრება
პროექტით

არსებული დონორული
მხარდაჭერა - ჩეხეთის
განვითარების
სააგენტოდან

განხილვის,
კონსულტაციების
პროცესის დასრულება და
საბოლოო ვერსიის
წარდგენა
დასამტკიცებლად

კანონი მიღებულია
პარლამენტის მიერ და
გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში

გარემოზე ზემოქმედების
ნებართვების
დეპარტამენტი

არანაკლებ 300 კაც-დღე
ექსპერტთა გუნდისთვის
(სულ მცირე, 150 კაც-დღე
სამაღლებრივი
ექსპერტებისთვის და 150
კაც-დღე დარგობრივი
ექსპერტებისთვის)

არანაკლებ 50 კაც-დღე

საჭიროა მნიშვნელოვანი
დახმარება დონორთა
მხრიდან

სახელმძღვანელოების
საბოლოო ვერსია

სახელმძღვანელოები
პრაქტიკაში გამოიყენება

გარემოზე ზემოქმედების
ნებართვების
დეპარტამენტი

არანაკლებ 100 კაც-დღე
იურიდიული/ტექნიკური
მხარდაჭერისთვის

საჭიროა მნიშვნელოვანი
დახმარება დონორთა
დაახლოებით 50 კაც-დღე მხრიდან (უნდა
დაუკავშირდეს აქტივობას
6,3)

საუკეთესო
ხელმისაწვდომი
ტექნოლოგიების
იმპლემენტაციის
კონცეფცია (შიდა
განხილვა და საჯარო
მოსმენა)

არა

საუკეთესო საუკეთესო
ხელმისაწვდომი
ტექნოლოგიების
იმპლემენტაციის შეფასება
/კონცეფციის გამოქვეყნება

ატმოსფერული ჰაერის
დაცვის სამსახური

დაახლოებით 150-200 კაცდღე ტექნიკური
ექსპერტებისთვის
(სხვადასხვა სექტორიდან)

დაახლოებით 150-200 კაცდღე ტექნიკური
ექსპერტებისთვის
(სხვადასხვა სექტორიდან)

საჭიროებს დონორთა
მხარდაჭერას (6,3
აქტივობასთან კავშირში,
თუ შესაძლებელია)

კანონქვემდებარე აქტი
ემისიების ზღვრული
მნიშვნელობების შესახებ
(შიდა განხილვა და
საჯარო მოსმენა)

მოსმენის/კონსულტაციის
პროცესის დასრულება და
საბოლოო სამუშაო
ვერსიის წარდგენა
დასამტკიცებლად

კანონქვემდებარე აქტის
მიღება და გამოქვეყნება
ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის
სამსახური (ყველა იმ
დეპარტამენტთან ერთად,
რომელსაც ეხება ეს საკითხი)

დაახლოებით 30-50 კაცდღე ტექნიკური
ექსპერტებისთვის

ღიაა

საჭიროებს დონორთა
მხარდაჭერას (6,3
აქტივობასთან კავშირში,
თუ შესაძლებელია)

ჩამოყალიბებული
მონაცემთა ბაზა (2018)

არა

შენახული ინფორმაცია
გახდება გარემოსდაცვით
ინფორმაცის მართვის
სისტემის ნაწილი (იხ.
აქტივობა 1.3) (2019 წლის
შუა პერიოდში)

ბუნებრივი და
ანთროპოგენური
საფრთხეების მართვის
სამსახური

დაახლოებით 50 კაც-დღე
(მონაცემთა
ბაზის/აღრიცხვის
დაახლოებით 50 კაც-დღე
სისტემის შესაქმნელად და
ტრენინგების
ჩასატარებლად)

აქტივობა დაიწყო
დონორული მხარდაჭერის
გარეშე , მაგრამ სირთულის
გამო შეჩერებულია,
,მომავალში საჭირო იქნება
დონორული მხარდაჭერა

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

პასუხისმგებელი
ერთეული

დონორული დახმარება
(მიმდინარე /
მოთხოვნილი)

მიმდინარე აქტივობები

6.1

ახალი კანონპროექტის შემუშავება
დიდი ავარიების პრევენციის (MAP)
შესახებ, რომელიც შეესაბამება
სევესო II (Seveso II) დირექტივის
მოთხოვნებს

აშ: ასოცირების შეთანხმების
მოთხოვნების შესრულება
ევროკავშირის სევესო II
იურიდიულ დირექტივისთან მიმართებით;
ი
DCFTA: მუხლი 230 (2) ახალი კანონი
დოკუმენტის საშუალებას მოგვცემს ჰელსინკის
შემუშავება კონვენციის რატიფიცირებისა
სამრეწველო ავარიების
ტრანსსასაზღვრო გავლენების
შესახებ.

AA დანართი: Seveso II
საკანონმდებლო მოთხოვნები
უნდა განხორციელდეს 01.09.2018 სთვის

Dec-14

აქტივობები, რომლებიც დაიწყება 2015 წელს

6,2

მეთოდოლოგიების შემუშავება
რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალი
კანონის განხორციელებას

აშ: მიმდინარე პროექტი, ეხმარება
სახელმძღვან
ახალი კანონის ( MAP)
ელოების
განხორციელებას დიდი ავარიების
შემუშავება
პრევენციის შესახებ (იხ. აქტივობა
6.1)

AA დანართი: Seveso II
საკანონმდებლო მოთხოვნები
უნდა განხორციელდეს 01.09.2018 სთვის

გვიანი 2015

დაახლოებით 8 თვე

სახელმძღვანელოს
პროექტი (2016 წლის
დასაწყისი)

არანაკლებ 2 წლისა

პირველი კანონპროექტის
წარდგენა საჯარო
განხილვებზე,
კონსულტაციებზე

აქტივობები, რომლებიც დაიწყება 2016 წლის შემდეგ

6.3

ახალი კანონის შემუშავება
(ინტეგრირებული)
გარემოსდაცვითი ნებართვების
შესახებ

იურიდიულ
ი
დოკუმენტის
შემუშავება

აშ დანართი: ასოცორების შესახებ
შეთანხმებით გათვალისწინებული
ევროკავშირის საწარმოო ემისიების
შესახებ დირექტივი (მუხლი 4-6, 12,
17(2), 21, 24 და IV დანართი)
მოთხოვნებთან შესაბამისობა

აშ დანართი: ინტეგრირებული
სანებართვო სისტემა
ჩამოყალიბებული უნდა იყოს
01.09.2020 წ-სთვის

2017

6.4

ინტეგრირებულ გარემოსდაცვით
ნებართვების დასანერგად
სახელმძღვანელოების შემუშავება

აშ დანართი: ინტეგრირებული
სახელმძღვან ნებართვების მოთხოვნების
დანერგვის ხელშეწყობა
ელოების
შემუშავება
(ინდუსტრიული ემისიების შესახებ
დირექტივის მუხლი 4-6, 12, 17(2),
21, 24 და IV დანართი)

აშ დანართი: ინტეგრირებული
სანებართვო სისტემა
ჩამოყალიბებული უნდა იყოს
01.09.2020 წ-სთვის

2017

6.5

არსებული საწარმოების
შესაძლებლობის შეფასება
საუკეთესო ხელმისაწვდომი
ტექნოლოგიების დანერგვის
კუთხით

ასოცორების შეთანხმება,
შეფასება/კონ
დირექტივა 2010/75/EC სამრეწველო
ცეფციის
ემისიების შესახებ (მუხლები 14 (3) შემუშავება
(6) და 15 (2) - (4)

აშ დანართი: საუკეთესო
ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების
იმპლემენტაცია მოხდეს 2026
წლის 1 სექტემბრისთვის.

