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ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ნარჩენების მართვის 
პოლიტიკის მიზანს გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობა-
ზე ნარჩენების მავნე ზეგავლენის შემცირება და რესურსების, 
განსაკუთრებით ბუნებრივი რესურსების, ეფექტური გამო-
ყენების უზრუნველყოფა წარმოადგენს. ამის მისაღწევად, ის 
მიზნად ისახავს ნარჩენების თავიდან აცილების პრევენციული 
ზომების სრულყოფასა და ნარჩენების ხელახალი გამოყენების, 
გადამუშავებისა და აღდგენის  ხელშეწყობას.

წარმოების ყოველი პროცესი წარმოქმნის ნარჩენების ამა 
თუ იმ ფორმას და ბაზარზე გამოსული ყველა მასალა ადრე 
თუ გვიან ნარჩენებად იქცევა. შედეგად, მუდმივად იზრდება  
წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა. ყოველწლიურად, 
ევროკავშირის ქვეყნებში  წარმოიქმნება 1,3 მილიარდი ტონა 
არასასოფლო-სამეურნეო ნარჩენები (მათ შორის  58 მილიონი 
ტონა მიეკუთვნება სახიფათო ნარჩენებს), რაც შეადგენს 
საშუალოდ 570კგ ნარჩენს ერთ ადამიანზე EU-15 ქვეყნებში 
(ხოლო EU-10 ქვეყნებში  300-350კგ). 

ნარჩენები წარმოადგენს რესურსების უზარმაზარ დანაკარგს, 
როგორც მასალების ისე ენერგიის სახით. ამის გარდა, თავად 
ნარჩენების მართვის პროცესი საშიშროებას უქმნის  გარემოს. 
მთლიანობაში,  ევროკავშირში  ნარჩენებიდან  31% გააქვთ 
ნაგავსაყრელებზე,  გადამუშავდება  42%,  ენერგიის მი-ღების 
მიზნით იწვება 6%  და 21% არის აღურიცხავი. ნარჩენების 
ნაგავსაყრელებზე განთავსება და დაწვა ხელს უწყობს ჰაერის, 
წყლისა და ნიადაგის დაბინძურებას, ასევე იწვევს ხმაურსა და 
სხვა არასასურველ გარემოებებს. ამის გარდა, მუნიციპალური და 
სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯები 
წელიწადში  დაახლოებით 75 მილიარდ ევროს შეადგენს.

mizani: narCenebis marTvis srulyofa
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ნარჩენები მხოლოდ სერიოზული პრობლემა არაა, ის ასევე 
მზარდი პრობლემაა. 1990-1995 წლებში  ევროკავშირის EU-25 
ქვეყნებში  ნარჩენების წარმოქმნა გაიზარდა 10%-ით,  მაშინ 
როცა მშპ მხოლოდ 6,5%-ით გაიზარდა. ყველაზე სწრაფად  
მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენობა იზრდება: 1995-2003 
წლებში მუნიციპალური ნარჩენების მოცულობა 19%-ით 
გაიზარდა. გაერთიანებული კვლევითი ცენტრის პროგნოზის 
თანახმად, 2020 წლისთვის 1995 წელთან შედარებით 42,5%-ით 
მეტი ნარჩენი იქნება  წარმოიქმნილი. 

ევროკავშირის მე-6 გარემოსდაცვით სამოქმედო პროგრამაში 
ოთხი მთავარი პრიორიტეტიდან ნარჩენების მართვა 
განსაზღვრულია, როგორც ერთ-ერთი მათგანი, რაც განპი–
რობებულია ნარჩენებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი 
და მზარდი გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური 
გამოწვევებით. 

ევროკავშირის დონეზე საქმიანობა  ეფუძნება სამ 
პრინციპს: ნარჩენების წარმოქმნის პრევენცია, გადამუშავება 
და ხელმეორედ გამოყენება;  საბოლოო განთავსებისა და  
მონიტორინგის გაუმჯობესება. 

ნარჩენების მართვის პოლიტიკაში უკვე მიღწეულია 
გარკვეული წარმატება, კერძოდ, გაიზარდა ნარჩენების 
გადამუშავება და შემცირდა მუნიციპალური (საყოფაცხოვრებო) 
ნარჩენების წვის შედეგად დიოქსინების ემისია. თუმცა, 
ნარჩენების წარმოქმნის ზრდა  მიუთითებს იმაზე, რომ  
ევროკავშირს ჯერ კიდევ გააჩნია პრობლემები რესურსების 
გამოყენებასა და ნარჩენების წარმოქმნასთან დაკავშირებით, 
რაც გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის ტემპებით.

რესურსების მართვაში მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს 
ევროკავშირის ძალისხმევის გატარებაში წარმოადგენს  
სასიცოცხლო ციკლის მიდგომა. გარემოსდაცვითმა პოლიტიკამ 
უნდა უზრუნველყოს გარემოზე ნებისმიერი მავნე ზეგავლენის 
მინიმუმამდე დაყვანა რესურსების მთელი სასიცოცხლო 
ციკლის განმავლობაში. სასიცოცხლო ციკლის ანალიზი ასევე 
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გამოიყენება ნარჩენების მართვის მიმართ. უფრო მეტიც, 
ნარჩენების წარმოქმნის პრევენციის უფრო გაბედული 
პოლიტიკა, პროდუქტებისა და მათი კომპონენტების ხელახალი 
გამოყენება ხელს უწყობს  გარემოზე მავნე გავლენის თავიდან 
აცილებას, რომელიც გამოწვეულია პირველადი ნედლეულის 
მოპოვებითა და   მისი საბოლოო პროდუქტად გარდაქმნის 
საწარმოო პროცესით.  

ევროკავშირისთვის ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება 
ნიშნავს ისეთ ეკონომიკურად და გარემოსდაცვით ეფექტურ 
საზოგადოებად ჩამოყალიბებას, რომელიც ეძებს ნარჩენების 
თავიდან აცილების ან, სადაც ეს შეუძლებელია, მათი 
რესურსად გამოყენების გზებს.  რაც, მაღალი გარემოსდაცვითი 
სტანდარტების მხარდაჭერით, უზრუნველყოფს ადამიანის 
ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვას ნარჩენების მავნე 
ზემოქმედებისაგან და ქმნის პირობებს მდგრადი ეკონომიკური 
ზრდისათვის.1

კეთილდღეობის ზრდასთან ერთად, ევროპულ ქვეყნებში 
საზოგადოებამ უფრო და უფრო მეტი ნარჩენების წარმოქმნა 
დაიწყო. ყოველწლიურად მარტო ევროკავშირში იყრება 
3 მილიარდი ტონა ნაგავი, მათ შორის 90 მილიონი ტონა 
სახიფათოა. Eurostat-ის სტატისტიკის თანახმად, ეს შეადგენს 
დაახლოებით 6 ტონა მყარ ნარჩენებს ერთ ადამიანზე2. 
ნათელია, რომ მთლიანად ამ მოცულობასთან გამკვლავება 
და მისი განთავსება  გარემოსთვის ზიანის მიყენების გარეშე, 
მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. 

1. LIFE and waste recycling, Innovative waste management options in Europe, 
European Communities, 2007, p.5

2. Eurostat - არის ევროკავშირის სტატისტიკური ოფისი, რომელიც 
მდებარეობს ლუქსემბურგში. მას ევალება ევროპულ დონეზე სტატისტიკის 
უზრუნველყოფა, რაც საშუალებას მისცემს ევროკავშირს შეადაროს ქვეყნები 
და რეგიონები. 

ევროკავშირისთვის ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება 
ნიშნავს ისეთ ეკონომიკურად და გარემოსდაცვით 
ეფექტურ საზოგადოებად ჩამოყალიბებას, რომელიც 
ეძებს ნარჩენების თავიდან აცილების ან, სადაც ეს 
შეუძლებელია, მათი რესურსად გამოყენების გზებს.  რაც, 
მაღალი გარემოსდაცვითი სტანდარტების მხარდაჭერით, 
უზრუნველყოფს ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს 
დაცვას ნარჩენების მავნე ზემოქმედებისაგან და ქმნის 
პირობებს მდგრადი ეკონომიკური ზრდისათვის. 1
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ევროკავშირის მიზანია ნარჩენების წარმოქმნის  რაო-
დენობის მნიშვნელოვანი შემცირება ახალი პრევენციული 
ინიციატივების, რესურსების უკეთ გამოყენებისა და უფრო 
მდგრად მოხმარებაზე გადასვლის გზით.

ევროკავშირის მიდგომა ნარჩენების მართვის მიმართ 
ეფუძნება სამ პრინციპს3:

ნარჩენების პრევენცია:1.  ეს არის ძირითადი ფაქტორი 
ნარჩენების მართვის ნებისმიერ სტრატეგიაში. თუ ჩვენ პირველ 
რიგში შევძლებთ წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის 
და მათ მიერ გამოწვეული საფრთხის შემცირებას, მაშინ 
ნარჩენების განთავსება (disposal) გამარტივდება. ნარჩენების 
პრევენცია მჭიდრო კავშირშია წარმოების მეთოდების 
გაუმჯობესებასთან, მეტი “მწვანე” პროდუქტების წარმოებასა 
და ნაკლები შესაფუთი მასალების გამოყენებასთან. 

გადამუშავება და ხელახალი გამოყენება2. : 
თუ ნარჩენების წარმოქმნის პრევენცია შეუძლებელია, 

მაშინ უნდა მოხდეს რაც   შეიძლება მეტი მასალის განახლება, 
სასურველია, გადამუშავების შედეგად.

ევროკომისიამ განსაზღვრა ნარჩენების რამდენიმე 
სპეციფიკური სახეობა, რომელსაც განსაკუთრებული 
ყურადღება უნდა მიექცეს, რათა შემცირდეს ამ ნარჩენების 
ზეგავლენა გარემოზე. ამ სახის ნარჩენებს მიეკუთვნება: 
შეფუთვის ნარჩენები, ძველი ან ხმარებიდან გამოსული 
სატრანსპორტო საშუალებები, (end-of-life vehicles), 
ბატარეები, ელექტრო და ელექტრონული ნარჩენები. 
ევროკავშირის დირექტივები  წევრი სახელმწიფოებისგან 
მოითხოვენ ნარჩენების შეგროვების, ხელახალი გამოყენების, 
გადამუშავებისა და განთავსების შესახებ კანონმდებლობის 
არსებობას. მაგალითად, ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში 
უკვე მიღწეულია შეფუთვის ნარჩენების 50%-ზე მეტის 
გადამუშავება.

3  http://ec.europa.eu/environment/waste/
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საბოლოო განთავსებისა და მონიტორინგის გაუმ-3. 
ჯობესება: 

თუ გამოსავალი არ არსებობს და შეუძლებელია წარ-
მოქმნილი ნარჩენების  გადამუშავება და ხელახალი გა-
მოყენება, მაშინ ის  უსაფრთხოდ უნდა დაიწვას და ნაგავ-
საყრელზე განთავსდეს. ეს ორი მეთოდი განსაკუთრებული 
ყურადღებით უნდა განხორციელდეს, რადგანაც მათ გარემოზე 
ზიანის მიყენება შეუძლია. ევროკავშირმა მხარი დაუჭირა 
დირექტივას, რომლითაც ნაგავსაყრელების მართვის მკაცრი 
მითითებები დადგინდა: იკრძალება გარკვეული ტიპის 
ნარჩენების, მაგალითად, საბურავების განთავსება, ხოლო 
ბიოდეგრადირებადი ნარჩენებისათვის კი მიზნად ისახავს 
მისი რაოდენობის შემცირებას. კიდევ ერთი ახალი დირექტივა 
მკაცრად ზღუდავს ნაგავსაწვავი საწარმოებიდან გამოყოფილი 
ემისიების დონეს. ასევე, ევროკავშირის ძალისხმევა მიმართუ-
ლია  ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საზიანო  დიოქსინებისა 
და მჟავა აირების, მაგალითად, აზოტის ოქსიდების (NOx), 
გოგირდის დიოქსიდის (SO2) და ქლორწყალბადის (HCl) 
ემისიების შემცირებისაკენ. 
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ევროკავშირის მიერ გარემოს დაცვის საკანონმდებლო 
უზრუნველყოფა მოცემულია ე.წ. დირექტივებში4, რომელთა 
შესრულება სავალდებულოა ყველა წევრი ქვეყნისათვის. 
არსებობს დირექტივები ატმოსფერული ჰაერის, წყლის 
რესურსების, ნარჩენების და სხვა გარემოსდაცვითი  საკითხე-
ბის შესახებ.

ამჟამად ევროკავშირში  ნარჩენების მართვასთან 
დაკავშირებული შემდეგი დირექტივები მოქმედებს:

1. ჩარჩო დირექტივა ნარჩენების შესახებ (Framework Directive 
on Waste, Council Directive 2008/98).

2. დირექტივა სახიფათო ნარჩენების შესახებ (Hazardous 
Waste Directive, Council Directive 91/689/EEC as amended by 
Council Directive 94/31/EC).

3. დირექტივა ნარჩენი ზეთების შესახებ (Disposal of waste oils, 
Council Directive 75/439/EEC, as amended by Directives 87/101/EEC 
and 91/692/EEC, and partially repealed by Directive 2000/76/EC).

4. დირექტივები ტიტანის ორჟანგის წარმოების ნარჩენების 
შესახებ (Directives on waste from the titanium dioxide industry, 
Council Directives 78/176/EEC, 82/883/EEC and 92/112/EEC).

5. დირექტივა ბატარეებისა და აკუმულატორების 

4. ევროკავშირის მიდგომების მიხედვით „დი რექ ტი ვა“ არ არის პირ და-
პი რი მოქ მე დე ბის აქ ტი. მის გან ხორ ცი ე ლე ბას სჭირ დე ბა ეროვ ნულ კა ნონ-
დებ ლო ბა ში გა და ტა ნა, ანუ ეროვ ნუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის შექ მნა მის 
გან სა ხორ ციე ლე ბე ლად. დი რექ ტი ვე ბი წარ მო ად გენს წევ რი- ქვეყ ნე ბის ხე-
ლი სუფ ლე ბის მი ერ სა ვალ დე ბუ ლოდ შე სას რუ ლე ბელ აქ ტებს. 

ში ნა არ სობ რი ვად, დი რექ ტი ვე ბი, რო გორც წე სი, ად გე ნენ მიზ ნებს, რო-
მე ლიც ქვეყ ნებ მა უნ და მი აღ წი ონ და მათ მიღ წე ვის ვა დებს, აგ რეთ ვე ზო გად 
მი მარ თუ ლე ბებს და მი თი თე ბებს ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად. ვი ნა ი დან წევ რი-
 ქვეყ ნე ბის კა ნონ მდებ ლო ბა ერ თმა ნე თის გან გან სხვავ დე ბა, დი რექ ტი ვით 
და სა ხუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვის კონ კრე ტუ ლი გზა და სა შუ ა ლე ბა სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნებ ში შე იძ ლე ბა გან სხვავ დე ბო დეს.

!    
evrokavSiris direqtivebi 

narCenebis marTvis sferoSi
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შესახებ, რომლებიც შეიცავენ გარკვეული სახის საშიშ 
ნივთიერებებს (Batteries and accumulators containing certain 
dangerous substances (Council Directive 2006/66/EC).

6. დირექტივა შესაფუთი მასალებისა და შესაბამისი 
ნარჩენების შესახებ (Packaging and packaging waste (Council 
Directive 94/62/EC, as amended)

7. დირექტივა პოლიქლორირებული ბიფენილებისა და 
პოლიქლორირებული ტერფენილების შესახებ The disposal of 
polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/
PCT) (Council Directive 96/59/EC).

8. დირექტივა გარემოს დაცვის, კერძოდ, სოფლის 
მეურნეობაში ჩამდინარე წყლების ნალექის გამოყენებისას 
ნიადაგის დაცვის შესახებ (Protection of the environment, and 
in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture 
(Council Directive 86/278/EEC).

9. დირექტიები ელექტრული და ელექტრონული ნარჩენების 
შესახებ (Electrical and electronic waste, European Parliament and 
Council Directives 2002/95/EC and 2002/96/EC 

10. დირექტივა ექსპლუატაციიდან გამოსული ავტომანქანე–
ბის შესახებ End-of-Life Vehicles (European Parliament and Council 
Directive 2002/53/EC).