2017

დაახლოებით 18 თვე

6.6

კანონქვემდებარე აქტით ემისიების
ზღვრული მნიშვნელობების
დაწესება წვის ქარხნებისთვის

აშ დანართი: დირექტივით
იურიდიულ
2010/75/EC სამრეწველო ემისიების
ი
შესახებ (მუხლი 30, დანართი V)
დოკუმენტის
დადგენილი მოთხოვნების
შემუშავება
შესრულება

ემისიების ზღვრული
მნიშვნელობები ახალი წვის
ქარხნებისთვის დაწესდება
01/09/2018 წლისთვის, ხოლო
არსებულისთვის 2026 წლისთვის

2017

დაახლოებით 6 თვე

6.7

ელექტრონული მონაცემთა ბაზის
შექმნა ინფორმაციის შესანახად
სათანადო საწარმოების შესახებ და
დიდი ავარიების შესახებ

არსებული
მონაცემთა
ბაზის
აშ დანართი: ევროკავშირის სევესო II
გაუმჯობესებ დირექტივის (მუხ.13 და 14)
ა (და იურ. მოთხოვნების შესრულება
დოკ.
შემუშავება

აშ დანართი: სისტემა სათანადო
საწარმოების შსახებ ინფორმაციის
შენახვისა და დიდი ავარიების
შესახებ ანგარიშგებისა უნდა
დაინერგოს 01/09/2019 წ-სთვის

2017

2 წლამდე

6.8

იურიდიულ
სახელმწიფო კონტროლის შესახებ
ი
61/2014 რეგულაციის გაუმჯობესება დოკუმენტის
შემუშავება

ასოცორების შეთანხმების
მოთხოვნებთან შესაბამისობა
მუხლი (ინდუსტრიული ემისიების
დირექტივის მუხლები 8, 14 და 23)

აშ დანართი: ინტეგრირებული
ნებართვებისთვის შესაბამისი
მონიტორინგი ჩამოყალიბებული
იქნება 01.09.2020-სთვის.

2017 / 2018

6 თვე

ცვლილების სამუშაო
შესწორებული
ვერსია გამოქვეყნებულია
დადგენილება
და ჩატარებულია
მიღებულია
კონსულტაციები

შესწორებული
დადგენილება მიღებულია
და გამოქვეყნებულია
ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში

გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის
დეპარტამე

დაახლოებით 20 - 30
სამუშაო დღე იურიდიულ დაახლოებით 20 სამუშაო
საკითხებში
დღე
ექსპერტისთვის

საჭიროებს დონორთა
მხარდაჭერას (6,3
აქტივობასთან კავშირში,
თუ შესაძლებელია)

6.9

გარდამავალი ეროვნული გეგმის
მომზადება არსებული
საწარმოებიდან წლიური ემისიების
შესამცირებლად

აშ დანართი: გარდამავალი
ეროვნული გეგმები არსებული
ააშ დანართი: დირექტივა 2010/75/EC
საწარმოების ემისიების ზღვრული
სამრეწველო ემისიების შესახებ,
მნიშვნელობებისათვის
მუხლი 32-ს შესრულება
(სურვილისამებრ) მომზადდება
2026 წლის 1 სექტემბრისთვის

დაახლოებით 1 წელი

გეგმის პროექტის
წარდგენა
განსახილველად/საკონსუ
საბოლოო გეგმა
ლტაციოდ
დაინტერესებული
მხარეებისთვის

გეგმა დამტკიცებულია
მინისტრთა კაბინეტის/
გბრდს მეირ

ატმოსფერული ჰაერის
დაცვის სამსახური

დაახლოებით 50 კაც-დღე
ტექნიკური
ექსპერტებისთვის

საჭიროებს დონორთა
მხარდაჭერას (6,3
აქტივობასთან კავშირში,
თუ შესაძლებელია)

გეგმის
შემუშავება

2017 / 2018

დაახლოებით 1-1,5 წ. (6,5 სახელმძღვანელოების
აქტივობის პარალელურად) პროექტი

დაახლოებით 50 კაც-დღე

„ქიმიური ნივთიერებების საგზაო რუკის“ ძირითადი ასპექტები








ქიმიური ნივთიერებების სფეროში საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
მიერ ექვსი აქტივობა იქნა იდენტიფიცირებული, რომელთაგან ოთხი საკანონმდებლო საქმიანობას შეეხება,
ხოლო ორი მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების (POPs) შესახებ განხორციელების ეროვნული გეგმის
განახლებასა და ვერცხლისწყლის შესახებ ანგარიშის შემუშავებას.
საკანონმდებლო აქტივობებიდან ორი ასოცირების ხელშეკრულების გარემოს დაცვის შესახებ დანართთან
სრულ შესაბამისობაში მოყვანის მიზანს ემსახურება.
სამი აქტივობა პირდაპირ დაკავშირებულია საერთაშორისო კონვენციებთან, რომელთა შესახებაც
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაშია საუბარი
(სტოკჰოლმის, როტერდამისა და მინამატას კონვენციები).
სამი აქტივობა უკვე დაწყებულია ან დაიწყება 2015 წელს, სამიც 2015 წლის შემდეგ უნდა დაიწყოს.
ყველა აქტივობის განხორციელებაში წამყვანი როლი ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის
სამსახურს უჭირავს; განხორციელების ეროვნული გეგმის განახლება ამ სამსახურისა და გარემოს ეროვნული
სააგენტოს მიერ ერთად უნდა იქნეს განხორციელებული.

პრიორიტეტების განსაზღვრის კრიტერიუმები





პირველი სამი აქტივობა უკვე დაწყებულია ან დაიწყება უახლოეს მომავალში. ყველა მათგანი დონორთა
მხარდაჭერას საჭიროებს.
პირველი აქტივობის (კანონქვემდებარე აქტი, რომელიც როტერდამისა და სტოკჰოლმის კონვენციების
მოთხოვნებს ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახავს)განხორციელების ვადა 2015 წლის მაისია, რომელიც
განსაზღვრულია პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით.
დანარჩენი აქტივობების განხორციელებისათვის ზუსტი ვადები არ არის მოთხოვნილი, გარდა ერთისა
(ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაციის, ეტიკეტირებისა და შეფუთვის შესახებ კანონქვემდებარე აქტის
შემუშავება), რომლის ვადაც ასოცირების ხელშეკრულების გარემოს დაცვის შესახებ დანართის მიხედვით 2020
/ 2021 წლებით არის განსაზღვრული.

დონორთა მხარდაჭერა




ამ სფეროში ყველა სამომავლო აქტივობისათვის დონორთა მხარდაჭერა იქნება საჭირო. მიმდინარე
აქტივობების გარდა დარჩენილი სამი აქტივობისათვის დონორთა მხარდაჭერა ჯერ არ არის მოპოვებული.
ამ სამი აქტივობის განხორციელებისათვის ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობა არის
საჭირო.
თუ შესაძლებელია, ამ აქტივობების მხარდაჭერა ერთი პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს, რადგანაც თემები
ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული (ქიმიური ნივთიერებების შესახებ კანონისა და ორი
კანონქვემდებარე აქტის შემუშავება)

სირთულეები / გამოწვევები



ყველა აქტივობის წარმატებით განხორციელებისათვის მთავარი გამოწვევა დონორთა მხრიდან საკმარისი
მხარდაჭერის მოპოვება და ექსპერტების მოძიებაა.
აქტივობების განხორციელებისათვის, ასევე, დაბრკოლება იქნება ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების
მართვის სამსახურის ლიმიტირებული ადამიანური რესურსი და ის ფაქტი, რომ ამ სამსახურმა ნარჩენებთან
დაკავშირებული დიდი მოცულობის სამუშაოებიც უნდა განახორციელოს; სასურველია, ნარჩენებთან და
ქიმიური ნივთიერებებთან დაკავშირებული ამოცანები გაიყოს ორ სხვადასხვა ერთეულს/სამსახურს შორის
საშუალოვადიან პერსპექტივაში მაინც.

დამხმარე აქტივობები



საჭირო იქნება ქიმიური ნივთიერებების შესახებ კანონმდებლობის განხორციელებაზე მომუშავე პირებისა და
მომსახურე პერსონალის ტრეინინგი.

11

ქიმიური ნივთიერებების მართვის საგზაო რუკა
No

აქტივობა

აქტივობის
ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან
სხვა ვალდებულებიდან
გამომდინარე)

აქტივობის
დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

საერთო ხანგრძლივობა
(სავარაუდო ხანგრძლივობა
დასაწყისიდან/მარტი 2015 დასრულების თარიღი)

2014

დარჩენილია 3 თვე
(აითვლება მარტიდან,
პრემიერ-მინისტრის
დადგენილების თანახმად)

2014

დაახლოებით 18 თვე

2015 წლის
პირველი
ნახევარი

18 თვე (პროექტის
განმავლობაში)

შუალედური
ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

პასუხისმგებელი
ერთეული

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

დონორული დახმარება
(მიმდინარე /
მოთხოვნილი)

მოსმენა / დასრუბული
კონსულტაციების პროცესი
და მთავრობისადმი
დასამტკიცებლად
წარდგენილი საბოლოო
ვერსია (2015 წლის მაისი)

დადგენილება
გამოქვეყნებულია
საკანონმდებლო მაცნეში (2015
წლის მაისი)

ნარჩენებისა და
ქიმიური
ნივთიერებების
მართვის სამსახური

არა

არა

მხარდაჭერა განხორციელდა
ევროკავშირის თვინინგის
პროექტის ფარგლებში
ნარჩენების მართვის შესახებ
2014 წელს

განახლებული ეროვნული
იმპლემენტაციის გეგმა (NIP)
წარდგენილია სტოკჰოლმის
კონვენციის სამდივნოსადმი
(2016 წლის ბოლო)

ნარჩენებისა და
ქიმიური
ნივთიერებების
მართვის სამსახური/
გარემოს ეროვნული
სააგენტო

განსაზღვრული იქნება
დონორის მიერ

განსაზღვრული იქნება
დონორის მიერ

მიმდინარეობს GEF / UNEP
დაფინასნებით

ანგარიშის ხელმისაწვდომობა
(ანგარიშის წარდგენა
მინამატას სამდივნოსადმი)

ნარჩენებისა და
ქიმიური
ნივთიერებების
მართვის სამსახური

არა

განსაზღვრული იქნება
დონორის მიერ

მიმდინარეობს GEF / UNDP
დაფინასნებით

შუალედური
ინდიკატორი 1 (და
თარიღი)

მიმდინარე აქტივობები

7.1

7.2

მთავრობის დადგენილების შემუშავება
ასოცირების შეთანხმების დანართი:
„ცალკეული საშიში ქიმიური
სახიფათო ქიმიური ნივთიერებების
იურიდიული
ნივთიერებების და პესტიციდების
იმპორტის და ექსპორტის შესახებ
დოკუმენტის
იმპორტის, ექსპორტისა და "მდგრადი
(PIC) რეგულაციის იმპლემენტაცია;
შემუშავება
ორგანული დამბინძურებლების (მოდ-ების)
როტერდამის (PIC)და სტოკჰოლმის
შესახებ“ (სახელწოდება ზუსტი არ არის)
კონვენციების (POPs) შესრულება

მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების
შესახებ ეროვნული იმპლემენტაციის
გეგმის (NIP) განხილვა და განახლება

ასოცირების შეთანხმება: უნდა
განხორციელდეს არაუგვიანეს
01.09.2019 (EU PIC რეგულაციის
სხვადასხვა დებულებების
მოთხოვნები); ასევე მუხლი 230 (2)
2015 წლის მაისის ბოლომდე
პრემიერ-მინისტრის
დადგენილების თანახმად

გეგმის
მომზადება

სტოკჰოლმის კონვენციის მე-7 (1ა) და
მე-5 მუხლი (ა): მდგრადი ორგანული
დამაბინძურებლების შესახებ
ეროვნული სამოქმედო გეგმის
თავდაპირველი NIP დამტკიცდა 2012
განხილვა და განახლება.
წელს (3 წლის წინ);
ევროკავშირთან ღრმა და
პროექტის ვადა: 2016 წლის ბოლო
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება: მუხლი 230 (2)

ანგარიშის
მომზადება

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება:მუხლი 230 (2) (მინამატას
უვადო
კონვენციის რატიფიკაციის ხელშეწყობა,
კონვენციის 21-ე მუხლი: ანგარიშის
წარდგენა);
მიმდინარე პროექტი

დადგენილების სამუშაო
ვერსია (მარტი-აპრილი
2015)

გამოქვეყნებულია
განახლებული ეროვნული
იმპლემენტაციის გეგმა
არა
(NIP) მდგრადი ორგანული
დამბინძურებლების
შესახებ

აქტივობები, რომლებიც იწყება 2015 წელს

7.3

ვერცხლისწყლის პირველადი შეფასების
უზრუნველყოფა (ვერცხლისწყლის
პროფილი და პირველადი შეფასების
ანგარიში)

ვერცხლისწყლის
პირველადი შეფასების
ანგარიში შიდა/გარე
განხილვებისთვის

საბოლოო ანგარიშის
დამტკიცება გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს
მეშვეობით

აქტივობები, რომლებიც იწყება 2015 წლის შემდეგ

7.4

კანონი ქიმიური ნივთიერებების მართვის
შესახებ

ქიმიური ნივთიერებების მართვის
იურიდიული მყარი სამართლებრივი საფუძველის,
უვადო (ქბრბ მიხედვით
დოკუმენტის ასევე, კანონქვემდებარე აქტების
გათვალისწინებულია 2017-2019)
შემუშავება არსებობის საჭიროება 7.1, 7.5 და 7.6
აქტივობების ფარგლებში

7.5

კანონი/კანონქვემდებარე აქტი
ნივთიერებების და ნარევების
კლასიფიკაციის, ეტიკეტირების და
შეფუთვის შესახებ

იურიდიული
დოკუმენტის
შემუშავება

7.6

კანონქვემდებარე აქტი ვერცხლისწყლის
შესახებ

იურიდიული ასახული ეროვნულ კანონმდებლობაში
დოკუმენტის ევროკავშირთან ღრმა და
შემუშავება ყოვლისმომცველი თავისუფალი

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
დაინერგოს ევროკავშირის რეგულაცია
ნივთიერებების და ნარევების
კლასიფიკაციის, ეტიკეტირების და
შეფუთვის შესახებ (გლობალური
ჰარმონიზებული სისტემა)

ღია

დაახლოებით 1-1.5 წელი

კანონის სამუშაო ვერსია

მოსმენა/დასრულებული
კონსულტაციების პროცესი
კანონი გამოქვეყნებულია
და დასამტკიცებლად
საკანონმდებლო მაცნეში
წარდგენილი საბოლოო
ვერსია

ნარჩენებისა და
ქიმიური
დაახლ. 50 კაც-დღე
ნივთიერებების
მართვის სამსახური

დაახლ. 50 კაც-დღე

ღია, საჭირო იქნება
დონორის მხარდაჭერა აქტივობა უნდა შეერწყას 7.5
და 7.6 აქტივობებს

ასოცირების შეთანხმება:
შესრულდეს არაუგვიანეს 01.09.2020 ნივთიერებებისთვის და
არაუგვიანეს 01.09.2021ნარევებისთვის (ევროკავშირის
რეგულაციის მე-4 მუხლის
მოთხოვნა)

ღია

დაახლოებით 1 წელი

კანონქვემდებარე აქტის
სამუშაო ვერსია

მოსმენა/დასრულებული
კონსულტაციების პროცესი კანონქვემდებარე აქტი
და დასამტკიცებლად
გამოქვეყნებულია
წარდგენილი საბოლოო
საკანონმდებლო მაცნეში
ვერსია

ნარჩენებისა და
ქიმიური
დაახლ. 50 კაც-დღე
ნივთიერებების
მართვის სამსახური

დაახლ. 50 კაც-დღე

ღია, საჭირო იქნება
დონორის მხარდაჭერა

უვადო

ღია

დაახლოებით 1 წელი

კანონქვემდებარე აქტის
სამუშაო ვერსია

მოსმენა/დასრულებული
კონსულტაციების პროცესი კანონქვემდებარე აქტი
და დასამტკიცებლად
გამოქვეყნებულია
წარდგენილი საბოლოო
საკანონმდებლო მაცნეში
ვერსია

ნარჩენებისა და
ქიმიური
დაახლ. 30 კაც-დღე
ნივთიერებების
მართვის სამსახური

დაახლ. 30 კაც-დღე

ღია, საჭირო იქნება
დონორის მხარდაჭერა

მინამატას კონვენციის რატიფიკაცია,
რომელიც შემდგომ უნდა იქნას

სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება:
მუხლი 230 (2)

„კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებების საგზაო რუკის“ ძირითადი ასპექტები







კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებების საგზაო რუკა ცხრა აქტივობას მოიცავს, რომელთა განხორციელებაც
საჭიროა ასოცირების ხელშეკრულებისა და მისი დანართების მოთხოვნების შესასრულებლად.
ამ აქტივობიდან სამი დაკავშირებულია კანონშემოქმედებით საქმიანობასთან; სამი - გეგმის შემუშავებასთან,
ერთი - დაბალემისიანი განვითარების სტრატეგიისა ადა ერთიც საპროექტო წინადადებების მომზადებასთან.
ხუთი აქტივობისათვის განხორციელების კონკრეტული ვადები არ არის განსაზღვრული, რადგანაც ისინი
ასოცირების შეთანხმების მთავარ ნაწილთან, და არა მის დანართებთან შესაბამისად არის დაგეგმილი.
ხუთი აქტივობა 2015 წლამდე ან 2015 წელს დაიწყო დონორის მიერ დაფინანსებული კონკრეტული
პროექტების ფარგლებში. ორი აქტივობის დაწყება იგეგმება 2015 წელს, ხოლო ორის 2016 წელს. მათგან სამი დონორების მხარდაჭერას საჭიროებს.
აქტივობების უმრავლესობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ერთეულია კლიმატის ცვლილების
სამსახური; ორ აქტივობას ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახური წარმართავს. რამდენიმე აქტივობისათვის
მთავარ პარტნიორებს გარემოს ეროვნული სააგენტო, სხვა სამინისტროები და ქალაქის მუნიციპალიტეტები
წარმოადგენენ.

პრიორიტეტების განსაზღვრის კრიტერიუმები


პრიორიტეტების მთავარი განმსაზღვრელი კრიტერიუმი დონორთა მიმდინარე მხარდაჭერაა, რადგანაც
ასოცირების ხელშეკრულებაში კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებებისათვის კონკრეტული ან ახლო ვადები
არ არის განსაზღვრული.

დონორთა მხარდაჭერა



კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებები მხარდაჭერა აქტიურად ხდება დონორების მიერ. პროექტები
ძირითადად ევროკავშირის, გერმანიის მთავრობის, UNDP-სა და USAID-ის მიერ ფინანსდება.
ასოცირების ხელშეკრულების მიერ კლიმატთან დაკავშირებული საკითხებისათვის დადგენილი
ვალდებულებების შესრულებისათვის საჭირო იქნება დამატებითი მხარდაჭერის მოპოვება.

სირთულეები / გამოწვევები


კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებების ფართო არეალის გათვალისწინებით გარკვეული აქტივობები,
მაგალითად ისეთები, როგორიცაა დაბალემისიანი განვითარების სტრატეგია ან კლიმატის ცვლილებების
ფონდებისაგან მხარდაჭერის მოპოვებისათვის საჭირო საპროექტო წინადადებების მომზადება, სხვა
სამინისტორებთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამშრობლობასა და მათი მხრიდან
ძლიერ მხარდაჭერას მოითხოვს.

დამხმარე აქტივობები


საჭიროა შესაძლებლობათა განვითარებასთან დაკავშირებული ქმედებების გატარება წარმოდგენილი საგზაო
რუკით განსაზღვრული გეგმებისა და რეგულაციების სათანადო განხორციელებისათვის, თუმცა,
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს კონცეპტუალურ საკითხებზე ცოდნის გაღრმავებას და
მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობათა განვითარებას, რათა იმ ქალაქებში, რომლებმაც ხელი მოაწერეს
„მერების შეთანხმებას“ (ევროკავშირის ინიციატივა), რათა მათ ეფექტიანად განახორციელონ „მდგრადი
ენერგიის სამოქმედო გეგმები“.
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კლიმატის ცვლილების აქტივობები
№

აქტივობა

აქტივობის ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან
სხვა ვალდებულებიდან
გამომდინარე)

აქტივობის
დაწყების
თარიღი
(თვე/წელი)

ხანგრძლივობა
(დაწყების სავარაუდო
თარიღი მარტი 2015 დასრულების თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 1
(და თარიღი)

შუალედური
ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

პასუხისმგებელი
ერთეული

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

დონორული დახმარება
(მიმდინარე /
მოთხოვნილი)

მიმდინარე აქტივობები

8.1

დაბალემისიანი განვითარების
სტრატეგიის შემუშავება (LEDS)

8.2

მერების შეთანხმების ხელმომწერი
ქალაქებისთვის მდგრადი
ენერგეტიკული სამოქმედო გეგმის
შემუშავება (CoM)

სამოქმედო გეგმის
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების 308-ე მუხლის
(დ) ქვეპუნქტი
განსაზღვრული ვადის გარეშე
მიმდინარე

8.3

ქვეყნისთვის მისაღები შემარბილებელი
ღონისძიებების შემუშავება
მცირემისიიანი შენობებისთვის
(ენერგიის დაზოგვის ღონისძიებები)
NAMA

საპროექტო
წინადადების
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების 308-ე მუხლის
განსაზღვრული ვადის გარეშე
(ა) ქვეპუნქტი, მიმდინარე

საკანონმდებლო
აქტის შექმნა

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
ოდნ-ების შესახებ ეროვნული
კანონმდებლობის მიღება (იხ.
ნაკლოვენაბათა ანალიზის
დოკუმენტი), ასიცირების შეთანხმების
მუხლი 310 (დ), მოიცავს მონრეალის
ოქმის ფარგლებში ნაკისრ
ვალდებულებებს (რეგულაცია
1005/2009 თავები: III და IV; მუხლები:
5, 11 და 27)

ასოცირების შეთანხმება:
კანონმდებლობა ოდნ-ებზე
მიღებულ უნდა იყოს არაუგვიანეს
2019 წლის 1 სექტემბრისა
(ევროკავშირის ოდნ-ების
რეგულაცია)

8.5

გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო
კონვენციის სამდივნოში წარსადგენი
სამოქმედო გეგმის
წინასწარ განსაზღვრული ეროვნული
შემუშავება
კონტრიბუციის დოკუმენტის მომზადება
(INDC)

ასოცირების შეთანხმების 308-ე მუხლის
(ა) ქვეპუნქტი, მხარეთა მე-19 და მე-20
კონფერენციათა გადაწყვეტილებები,
მიმდინარე პროექტი

მხარეთა მე-19 და მე-20
კონფერენციათა
გადაწყვეტილებები: კონკრეტული
მკაცრი ვადა არ არის დაწესებული
(წარდგენილ უნდა იქნას მხარეთა
21-ე კონფერენციამდე)

8.6

ეროვნული საადაპტაციო გეგმის
შემუშავება (NAP)

ასოცირების შეთანხმების 310-ე მუხლის
განსაზღვრული ვადის გარეშე
(ა) ქვეპუნქტი

8.7

კლიმატის ცვლილების ფონდებიდან
(მწვანე კლიმატის ფონდი, ადაპტაციის
ფონდი, სუფთა ტექნოლოგიის ფონდი და
სხვ.) დონორების დაფინანსების
მოსაპოვებლად ხუთი წარმატებული
საპროექტო/საპროგრამო წინანადების
მომზადება

8.4

2006 წლის N 184 დადგენილების
შეცვლა/სრულყოფა ოდნ-ების
რეგულირების გამოტოვებული
ასპექტების კუთხით

სტრატეგიის
შემუშავება

ასოცირების შეთანხმების 310-ე მუხლის
(ბ) ქვეპუნქტი,
განსაზღვრული ვადის გარეშე
მიმდინარე

აქტივობები რომლებიც დაიწყება 2015 წელს

სამოქმედო გეგმის
შემუშავება

საპროექტო /
საპროგრამო
წინადადების
შემუშავება

2013 წლის
ივლისი

დაახლოებით 9 თვე (2015
წლის მარტიდან)