11. დირექტივა საზღვაო პორტებში გემებზე დაგროვილი 
ნარჩენების მიმღები დაწესებულებების შესახებ (Directive 
2000/59/EC of the European Parliament and of the Council on port 
reception facilities for ship-generated waste and cargo residues, 
as amended by Directive 2002/84/EC and Commission Directive 
2007/71/EC).

12. დირექტივა სამთო სამუშაოების შედეგად დაგროვილი 
ნარჩენების მართვის შესახებ (Directive 2006/21/EC of the European 
Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management 
of waste from extractive industries).

13. დირექტივა ნარჩენების დაწვის (ინსინირაციის) შესახებ 
(Incineration of waste, Council Directive 2000/76/EC).
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14. დირექტივა ნარჩენების ნაგავსაყრელებზე განთავსების 
შესახებ (Directive on the Landfill of Waste, Council Directive 99/31/EC)

ნარჩენების მართვის საკანონმდებლო რეგულირებისათვის 
განსაკუთრებით საყურადღებოა ევროკავშირის ჩარჩო დი–
რექტივა ნარჩენების მართვის შესახებ, რომელიც ნარჩენების 
მართვის დაგეგმვისა და განხორციელების მთავარ პრინციპებსა 
და პრიორიტეტებს აყალიბებს.

 

 1.1 evrokavSiris CarCo-direqtiva 

narCenebis Sesaxeb

Directive 2008/98/EC on waste 

(Waste Framework Directive)

ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო- დი რექ ტი ვა ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სფე რო-
ში ევ რო კავ ში რის სა ბა ზი სო კა ნონს წარ მო ად გენს. იგი მი ღე ბულ 
იქ ნა 1975 წელს და ხელ მე ო რედ გა და მუ შა ვე ბუ ლი სა ხით 2006 
წელს გა მო ი ცა. დღეს დღე ო ბით მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა დი რექ-
ტი ვის ცვლი ლე ბებ ზე. შემ დგომ ში იგი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი იქ ნე ბა 
ორ დი რექ ტი ვას თან: დი რექ ტი ვა სა ში ში ნარ ჩე ნე ბი სა და დი-
რექ ტი ვა ნა მუ შე ვა რი ზე თე ბის შე სა ხებ. 

ნარჩენების ჩარჩო-დირექტივა აწესებს საბაზო მოთხოვნებს 
ნარჩენების მართვის ეკოლოგიურად უსაფრთხო და საიმედო 
სისტემის მისაღწევად. დი რექ ტი ვა ად გენს ნარ ჩე ნე ბის მარ თვი სა 
და გა და მუ შა ვე ბის სა ბა ზო იე რარ ქი ას, ად გენს ნარ ჩე ნე ბის მარ-
თვის და გეგ მვის წე სებს, ნარ ჩე ნე ბის კვა ლი ფი ცი უ რი შეგ რო ვე ბი სა 
და მა თი გა და მუ შა ვე ბის დროს აუ ცი ლე ბე ლ ღო ნის ძი ე ბებს, ასევე,  
ძი რი თად მო თხოვ ნებს გამ წმენ დი ნა გე ბობე ბის მი მართ. ნარ ჩე ნე-
ბის ჩარ ჩო- დი რექ ტი ვა ვრცელ დე ბა ყვე ლა სახის ნარ ჩე ნზე,  გარ და 
ბირ თვუ ლი და ზო გი ერ თი სპე ცი ფი კუ რი სა ხე ე ბის ნარ ჩე ნე ბი-
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სა (მაგალითად, მკვდა რი ცხო ვე ლე ბი, ჩამ დი ნა რე წყლე ბი, ასა-
ფეთ ქე ბე ლი ნივ თი ე რე ბე ბი).

ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო- დი რექ ტი ვის ერ თ-ერთ სა ბა ზი სო სქე მას 
ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის იე რარ ქი ა წარ მო ად გენს. ნარ ჩე ნე ბის მარ-
თვის ევ რო პუ ლი პო ლი ტი კა პრი ო რი ტე ტულ მიზ ნად ისა ხავს 
ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქმ ნის აღ კვე თას, მათი რაოდენობისა  და მავ-
ნე ო ბის დონის შემ ცი რე ბას. ეს კი მიიღწევა: სუფ თა ტექ ნო ლო გი-
ე ბის გა მო ყე ნე ბით, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის დაზოგვით, ეკო ლო-
გი უ რად უსაფ რთხო პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბით, ხელ მე ო რედ 
გადასამუშავებელ  ნარ ჩე ნებ ში არ სე ბუ ლი სა ში ში ნივ თი ე რე-
ბე ბის სა ბო ლოო უტი ლი ზა ცი ით, შე სა ბა მი სი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
გამოყენების საშუალებით.  

ნარ ჩე ნე ბის იე რარ ქი ა წარმოდგენილია ხუთსაფეხურიანი 
სისტემით: 

პრევენცია ანუ წარმოქმნის აღკვეთა; 1. 
მეორადი გამოყენებისათვის მომზადება; 2. 
რეციკლირება; 3. 
აღდგენის სხვადასხვა სახეები, მათ შორის ენერგიის 4. 

აღდგენა;
განთავსება. 5. 

ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო- დი რექ ტი ვის სა ერ თო მო თხოვ ნაა ის, 
რომ წევ რმა- ქვეყ ნებ მა გა მო ი ყე ნონ ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბი სა 
და თა ვი დან მო ცი ლე ბის ისე თი მე თო დე ბი, რომ ლე ბიც უსაფ-
რთხოა ადა მი ან ების ჯან მრთე ლო ბი სა  და გა რე მო ზე ზე მოქ მე-
დე ბის მხრივ. ასე ვე, წევ რმა- ქვეყ ნებ მა უნ და გა ა ტა რონ ყვე ლა 
სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბა არა სან ქცი რე ბუ ლი ნა გავ საყ რე ლე ბის აკ-
რძალ ვისათვის. 

კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნო ე ბი. წევ რმა- ქვეყ ნებ მა უნ და შექ მნან 
და და ნიშ ნონ კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნო ე ბი, რომ ლებ იც  პა სუ ხის-
მგებ ლები იქნებიან ქვე ყა ნა ში დი რექ ტი ვე ბის და ნერ გვაზე. ამ 
ორ გა ნო ე ბის სპე ცი ფი კურ ამო ცა ნას წარ მო ად გენს ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თვის გეგ მე ბის შედ გე ნა, ნე ბარ თვე ბის გა ცე მა, გამ წმენ დი ნა-
გე ბო ბე ბის ინ სპექ ტი რე ბა.
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ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის და გეგ მვა. ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო- დი რექ-
ტი ვის მი ხედ ვით ქვეყ ნებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ ნარ ჩე ნე-
ბის უტი ლი ზა ცია არ სე ბუ ლი სა უ კე თე სო ტექ ნო ლო გი ე ბის 
საშუალებით,   და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბის გამოყენების გა რე შე.

წევ რი ქვეყ ნე ბის კომ პე ტენ ტურ მა ორ გა ნო ებ მა უნ და შე ად-
გი ნონ ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მა (ან გეგ მე ბი). ამ გეგ მებ ში უნ-
და აღი ნიშ ნოს:

ნარ ჩე ნე ბის ტი პი, რა ო დე ნო ბა, ნარ ჩე ნე ბის წყა რო, რომ-	

ლე ბიც ექ ვემ დე ბა რე ბი ან გა ნად გუ რე ბას ან აღ დგე ნას;
სა ერ თო ტექ ნი კუ რი მო თხოვ ნე ბი;	

ნე ბის მი ე რი გან სა კუთ რე ბუ ლი შე თან ხმე ბე ბი გან საზ-	

ღვრუ ლი სა ხის ნარ ჩე ნე ბი სათ ვის;
ნარ ჩე ნე ბის პო ლი გო ნე ბის შე სა ბა მი სი ად გი ლე ბი ან გა-	

და მა მუ შა ვე ბე ლი მო წყო ბი ლო ბე ბი.

ევროკავშირის ქვეყნების პრაქტიკიდან:
ნარჩენების მართვის იერარქიის დაცვის კარგი 

მაგალითია დანიაში გავრცელებული მიდგომა. 1987 წლიდან 
ნაგავსაყრელზე სამშენებლო მრეწველობის ნარჩენების გან–
თავსებისათვის დაწესებულია ყველაზე მაღალი გადასახადი, 
შემდეგ თანხის სიდიდის მიხედვით მოდის გადასახადი წვაზე 
ენერგიის მიღების გარეშე, შემდეგ - ნარჩენების წვისათვის 
ენერგიის მიღებით. ნარჩენების გადამუშავება არ იბეგრება 
გადასახადებით. ევროკავშირის მრავალ ქვეყანაში ასეთი სახის 
გადასახადები წესდება იმ მიზნით, რომ მოხდეს ნარჩენების 
ნაკადის „გადატანა-გადამისამართება“ ნაგავსაყრელზე 
განთავსების მეთოდიდან  გადამუშავების მეთოდებისაკენ, 
რომელიც უფრო მეტად რთულად განსახორციელებელ 
მეთოდს წარმოადგენს.

გერმანიაში არ არის გადასახადები ნარჩენებზე, მაგრამ 
მისი კანონმდებლობა ევროკავშირის ქვეყნებში  ყველაზე 
მეტად მკაცრ კანონმდებლობას წარმოადგენს. ამასთან, 
გერმანიამ ქვეყნის პოლიტიკად გამოაცხადა 2020 წლისათვის 
მუნიციპალური ნარჩენების პოლიგონებზე განთავსების 
აღკვეთის მიღწევა. 
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გეგ მებ ში ასე ვე შე იძ ლე ბა აღი ნიშ ნოს:
ფი ზი კუ რი და იუ რი დი უ ლი პი რე ბი, რომ ლე ბიც პა სუ-	

ხის მგე ბ ლები არიან ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა ზე;
აღ დგე ნი სა და გა ნად გუ რე ბის ხარ ჯე ბის შე ფა სე ბა;	

რა ცი ო ნა ლუ რი შეგ რო ვე ბის, და ხა რის ხე ბი სა და გა და-	

მუ შა ვე ბის სტი მუ ლი რე ბის შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბი.
ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის და გეგ მვის  მო თხოვ ნე ბი ნარ ჩე ნე ბის 

ჩარ ჩო- დი რექ ტი ვა ში შევ სე ბუ ლია და გეგ მვის უფ რო მე ტად სპე-
ცი ფი კუ რი მო თხოვ ნე ბით სა ში ში ნარ ჩე ნე ბი სა  და შე სა ფუ თი 
მა სა ლე ბის დი რექ ტი ვე ბის მი ხედ ვით.

ნარ ჩე ნე ბის კვა ლი ფი ცი უ რი შეგ რო ვე ბა და მა თი გა და მუ შა-
ვე ბა. ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო- დი რექ ტი ვის მი ხედ ვით წევ რ- ქვეყ ნებ-
მა უნ და მი ი ღონ ყვე ლა აუ ცი ლე ბე ლი ზო მა, რათა ნარ ჩე ნე ბის 
ნე ბის მი ე რი მფლო ბე ლი სათ ვის:

- (ა) აღ მო ჩე ნილი იქ ნას ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის კერ ძო ან სა-
ზო გა დო ებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბა ან ხელ მი საწ ვდო მი იყოს ნარ ჩე-
ნე ბის აღ დგე ნის ან გა ნად გუ რე ბის მომ სა ხუ რე  ბა;

    ან
- (ბ) დი რექ ტი ვე ბის მო თხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად მი ე ცეთ ნარ-

ჩე ნე ბის და მო უ კი დე ბე ლი აღ დგე ნი ს, ან გა ნად გუ რე ბი ს შე საძ-
ლე ბლო ბა.

ევროკავშირის ქვეყნების პრაქტიკიდან:
ევროკავშირის წევრი-ქვეყნები ხშირად  ადგენენ 

ნარჩენების მართვის ეროვნულ და რეგიონულ/ადგილობრივ 
გეგმებს. ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმა უფრო 
მეტად  სტრატეგიული ხასიათისაა, ხოლო რეგიონალური 
და ადგილობრივი კი უფრო მეტად ორიენტირებულია 
მოქმედებებზე: მათში დეტალურადაა ასახული შეგროვების 
მიმდინარე და დაგეგმილი სისტემები, გადამუშავების 
რეჟიმები, მოწყობილობები და ა.შ.
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1.2 direqtiva saxifaTo narCenebis Sesaxeb

(Hazardous Waste Directive, Council Directive 91/689/EEC
as amended by Council Directive 94/31/EC)

ეს დირექტივა გან საზ ღვრავს სა ში ში ნარ ჩე ნე ბი სათ ვის სპე-
ცი ფი კურ მო თხოვ ნებს. იგი შე ი ცავს კრი ტე რი უ მებს სა ში ში ნარ-
ჩე ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლის /კა ტა ლო გის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის, კრძა-
ლავს მათ შე რე ვას და მო ი თხოვს სა ში ში ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის 
და გეგ მვას.

დი რექ ტი ვა სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბის შე სა ხებ არ შე ი ცავს სა-
ში ში ნარ ჩე ნე ბის ჩა მო ნათ ვალს, მაგ რამ ევ რო კო მი სი ას ავა ლებს 
შექ მნას  ასე თი ჩა მო ნათ ვა ლი. აღ ნიშ ნუ ლი დი რექ ტი ვა გან საზ-
ღვრავს აბ სტრაქ ტულ კრი ტე რი უ მებს ასე თი ჩა მო ნათ ვა ლის შე-
მუ შა ვე ბი სათ ვის. 

სა ში ში ნარ ჩე ნე ბის გან თავ სე ბის ად გი ლის გან საზ ღვრა. წევ-
რმა ქვეყ ნებ მა უნ და გა ა ტა რონ აუ ცი ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბა ნი, რა–
თა სა ში ში ნარ ჩე ნე ბის გან თავ სე ბის ად გილ ზე განხორციელდეს 
ნარ ჩე ნე ბის აღ რიცხ ვა და იდენ ტი ფი კა ცი ა. 

შე რე ვის აკ რძალ ვა.  სა ში ში ნარ ჩე ნე ბის დი რექ ტი ვა კრძა ლავს 
სა ში ში ნარ ჩე ნე ბის ერ თმა ნეთ თან და  არა სა შიშ ნარ ჩე ნებ თან შე-

ევროკავშირის ქვეყნების პრაქტიკიდან:
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმრავლესობას გააჩნია 

ნარჩენების შეგროვების გამართული სისტემა, რომელიც 
უზრუნველყოფილია ან მუნიციპალური მმართველობით 
(საზოგადოებრივი მომსახურეობა), ან კერძო კომპანიებით, 
რომლებსაც კომპეტენტური ორგანოების მიერ მინიჭებული 
აქვთ ნარჩენების შეგროვების უფლება.

ეროვნული კანონმდებლობა ჩვეულებრივ ახდენს ნარჩენების 
შეგროვების საზოგადოებრივი მომსახურეობისა და მისი 
ცალკეული ფრაქციების გადამუშავების მონოპოლიზირებას, 
განსაკუთრებით, როცა საქმე გვაქვს საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენებთან.
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რე ვას. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, რომ კა ტე გო რი ის  შეც ვლის მიზ ნით 
და უშ ვე ბე ლია სა ში ში ნარ ჩე ნე ბის შე რე ვა სხვა სა ხის ნარ ჩე ნებ-
თან მა თი გან ზა ვე ბის გზით . ა სე თი სა ხის შე რე ვა ზე ნე ბარ თვა 
შე იძ ლე ბა გა ი ცეს იმ  გა მო ნაკ ლის შემ თხვე ვებ ში, როცა ასე თი 
შე რე ვა ეკო ლო გი უ რად მი ზან შე წო ნი ლია და თუ კი ასე თი შე რე-
ვა ხელს უწყობს მა თი უსაფ რთხო   გა ნად გუ რე ბის ან აღ დგე ნის 
უზ რუნ ველ ყო ფას.

სა ში ში ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის და გეგ მვა. წევ რმა- ქვეყ ნებ მა უნ-
და შე ი მუ შა ვონ სა ში ში ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მე ბი და და ად-
გი ნონ მა თი გა და მუ შა ვე ბის მე თო დე ბი. სა ში ში ნარ ჩე ნე ბის მარ-
თვის ასე თი გეგ მე ბი შე იძ ლე ბა გა ერ თი ან დეს არა სა ში ში ნარ ჩე-
ნე ბის მარ თვის გეგ მებ თან.

1.3 direqtiva nagavsayrelebis Sesaxeb

1999 wlis 16 aprilis sabWos 1999//+&&/31/EC

#1882//+&&/2003 regulaciiT Setanili cvlilebebis 

Sesabamisad

(Directive on the Landfill of Waste, Council Directive 99/31/EC)

ამ დი რექ ტი ვის მი ზა ნია ხე ლი შე უ წყოს ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის 
იე რარ ქი ის დაც ვას და ამი ტომ კრძა ლავს ნაგავსაყ რე ლებ ზე  
გან საზ ღვრუ ლი სა ხის ნარ ჩე ნე ბის გან თავ სე ბას. დირექტივის 
თანახმად, წევ რმა- ქვეყ ნებ მა აუ ცი ლებ ლად უნ და მო ახ დი ნონ 
სტრა ტე გი ის ფორ მუ ლი რე ბა, რომ ლის მი ზა ნია ნაგავსაყრელებ–
ზე ბი ო ლო გი უ რი გზით დაშ ლა დი (ბიოდეგრადირებადი) ნარ-
ჩე ნე ბის ნა კა დის შემ ცი რე ბა. ნაგავსაყრელზე გან თავ სე ბა დი ბი-
ო დეგ რა დი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბი უნ და შემ ცირ დეს გან საზ ღვრუ ლი 
პრო პორ ცი ე ბით 1995 წელს (ან სხვა ნე ბის მი ე რი შემ დგო მი წლის 
ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მის მი ხედ ვით) წარ მოქ მნი ლი ნარ ჩე ნე ბის 
მთლი ან რა ო დე ნო ბას თან (მა სის მი ხედ ვით) შე და რე ბით.  ამ რი-
გად, დად გე ნი ლი იქ ნა შემ დე გი სა მიზ ნე მაჩ ვე ნებ ლე ბი: 

• 75%-მდე  2006 წ. 16 ივ ლი სამ დე;
• 50%-მდე  2009 წ. 16 ივ ლი სამ დე;
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• 35%-მდე 2016 წ. 16 ივ ლი სამ დე;
წევ რ-ქვეყ ნებს, რომ ლე ბიც 1995 წლი სათ ვის ნაგავსაყრელზე 

გა ნა თავ სებ დ ნენ 80%-ზე მეტ ბი ო დეგ რა დი რე ბად ნარ ჩე ნებს, 
შე ეძ ლოთ ამ სა მიზ ნე მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა და დე ბა არა უმე ტეს 4 
წლის ვა დით. 

ნაგავსაყრელებზე ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი-
რე ბის ღო ნის ძი ე ბა თა  ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი ზა ნი და 
შედეგია   მე თა ნის ემი სიი ს შემ ცი რე ბა, რომ ლის გლო ბა ლუ რი 
დათ ბო ბის პო ტენ ცი ა ლი CO2-თან შე და რე ბით 21-ჯერ მე ტი ა. 

დი რექ ტი ვა ასევე კრძა ლავს  მთე ლი რი გი სა ხის ნარ ჩე ნე ბის 
გან თავ სე ბას ნაგავსაყრელზე. ესე ნი ა: 

თხე ვა დი ნარ ჩე ნე ბი;	
ფეთ ქე ბა დი, დამ ჟან გვე ლი, მა კო რო ზი რე ბე ლი და აა ლე ბა დი 	

ნარ ჩე ნე ბი;
ინ ფექ ცი უ რი სა მე დი ცი ნო ნარ ჩე ნე ბი;	
გა მო ყე ნე ბუ ლი სა ბუ რა ვე ბი;	
ყვე ლა სხვა ტი პის ნარ ჩე ნე ბი, რომ ლე ბიც არ აკ მა ყო ფი ლე-	

ბენ დი რექ ტი ვის და ნარ თში წარ მოდ გე ნილ მო თხოვ ნებს.
დი რექ ტი ვის თანახმად  ნა გავ საყ რელ ზე ნარ ჩე ნე ბის გან თავ-

სე ბა მხო ლოდ წი ნას წა რი და მუ შა ვე ბის შემ დეგაა შე საძ ლე ბე-
ლი.

დი რექ ტი ვის მი ხედ ვით გან საზ ღვრუ ლია ნაგავსაყრელის 
სა მი ტი პი:

 სახიფათო ნარ ჩე ნე ბის ნაგავსაყრელი;	
 არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი;	
 ინერ ტუ ლი ნარ ჩე ნე ბის ნაგავსაყრელი.	

არა სახიფათო ნარ ჩე ნე ბის ნაგავსაყრელი შე საძ ლე ბე ლია გა-
მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას:

მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბი სათ ვის;	
სხვა წყა რო დან წარ მოქ მნი ლი ნარ ჩე ნე ბი სათ ვის, რომ ლე-	

ბიც აკ მა ყო ფი ლე ბენ მი სა ღებ კრი ტე რი უ მებს;
სტა ბი ლუ რი, არა რე ა გი რე ბა დი სახიფათო ნარ ჩე ნე ბი სათ-	

ვის, რომ ელ თა გა მო ფიტ ვის უნა რი არა სახიფათო ნარ ჩე ნე ბი ს 
ექ ვი ვა ლენ ტურია.

ნაგავსაყრელს უნ და გა აჩ ნდეს კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნოს მი-
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ერ გა ცე მუ ლი ნე ბარ თვა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს შემდეგს:
ნაგავსაყრელი იმარ თე ბა კომ პე ტენ ტუ რი პი რის მი ერ;	
მი ღე ბუ ლია ყვე ლა აუ ცი ლე ბე ლი ზო მა ინ ცი დენ ტე ბის 	

თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად;
ნაგავსაყრელის მდგრა დო ბა და და ხურ ვის შემ დგო მი 	

ზრუნ ვა ფი ნან სუ რად უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ა;
პრო ექ ტი შე სა ბა მი სო ბა შია ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მას-	

თან.
ნაგავსაყრელზე ნარ ჩე ნე ბის გან თავ სე ბის ღი რე ბუ ლე ბა ში 

უნ და შე დი ო დეს ნაგავსაყრელის და ხურ ვის და და ხურ ვის  შემ-
დგომ 30 წლის გან მავ ლო ბა ში მარ თვის ღი რე ბუ ლე ბა.

ნარ ჩე ნე ბის ნაგავსაყრელზე გან თავ სე ბის წინ უნ და იყოს 
შეს რუ ლე ბუ ლი შემ დე გი დადგენილი  პრო ცე დუ რე ბი:

ნარ ჩე ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ციის •	
წარდგენა; 

შე სას ვლელ ში ნარ ჩე ნე ბის ვი ზუ ა ლუ რი ინ სპექ ტი რე ბა, •	
დო კუ მენ ტა ცი ას თან შე სა ბა მი სო ბის დად გე ნის მიზ ნით;

გან სა თავ სე ბე ლი ნარ ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბისა და თვი სე ბე-•	
ბის  განსაზღვრა, წარ მო შო ბის, მი წო დე ბის თა რი ღის, წარ მომ-
ქმნე ლის ან შემ გრო ვე ბე ლის (მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბი სათ-
ვის) მი თი თე ბით;

წე რი ლო ბი თი და სა ბუ თე ბა ყო ვე ლი მი წო დე ბის მი ღე ბის •	
შე სა ხებ.

ნაგავსაყრელზე უნ და გან ხორ ცი ელ დეს კონ ტრო ლის და მო-
ნი ტო რინ გის პროგ რა მა. გა რე მო ზე ნე ბის მი ე რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნის შე სა ხებ უნ და ეც ნო ბოს კომ პე ტენ ტურ 
ორ გა ნო ებს, შე სა ბა მის გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ მა კო რექ ტი რე ბელ 
ქმე დე ბებ თან ერ თად.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი კომ პე ტენ ტურ ორ გა ნო ებს წე ლი-
წად ში ერ თხელ მა ინც უნ და მი ე წო დოს. ანა ლი ზე ბი უნ და ჩა-
ტარ დეს კომ პე ტენ ტურ ლა ბო რა ტო რი ებ ში.

არ სე ბუ ლი ნაგავსაყრელის მო ნი ტო რინ გის გეგ მა უნ და წა-
რედ გი ნოს კომ პე ტენ ტურ ორ გა ნოს, აღ ნიშ ნუ ლი დი რექ ტი ვის 
ეროვ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბა ში ინ ტეგ რირებიდან ერ თი წლის 
გან მავ ლო ბა ში.
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ნაგავსაყრელის ად გილ მდე ბა რე ო ბის გან საზ ღვრი სას მხედ-
ვე ლო ბა ში უნ და იქნას მი ღებული შემ დე გი მო თხოვ ნე ბი:

და შო რე ბა სა ცხოვ რე ბე ლი, და სას ვე ნე ბე ლი, აგ რა რუ ლი 	
ან სა სოფ ლო და ნიშ ნუ ლე ბის ტე რი ტო რიე ბი დან და  ასევე გამ-
დი ნა რე წყლე ბი  დან,

და შო რე ბა მი წის ქვე შა წყლე ბი დან, სა ნა პი რო ზო ლი დან 	
და და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან;

გე ო ლო გი უ რი და ჰიდ რო გე ო ლო გი უ რი მო თხოვ ნე ბი;	
წყალ დი დო ბის, მე წყე რის და მსგავ სი რის კე ბი;	
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის და გა რე მოს დაც ვის ზო-	

ნე ბი.

წყლის კონ ტრო ლი და ფილ ტრა ტის მარ თვა:
გან თავ სე ბუ ლი 	 ნარ ჩე ნე ბი და ცუ ლი უნდა იყოს ზე და პი-

რუ ლი  და მი წისქ ვე შა წყლე ბის შეღ წე ვი სა გან;
და ბინ ძუ რე ბუ ლი 	 წყლის და ფილ ტრა ტის შეგ რო ვე ბა და 

მა თი და მუ შა ვე ბა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს წყალ ჩაშ ვე ბის სტან-
დარ ტის მო თხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად.

 
ნი ა და გის და წყლის დაც ვა:

არა სახიფათო ნარ ჩე ნე ბის	  პო ლი გო ნის ფსკე რი და კი დე-
ე ბი უნ და შედ გე ბო დეს მი ნე რა ლუ რი შრე ე ბი სა გან, რომ ლე ბიც 
უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დნენ გამ ტა რი ა ნო ბის (k<1.0 x 10-9 მ/წმ) და 
სის ქის (>1 მ) მო თხოვ ნებს  (ან ექ ვი ვა ლენ ტუ რი დაც ვა, ხე ლოვ-
ნუ რად შექ მნი ლი გე ო ლო გი უ რი ბა რი ე რის მეშ ვე ო ბით, რომ ლის 
სის ქე არ უნ და იყოს 0.5 მ ნაკ ლე ბი.)

ყვე ლა ნა გავ საყ რელ ზე, რო მე ლზეც  განთავსდება ბი ო დეგ რა-
დი რე ბადი ნარ ჩე ნები, უნ და განხორ ცი ელ დე ს სათ ბუ რი გა ზე ბის 
შეგ რო ვე ბა (გა მო ყე ნე ბა ან დაწვა) და  გატარდეს  ღონისძიებები, 
რომ ლებიც შე ამ ცი რებენ შემდეგი  არასასურველი ან სა შიში 
გარემოებების წარმოქმნას:

ემი სი ე ბი , სუ ნი  და მტვე რი ;•	
ქა რის მი ერ ნარ ჩე ნე ბის გა და ად გი ლე ბა;•	
ხმა უ რი ;•	
ჩი ტე ბი ს, მავ ნებ ლე ბი სა და მწე რე ბი ს მომრავლება;•	
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აე რო ზო ლე ბის •	 წარ მოქ მნა;
ხან ძრე ბი .•	

მო ნი ტო რინ გი და კონ ტრო ლი:
ფილ ტრა ტის კონ ტრო ლი (ყო ველ თვი უ რი):•	
ზე და პი რუ ლი წყლე ბის•	  (კვარ ტა ლუ რი);
მი წის ქვე შა წყლე ბის (ექვს თვე ში ერ თხელ).•	

ნარ ჩე ნე ბის ნაგავსაყრელის ტო პოგ რა ფია უნ და გა ი ზო მოს 
ყო ველ წლი უ რად. უნ და იყოს და ცუ ლი განთავ სე ბუ ლი ნარ ჩე-
ნე ბის სტა ბი ლუ რო ბა.  ნაგავსაყრელი და ცუ ლი უნ და იყოს მას-
ზე თა ვი სუ ფა ლი შეღ წე ვი საგან.

1.4. direqtiva SesafuTi masalebis Sesaxeb//+&&  

(94/62/EC).

(Packaging and packaging waste 
(Council Directive 94/62/EC, as amended)

აღ ნიშ ნუ ლი დი რექ ტი ვის მი ხედ ვით რე გუ ლი რე ბას ექ ვემ-
დე ბა რე ბი ან შე სა ფუ თი მა სა ლე ბი. შე სა ფუ თი მა სა ლე ბი მო ი ცავს 
ნარ ჩე ნებს ყვე ლა პრო დუქ ტე ბი დან, რო მე ლიც შედ გე ბა ნე ბის-
მი ე რი მა სა ლი სა გან და გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ფორ მის მი სა ცე მად, 
და სა ცა ვად, სა ქონ ლის მოხ მა რე ბის, მი ტა ნის და პრე ზენ ტა ცი ის 
კომ ფორ ტი სათ ვის ნედ ლე უ ლი დან მზა პრო დუქ ცი ამ დე, მწარ-
მო ებ ლი დან მომ ხმა რე ბლამ დე. 

დი რექ ტი ვაში აღ წერილია ის ძი რი თად მო თხოვ ნები, რო-
მელ საც უნ და პა სუ ხობ დეს შე სა ფუ თი მა სა ლე ბი ბა ზარ ზე დაშ-
ვე ბისათვის.  ძი რი თა დად ისი ნი უნ და აკმაყოფილებდნენ სტან-
დარ ტი ზა ცი ის ევ რო პუ ლი კო მი ტე ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ 
სტან დარ ტებს. 

ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი რე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი დი რექ ტი ვის მი ხედ ვით 
წევ რმა- ქვეყ ნებ მა უნ და მი აღ წი ონ შე სა ფუ თი მა სა ლე ბის რა ო-
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დე ნო ბის შემ ცი რე ბას (მა გა ლი თად, სა მომ ხმა რებ ლო სა ქო ნე ლის 
შე ფუთ ვის შეზ ღუდ ვის გზით).

აღ დგე ნი სა და გა და მუ შა ვე ბის სა მიზ ნე მაჩ ვე ნებ ლე ბი. ამ 
კუ თხით წევ რმა-ქვეყ ნებ მა უნ და მო ახ დი ნონ შე სა ფუ თი მა სა-
ლე ბის ხელ მე ო რედ გა მო ყე ნე ბი სა და აღ დგე ნა/ გა და მუ შა ვე ბის 
სტი მუ ლი რე ბა.

დი რექ ტი ვა ად გენს შე სა ფუ თი მა სა ლე ბის აღ დგე ნი სა და გა-
და მუ შა ვე ბის სა მიზ ნე მაჩ ვე ნებ ლებს.  

შე სა ფუ თი მა სა ლე ბის სა მიზ ნე მაჩ ვე ნებ ლე ბი

გა და მუ შა-
ვე ბის რე-

ჟი მი

პა რა მეტ-
რე ბი

ქვო ტა
2001-2008 წწ

ქვო ტა
31.12.2008 
წლი დან

აღ დგე ნა
სა ერ თო 

რა ო დე ნო-
ბა

50% (min)-
65%(max) 60% (min)

გა და მუ შა-
ვე ბა

სა ერ თო 
რა ო დე ნო-

ბა

25% (min)-
45%(max)

55% (min)-
80%(max)

გა და მუ შა-
ვე ბა მი ნა 15% (min) 60% (min)

გა და მუ შა-
ვე ბა ქა ღალ დი 15% (min) 60% (min)

გა და მუ შა-
ვე ბა ლი თო ნე ბი 15% (min) 50% (min)

გა და მუ შა-
ვე ბა პლას ტმა სი 15% (min) 22.5% (min)

გა და მუ შა-
ვე ბა

მერ ქა ნი 
(ხე) 15% (min) 15% (min)
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შე სა ფუ თი მა სა ლე ბის ხელ მე ო რედ გა მო ყე ნე ბა უნ და პა სუ-
ხობ დეს ეკო ლო გი უ რად სუფ თა მე თო დებს. წევ რმა- ქვეყ ნებ მა 
უნ და მი ი ღონ ზო მე ბი ისე თი სის ტე მე ბის შე საქ მნე ლად, რომ-
ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ:

ა) მომ ხმა რებ ლის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი შე სა ფუ თი მა სა ლე ბის 
დაბ რუ ნე ბას და /ან შეგ რო ვე ბას, ან ნარ ჩე ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ-
ლი ნა კა დი დან ამო ღე ბას, მა თი შემ დგო მი გა დამისამართებით 
მარ თვის ყვე ლა ზე მე ტად მი სა ღე ბი ეტა პი სა კენ.