სტრატეგიის პირველი
სამუშაო ვერსია
წარდგენილი აქვთ
დაინტერესებულ
მხარეებს
კონსულტაციებისთვის
(სექტემბერი-ოქტომბერი
2015)

2013

12 თვე თითოეული
ქალაქისთვის. შენიშვნა:
ამჟამად მერების
შეთანხმებაში 9 ქალაქია
გაერთიანებული და გეგმა
ხელმოწერიდან 1 წლის
ვადაში უნდა მოამზადონ

ქუთაისისა და
ზუგდიდის სამოქმედო
გეგმა შემუშავებულია
(2015 წლის ბოლო)

2014

დაახლოებით 9 თვე (2015
წლის მარტიდან)

არ ეხება

2014

დაახლოებით 6-9 თვე (2015
წლის მარტიდან )

2015 წლის
იანვარი

2015

მთავრობის გადაწყვეტილება
მიღებულია,
დაბალემისიიანი
კლიმატის ცვლილების
განვითარების სტრატეგია
სამსახური (მთავრობათა
(LEDS) გამოქვეყნებულია
შორისო კომიტეტი)
(2016 წლის პირველი
ნახევარი)

განისაზღვრებაUSAID-ის
პროექტის მიერ

განისაზღვრება ამერიკის
შეერთებული შტატების
საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს
პროექტის მიერ

ამერიკის შეერთებული
შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო მიმდინარე

დანარჩენი ქალაქების
სამოქმედო გეგმა
შემუშავებულია (2016
წლის ბოლო)

სამოქმედო გეგმები
შემუშავებულია

განისაზღვრება ამერიკის
შეერთებული შტატების
საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს პროექტის /
მომავალი დონორის მიერ

განისაზღვრება ამერიკის
შეერთებული შტატების
საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს
პროექტის / მომავალი
დონორის მიერ

2 ქალაქის სამოქმედო გეგმა
მომზადებულია ამერიკის
შეერთებული შტატების
საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს
მიმდინარე პროექტით,
დონორების დახმარება
საჭირო იქნება დანარჩენი
ქალაქებისათის

არ ეხება

ქვეყნისთვის მისაღები
შემარბილებელი
კლიმატის ცვლილების
ღონისძიების საპროექტო
სამსახური
წინადადება შემუშავებულია
(2015 წლის ბოლო)

განსაზღვრულია დონორის
მიერ

ახალი კანონქვემდებარე
აქტი (2006 წლის N 184
დადგენილების ნაცვლად)
შეთანხმებულია სხვა
არ ეხება
დაინტერესებულ
სამინისტროებთან (2015
წლის აპრილი)

კანონქვემდებარე აქტი
დამტკიცებულია მთავრობის
ატმოსფერული ჰაერის
მიერ და გამოქვეყნებულია
დაცვის სამსახური
ოფიციალურ ჟურნალში
(2015 წლის მაისი)

განისაზღვრა გაეროს
განვითარების პროგრამის
მიერ

სტრატეგიის პირველი
სამუშაო ვერსია მზადაა
მთავრობისთვის
წარსადგენად და
დასამტკიცებლად
(დეკემბერი 2015)

პირველი სამუშაო ვერსია
დაახლოებით 6 -7 თვე (2015
სამუშაო ვერსიის
კონსულტაციებისთვის
წლის მარტიდან)
საბოლოო ვარიანტი
(2015 წლის მაისი)

ქალაქის მერია, კლიმატის
ცვლილების სამსახური

წარდგენილია გაეროს
კლიმატის ცვლილების ჩარჩო- კლიმატის ცვლილების
კონვენციის სამდივნოში
სამსახური
(2015 წლის სექტემბერი)

დაახლოებით 12 თვე

პირველი სამუშაო ვერსია
საბოლოო სამუშაო ვერსია გეგმა დამტკიცებულია (2016 კლიმატის ცვლილების
განხილვისთვის (2016
(2016 წლის ოქტომბერი) წლის ბოლო)
სამსახური
წლის ზაფხული )

5 საპროექტო/საპროგრამო
წინადადება ჩაბარებულია
დასაფინანსებლად და
დასამტკიცებლად 2016-2020
წლებში

კლიმატის ცვლილების
სამსახური / გარემოს
ეროვნული სააგენტო,
ენერგეტიკის სამინისტრო,
სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო, ეკონომიკის
სამინისტრო, რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო

განისაზღვრება დონორის
მიერ

განისაზღვრა გაეროს
განვითარების პროგრამის
მიერ

გერმანიის სახელმწიფო,
განმახორციელებელი ეკოფისი, დონორთა
დახმარება საჭირო იქნება
სხვა ეროვნულად მისაღები
შემარბილებელი
ღონისძიებებისთვის

მიმდინარე პროექტი,
გაეროს განვითარების
პროგრამა

განსაზღვრულია დონორის
მიერ

განსაზღვრულია დონორის
მიერ

ევროკავშირი (კლიმა
ისტიდან ტექნიკური
დახმარება) გერმანიის
ფედერაციული
რესპუბლიკის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
ორგანიზაცია

დაახლოებით 40 კაც-დღე
(სულ მცირე 3 ექსპერტი
იქნება საჭირო)

დაახლოებით 120 კაც-დღე

საკითხი ღიაა, დონორების
მხარდაჭერა
აუცილებელია

ასოცირების შეთანხმების 308-ე მუხლის
განსაზღვრული ვადის გარეშე
(ა, ბ, დ) ქვეპუნქტები

2015

თითოეული საპროექტო
წინადადებისათვის სულ
მცირე 6 თვე

ერთი პროექტი /
პროგრამა
მომზადებულია
ყოველწლიურად და
არ ეხება
წარდგენილია შესაბამის
ფონდში დაფინანსების
მისაღებად, 2016 წლიდან

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
ეროვნული კანონმდებლობის მიღება
გარკვეულ ფტორირებულ სათბურის
გაზების შესახებ, ასოცირების
ხელშეკრულების 310-ე მუხლის (დ)
ქვეპუნქტი

კანონმდებლობა ფტორირებულ
სათბურის გაზებზე უნდა იყოს
მომზადებული 2019 წლის 1
სექტემბრისათვის (ევროკავშირის
სათბურის გაზების შესახებ
რეგულაცია)

2016

არანაკლებ 12 თვისა

კანონპროექტის პირველი
კანონპროექტის საბოლოო
სამუშაო ვერსია
სამუშაო ვერსია (2017
წარდგენილია მოსმენაზე
წლის შემოდგომა)
(2017 წლის დასაწყისი)

კანოქვემდებარე
ნორმატიული აქტი
მიღებულია მთავრობის მიერ კლიმატის ცვლილების
და გამოქვეყნებულია
სამსახური
ოფიციალურ ჟურნალში
(2017 წლის ბოლო)

არანაკლებ 100 კაც-დღისა

ასოცირების შეთანხმების დანართი:
შესაბამისი მოთხოვნებისა და
პროცედურების მიღება, რეგულაცია
1005/2009 მუხლი 22 და 23
(ასოცირების შეთანხმების მუხლი 310
(დ))

ასოცირების შეთანხმება: მართვისა
და მონიტორინგის რეგულაციები
მიღებული უნდა იყოს
არაუგვიანეს 2019 და 2021 წლების
1 სექტემბრისათვის

2017

დაახლოებით 9 თვე

კანონქვემდებარე აქტის
პირველი სამუშაო ვერსია
კონსულტაციებისათვის
წარდგენილია
დაინტერესებული
მხარეებისთვის (2016
წლის ოქტომბერი)

კანონქვემდებარე აქტი
დამტკიცებულია მთავრობის
ატმოსფერული ჰაერის
მიერ და გამოქვეყნებულია
დაცვის სამსახური
ოფიციალურ ჟურნალში
(2017 წლის აპრილი)

10-15 კაც-დღე

დაახლოებით 60 კაც-დღე
თითოეულ
პროექტზე/პროგრამაზე.
მთლიანობაში 300 კაც-დღე
(სულ მცირე 5 საერთაშორისო
ექსპერტი იქნება საჭირო)