ბ) ხელ მე ო რედ გა მო ყე ნე ბა ან აღ დგე ნა, მათ შო რის შე სა ფუ-
თი მა სა ლის გა და მუ შა ვე ბა და /ან მი სი შეგ რო ვე ბა. 

ეს სის ტე მე ბი ღია უნ და იყოს შე სა ბა მი სი დარ გის ეკო ნო მი-
კის სუ ბი ექ ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის და კომ პე ტენ ტუ რი სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნო ე ბი სათ ვის. 

ევროკავშირის რა მდე ნი მე დი რექ ტი ვით ცალ კე უ ლი ტი-
პის ნარ ჩე ნე ბის თვის დად გინ და მოპყ რო ბის და მა ტე ბი თი 
წე სე ბი: 

- დი რექ ტი ვა 75/439/EEC ნარ ჩე ნი ზე თე ბის გან თავ სე-
ბის შე სა ხებ ად გენს, რომ ნარ ჩე ნი მი ნერ ალუ რი ზე თე ბის 
გან თავ სე ბა/ გა უვ ნე ბელ ყო ფა ში უპი რა ტე სო ბა უნ და მი ე ნი-
ჭოს მათ აღ დგე ნას ან უსაფ რთხო დაწვას;

- დი რექ ტი ვა 76/403/EEC პო ლიქ ლო რი რე ბუ ლი ბი ფე-
ნი ლე ბი სა და ტერ ფე ნი ლე ბის გან თავ სე ბის შე სა ხებ (შემ-
დგომ ში შე იც ვა ლა 96/59/EC დი რექ ტი ვით) ად გენს, რომ 
წევ რ-ქვეყ ნებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ (შე საძ ლოა ერ თობ-
ლი ვად) ამ ნივ თი ე რე ბა თა გა უვ ნე ბელ ყო ფის ობი ექ ტე ბის 
არ სე ბო ბა; 

- დი რექ ტი ვა 78/176/EEC ტი ტა ნის ორ ჟან გის წარ მო-
ე ბის ნარ ჩე ნე ბის შე სა ხებ ად გენს გა რე მოს სა ვალ დე ბუ ლო 
მო ნი ტო რინგს ამ ნარ ჩე ნე ბის გან თავ სე ბის შემ დეგ.

გასული საუკუნის 80-ი ა ნი წლე ბი დან ევროკავშირის 
დო ნე ზე დადგინ და, თუ რას ნიშ ნავ და ნარ ჩე ნე ბის უსაფ-
რთხოდ გან თავ სე ბა, ანუ რო გო რი უნ და ყო ფი ლი ყო უსაფ-
რთხო ნა გავ საყ რე ლი ან ნარ ჩე ნე ბის ინ სი ნე რა ტო რი.

ამ მხრივ შე სა ბა მი სი  დი რექ ტი ვე ბი ა:
- დი რექ ტი ვე ბი 89/369/EEC და 89/429/EEC, რომლებიც 

არეგულირებდნენ  გაფ რქვე ვებს მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე-
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1.5. direqtiva narCenebis dawvis (insineraciis) 

Sesaxeb//+&&  (2000/76/EC).

(Incineration of waste, Council Directive 2000/76/EC).

აღ ნიშ ნუ ლი დი რექ ტი ვის მი ზანს წარ მო ად გენს ნარ ჩე ნე ბის 
დაწვის ნე გა ტი უ რი ზე მოქ მე დე ბის მაქ სი მა ლუ რი შეზ ღუდ ვა 
ან აღ კვე თა. არა სა ში ში თუ სა ში ში ნარ ჩე ნე ბის დაწვამ შე იძ ლე-
ბა გა მო იწ ვი ოს ნივ თი ე რე ბა თა გა მო ტყოც ნა, რომ ლე ბიც აბინ ძუ-
რე ბენ ჰა ერს, წყალსა და ნი ა დაგს და უარ ყო ფი თად მოქ მე დე ბენ 
ადა მი ან ების ჯან მრთე ლო ბა ზე.

გარ და არა სა ში ში სა ყო ფა ცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის დაწვი სა, ეს 
დი რექ ტი ვა ვრცელ დე ბა სა ში შ და არა სა ყო ფა ცხოვ რე ბო ნარ ჩე-
ნე ბზეც (მა გა ლი თად, ჩამ დი ნა რე წყლე ბის ლე ქე ბი, სა ბუ რა ვე ბი 
და სა ა ვად მყო ფოს ნარ ჩე ნე ბი). 

ბის ახა ლი და არ სე ბუ ლი ინ სი ნე რა ტო რე ბი დან და დი რექ-
ტი ვა 94/67/EEC, რო მე ლიც ად გენ და სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბის 
ინ სი ნე რა ტო რე ბის მი ერ დამ ბინ ძუ რე ბელ ნივ თი ე რე ბა თა 
გაფ რქვე ვის ლიმ იტებს, აგ რეთ ვე ასე თი ინ სი ნე რა ტო რე ბის 
ოპე რი რე ბის სხვა წე სებს. სა მი ვე დი რექ ტი ვა შემ დგომ შე იც-
ვა ლა ერ თი ა ნი 2000/76/EC დი რექ ტი ვით ნარ ჩე ნე ბის ინ სი ნე-
რა ცი ის შე სა ხებ;

- დი რექ ტი ვა 86/279/EEC სა კა ნა ლი ზა ციო ლე ქე ბის სოფ-
ლის მე ურ ნე ო ბა ში გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ მძი მე ლითონებით 
ნი ა და გე ბის და ბინ ძუ რე ბის აღ საკ ვე თად ად გენს შემდეგ  
შეზ ღუდ ვებს: მძი მე ლითონების (კად მი უ მი, სპი ლენ ძი, ნი-
კე ლი, ტყვი ა, თუ თი ა, ვერ ცხლის წყა ლი, ქრო მი) ზღვრულ 
რაოდე ნო ბას ნი ა დაგ ში, სა დაც ლე ქე ბის შე ტა ნა დაშ ვე ბუ-
ლი ა, ამ  ლი თო ნე ბის ჰექ ტარ ზე წლი უ რად და მა ტე ბის და-
საშ ვებ რა ო დე ნო ბას და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში გა მო ყე ნე ბის-
თვის დაშ ვე ბულ სა კა ნა ლი ზა ციო ლე ქებ ში ამ ლითონების 
კონ ცენ ტრა ცი ას. დი რექ ტი ვა აგ რეთ ვე ად გენს ლე ქე ბის აღ-
რიცხ ვის, მი წო დე ბისა და გა მო ყე ნე ბის წე სებს.



23

დი რექ ტი ვის მი ხედ ვით დად გე ნი ლია ნარ ჩე ნე ბის წვის 
შედეგად გა მო ნა ტყორ ცნთა ზღვრუ ლად და საშ ვე ბი სი დი დე ე-
ბი. 

ნე ბარ თვი თი მო თხოვ ნე ბი. დი რექ ტი ვის მი ხედ ვით აკ რძა-
ლუ ლია ნარ ჩე ნე ბის წვის მო წყო ბი ლო ბის ექ სპლუ ა ტა ცია სპე-
ცი ა ლუ რი ნე ბარ თვის გა რე შე. ასე თი სა ხის ნე ბართ ვის მი სა ღე-
ბად აუ ცი ლე ბე ლია შემ დე გი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა: 

მო წყო ბი ლო ბის შე მუ შა ვე ბა, აღ ჭურ ვა და მოქ მე დე ბა 	

მო ცე მუ ლი დი რექ ტი ვის მო თხოვ ნა თა შე სა ბა მი სად;
წვის შე დე გად წარ მოქ მნი ლი სით ბოს აღ დგენა მაქ სი-	

მა ლუ რად შე საძ ლე ბე ლი ხა რის ხით. მა გა ლი თად, სით ბო სა და 
ენერ გი ის და კავ ში რე ბის გზით, ტექ ნო ლო გი უ რი ორ თქლის მი-
ღე ბის ან რა ი ო ნის გათ ბო ბი სათ ვის.

პრო ცე სის შედეგად ნარ ჩე ნე ბის წარმოქმნის  მი ნი მი-	

ზაცია რა ო დე ნო ბის და მავ ნე ო ბის მი ხედ ვით და შეძ ლე ბის დაგ-
ვა რად მა თი მე ო რა დი გა მო ი ყე ნე ბა.

გარემოში იმ ნაშ თე ბის გა მო ტყორ ცნა, რომ ლე ბიც შე-	

უძ ლე ბე ლია აღიკ ვე თოს, შემ ცირ დეს ან გა და მუ შავ დეს, უნ და 
მოხ დეს ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბი სა და ევ რო კავ ში რის კა ნო-
ნე ბის შე სა ბა მი სად. 

ნა გავ საწვა ვი ქარ ხნე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის პი რო ბე ბი. დი-
რექ ტი ვის მი ხედ ვით ნა გავ საწვა ვი ქარ ხნე ბი უნ და მუ შა ობ დნენ 
ისეთ რე ჟიმ ში, რომ ლის დრო საც მიღ წე უ ლი იქ ნე ბა შლა კე ბი სა 
და წი დე ბის ნაშ თე ბის მი ნი მა ლუ რი წარ მოქ მნა. ამას თან, დი-
რექ ტი ვა გან საზ ღვრავს მო თხოვ ნებს წვის პრო ცე სი სად მი: მი ნი-
მა ლურ ტემ პე რა ტუ რას სა ში ში და არა სა ში ში ნარ ჩე ნე ბი სათ ვის, 
აი რე ბის გაწ მენ და და ა.შ.

იმი სათ ვის, რომ გა რან ტი რე ბულ იქ ნას ნარ ჩე ნე ბის სრუ ლი 
დაწვა, დი რექ ტი ვა მო ი თხოვს, რომ წვის პრო ცე სის დროს შე-
ნარ ჩუ ნე ბულ იქ ნას არა უმ ცი რეს  850°С  ტემ პე რა ტუ რა. თუ კი სა-
ში ში ნარ ჩე ნე ბი შე ი ცავს 1%-ზე მეტ ქლო რორ გა ნულ ნარ ჩე ნებს 
(ქლორ ზე გა და ან გა რი შე ბით), წვის ტემ პე რა ტუ რა გაზ რდილ 
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უნ და იქ ნას 1100°С-მდე არა უმ ცი რეს 2 წმ-ი ს განმავლობაში.
დი რექ ტი ვა ად გენს ნა გავ საწვა ვი ღუ მე ლე ბი სა და ქარ ხნე-

ბის გა მო ნა ბოლ ქვი აი რე ბი ს და ჩამ დი ნა რე წყლე ბი ს ზღვრუ-
ლად და საშ ვებ სი დი დე ებს. მო თხოვ ნე ბი ეხე ბა ისე თ ნა ერ თებს, 
რო გო რი ცაა მძი მე ლი თო ნე ბი, დი ოქ სი ნე ბი და ფუ რა ნე ბი, ნახ-
შირ ჟან გი (CO), მყა რი ნა წი ლა კე ბი, სა ერ თო ორ გა ნუ ლი ნახ შირ-
ბა დი, ქლორ წყალ ბა დი (HCl), ფტორ წყალ ბა დი (HF), გო გირ დის 
დი ოქ სი დი (SO2), აზო ტის ოქ სი დე ბი (NO და NO2).

ეს მო თხოვ ნე ბი მოწ მდე ბა ევ რო კავ ში რის სხვა დი რექ ტი ვის 
შე სა ბა მი სად, რო მელ საც ეწო დე ბა და ბინ ძუ რე ბის აღ კვე თის ინ-
ტეგ რი რე ბუ ლი კონ ტრო ლის დი რექ ტი ვა. ამ დი რექ ტი ვის მი-
ხედ ვით ნა გავ საწვა ვი ქარ ხნე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია საქ მი ა-
ნო ბის ნე ბარ თვა არ სე ბუ ლი სა უ კე თე სო ტექ ნო ლო გი ე ბის ანა-
ლი ზის მი ხედ ვით.

1.6. 2006 wlis 15 martis evroparlamentisa da sab-

Wos+&&  2006/21/EC direqtiva mopovebiTi mrewvelobi-

dan warmoqmnili narCenebis marTvis Sesaxeb 

აღნიშნული დირექტივა მიმართულია მოპოვებითი 
მრეწველობის გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე 
უარყოფითი ზეგავლენის აღკვეთასა ან მინიმიზაციაზე. 

დირექტივა გამოიყენება იმ ნარჩენებისათვის, რომელიც 
წარმოიქმნება მინერალური რესურსების მოპოვების, 
გადამუშავებისა და შენახვის დროს. 

წევრმა-ქვეყნებმა უნდა უზრუნველყონ ოპერატიული 
გამწმენდი ნაგებობების მართვის გეგმების შედგენა, რომელიც 
უნდა გადაიხედოს ყოველ 5 წელიწადში. მართვის გეგმის 
მიზნებს უნდა წარმოადგენდნენ:

საწარმოო ნარჩენებისა და მათი ნეგატიური ზეგავლე-•	
ნის  აღკვეთა ან შემცირება; 

ნარჩენების აღდგენის სტიმულირება მათი გადამუშავე-•	
ბის, მეორადი გამოყენებისა და რეგენერაციის გზით;
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ნარჩენების ხანმოკლე და გრძელვადიანი უსაფრთხო •	
მოცილების სტიმულირება.

ნარჩენების მართვის გეგმა, უნდა მოიცავდეს შემდეგ 
საკითხებს:

ნარჩენების აღწერა და მათი კლასიფიკაცია; იმ •	
ნივთიერებათა აღწერა, რომლებიც გამოიყენებიან მინერალური 
რესურსების დამუშავებისათვის;  გამოტყორცნის მეთოდებისა 
და ტრანსპორტირების სისტემის აღწერა.

იმ ოპერაციათა აღწერა, რომელთა შედეგად ხდება •	
ნარჩენების წარმოქმნა;

კონტროლისა და მონიტორინგის პროცედურები;•	
ნარჩენების ნაგებობათა, მოწყობილობისა და •	

აღჭურვილობათა კლასიფიკაცია, სადაც კი შესაძლებელია;
კარიერების დახურვისა და შემდგომი ზრუნვის •	

პროცედურები;
წყლისა და ნიადაგის გაჭუჭყიანების აღმკვეთი •	

ზომები;
ნიადაგის მდგომარეობის კვლევა, რომელიც განიცდის •	

ნარჩენების  ზეგავლენას.

რაც შეეხება მოპოვებითი მრეწველობის ნარჩენების 
გადამუშავების ნაგებობათა აშენებასა და მართვას, 
მოპოვებითი მრეწველობის ნარჩენები უნდა იმართებოდნენ 
სპეციალური ნაგებობებისა და მოწყობილობების 
გამოყენებით შესაბამისი წესების მიხედვით, რომელსაც 
ადგენს დირექტივა.

ახალი ნაგებობის ან მოწყობილობის შექმნის ან 
მოდიფიცირების დროს კომპეტენტურმა ორგანოებმა უნდა 
შეამოწმონ შემდეგი საკითხები:

ნაგებობა ან მოწყობილობა განლაგებულია შესაბამის •	
ადგილზე,

ფიზიკური მდგრადობა უზრუნველყოფილია, წყლისა •	
და ნიადაგის დაბინძურება აღკვეთილია,
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მონიტორინგი და ინსპექტირება წარმოებს კომ-•	
პეტენტური პირების მიერ,

გათვალისწინებულია ნაგებობის დახურვის მექანიზმი, •	
ნიადაგის რეაბილიტაცია და სხვა დახურვის შემდგომი 
მოქმედებები.

დირექტივის მიხედვით მაღალი რიგის რისკის ნაგებობა 
განეკუთვნება А კატეგორიას. ამ ჯგუფის ნაგებობებში დაცულ 
უნდა იქნას სერიოზული ავარიების აღკვეთის მოთხოვნები. 
მათი მოქმედების რეჟიმი და უსაფრთხოების ღონისძიებები 
შესაბამისობაში უნდა იყოს დირექტივის მოთხოვნებთან.