დაახლოებით 30 კაც-დღე
თითოეულ
საპროექტო/საპროგრამო
წინადადებაზე

საკითხი ღიაა, დონორების
მხარდაჭერა
აუცილებელია

საქმიანობები, რომლებიც დაიწყება 2016 წელს

8.8

8.9

გარკვეულ ფტორირებული სათბურის
კანონპროექტის
გაზებზე კანონქვემდებარე ნორმატიული
შემუშავება
აქტის შემუშავება

ოდნ-ების მართვისა (შეგროვება,
გადამუშავება, აღდგენა და განადგურება)
საკანონმდებლო
და მონიტორინგის მარეგულირებელი
აქტის შექმნა
კანონქვემდებარე აქტის შემუშავება

კანონქვემდებარე აქტის
საბოლოო ვერსია
შეთანხმებულია სხვა
დაინტერესებულ
სამინისტროებთან (2017
წლის თებერვალი)

არანაკლებ 100 კაც-დღისა

30-40 კაც-დღე

საჭიროა დონორის
მხარდაჭერა

მიმდინარე პრეოქტი,
გაეროს განვითარების
პროგრამა








 „სატყეო სექტორის საგზაო რუკის“ ძირითადი ასპექტები
სატყეო სექტორის საგზაო რუკის ყველა აქტივობა გამომდინარეობს ასოცირების შეთანხმების ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ზონის ნაწილიდან (DCFTA); შესაბამისად ამ აქტივობების
განხორციელებისთვის ვადები არ არის განსაზღვრული. ეს აქტივობები დაგეგმილია ეროვნულ დონეზე
სატყეო სექტორის მდგრადი მართვის ხელშეწყობის მიზნით.
საგზაო რუკით გათვალისწინებული ცხრამეტი აქტივობიდან, ექვსი შეეხება კანონშემოქმედებით საქმიანობას.
სხვა აქტივობები მოიცავენ პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტების/გეგმების შემუშავებას.
მიმდინარე აქტივობა, ტყის ინვენტარიზაცია, ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომი დაგეგმარებისა და სატყეო
სექტორის რეფორმირების თვალსაზრისით.
ამ აქტივობათაგან ხუთი გრძლედება ან იწყება 2015 წელს.
სატყეო ექტორის საგზაო რუკით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელებისას, წამყვან როლს
ასრულებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახური. ასევე,
მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ეროვნულ სატყეო სააგენტოს.

პრიორიტეტების განსაზღვრის კრიტერიუმები



სატყეო სექტორის საგზაო რუკის პრიორიტეტების განსაზღვრის მთავარი კრიტერიუმია სექტორის
რეფორმირების და ეროვნულ დონეზე მდგრადი მართვის პრინციპების დანერგვის პოლიტიკური ნება.
პრიორიტეტების განსაზღვრის კიდევ ერთი კრიტერიუმია უკვე დაგეგმილი ან მიმდინარე პროექტების
არსებობა, რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან/და დონორების დახმარებით ფინანსდება და რომლებიც
შეესაბამება ეროვნულ პოლიტიკასა და DCFTA-ს.

დონორთა მხარდაჭერა




ამჟამად არსებული დონორული დახმარება, ძირითადად, განხორციელებულია გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადეობის (GIZ), ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA), მსოფლიო ბანკის და
ევროკავშირის მიერ; ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია კანონშემოქმედებასა და სექტორის გრძელვადიან
მდგრადობაზე; მხარდაჭერას ახორციელებენ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც.
სატყეო სექტორის დარგში რეფორმის გაგრძელებისა და ასოცირების შეთანხმების ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის ზონის ნაწილის მიერ განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულებისთვის,
აუცილებელია დამატებითი დახმარება.

სირთულეები/გამოწვევები






ადგილობრივი მოსახლეობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ტყესა და ტყის მერქნულ და არამერქნულ
პროდუქტებზე. აქედან გამომდინარე, ეკონომიკური და სოციალური თვალსაზრისით საკითხის
სენსიტიურობის გამო, საჭიროა ყოველი ნაბიჯის კარგად დაგეგმვა დაინტერესებულ მხარეებთან ინტენსიური
კონსულტაციებისა და დიალოგის რეჟიმში.
მდგრადი სატყეო მეურნეობის პრაქტიკის დანერგვა გრძელვადიანი პროცესია და ის არ უნდა იყოს
ორიენტირებული მოკლე პერიოდში სარგებლის მიღებაზე. შესაბამისად, აუცილებელია ამ საკითხზე
გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა წრეს გააჩნდეს შეთანხმებული მოსაზრება და მნიშვნელოვან საკითხებზე
მიღწეული იქნეს კონსენსუსი.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს პერსონალისა და მენეჯმენტის შემადგენლობის მუდმივი ცვლილებები
აფერხებს რეფორმის გატარების პროცესს.

დამხმარე აქტივობები




საჭიროა ეროვნული სატყეო სააგენტოს, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო
პოლიტიკის სამსახურის, ასევე, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შესაძლებლობათა
გაძლიერება.
გარდა ამისა, აუცილებელია სამინისტროში კვალიფიკაციის ამაღლების მექანიზმის ჩამოყალიბება, რათა
უზრუნველყოფილი იყოს ამ პროცესის უწყვეტობა. ასევე, მნიშვნელოვანია მთელი საქართველოს მასშტაბით
მუდმივი ცნობიერების ამაღლების კამპანიების წარმოება.
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სატყეო სექტორის საგზაო რუკა
No

აქტივობა

აქტივობის ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან სხვა
ვალდებულებიდან გამომდინარე)

ხანგრძლივობა
აქტივობის დაწყების
(დაწყების სავარაუდო თარიღი 2015
თარიღი
წლის მარტი - დასრულების
(თვე/წელი)
თარიღი)

შუალედური ინდიკატორი 1
(და თარიღი)

შუალედური ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

პასუხისმგებელი
ერთეული

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

დონორული დახმარება
(მიმდინარე / მოთხოვნილი)

მიმდინარე აქტივობები

9.1

ტყის კანონის სამუშაო ვერსია

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ
სამართლებრივი აქტის
შეთანხმება: მუხლი 233
მომზადება
პარლამენტის მიერ 2013 წელს
დამტკიცებული ეროვნული
სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2014

მინიმუმ 12 თვე (2015 წლის 1
მარტიდან)

პირველი სამუშაო ვერსია, შიდა
განხილვები (2015 წლის
თებერვალი )

მეორე სამუშაო ვერსია
დაინტერესებულ მხარეებთან
განსახილველად (2015 წლის
მაისი-ივლისი )

პარლამენტის მიერ
დამტკიცებული ტყის კანონი (2016
წლის დასაწყისი)

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური

დონორის მიერ
განსაზღვრული

დონორის მიერ
განსაზღვრული

მსოფლიო ბანკის / ევროპის სამეზობლო და
პარტნიორობის ინსტრუმენტის პროგრამა
სატყეო სექტორში კანონაღსრულება და
მართვა II-ის მიმდინარე პროექტი

9.2

ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული
კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების
კანონქვემდებარე აქტის სამუშაო ვერსია

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სამართლებრივი აქტის
სავაჭრო სივრცის შესახებ
მომზადება
შეთანხმება: მუხლი 233
ეროვნული სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2014

დაახლოებით 9 თვე (2015 წლის 1
მარტიდან)

მეორე სამუშაო ვერსია
განხილვებისათვის (2015 წლის
მარტი-აპრილი )

ბოლო სამუშაო ვერსიის
განხილვები (2015 წლის
სექტემბერი-ნოემბერი )

მთავრობის მიერ დამტკიცებული
კანონქვემდებარე აქტი (2016 წლის
დასაწყისი)

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური

დონორის მიერ
განსაზღვრული

არა

გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოება / ავსტრიის
განვითარების სააგენტო - მიმდინარე
პროექტი

9.3

კონტროლირებადი მერქნული
რესურსების რისკის შეფასების
სტანდარტის სამუშაო ვერსია

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება: მუხლი 233

არ არის განსაზღვრული

2014

დაახლოებით 9 თვე (2015 წლის 1
მარტიდან)