კომპეტენტური ორგანოები უნდა დარწმუნდნენ, რომ 
ნაგებობის ოპერატორებმა გაატარეს აუცილებელი ზომები 
წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების აღკვეთისათვის შემდგომი 
გზების გამოყენებით:

ჩამდინარე წყლების•	 5 წარმოქმნის შეფასება,
ჩამდინარე წყლების წარმოქმნის აღკვეთა,  ჩამდინარე •	

წყლების კონტაქტის აღკვეთა ნარჩენებთან, ზედაპირულ და 
გრუნტის წყლებთან.

დაბინძურებული წყლებისა და ჩამდინარე წყლების •	
გაწმენდა მათი უსაფრთხო ჩაშვების უზრუნველყოფის 
მიზნით.

წარმოქმნილი სიცარიელეების რეაბილიტაციისა და 
მშენებლობის მიზნით მოპოვებითი მრეწველობის ნარჩენების 
შევსების შემთხვევაში ოპერატორებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი 
ზომები ნარჩენების უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის 
უზრუნველსაყოფად, განახორციელონ მონიტორინგი და 
აღკვეთონ წყლისა და ნიადაგის დაბინძურება.

5  ჩამდინარე წყლებში მოიაზრება ნებისმიერი სითხე, 
რომელიც იჟონება დამარხული ნარჩენების ფენებში, ასევე 
სადრენაჟო წყლები. 
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1.7. narCenebis marTvis ierarqia&  

ევროკავშირის მიდგომა ნარჩენების უტილიზაციის  
საკითხებში ეყრდნობა “ნარჩენების იერარქიას”, რომელიც 
ნარჩენების პოლიტიკის ან მართვის  ფორმირებისას  აყალიბებს  
პრიორიტეტების შემდეგ თანმიმდევრობას ოპერატიულ 
დონეზე: 

პრევენცია (Prevention),	

ხელმეორედ გამოყენება (Reusing),	

გადამუშავება (რისაიკლინგი, Recycling),	

განახლება (ან ენერგიის ამოღება) (Recovery),	

განთანსება (Disposal), როგორც ყველაზე 	

არასასურველი მიდომა (რაც გულისხმობს ან ნაგავსაყრელზე 
განთავსებას ან წვას ენერგიის მიღების გარეშე). 

 ევროკავშირის მე-7 გარემოსდაცვით სამოქმედო 
პროგრამაში  განსაზღვრულია ნარჩენების მართვის პოლიტიკის 
შემდეგი პრიორიტეტული  მიზნები:

ნარჩენების წარმოქმნის შემცირება;•	
ნარჩენების გადამუშავების და ხელმეორედ გამოყენე-•	

ბის მაქსიმალური ზრდა;
არაგადამუშავებადი მასალების წვის შეზღუდვა;•	
ნაგავსაყრელზე ისეთი ნარჩენების განთავსების •	

ეტაპობრივი შეჩერება, რომელიც არ ექვემდებარება 
გადამუშავებას ან ხელმეორედ გამოყენებას;

ნარჩენების  მართვის პოლიტიკის მიზნების •	
სრულყოფილი  რეალიზაციის უზრუნველყოფა ევროკავშირის 
ყველა წევრ-ქვეყანაში.

ნარჩენების მართვის იერარქია მიუთითებს იმ 
თანმიმდევრობაზე, თუ როგორ შევამციროთ და ვმართოთ 
ნარჩენები.

ნარჩენების მართვის სტრატეგიები  ნარჩენების იერარქიაში 
განლაგებულია იმის მიხედვით, თუ რამდენად სასურველია 
მათი გამოყენება. ნარჩენების მართვის იერარქიამ (რომელიც, 
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ასევე  «3R» პრინციპის სახელით არის ცნობილი) ბევრჯერ 
იცვალა ფორმა გასული ათწლეულების განმავლობაში, მაგრამ 
საბაზისო კონცეფცია უცვლელ ქვაკუთხედად რჩება ნარჩენების 
მინიმიზაციის უმეტეს სტრატეგიებში. ნარჩენების მართვის 
იერარქიის მიზანია მაქსიმალური პრაქტიკული სარგებელი 
მიიღოს პროდუქტებისაგან და მინიმალური ოდენობით 
წარმოქმნას ნარჩენები.

ნარჩენების იერარქია წარმოდგენილია გადაბრუნებული 
პირამიდის სახით. ნარჩენების მართვის პოლიტიკა ძირითადად 
ფოკუსირებულია ნარჩენების წარმოქმნის პრევენციაზე ან 
თავიდან აცილებაზე. შემდეგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია 
ნარჩენების წარმოქმნის შემცირება. გადამუშავება,  მათ შორის 
კომპოსტირება,  წარმოადგენს შემდეგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს. 
ნაკლებად სასურველ ქმედებას წარმოადგენს მასალისა  და 
ენერგიის აღდგენა. ენერგიის აღდგენისათვის გამოიყენება 
ნარჩენების წვა. 

ბოლო ნაბიჯს წარმოადგენს ნარჩენების განთავსება 
ნაგავსაყრელებზე, რაც გამოყენებული უნდა იქნას იმ 
ნარჩენების მიმართ, რომელთა პრევენცია, ხელმეორედ 
გამოყენება, გადამუშავება ან აღდგენა (recovery) არ მოხერხდა 
წინა ეტაპებზე.
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1.8. narCenebis gadamuSaveba 

evrokavSiris qveynebSi

ევროკავშირის ერთ 
ნაწილ წევრ-ქვეყნებში ნარ-
ჩენების გადამუშავებას, 
ხელახალ გამოყენებას და 
აღდგენას (recovery) წამყვანი 
ადგილი უკავია ნარჩენების 
მართვის იერარქიაში, სა-
დაც ნაგავსაყრელების გა-
მოყენება  მინიმუმამდეა 
შემცირებული,  ხოლო სხვა 

წევრი-ქვეყნები ჯერ კიდევ იყენებენ ნაგავსაყრელებს ნარჩენე-
ბის უმეტესი ნაწილისათვის. ქვეყნების ამ ნაწილისათვის 
სამომავლო მიზანს წარმოადგენს ნარჩენების იერარქიის 
უფრო მაღალ დონეზე გადანაცვლება, რადგანაც ნარჩენების 
გადამუშავების  დანერგვა ხელს უწყობს ასევე ეკონომიკური 
შესაძლებლობების განვითარებას.

მყარი ნარჩენების მართვისა  და გადამუშავების წარმოებების 
ბრუნვა ამჟამად შეადგენს დაახლოებით 137 მილიარდ ევროს, 
რაც ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1,1% შეადგენს. 
ერთად, ეს ორი სფერო 2 მილიონ სამუშაო ადგილს იძლევა. 

ევროსტატის სტატისტიკის თანახმად 1998-2007 წლებში 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების  მიზანს წარმოადგენს 

2020 წლისთვის მუნიციპალური ნარჩენების 50% და 

სამშენებლო ნარჩენების 70% გადამუშავება.
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მუნიციპალური ნარჩენების გადამუშავება გაიზარდა 19%-დან 
38%-მდე  თუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები გადაამუშავებენ 
წარმოქმნილი ნარჩენების 70%, ეს სულ მცირე ნახევარ მილიონ 
ახალ სამუშაო ადგილს შექმნის ევროპაში. 

დიაგრამაზე ნაჩვენებია, როგორ შეიცვალა ნარჩენების 
მართვის მდგომარეობა ევროკავშირის ქვეყნებში და როგორი 
პროგრესია მიღწეული ნარჩენების  გადამუშავების საქმეში.
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2.1. germania

გერმანიის ფედერაციული 
რესპუბლიკა შედგება 16 
ფედერალური მხარისაგან. 

პასუხისმგებლობა ნარ-
ჩენების მართვისა და 
გარემოს დაცვაზე ეროვნულ 
მთავრობასთან ერთად 
განაწილებულია ფედერალურ მხარეებსა და ადგილობრივ 
ხელისუფლებაზე. 

გარემოს დაცვის სამინისტრო ადგენს პრიორიტეტებს, 
მონაწილეობს კანონების მიღებაში, ახორციელებს 
სტრატეგიული დაგეგმვის კონტროლს და ადგენს 
გარემოსდაცვით მოთხოვნებს ნარჩენების მართვასთან 
დაკავშირებული წარმოებებისათვის. 

თითოეულ ფედერალურ 
მხარეს აქვს ნარჩენების მართვის 
თავისი კანონმდებლობა, რომელიც 
თანხვედრაშია შესაბამის ეროვნულ 
კანონმდებლობასთან. გერმანიას 
არ გააჩნია ეროვნული ნარჩენების 
მართვის გეგმა, რადგან თითოეულ 
ფედერალურ მხარეს აქვს თავისი 
ნარჩენების მართვის გეგმა. 

გერმანია იყო პირველი 
ქვეყანა ევროკავშირში, 
რომელმაც 1991 წელს დანერგა 
შესაფუთ  ნარჩენებზე მეწარმის 

@ narCenebis marTvis warmatebuli 

praqtika evrokavSiris qveynebSi
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პასუხისმგებლობის პრინციპი, რომელიც გერმანული 
ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის ერთ-ერთი ძირითადი 
პრინციპია. ამ პრინციპის მიხედვით პროდუქციის მწარმოებელი 
პასუხისმგებელია აღნიშნული პროდუქციის ნარჩენებზეც. 
აღნიშნული პრინციპი ვრცელდება შემდეგ პროდუქციაზე:  
შესაფუთი მასალა, ელექტრული და ელექტრონული მოწ-
ყობილობების ნარჩენები, სატრანსპორტო საშუალებები, 
გამხსნელები, ნამუშევარ ზეთები და ბატარეები. 

საყოფაცხორებო ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელია 
ადგილობრივი მმართველობა. მათი პასუხისმგებლობაა 
ნარჩენების შეგროვება და ტრანსპორტირება, ნარჩენების 
წარმოქმნის აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება, ნარ-
ჩენების აღდგენა, ნარჩენების გადამუშავებისა და განთავსების 
ობიექტების დაგეგმვა, მშენებლობა და ექსპლუატაცია. 

1990 წელს  ევროკავშირის ქვეყნებიდან  გერმანიამ   ერთ-
ერთ-მა პირველმა  დაიწო   ნაგავსაყრელებზე  ნარჩენების  შეზ-
ღუდული გატანის პოლიტიკის განხორციელება. ღონისძიებები 
მოიცავდა შესაფუთი ნარჩენების, ბიოლოგიურად დეგ-
რადირებადი ნარჩენებისა და მაკულატურის შეგროვების 
სქემების დანერგვას. შედეგად, 2001 წელს ქვეყანაში მიღწეულ 
იქნა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 48%-ის რეციკლირება, 25%-
ის ნაგავსაყრელზე განთავსება და 22%-ის ინსინერაცია (წვა).

2010 წლისათვის რეციკლირების მაჩვენებელი 62%-
მდე გაიზარდა, ნაგავსაყრელზე განთავსება თითქმის 
0%-ს გაუტოლდა, ხოლო ინსინერაცია გაიზარდა 37%-
მდე. აღნიშნული მაჩვენებლებით გერმანიამ მიაღწია და 
გადააჭარბა 2020 წლისათვის დასახულ სამიზნე მაჩვენებელს - 
რეციკლირების 50%-იან დონეს.

როგორც ზემოთ აღინიშნა,  ქვეყანაში თითოეულ ფე-
დერალურ მხარეს აქვს ნარჩენების მართვის ადგილობრივი 
კანონმდებლობა, ასევე განსხვავდება მათ მიერ მიღწეული 
შედეგები ნარჩენების რეციკლირების სფეროში. 
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1999 წელს გერმანიამ მიზნად დაისახა 2020 წლისათვის მო-
ახდინოს ქვეყანაში წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისა 
და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ნარჩენების მთლიანი 
რაოდენობის აღდგენა.

ნაგავსაყრელების შესახებ ევრო-კავშირის დირექტივის ერთ-
ერთ მოთხოვნას წარმოადგენს წევრ-ქვეყნებში ნაგავსაყრელზე 
გასატანი ბიოდეგრადირებადი მუნიციპალური ნარჩენების 
რაოდენობის შემცირება. ამ დირექტივით ევროკავშირის 
თითოეული ქვეყნისათვის  დაწესებულია განსაზღვრული 
მაჩვენებლების მიღწევა 2006, 2009 და 2016 წლებისათვის. აღ-
ნიშნული მოთხოვნები გერმანიამ 2006 წლისათვის მთლიანად 
შეასრულა. ეს მაჩვენებელი წარმოადგენს სწორი, დროული 
და წარმატებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგს: 
გერმანიამ მიიღო კანონი, 
რომლითაც იკრძალებოდა 
წინასწარ დაუმუშავებე-
ლი საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენების გატანა 
ნაგავსაყრელზე. ეს აკ-
რძალვა შემოღებულ 
იქნა ეტაპობრივად 
სამი საკანონმდებლო 
აქტის საფუძველზე. 
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პირველი ეტაპი განხორციელდა 1993 წელს, როცა მიღებული 
იქნა ადმინისტრაციული რეგულირება ნაგავსაყრელზე იმ 
ნარჩენების განთავსების შეზღუდვისა, რომელიც შეიცავდა 3%-
ზე მეტ საერთო ორგანულ ნახშირბადს. გარდამავალი პერიოდი 
დაწესებულ იქნა 2005 წლის 1 ივნისამდე. თუმცა მიღებულმა 
შეზღუდვამ წარმოაჩინა გარკვეული ხარვეზები, რომელიც 
აღმოიფხვრა შემდგომ მიღებული ორი საკანონმდებლო 
ცვლილების შედეგად (ნახშირბადის შემცველობის 5%-
იანი და 18%-იანი ზღვარი მექანიკურ-ბიოლოგიურად 
დამუშავებულ ნარჩენებში, ბიოდეგრადირებადი ორგანული 
ნახშირბადის ძალიან მცირე შემცველობა და დეგრადაციის 
ტესტირება). აღნიშნული საკანონმდებლო მოთხოვნების 
შესრულებით გერმანიამ 2005 წლისათვის ნულამდე დაიყვანა 
ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსების 
მაჩვენებელი. 

2.2. rumineTi

რუმინეთმა ევროკავშირის 
წევრი ქვეყნის სტატუსი 2007 
წელს მიიღო.

რუმინეთში ნარჩენების 
მართვის პირველი ეროვნული 
სტრატეგია 2003 წელს 
მიიღეს და იგი მოიცავდა 
2003-2013 წლების პერიოდს. 
სტრატეგია ეფუძნება 

ევროკავშირის ნარჩენების მართვის  კანონმდებლობას 
და ემსახურება ამ კანონმდებლობის ტრანსპოზიციას 
რუმინეთის კანონმდებლობაში. სტრატეგიაში ასახვა ჰპოვეს 
შემდეგმა პრინციპებმა: პირველადი რესურსების დაცვის, 
„დამაბინძურებელი იხდის“, მწარმოებლისა და მომხმარებლის 
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პასუხისმგებლობის, ჩანაცვლების, სიახლოვისა და ავტონომიის 
პრინციპებმა.

ნაგავსაყრელები რუმინეთში

2007 წლისათვის რუმინეთში იყო 238 ნაგავსაყრელი, 
რომლებიც არ შეესაბამებოდა ევროკავშირის სტანდარტებს. 2013 
წლისათვის ყველა მათგანი დაიხურა და ისინი ჩანაცვლებულ 
იქნა 65 თანამედროვე ნაგავსაყრელით/გადამზიდი 
სადგურებით, მათგან 50 ნაგავსაყრელის ოპერირების საშუალო 
სიმძლავრეა 100 000 ტ/წელიწადში, ხოლო 15-ისა  -  50 000 ტ/
წელიწადში.

ნარჩენების მართვის ეროვნული და ადგილობრივი 
გეგმები

2003-2013 წლების ნარჩენების მართვის ეროვნეულ 
სტრატეგიაზე დაყრდნობით, რუმინეთმა ნარჩენების 
მართვის ეროვნული გეგმა 2004 წელს  მიიღო. მისი ეფექტური 
განხორციელების მიზნით 2006 წელს შემუშავებული და 
მიღებულ იქნა ნარჩენების მართვის რეგიონალური გეგმები 
რუმინეთის რვა რეგიონისათვის.

ნარჩენების შეკრებისა და დამუშავების ვალდებულება 
მუნიციპალიტეტებს ეკისრებათ. რუმინეთში ნარჩენების 
სეპარირებული შეგროვების პრაქტიკის დანერგვა, სხვადასხვა 
საპილოტე პროექტების გზით, 2006 წლიდან იღებს სათავეს. 
მუნიციპალიტეტებისათვის დასახულ იქნა ამოცანა, რომ 2007-
2017 წლების პერიოდისათვის შეექმნათ ნარჩენების სეპარაციის 
მდგრადი ინფრასტრუქტურა. ევროსტატის მონაცემებით, 
2008 წელს რუმინეთში სეპარირებულ იქნა 75 000 ტონა მყარი 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, ხოლო 2010 წლისათვის - 83 000 
ტონა.
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2010 წელს მიღებულ იქნა კანონი შეფუთვებისა და შეფუთვის 
ნარჩენების მართვის შესახებ. 2010 წელს სეპარირებული 
შეგროვების ძირითად ფრაქციებს წარმოადგენდა ქაღალდი/
მუყაო, PET-პლასტმასი და სხვა დანარჩენი პლასტმასი.

ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე 
განთავსება

ევროკავშირის ნაგავსაყრელების დირექტივის მოთხოვნების 
შესაბამისად წევრი-ქვეყნები ვალდებულნი არიან შეამცირონ 
ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსება. 
რუმინეთისათვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის წლებად 
განისაზღვრა 2010, 2013 და 2020 წლები. 

2010 წლისათვის რუმინეთმა მიაღწია დასახულ სამიზნე 
მაჩვენებელს. 2013 წლისათვის ქვეყანაში გადამუშავდა 1,2 
მლნ ტონა ბიოდეგრადირებადი ორგანული ნარჩენი, ხოლო 
2020 წლისათვის მიღწეულ უნდა იქნას დამატებით 1,9 მლნ 
ტონა ბიოდეგრადირებადი ორგანული ნარჩენების მართვა 
ნაგავსაყრელზე განთავსების გარეშე.

ნარჩენების რეციკლირება. 2008 წლისათვის რუმინეთში 
მიღწეულ იქნა წარმოქმნილი შესაფუთი მასალების 41%-
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ის აღდგენა (სამიზნე მაჩვენებელი იყო 40%), წარმოქმნილი 
შესაფუთი მასალების 33,5%-ის რეციკლირება (სამიზნე 
მაჩვენებელი იყო 33%). 

ცალკეული შეფუთვის ნარჩენების ნაკადების (მინა, მეტალი, 
პლასტმასი, ხე)  რეციკლირების დონე ყოველწლიურად მზარდია. 
აღნიშნულს განაპირობებს რუმინეთის, როგორც ევროკავშირის 
წევრი ქვეყნის ვალდებულება მიაღწიოს გარკვეულ წლიურ 
სამიზნე მაჩვენებლებს (იხ. ცხრილი). 

ცალკეული შეფუთვის ნარჩენების ნაკადების რეციკლირების 
წლიური სამიზნე მაჩვენებლები

შეფუთვის სახე 2008 2009 2010 2011 2012 2013

მინა 32 38 44 48 54 60

ქაღალდი და 
კარდონი

60 60 60 60 60 60

მეტალი 50 50 50 50 50 50

პლასტმასი 11 12 14 16 18 22,5

ხე 7 9 12 15 15 15
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2.3. baltiispireTis qveynebSi narCenebis 

marTvis gamocdileba

2.3.1. litva

ლიტვამ ევროკავშირის 
წევრი ქვეყნის სტატუსი 
2004 წელს მიიღო.

პირველი კანონი ნარ-
ჩენების მართვის შესახებ 
ძალაში შევიდა 1998 წელს, 
რომლითაც დადგენილ იქ-
ნა ნარჩენების მართვასთან 
დაკავშირებული პრევენ-
ციის, აღრიცხვის, შეგ-
როვების,  დახარისხების, 

შენახვის, გადაზიდვის, აღდგენისა და ნაგავსაყრელზე 
განთავსების მოთხოვნები. კანონი ასევე მოიცავს ნარჩენების 
მართვის სისტემების ორგანიზებისა და დაგეგმვის 
პრინციპებს. 

ნარჩენების მართვის პირველი ეროვნული სტრატეგიული 

საქართველოს მსგავსად, ბალტიისპირეთის 
ქვეყნებმაც, როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა, ასევე 
მიიღეს „მემკვიდრეობით“ ძველი და მოუწესრიგებელი 
ნაგავსაყრელები. ამ ქვეყნების დამოუკიდებლობის 
მიღწევისა და ევროკავშირში გაერთიანების შემდგომ 
ნარჩენების მართვის სფერო მოწესრიგდა ევროკავშირის 
საკანონმდებლო მოთხოვნების შესაბამისად. 
წარმოდგენილი მაგალითები ნათლად აჩვენებენ, 
თუ რა გზა უნდა გაიაროს საქართველომ აღნიშნული 
მიმართულებით. 
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გეგმა მიღებულ იქნა 2002 წელს და   2002-დან 2006 წლამდე 
პერიოდს მოიცავდა. ამ დოკუმენტში წარმოდგენილია 
ნარჩენების მართვის ის იერარქია, რაც მიღებულია 
ევროკავშირის ქვეყნებში. 

ნაგავსაყრელები ლიტვაში

1999 წელს ლიტვაში აღირიცხა 844 დიდი და მცირე  
ნაგავსაყრელი. 2009 წლისათვის ყველა დაიხურა და 
რეაბილიტირდა 612 ნაგავსაყრელი, ხოლო 2013 წლისათვის - 
198 ნაგავსაყრელი. 

ამჟამად ლიტვაში მოქმედებაშია ევროსტანდარტის 
შესაბამისი 11 რეგიონული ნაგავსაყრელი. 

ნარჩენების მართვის ეროვნული და ადგილობრივი 
გეგმები

ლიტვაში არსებობს სამი დონის ნარჩენების მართვის გეგმა: 
ეროვნული, რეგიონალური და მუნიციპალური. 

2007-2013 წლების ნარჩენების მართვის ეროვნული 
სტრატეგიული გეგმით   ნარჩენების მართვის იერარქიის 
შესაბამისად განისაზღვრა პრიორიტეტები და კონკრეტული 
მიზნები: ნარჩენების წარმოქმნის აღკვეთა, მასალების მეორადი 
გამოყენება, ნარჩენების რეციკლირება, აღდგენა და უსაფრთხო 
განთავსება. ასევე განისაზღვრა სპეციალური მოთხოვნები 
კონკრეტული სახის ნარჩენებისათვის: საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენები, სამრეწველო ნარჩენები, სამედიცინო ნარჩენები, 
ჩამდინარე წყლების ნარჩენები, ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების ნარჩენები, ბატარეები და აკუმულატორები, 
ნამუშევარი ზეთები და ა.შ. 

ეროვნული გეგმის შესაბამისად შემუშავდა 10 რეგიონალური 
და 60 მუნიციპალური გეგმა. აუცილებელი მოთხოვნაა, 
რომ ყველა აღნიშნულ გეგმას გააჩნდეს სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასება. ნაგავსაყრელისა თუ ინსინერაციის 
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საწარმოს (ნაგავსაწვავი ქარხანა) შემთხვევისათვის საჭიროა 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელება.

რეგიონალური  ნარჩენების მართვის ცენტრები 
წარმოადგენენ იურიდიულ პირებს, რომელსაც ქმნიან 
რეგიონში წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტები. ლიტვაში 
არსებობს ნარჩენების მართვის რეგიონალური ცენტრების 
ასოციაცია. ცენტრები კოორდინირებას უწევენ ნარჩენების 
მართვის საკითხებს არსებულ მუნიციპალიტეტებს შორის. 
მუნიციპალიტეტები ურთიერთანამშრომლობენ ნარ-
ჩენების მართვის სისტემის სრულყოფისა და შესაბამისი ინ-
ფრასტრუქტურის შექმნა-გაუმჯობესების მიზნით. 

მუნიციპალიტეტები წარმოადგენენ ძირითად ინ-
სტიტუციებს, რომლებიც თავიანთ ტერიტორიებზე   
ორგანიზებას  უწევენ  ნარჩენების მართვას  და მათ ერთ-ერთ 
მიზანს წარმოადგენს  მუნიციპალური ნარჩენების ეფექტური 
სისტემის შექმნა. 

ადგილობრივი მთავრობები ლიტვაში პასუხისმგებელნი 
არიან მიაღწიონ ევროკავშირის სამიზნე მოთხვნებს ნარჩენების 
რეციკლირებისა და აღდგენის მხრივ, მაგრამ ეს არ ვრცელდება 
ზოგიერთი სახის ნარჩენებზე (ელექტრო-ნული და ელექტრული 
ნარჩენები, ბატარეები და აკუმულატორები), რომ-ლებიც 
იმართებიან მწარმოებლის პასუხისმგებლობის გაფართოებული 
სქემის მიხედვით.

მუნიციპალიტეტები ადგენენ პირობებს ნარჩენების 
შეგროვების, ტრანსპორტირების, გადამუშავების, ნაგავ-
საყრელზე განთავსებისა და სეპარირებული შეგროვების 
(ქაღალდი,  მეტალები, პლასტმასი, მინა და სხვ) მხრივ.

ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე 
განთავსება

როგორც  ცნობილია, ნაგავსაყრელების შესახებ ევროკავში-
რის  დირექტივის ერთ-ერთ მოთხოვნას წარმოადგენს წევრ-
ქვეყნებში ნაგავსაყრელზე გასატანი ბიოდეგრადირებადი 
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მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენობის შემცირება და 
განსაზღვრული მაჩვენებლების მიღწევა 2006, 2009 და 2016 
წლებისათვის. 

ლიტვისათვის, როგორც ევროკავშირის ახალი წევრი-
ქვეყანასათვის, (2004 წლიდან) დაწესდა სამიზნე მაჩვენებლები  
უფრო გრძელვადიანი პერიოდისათვის: 2010 წლისათვის - 
75%,  2013 წლისათვის - 50%, 2020 წლისათვის - 35%, წონის 
მიხედვით 2000 წელს ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების 
საერთო რაოდენობიდან, რომელიც შეადგენდა 766 000 ტონას.

გადასახადები ნაგავსაყრელზე განთავსებისათვის. 
2011 წლისათვის გადასახადი ნაგავსაყრელზე ნარჩენების 
განთავსებისათვის შეადგენდა 16,26 €/ტონაზე. 2012 წლიდან ეს 
გადასახადი შეადგენდა 21-45€/ტონაზე, რაც დაკავშირებული 
იყო ნარჩენების ალტერნატიული დამუშავების დანერგვასთან.

ნარჩენების რეციკლირება. 2008 წლიდან ლიტვამ განავითა-
რა მუნიციპალური ნარჩენების მართვის რეგიონალური 
სისტემა. დაინერგა ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების, 
დახარისხებისა და რეციკლირების (გადამუშავების) სის-
ტემები. 

ლიტვაში 2008 წლისათვის  წარმოქმნილი შესაფუთი ნარ-
ჩენების აღდგენაში მიღწეულ იქნა 52%-იანი მაჩვენებელი 



42

(მასში რეციკლირებაზე მოდის 51,7%, მასის მიხედვით), მაშინ 
როცა 2012 წლისათვის დასახული მიზანი 55 %-ს შეადგენდა. 

2012 წლისათვის ქვეყანაში მუშაობდა ქაღალდისა და 
მუყაოს რეციკლირების 10 საწარმო, მინის რეციკლირების 4 
საწარმო, პლასტმასის რეციკლირების 24 საწარმო (უმეტესად 
გადამუშავდება პოლიეთილენისაგან დამზადებული შესაფუ-
თი მასალა), მეტალების რეციკლირების 4 საწარმო. 

ევროსტატის მონაცემების მიხედვით, რეციკლირების 
სფეროში 2008 წლისათვის ლიტვამ მიაღწია 2012 წლის სამიზნე 
მაჩვენებლებს შემდეგი სახის ნარჩენებისათვის: ქაღალდი და 
მუყაო (73 %), მეტალები (62 %), პლასტმასი (33 %), ხის შესაფუთი 
მასალა (43 %).

მეორადი ნედლეულის ფართომასშტაბიანი შეგ-
როვებისათვის დაინერგა კონტეინერული სისტემა, 
რამაც გამოიწვია შერეული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების  
თანდათანობითი შემცირება და სეპარირებული მასალების  
წილის ზრდა. 

2006-დან 2011 წლამდე ქვეყნის მასშტაბით 
მუნიციპალიტეტებში დაიდგა 19667 ცალი კონტეინერი 
ქაღალდის/მუყაოს, მინის, პლასტმასისა და ლითონის 
ნარჩენებისათვის. 2012 წელს კერძო სახლებისათვის დაიდგა 
დამატებით 69 382 ცალი კონტეინერი.

კომპოსტირების ფართომასშტაბიანი დანერგვისათვის 
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მთელ ქვეყანაში კერძო სახლებისათვის შემოტანილ იქნა 
ინდივიდუალური კომპოსტირებისათვის გათვალისწინებული 
სპეციალური ყუთები (157899 ცალი). 2011 წლისათვის ლიტვაში 
ფუნქციონირებდა  მწვანე ნარჩენების კომპოსტირების 21 უბანი, 
მათგან 13 აიგო 2004-2006 წლებში ევროკავშირის დაფინანსებით, 
ხოლო 2007-2013 წლების გეგმით დაგეგმილი იყო 40 მწვანე 
ნარჩენების უბნის აშენება, რაც ასევე შესრულდა ევროკავშირის 
დაფინანსებით. 

თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტს საკუთარ ვებ-გვერდზე 
განთავსებული აქვს ძირითადი ინფორმაცია თავიანთ 
ტერიტორიაზე ნარჩენების მართვის სისტემის (მაგალითად, 
არსებული ინფრასტრუქტურის) შესახებ, მათ მიერ გამოიცემა 
და ვრცელდება სხვადასხვა ბუკლეტები ნარჩენების სეპარირე-
ბისა და კომპოსტირების შესახებ. 

2.3.2. estoneTi

ესტონეთმა ევროკავშირის 
წევრი ქვეყნის სტატუსი 2004 
წელს მიიღო.

არსებული კომუნალური 
ნარჩენების მართვის სექტორი 
1990 წლებიდან თითქმის 
მთლიანად პრივატიზებულია. 
მუნიციპალიტეტებმა თავის 
პასუხისმგებლობაში აიღეს 
მყარი საყოფაცხოვრებო ნარ-
ჩენების შეგროვების ორგანიზება და თავად განსაზღვრეს 
ნარჩენების დამუშავების შესაძლებლობები. ნარჩენების შეგ-
როვების ორგანიზება მთლიანად გადაეცა კერძო კომპანიებს 
(ტენდერების გზით).  ამ მეთოდის უპირატესობა იყო ის, რომ ამ 
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სფეროში სწრაფად იქნა შემოტანილი ინვესტიცია შეგროვებისა 
და მართვის მოწყობილობებისათვის. 

ესტონეთის ნარჩენების მართვის პირველი ეროვნული 
გეგმა მოიცავდა 2002-2007 წლებს და მისი ძირითადი მიზანი 
იყო ეროვნულ დონეზე ნარჩენების მართვის ჰარმონიზაცია 
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და ევროკავშირის 
ნარჩენების მართვის პრინციპების შესრულება. ამასთან, 
ყურადღების ცენტრში იყო ძველი ნაგავსაყრელების დახურვა 
და ახალი რეგიონალური ნაგავსაყრელების მშენებლობა. 
აღნიშნულ ეტაპზე ნარჩენების წვა მიჩნეულ იქნა ძალიან 
ძვირადღირებულ მეთოდად (არსებული ევროკავშირის 
ფინანსური დახმარების პირობებშიც კი). მოგვიანებით, 
2013 წლისათვის ესტონეთში აშენდა და ექსპლუატაციაში 
შევიდა თანამედროვე ტექნოლოგიების ნაგავსაწვავი ქარხანა 
სიმძლავრით 220 000 ტ/წელიწადში.

ნაგავსაყრელები ესტონეთში

1990-იან წლებში ქვეყანაში ფუნქციონირებდა 221 
ნაგავსაყრელი. 2000-2004 წლებში მოხდა არსებული 
ნაგავსაყრელების მასიური დახურვა და 2009 წლისათვის ქვეყა-
ნაში ფუნქციონირებდა მხოლოდ რამდენიმე ნაგავსაყრელი,  
ხოლო 2013 წელი ესტონეთში ითვლება “ნაგავსაყრელების 
ისტორიის” დასასრულად. 