პირველი სამუშაო ვერსია
დაინტერესებულ მხარეებთან
განსახილველად (2015 წლის
აპრილი-მაისი )

სტანდარტები დამტკიცებულია
ტყის მეურვეობის საბჭოს მიერ
(2015 წლის ბოლო,
დამოკიდებულია ტყის
მეურვეობის საბჭოს
პროცედურებზე)

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური

ბუნების მსოფლიო ფონდის
მიერ განსაზღვრული

არა

ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის
ინსტრუმენტის პროგრამა სატყეო სექტორში
კანონაღსრულება და მართვა II-ის
მიმდინარე პროექტი (განმახორციელებელი ბუნების მსოფლიო ფონდი)

9.4

საქართველოს სატყეო ფართობების
ზონირებისა და კატეგორიზაციის
კანონქვემდებარე აქტის სამუშაო ვერსია

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სამართლებრივი აქტის
სავაჭრო სივრცის შესახებ
მომზადება
შეთანხმება: მუხლი 233
ეროვნული სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2014

დაახლოებით 9-10 თვე (2015 წლის 1
მარტიდან)

არა

დონორის მიერ
განსაზღვრული

გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოება / ავსტრიის
განვითარების სააგენტო - მიმდინარე
პროექტი (განმახორციელებელი - კავკასიის
გარემოსდაცვითი არასამთავრობო
ორგანიზაციების ქსელი)

9.5

პარტნიორ ქვეყნებთან შესაბამისი
ინფორმაციის გაცვლის სქემის შემუშავება
(მემორანდუმების შემუშავება პარტნიორ
ქვეყნებთან)

მსოფლიო ბანკი, ბუნების კონსერვაციის
საერთაშორისო გაერთიანება, ბუნების
მშოფლიო ფონდი, ევროპის სამეზობლო და
პარტნიორობის ინსტრუმენტის პროგრამა
სატყეო სექტორში კანონაღსრულება და
მართვა II-ის მიმდინარე პროექტის
ფარგლებში

9.6

ტყის ხანძრების მართვის
კანონქვემდებარე აქტის სამუშაო ვერსია

9.7

ტყეთმოწყობისა და ტყის მართვის
გეგმების შემუშავება

9.8

9.9

სტანდარტების
შემუშავება

ბოლო სამუშაო ვერსია
გადაგზავნილია ტყის
მეურვეობის საბჭოში (2015 წლის
ივნისი )

მეორე სამუშაო ვერსიის საჯარო
მოსმენა (მარტი 2015)

ბოლო სამუშაო ვერსია (ივნისი
2015)

მთავრობის მიერ დამტკიცებული
კანონქვემდებარე აქტი და
გამოქვეყნებული საკანონმდებლო
მაცნეში (2015 წლის ბოლო)

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური /
იურიდიული
დეპარტამენტი

დაახლოებით 12 თვე (მემორანდუმის
მემორანდუმი სომხეთთან (2015
მომზადება და შესაბამის
წლის ბოლო)
სახელმწიფოსთან მოლაპარაკებები)

მემორანდუმი აზერბაიჯანთან
(2016 წლის ბოლო)

დადებული მემორანდუმები
ძირითად პარტნიორ ქვეყნებთან

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური /
საერთაშორისო
ურთიერთობების
სამმართველო

არ არის განსაზღვრული

არ არის განსაზღვრული

მთავრობის მიერ დამტკიცებული
კანონქვემდებარე აქტი და
გამოქვეყნებული საკანონმდებლო
მაცნეში (ივლისი 2015)

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური

დონორის მიერ
განსაზღვრული

დონორის მიერ
განსაზღვრული

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ
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არ არის განსაზღვრული

2014

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სამართლებრივი აქტის
სავაჭრო სივრცის შესახებ
მომზადება
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ეროვნული სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2013 (ამ დოკუმენტზე
მუშაობა ადრე
დაიწყო)

დაახლოებით 6 თვე (2015 წლის 1
მარტიდან)

მთავრობისთვის გადასაცემი
ბოლო სამუშაო ვერსია (2015
წლის გაზაფხული)

არ არის განსაზღვრული

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ
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ეროვნული სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2013

მინიმუმ 5 წელი (2015 წლის 1
მარტიდან)

ტყეთმოწყობის ანგარიში,
რუკები და მართვის გეგმები
ხელმისაწვდომია 9-დან 4
რეგიონის ზოგიერთი
უბნისთვის (2015-2016 წლები)

ტყეთმოწყობის ანგარიში, რუკები
და მართვის გეგმები
ხელმისაწვდომია 9-ვე რეგიონის
ყველა უბნისთვის (2017-2020
წლები)

ეკო-კომპენსაციების კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტი

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სამართლებრივი აქტის
სავაჭრო სივრცის შესახებ
მომზადება
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ეროვნული სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2014

დაახლოებით 9 თვე (2015 წლის 1
მარტიდან)

პირველი სამუშაო ვერსია
დაინტერესებულ მხარეებთან
განსახილველად (მარტიაპრილი 2015)

ბოლო სამუშაო ვერსია
კონსულტაციებისთვის (მაისი
2015)

ტყის არამერქნული რესურსით
სარგებლობის კანონქვემდებარე აქტის
სამუშაო ვერსია

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სამართლებრივი აქტის
სავაჭრო სივრცის შესახებ
მომზადება
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ეროვნული სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2014

დაახლოებით 12 თვე (2015 წლიდან)

პირველი სამუშაო ვერსია
დაინტერესებულ მხარეებთან
განსახილველად (აპრილი 2015)

მთავრობის მიერ დამტკიცებულია
ბოლო სამუშაო ვერსია
კანონქვემდებარე აქტი და
სამინისტროს გარეთ
გამოქვეყნებულია საკანონმდებლო
განხილვებისთვის (ივნისი 2015)
მაცნეში (2016 წლის დასაწყისი)

პირველი სამუშაო ვერსია შიდა
განხილვებისთვის (2015 წლის
ივნისი )

ბოლო სამუშაო ვერსია საჯარო
განხილვებისთვის (2015 წლის
ოქტომბერი )

მთავრობის მიერ დამტკიცებული
სამოქმედო გეგმა და
გამოქვეყნებული საკანონმდებლო
მაცნეში (2016 წლის დასაწყისი)

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური

პირველი სამუშაო ვერსია
დაინტერესებულ მხარეებთან
განსახილველად (2016 წლის
გაზაფხული)

ბოლო სამუშაო ვერსია (2016
წლის ბოლო)

მთავრობის მიერ დამტკიცებული
სამოქმედო გეგმა და
გამოქვეყნებული საკანონმდებლო
მაცნეში (2017)

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური / კლიმატის
ცვლილების სამსახური

60 კაც-დღე

150 კაც-დღე

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია
საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს ინტერნეტ
პორტალზე (2015 წლის ბოლო)

განახლებული ინფორმაცია
ხელმისაწვდომია ინტერნეტ
პორტალზე (2016 წლიდან)

შემუშავებული და გამოყენებული
თანამედროვე ტექნოლოგიები
ტყის, ნიადაგის დეგრაციის,
უკანონო ჭრებია და ტყით
დაფარული ფართობის
მონიტორინგისათვის (2019)

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური

4 ექსპერტი უკვე ჩართულია

დონორის მიერ
განსაზღვრული

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი /
გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა
გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოება / ავსტრიის
განვითარების სააგენტო

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური/
გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და
განათლების ცენტრი /
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

დონორის მიერ
განსაზღვრული

80-100 სამუშაო დღე

გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოება, სატყეო
სექტორში კანონაღსრულებისა და მართვის
პროგრამა

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური, ეროვნული
სატყეო სააგენტო

დაახლოებით 50 სამუშაო
დღე

100-120 სამუშაო დღე

ღია

დოკუმენტის
შემუშავება

საველე სამუშაოები
გეგმების შემუშავება

საქართველოს ტყეების სრული
ტყეთმოწყობა და საქართველოს
სატყეო პოლიტიკის
გარემოსა და ბუნებრივი
სამსახური / ეროვნული
რესურსების დაცვის სამინისტროს
სატყეო სააგენტო
მიერ დამტკიცებული მართვის
გეგმები (2020 წლის ბოლო)