ამჟამად ესტონეთში ევროსტანდარტების შესაბამისი ხუთი 
რეგიონული და ერთი სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელია.

ესტონეთში ნარჩენების უდიდესი რაოდენობის განთავსება 
კვლავ ნაგავსაყრელებზე ხდება. თუმცა უკანასკნელ წლებში 
ეს რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. 2001 წლისათვის 
ნაგავსაყრელზე განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების 79 %, 
ხოლო 2010 წლისთვის - 64%. 
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ნარჩენების მართვის ეროვნული და ადგილობრივი გეგმები

ესტონეთის პირველი ეროვნული ნარჩენების მართვის გეგმა 
(2002-2007 წწ) ქვეყნის ევროკავშირის წევრობის მოსამზადებელი 
სამუშაოების ერთ-ერთი ნაწილი იყო. ნარჩენების მართვის 
კანონმდებლობასა და  აღნიშნულ გეგმას ახორციელებდა 
გარემოს დაცვის სამინისტრო ექვსი რეგიონალური ოფისის 
გარემოსდაცვითი საბჭოების მეშვეობით. მუნიციპალიტეტებმა 
შეცვალეს შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და ნარჩენების 
განთავსების ორგანიზების სისტემა.

2007 წლის შემდეგ ესტონეთს აქვს სამი დონის (ეროვნული, 
რეგიონალური და მუნიციპალური)  ნარჩენების მართვის 
გეგმა. 2007 წლის ნარჩენების მართვის კოდექსის მიხედვით 
განისაზღვრა ორი დონე: ეროვნული და ადგილობრივი. 
მუნიციპალიტეტებს მიენიჭათ ვალდებულება: ნარჩენების 
მართვის გაუმჯობესებისათვის მოეხდინათ თავიანთი 
რესურსების სტიმულირება და გაეძლიერებინათ ადამიანური 
და ფინანსური საშუალებები.

შესაბამისად, თითოეულმა მუნიციპალიტეტმა  ნარჩენების 
მართვის გეგმა შეიმუშავა სხვა მუნიციპალიტეტებთან 
თანამშრომლობის გზით, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა 
ნარჩენების მართვის რეგიონალური გეგმა. აღნიშნული 
გეგმები შემუშავდა ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმის 
მოთხოვნების შესაბამისად. 

ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმისაგან განსხვავებით 
ნარჩენების მართვის ადგილობრივ გეგმაში ასახული იყო:

ნარჩენების ტრანსპორტირების განვითარება, •	
ორგანიზებული ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ 
ადმინისტრირების ტერიტორიაზე;

სეპარირებული (განცალკავებული) შეგროვებისა და •	
დახარისხების განვითარება ცალკეული სახის ნარჩენებისათვის 
დაწესებული შესაბამისი ვადების მიხედვით;

ნარჩენების მართვის ფინანსირება.•	
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ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე 

განთავსება

ესტონეთის ნარჩენების მართვის მეორე ეროვნული 
გეგმა მიღებულ იქნა 2008 წელს და მოიცავდა 2008-
2013 წლების პერიოდს. ეს გეგმა ძირითადად ეხებოდა 
ბიოდეგრადირებად ნარჩენებს და მასში ასახული იყო 
საერთო ნარჩენების ნაკადიდან ბიოდეგრადირებადი 
ნარჩენების გამოცალკავების ძირითადი პრიორიტეტები. 
უპირველესად ეს ეხებოდა ბაღის ნარჩენების გაცალკავებულ 
შეგროვებას ქალაქში და საშინაო კომპოსტირებას სოფლის 
პირობებში. გეგმა ასევე მოიცავდა იმ ბიოდეგრადირებადი 
მუნიციპალური ნარჩენების შემცირების ამოცანებს, 
რომელთა განთავსება ნაგავსაყრელზე ხდებოდა.

ნაგავსაყრელების შესახებ ევროკავშირის დირექტივის ერთ-
ერთ მოთხოვნას წარმოადგენს წევრ-ქვეყნებში ნაგავსაყრელზე 
გასატანი ბიოდეგრადირებადი მუნიციპალური ნარჩენების 
რაოდენობის შემცირება. 

2008  წელს მიღებული ესტონეთის ნარჩენების მართვის 
მეორე ეროვნული გეგმის მიხედვით ერთ-ერთ სტრატეგიულ 
მიზნად ნაგავსაყრელზე გასატანი ბიოდეგრადირებადი 
მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენობის შემცირება იქნა 
დასახული. შესაბამისად, ნაგავსაყრელზე განსათავსებე-ლი 
ბიოდეგრადირებადი ნარჩენებისათვის დაწესდა შემდეგი 
სამიზნე მაჩვენებლები: 2010 წლისათვის - 45%, 2013 წლისათვის 
- 30%, 2020 წლისათვის - 20% მასის მიხედვით 1995 წელს 
ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების საერთო რაოდენობიდან, 
რომელიც შეადგენდა 766 000 ტონას.
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როგორც დიაგრამიდან ჩანს, ესტონეთმა ნაგავსაყრელზე 
გასატანი ბიოდეგრადირებადი ნარჩენებისათვის 2013 
წლისათვის დაწესებული სამიზნე მაჩვენებელს 2009 წელს 
მიაღწია. აღნიშნული მიღწეულ იქნა ნაგავსაყრელებზე ასეთი 
სახის ნარჩენების გატანის აკრძალვით, ნაგავსაყრელებზე 
განთავსების გადასახადის გაზრდითა და ნარჩენების მართვის 
ეფექტური გეგმების განხორციელებით.

ნარჩენების რეციკლირება

ამჟამად ესტონეთში ნარჩენების მართვის ბაზარი ძირითა-
დად კონტროლდება კერძო სექტორის მიერ. არსებობდა პრობ-
ლემები ნარჩენების საკუთრებისა და ნარჩენების მართვის 
კომპანიების ინტენსიური კომერ-ციული კონკურენციის 
მხრივ.

2004 წელს ესტონეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი 
სასმელების ერთჯერადი და მრავალჯერადი შესაფუთი 
მასალების აუცილებელი დეპოზიტის შესახებ (სააქციზო გა-
დასახადი).  მასალის ტიპის მიხედვით პროცენტული უკუგება 
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მაღალი იყო. სისტემა განსაკუთრებით ეფექტური აღმოჩნდა 
სასმელების შესაფუთი მასალების რეციკლირებისათვის.

2008 წლისათვის შესაფუთი მასალების აღდგენაში მიღწეულ 
იქნა 45%-იანი მაჩვენებელი (მასის მიხედვით, წარმოქმნილი 
შესაფუთი ნარჩენებიდან), მაშინ როცა დასახული მიზანი 
50%-ს შეადგენდა. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა 
ქაღალდის, ხისა და მინის შესაფუთი მასალების რეციკლირება, 
რომელთათვისაც დასახული მაჩვენებელი თითოეულისათვის 
15%-ს შეადგენდა, ხოლო მიღწეული მაჩვენებლები შესაბამისად 
65%, 57% და 46% იყო.

მიუხედავად ამისა, რეციკლირების წილი ესტონეთის 
ნარჩენების მართვაში ძალზედ მცირეა. 2001-2010 წლების 
პერიოდისათვის მეორადი გადამუშავება 5%-დან 20%-მდე 
გაიზარდა. 

2007 წლისათვის ესტონეთში იყო რეციკლირებადი 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მიღების 29 სადგური და პუნქტი, 
ხოლო 2008 წლისათვის მათი რაოდენობა 61-მდე გაიზარდა.  
2012 წელს ასეთი „ნარჩენების სადგურების“ რაოდენობა იყო 
100, რომელთა 80-90% აშენდა სახელმწიფოს ან ევროკავშირის 
მხარდაჭერით, ხოლო ოპერირების ხარჯებს მუნიციპალური 
ბიუჯეტი ფარავს (20000-40000 ევრო/წელიწადში ერთი 
წარმოებისათვის). ასეთი წარმოებები შეიქმნა ისეთი 
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სპეციალური სახის ნარჩენებისათვის, რომლებიც დიდი 
რაოდენობით წარმოიქმნება: ელექტრული და ელექტრონული 
მოწყობილობების ნარჩენები, საყოფაცხოვრებო საშიში 
ნარჩენები,  გაცვეთილი საბურავები და სხვა.

გადასახადები ნაგავსაყრელზე 
განთავსებისათვის

ახალი გადასახადები ნაგავსაყრელზე განთავსებისათვის 
შემოღებულ იქნა 2005 წელს (გარემოსდაცვითი მოსაკრებლების 
კანონი). ეს გადასახადი იყო გარემოსდაცვითი ინვესტიციების 
იმ ფინანსური სქემის განუყოფელი ნაწილი, რომელიც 
მიმართული იყო ახალი ნაგავსაყრელების შექმნისა და ძველის 
დახურვისათვის. აღნიშნული გადასახადების 75% რჩება 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, 25% კი სახელმწიფო ბიუჯეტში 
მიდის.

2009 წლისათვის  ესტონეთში მოქმედებდა ნაგავსაყრელზე 
განთავსებისათვის გადასახადების შემდეგი ნორმები:

10 €/ტონაზე ნორმების შესაბამის ნაგავსაყრელზე;- 
20 €/ტონაზე  ევროკავშირის მოთხოვნებთან შეუსაბამო - 

არასტანდარტულ ნაგავსაყრელებზე;
30,1 €/ტონაზე ძველ და ევროკავშირის მოთხოვნებთან - 

შეუსაბამო არასტანდარტულ ნაგავსაყრელებზე.
ასევე კანონითაა გათვალისწინებული ნაგავსაყრელზე 

ნარჩენების გან-თავსების გადასახადების თანდათანობითი 
გაზრდა: 2011წლიდან - 14,38 €/ტ, 2012 წლიდან - 17,25 €/ტ, 2013 
წლიდან - 20,77 €/ტ, 2014 წლიდან - 24,86 €/ტ, 2015 წლიდან - 
29,84 €/ტ;

ასევე არსებობს გადასახადები ნარჩენების სხვა სახეებზე, 
როგორიცაა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ნარჩენები, 
სახიფათო ნარჩენები და სხვა.
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3.1. Tanamedrove nagavsayrelebis mniSvneloba

თანამედროვე ტექნოლოგიებთან და ნარჩენების 
წარმოქმნასთან ერთად, ნაგავსაყრელები არის და მუდამ იქნება 
მყარი ნარჩნების ინტეგრირებული მართვის აუცილებელი 
კომპონენტი. ნაგავსაყრელები წარმოადგენენ ნარჩენების 
საბოლოო განთავსების ადგილს. როგორც კი ნარჩენები 
ხვდება ნაგავსაყრელზე, ის იქ განუსაზღვრელი დროით რჩება. 
მიუხედავად იმისა, რომ სამთო საქმემ მომავალში შეიძლება 
ამოიღოს გადამუშავებული ან აღდგენადი მასალა, თანამედროვე 
ტექნოლოგია მაინც განსაზღვრავს ნაგავსაყრელებს 
როგორც ნარჩენების საბოლოო ადგილსამყოფელს. თუ 
გავითვალისწინებთ, რომ ნაგავსაყრელი მყარი ნარჩენების 
ინტეგრირებული მართვის სისტემაში უაცილებელი 
კომპონენტია, ნაგავსაყრელების აუცილებლობა არ შემცირდება, 
მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ შემცირების, ხელახალი 
გამოყენების, გადამუშავების, კომპოსტირების და დაწვის 
ალტერნატივებს, ნაგავსაყრელის საჭიროება შემცირდება. 

თანამედროვე ნაგავსაყრელები უზარმაზარ კონტეინერებს 
ჰგავს. მათ გააჩნიათ სპეციალური შრეები (liners), რომლებიც  
იცავენ მიწისქვეშა წყლებს ნარჩენებით დაბინძურებისაგან. 
სითხეს, რომელიც ჟონავს ნარჩენებიდან, ნაჟური წყლები 
ეწოდება. ძველ ნაგავსაყრელებში მიწა იჟღინთებოდა ნაჟური 
წყლებით, რაც  მიწისქვეშა წყლებს აბინძურებდა. სპეციალური 
შრეები ნაგავსაყრელებზე იცავენ მიწისქვეშა წყლებს ნაჟური 
წყლების შეღწევისაგან. თანამედროვე ნაგავსაყრელებს აქვთ 
ნაჟური წყლების შეგროვებისა და გაწმენდის სისტემები. 

# nagavsayrelebi
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მეთანის აირი წარმოიქმნება ნაგავსაყრელებზე 
მოხვედრილი ნარჩენების ანაერობული გახრწნის შედეგად. 
ამდენად, თანამედროვე ნაგავსაყრელები აღჭურვილია აირების 
შეგროვების სისტემებით. აღნიშნული აირი ხშირად ენერგიის 
წარმოებისათვის გამოიყენება.

რა საფრთხეს წარმოადგენს ნაგავსაყრელი გარემოსათვის?                       

3.2. Tanamedrove nagavsayreli narCenebis 

ganTavsebisaTvis: rumineTis gamocdileba _ 

qalaq galacis Judecis nagavsayreli

გარემოსა და ჯანმრთელობისათვის შესაძლო რისკების 
მინიმიზაციის მიზნით ქ. გალათში რუმინეთისა და 
ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისად, პროექტის 
ISPA ფარგლებში ახალი ნაგავსაყრელი აშენდა, რომლის 
საერთო ღირებულება შეადგენს 21 394 862 ევროს. პროექტი  
განხორციელდა ევროკავშირისა (75%, 16 046 146,5 ევრო) და 
გალაცის ადგილობრივი საბჭო (25%, ევროპული ინვესტიციის 

მეთანი 
წარმოიქმნება ორგანული ნივთი-
ერებების ხრწნისა და დაშლის 
შედეგად (არის “სათბური აირი” 
და მისი გდპ 21-ის ტოლია).

ნახშირორჟანგი (CO2), 
ორგანული ნაერთები, 
ვერცხლისწყალი(Hg), ...

ფილტრატი შეიცავს მჟავებს, მძიმე 
ლითონებს, ტოქსიკურ ორგანულ ნა-
ერთებს და ა. შ.

ფილტრატი
სითხე, რომელიც წარ-

მოიქმნება ნარჩენებიდან და 
აბინძურებს მიწისქვეშა წყლებს.
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ბანკის კრედიტი -5348715,5 ევრო) დაფინანსებით. ახალი 
ნაგავსაყრელი არსებული, ძველი ნაგავსაყრელის მიმდებარე 
ტერიტორიაზეა განთავსებული.

ახალი ნაგავსაყრელის ტერიტორიას დაახლოებით 15 
ჰექტარი უკავია. 

აღსანიშნავია, რომ მშენებლობის დროს გათვალისწინებული 
იქნა ევროკავშირის დირექტივების რეკომენდაციები, კერძოდ, 
საიზოლაციო შრე შედგება შემდეგი მასალისგან (ქვევიდან 
ზევით):

პირველი ქვედა ფენა არის დატკეპნილი თიხის, 1 მ. •	
სისქის ფენა,

მაღალი სიმკვრივის პლასტიკური გეომემბრანა (HDPE •	
Geomembrane) (2 მმ).

დამცავი გეოტექსტილი,•	
ჩამონადენი წყლების შემგროვებელი ფენა (0,5 მ)•	
მფილტრავი გეოტექსტილი.•	

ნაჟური წყლების შეგროვება ხორციელდება  სპეციალურ 
ავზში. ნაგავსაყრელის ფილტრატი  საკანალიზაციო ქსელში 
გაშვებამდე   სათანადო დამუშავებას გადის იქვე მდებარე 
გამწმედ საამქროში. აღნიშნული პროცესი ითვალისწინებს: 
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მყარი ნაწილაკებისგან გაწმენდას, pH რეგულირებას, მსუბუქი 
ფრაქციებისგან გამწმენდას, საბოლოო გაწმენდას, ჰაერის 
ნაკადით დამუშავებას. შედეგად მიიღება  ქვეპროდუქტი, 
კერძოდ,  ამონიუმის სულფატი, რომელიც გამოყენება როგორც 
სასუქი ნაგავსაყრელის მცენარეული საფარისათვის.    

ახალი ნაგავსაყრელის ტევადობაა 921 243 მ3. მისი 
ფუნქციონირების ვადა არის 8 წელი.  