მთავრობის მიერ დამტკიცებული
კანონქვემდებარე აქტი და
გამოქვეყნებული საკანონმდებლო
მაცნეში (2015 წლის ბოლო)

არ არის განსაზღვრული

გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების
ინიციატივა, ამერიკის შეერთებული
შტატების სატყეო სამსახური - მიმდინარე
პროექტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი, მოლაპარაკებები
დაახლოებით 10 მილიონი
გერმანიის მთავრობასთან მხარდაჭერის
ევროს საჭიროება
თაობაზე

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური

დონორის მიერ
განსაზღვრული

დონორის მიერ
განსაზღვრული

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური /
იურიდიული
დეპარტამენტი

არა

დაახლოებით 20 სამუშაო
დღე

გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოება მიმდინარე პროექტი

დაწყებულია საკუთარი რესურსებით.
დოკუმენტის სრულყოფისათვის
დონორების მხრიდან გარკვეული
დახმარებაა საჭირო

2015 წელს განსახორციელებელი აქტივობები

9.11

სატყეო სექტორის რეფორმის სამოქმედო
გეგმის სამუშაო ვერსია

სამოქმედო გეგმის
შემუშავება

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება: მუხლი 233
პარლამენტის მიერ 2013 წელს
დამტკიცებული ეროვნული
სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2015

დაახლოებით 12 თვე (2015 წლის 1
მარტიდან)

9.12

საქართველოს ტყეებზე კლიმატის
ცვლილების შერბილებისა და
ადაპტაციის სამოქმედო გეგმის
შემუშავება

გეგმის შემუშავება

ეროვნული სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2015

მინიმუმ 18 თვე

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება: მუხლი 233
ეროვნული სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2015

5 წელი

ტყის მონიტორინგის განხორციელება

9.13 თანამედროვე ტექნოლოგიების
გამოყენებით

9.14

სატყეო განათლების ეროვნული
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
სამუშაო ვერსია

დისტანციური
ზონდირების
გამოყენება

სტრატეგიის
შემუშავება

ეროვნული სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2015

მინიმუმ 12 თვე

პირველი სამუშაო ვერსია
დაინტერესებულ მხარეებთან
განსახილველად (2016 წლის
დასაწყისი)

არ არის განსაზღვრული

2015

დაახლოებით 18 თვე

პირველი სამუშაო ვერსია
დაინტერესებულ მხარეებთან
განსახილველად (2016 წლის
შემოდგომა)

ევროკავშირთან ღრმა და

9.15 შეშის მოხმარების ეროვნული პროგრამის პროგრამის შემუშავება ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სამუშაო ვერსია

აქტივობები, რომლებიც იწყება 2016 წლიდან

სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება: მუხლი 233

საქართველოს გარემოსა და
მეორე სამუშაო ვერსია
ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს გარეთ
სამინისტროს მიერ
განხილვებისათვის (მაისი-ივნისი
დამტკიცებული სამოქმედო გეგმა
2016)
(2016 წლის ბოლო)

მეორე სამუშაო ვერსია
სამინისტროს გარეთ
განხილვებისათვის (2017 წლის
დასაწყისი)

მთავრობის მიერ დამტკიცებული
და გამოქვეყნებული პროგრამა
(2017 წლის ბოლო)

საერთაშორისო მიგრაციისა
დონორის მიერ
და განვითარების ცენტრის
განსაზღვრული
ექსპერტები მხარს
(ხელშეკრულება გერმანიის
დაუჭერენ პროცესს.
საერთაშორისო
დამატებითი ექსპერტის
თანამშრომლობის
ჩართულობის საჭიროება არ საზოგადოებასთან 4 თვის
დგას
განმავლობაში)

გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოება / ავსტრიის
განვითარების სააგენტო - მიმდინარე
პროექტი

ღიაა, მოთხოვნა გაეგზავნა გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოებას

No

აქტივობა

ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების
სისტემის დანერგვა საქართველოში /

9.16 ეროვნული სერტიფიცირების
კრიტერიუმებისა და სტანდარტების
შემუშავება და დანერგვა

ტყის საკუთრების ფორმების შეფასება და

9.17 საუკეთესო ფორმის იდენტიფიცირება
საქართველოსთვის

9.18

საქართველოს ტყეების ეკონომიკური
პოტენციალის შესწავლა

ხანგრძლივობა
აქტივობის დაწყების
(დაწყების სავარაუდო თარიღი 2015
თარიღი
წლის მარტი - დასრულების
(თვე/წელი)
თარიღი)

აქტივობის ტიპი

აქტივობის წყარო

ბოლო ვადა
(ასოცირების შეთანხმებიდან ან სხვა
ვალდებულებიდან გამომდინარე)

სტანდარტების
შემუშავება

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება: მუხლი 233
ეროვნული სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2016

დაახლოებით 2-3 years

ანგარიში და
რეკომენდაციები

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება: მუხლი 233
ეროვნული სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2016

მინიმუმ 12 თვე

პირველი სამუშაო ვერსია
დაინტერესებულ მხარეებთან
განსახილველად (2017 წლის
დასაწყისი)

ანგარიში და
რეკომენდაციები

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება: მუხლი 233
ეროვნული სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2016

დაახლოებით 18 თვე

პირველი სამუშაო ვერსია
დაინტერესებულ მხარეებთან
განსახილველად (2016 წლის
ბოლო)

ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ
შეთანხმება: მუხლი 233
ეროვნული სატყეო კონცეფცია

არ არის განსაზღვრული

2017

მინიმუმ 12 თვე

პასუხისმგებელი
ერთეული

კაც-დღეები
საერთაშორისო
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

კაც-დღეები
ადგილობრივი
ექსპერტ(ებ)ისთვის
(სავარაუდო)

დონორული დახმარება
(მიმდინარე / მოთხოვნილი)

დანერგილი სერტიფიცირების
სისტემა მთელ საქართველოში
(2022)

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური

არ არის განსაზღვრული

არ არის განსაზღვრული

არ დგას დონორის საჭიროება. მიუხედავად
ამისა, საქართველოს სატყეო სექტორის
ანალიზის ჩატარება დაგეგმილია 2015 წელს
WWF-ის მიერ ნებაყოფლობითი
სერტიფიცირების პოტენციალის
განსასაზღვრად

მთავრობის თანხმობისთვის
მეორე სამუშაო ვერსია შემდგომი
გადაცემული შემაჯამებელი
კონსულტაციებისთვის (2017
ანგარიში და რეკომენდაციები
წლის შემოდგომა)
(2017 წლის ბოლო)

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური

დაახლოებით 30 კაც-დღე

40-50 კაც-დღე

რეკომენდაციები ასახულია
პოლიტიკის შექმნის პროცესში
(2018)

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური

40-50 კაც-დღე

საბოლოო ეკონომიკურტექნიკური კვლევა

სატყეო პოლიტიკის
სამსახური

ღიაა

შუალედური ინდიკატორი 1
(და თარიღი)

შუალედური ინდიკატორი 2
(და თარიღი)

მერქანი სერტიფიცირებულია
საქართველოს ერთ-ერთ
საპილოტედ შერჩეულ რეგიონში
(2015-2016)

მერქანი სერტიფიცირებულია
საქართველოს სხვა რეგიონებში
(2017-2022)

ბოლო სამუშაო ვერსია და
რეკომენდაციები (2017 წლის
გაზაფხული)

საბოლოო შედეგები
(და თარიღი)

ღიაა (საბაზისო კვლევა ჩაატარა გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოებამ. საჭიროადამატებითი
მხარდაჭერა)

დაახლოებით 60 კაც-დღე ღიაა

აქტივობები, რომლებიც უნდა დაიწყოს 2016 წლის შემდეგ

9.19

ტყის არამერქნული რესურსის
დამამზადებელი მცირე საწარმოების
პოცენტიალის ეკონომიკურ-ტექნიკური
კვლევა

ანგარიში და
რეკომენდაციები

ღიაა

ღიაა

ღიაა

ღიაა