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში შეიქმნა და 
ფუნქციონირებს მწვანე ნარჩენების კომპოსტირების   
პლატფორმა.
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  ნარჩენების მართვის დიდი წილი და, ფაქტიურად, მყარი 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვა მთლიანად ადგილობრივ 
დონეზე ხორციელდება.  ამიტომაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
ენიჭება ხელისუფლების სხვადასხვა დონეებს შორის 
თანამშრომლობის ხელშეწყობას და ეროვნულ და ადგილობრივ 
დონეზე გადაწყვეტილებების  კოორდინაციას. ზოგიერთი 
ელემენტი, როგორიცაა გადასახადები და სხვა ფინანსური 
მექანიზმები, რომლებიც ემსახურება მომხმარებლის 
ქცევის შეცვლას ან გადამუშავებული და უტილიზებული 
მასალებისთვის მასშტაბის ეფექტიანობის უზრუნველყოფას, 
უმჯობესია სახელმწიფო დონეზე განისაზღვროს.  სხვა 
ასპექტები, როგორიცაა საზოგადოების ჩართულობა, 
არაფორმალური სექტორის ინტეგრაცია და  სერვისების 
ორგანიზება, უმჯობესია ადგილობრივ დონეზე გადაწყდეს. 
ამ შემთხვევაში, მოქალაქეთა გამოხმაურება და ადგილზე 
არსებულ პირობებთან ადაპტაცია გადამწყვეტი შეიძლება 
აღმოჩნდეს. ზოგი ღონისძიება, როგორიცაა საზოგადოების 
ინფორმირება ნარჩენების წყაროთა განცალკევების შესახებ, 
შესაძლოა ხელისუფლების ორივე დონეს მოიცავდეს, თუ მისი 
კოორდინირება ეფექტური იქნება.  

მყარი ნარჩენების მართვის გეგმას ბევრი ისეთი პოზიტიური 
შედეგის მოტანა შეუძლია, როგორიცაა:

ნარჩენების მართვის შედარებით დაბალი •	
ღირებულება;

გარემოს ნაკლები დაბინძურება;•	
ნედლეულის კონსერვაცია;•	
რესურსების დაცვა, რადგან სწორი დაგეგმვა •	

გამორიცხავს გაუმართლებელ ინვესტიციებს;

$ narCenebis marTvis adgilobrivi 

strategiis Camoyalibeba
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მუნიციპალურ სამსახურებს შორის უკეთესი •	
კოორდინაცია;

იმ მოქალაქეთა მეტი რაოდენობა, რომელთაც წვლილი •	
შეაქვთ ურბანულ განვითარებაში;

ადამიანები, რომლებიც უფრო კმაყოფილები არიან •	
მომსახურეობით და შესაბამისად, ნაკლებად დაინტერესებული 
არიან საწინააღმდეგო ქმედებებით;

ქალაქის/რეგიონის უკეთესი იმიჯი;•	
ნაკლები საფრთხე ჯანმრთელობისათვის;•	
ხარჯების გაუმჯობესებული  მართვა და დანახარჯის •	

ამოღება. 

ნარჩენების მართვის დაგეგმვა არის პროცესი და არა ერთ-
ჯერადი ღონისძიება. ის საშუალებას იძლება განვსაზღვროთ 
არსებული მდგომარეობა („სად ვართ ახლა?“), მიზანი, რომლის 
მიღწევას ვაპირებთ („სად გვინდა რომ ვიყოთ?“), და გზა, 
რომელიც მიგვიყვანს ამ მიზნამდე („როგორ ვაპირებთ იქ 
მოხვედრას?“).

სტრატეგიის საბოლოო მიზანი ზოგადი უნდა იყოს და 
ეხებოდეს ადგილზე წარმოქმნილ ნარჩენებს მთლიანობაში. 

ადგილობრივ დონეზე შემუშავებულ სამოქმედო გეგმებს 
ერთიდაიგივე მიზანი შეიძლება ჰქონდეს: მაგალითად, 
მუნიციპალიტეტის ფარგლებში წარმოქმნილი ნარჩენების 

 

1.სად ვართ ახლა? 

2.სად გვინდა რომ ვიყოთ? 

3.როგორ ვაპირებთ იქ 
მოხვედრას?

4. როგორ გავზომოთ 
ჩვენი პროგრესი? 
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მინიმიზაცია, თუმცა, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში 
დასახული მიზნის მიღწევის მექანიზმი განსხვავებული იქნება. 

სტრატეგია ამბიციური უნდა იყოს. ამასთან,  იგი •	
უნდა იყოს რეალისტური რესურსებისა და კომპეტენციის 
თვალსაზრისით, არსებული შეზღუდვების გათვალისწინებით: 
ზედმეტად ამბიციურ სტარტეგიას შესაძლოა იმედგაცრუება 
მოჰყვეს. 

სტრატეგია ფოკუსირებული უნდა იყოს ნარჩენების •	
წარმოქმნის პრევენციასა და პროდუქტებში სახიფათო 
ნივთიერებების შემცველობის თანდათანობით შემცირებაზე 
და არა მხოლოდ უკვე წარმოქმნილი ნარჩენების მართვაზე.

ნარჩენების მართვა ისეთი საქმიანობაა, რომელსაც •	
დასასრული არ შეიძლება ჰქონდეს. ამიტომაც, თუ სტრატეგია 
ზედმეტ მნიშვნელობას ანიჭებს ნარჩენების არსებული დონის 
მართვას, პრევენციისთვის დრო, შესაძლებლობა და რესურსი 
არასოდეს დარჩება. 

სტრატეგიას თან უნდა ერთვოდეს კონკრეტული •	
ელემენტები, როგორიცაა ამოცანები და ვადები, რომლებზეც 
მოხდება ორიენტირება და რომელთა მიხედვითაც შეფასდება 
მიღწეული პროგრესი.  ეს ამოცანები უნდა დაისახოს სტრა-
ტეგიის ცალკეული ელემენტების ჩამოყალიბების და მეტი 
ინფორმაციის მოპოვების პარალელურად, განსაკუთრებით 
პრიორიტეტული მიმართულებებისა და საკითხების შემ-
თხვევაში. 

უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა ორგანიზაციული 
გადაწყვეტილებების მიღება პროცესის დასაწყებად და 
სტრატეგიის ზოგი საბაზისო პარამეტრის დადგენა, რათა 
დაინტერესებულ მხარეებს, ვინც ამ პროცესში უნდა ჩაერთოს, 
ნულიდან არ მოუხდეთ დაწყება.  შემდეგ უნდა მოხდეს დაინ-
ტერესებული მხარეებისა და ჯგუფების იდენტიფიცირება 
და დაიწყოს სტრატეგიის შემუშავებაში მათი ჩართულობის 
ორგანიზების პროცესი. უნდა განხორციელდეს სიტუაციისა 
და არსებული დეფიციტის ანალიზი, რათა განისაზღვროს 
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ამოსავალი წერტილი სტრატეგიის ჩამოყალიბებისათვის.  
მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება შესაძლებელი პრიორიტეტების 
განსაზღვრა, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება და 
სტრატეგიის შექმნა. 

4.2. narCenebis marTvis dagegmva

საქართველოს „ნარჩენების მართის კოდექსის“ მესამე თავი 
მოითხოვს ნარჩენების მართვის სტრატეგიების შემუშავებას 
როგორც ეროვნულ, ისე ადგილობრივ დონეზე.

ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია განსაზღვრავს 
საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკას და მიზნებს 
15-წლიანი პერიოდისათვის. ნარჩენების მართვის ეროვნული 
სამოქმედო გეგმით განისაზღვრება გარემოსათვის უსაფრთხო 
ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს 
ნარჩენების პრევენციისათვის, ხელახალი გამოყენებისათვის, 
რეციკლირებისათვის, აღდგენისა და განთავსებისათვის.

 კოდექსის მუხლი 13-ით განსაზღვრულია მუნიციპალური 
ნარჩენების მართვის გეგმების შემუშავება.  თითოეული 
მუნიციპალიტეტი იღებს მის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5-წლიან გეგმას. 

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა უნდა 
შეესაბამებოდეს ნარჩენების მართვის ეროვნულ სამოქმედო 
გეგმას.

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა უნდა 
მოიცავდეს:

ა) ინფორმაციას მოსახლეობისგან ნარჩენების შეგროვების 
არსებული სისტემის შესახებ;

ბ) მონაცემებს შეგროვებული, აღდგენილი და განთავსებული 
არასახიფათო ნარჩენების რაოდენობისა და სახეობების 
შესახებ;

გ) მონაცემებს მოსახლეობისგან  შეგროვებული, აღდგენილი 
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და განთავსებული სახიფათო ნარჩენების რაოდენობისა და 
სახეობების შესახებ;

დ) ინფორმაციას ნარჩენების დამუშავების საწარმოების 
ადგილ-მდებარეობის შესახებ;

ე) ინფორმაციას მუნიციპალური ნარჩენების, მათ შორის, 
ბიოდეგრადირებადი ნარჩენებისა და შეფუთვის ნარჩენების, 
სეპარირებული შეგროვებისა და აღდგენის სისტემის დანერ–
გვისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;

ვ) ნარჩენების დამუშავების ახალი ობიექტების მშენებლო–
ბის გეგმებს;

ზ) ნარჩენების მართვის საკითხებზე საზოგადოების 
ცნობიერების ამაღლების პროგრამებს;

თ) ინფორმაციას ნარჩენების მართვის სფეროში სხვა მუნიც-
იპალიტეტებთან თანამშრომლობის მიზნით არსებული და 
დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;

ი) გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების 
განხორციელების გზებსა და ვადებს, პასუხისმგებელ პირებს, 
სავარაუდო ხარჯებს და დაფინანსების წყაროებს.

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მიღებამდე 
ეწყობა საჯარო განხილვები, რომლებშიც მონაწილეობენ 
დაინტერესებული პირები. საჯარო განხილვების მოწყობა 

შესაბამის მუნიციპალიტეტს ევალება.
კოდექსი ასევე ითვალისწინებს კომპანიის ნარჩენების 

მართვის გეგმების შემუშავებას.
ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის 

შედეგად წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო 
ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან ნებისმიერი 
რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება, ვალდებულია 
შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა. გეგმა 
ძირითადად უნდა მოიცავდეს:

ა) ინფორმაციას წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ  
(კერძოდ, მონაცემებს მათი წარმოშობის, ნარჩენების ნუსხით 
განსაზღვრული ნარჩენების სახეობების, შემადგენლობის, 
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რაოდენობის შესახებ);
ბ) ინფორმაციას ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის 

განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ, განსაკუთრებით 
– სახიფათო ნარჩენების შემთხვევაში;

გ) წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირების მეთოდის, 
განსაკუთრებით – სახიფათო ნარჩენების სხვა ნარჩენებისგან 
განცალკევების მეთოდის აღწერას;

დ) ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდებსა და 
პირობებს;

ე)ინფორმაციას  ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებულ 
მეთოდებს ან/და იმ პირის შესახებ, რომელსაც ნარჩენები 
შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა.

კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა წარედგინება 
სამინისტროს. გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესს 
განსაზღვრავს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის მინისტრი. მოთხოვნის შემთხვევაში 
გეგმა ხელმისაწვდომი უნდა იყოს დაინტერესებული 
მუნიციპალიტეტისა და სხვა პირთათვის.

კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა ახლდება ყოველ 3 
წელიწადში ან წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობის, რაოდენობის 
შეცვლის და დამუშავების პროცესში არსებითი ცვლილებების 
შეტანის შემთხვევაში.

4.3. narCenebis warmoqmnis wyaroebi

ნარჩენების წარმოქმნის წყაროების განსაზღვრა ძალიან 
მნიშვნელოვანია ნარჩენების მართვის სისტემისათვის, რადგა–
ნაც ის გვაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ,  ვინ რას აწარმოებს 
და რა რაოდენობით პროდუქცია იწარმოება. ამ გზით, 
ნარჩენების მმართველებს შეუძლიათ:

ნარჩენების ერთ სპეციფიკურ წყაროზე ყურადღების 	

გამახვილება; 
იმ სფეროების განსაზღვრა, რომლებიც მუშაობენ 	
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ამ პრობლემაზე და ამ პრობლემებთან უფრო ეფექტურად 
გამკვლავება.

ამას გარდა, თუ ჩვენ გვეცოდინება წარმოქმნილი 
მყარი ნარჩენების ხარისხი და რაოდენობა, შესაძლებელი 
გახდება გადამამუშავებელი კამპანიების მართვა, რომლებიც 
ყურადღებას იმ წყაროებზე გაამახვილებენ, რომლებიც 
ნარჩენების უდიდეს რაოდენობას ან სპეციფიკურ სამიზნე 
ნედლეულს წარმოქმნაინ.6 

4.4. narCenebis nakadebi

ნარჩენების ნაკადების შესახებ ცოდნის ფლობა მნიშვნელო-
ვან როლს თამაშობს არა მხოლოდ ნარჩნების მართვის 
სისტემაში მიმდინარე მდგომარეობის შეფასებაში, არამედ  
ნარჩენების მართვის სისტემის დაგეგმვის პროცედურებშიც. 
ამ ტიპის ინფორმაციით, კერძოდ, ნარჩენების ძირითადი 
მიმართულებებისა და მათი რაოდენობის შესახებ, მენეჯერები 
შეძლებენ არა მხოლოდ მიმდინარე სისტემის ეფექტურობის 
მონიტორინგს, არამედ გადამამუშავებლების დარწმუნებას 
იმოქმედონ, განსაკუთრებით სპეციფიკური მიმართულებების 
განსაზღვრულ წყაროებში.7

4.5. narCenebis raodenoba

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრი ნარჩენების 
მართვის სისტემაში  ნარჩენების რაოდენობის მართვაა. 
რაოდენობა არის ის პარამეტრი, რომელიც განსაზღვრავს 
ფუნქციონალური ნაწილებისა და აღჭურვილობის ზომასა 
და რიცხვს, რომელიც საჭიროა ნარჩენების მართვისათვის. ის  

6  European Commission & Environment DG, 2003, ,”Preparing a Waste 
Management Plan- A methological guidance note”

*The dates represents the facts on municipal waste recycling from 2001-2010, 
from European Environment Agency.

7  http://.www.calrecycle.ca.gov/lgcentral/WasteStream/
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ნებისმიერი დაგეგმვის პროცედურის ძირითად კომპონენტს 
წარმოადგენს და მის შეფასებას დოკუმენტირება სჭირდება 
განსხვავებული ხელმისაწვდომი საშუალებების მეშვეობით. 

ნარჩენების  რაოდენობა  იზომება  წონისა და მოცულობის   
თვალსაზრისით. წონა შედარებით მუდმივია ერთი 
რომელიმე ტიპის ნარჩენისათვის, ხოლო მოცულობა სულ 
სხვადასხვაგვარია. ნარჩენების რაოდენობა, ჩვეულებრივ, ფას–
დება ნარჩენების წარმოქმნის წინა მონაცემების საფუძველზე. 
თუ ასეთი ჩანაწერები არ არსებობს, მაშინ უნდა გამოვიყენოთ 
დემოგრაფიული და სოციალური მდგომარეობის მაჩვენებლები 
წარმოქმნილი რაოდენობის შესაფასებლად. 

რაოდენობის გაზომვამ და მახასიათებლებმა უნდა 
უზრუნველყონ ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა 
და განთავსების ადექვატური შესაძლებლობა. ასევე 
გასათვალისწინებელია ნარჩენების წარმოქმნის სეზონული 
ცვალებადობა. 

4.6. narCenebis Semadgenloba

ნარჩენების შემადგენლობის შესახებ ინფორმაცია იგივეს 
გვაძევს, რასაც ინფორმაცია ნარჩენების ნაკადების შესახებ. 
ინფორმაცია ნარჩენების შემადგენლობის შესახებ გვეხმარება 
იმის გაგებაში, სად არის გადამუშავების უფრო მეტი პოტენცი–
ალი და გამომავლინოთ არსებული ბიოდეგრადირებადი 
მასალების რაოდენობა.  

ნარჩენების შემადგენლობის მნიშვნელობა ნათელი 
ხდება მაშინ, როცა საჭიროა ნარჩენების დამუშავებასა და 
განთავსებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება. 
ამ შემთხვევაში, ისეთი სპეციფიკური შემადგენლობითი 
მახასიათებლები, როგორიცაა ტენიანობა, ორგანული ფრაქცია 
და კალორიულობა, შესაბამისი ტექნოლოგიების არჩევისათვის 
ძირითად პარამეტრებად იქცევა. 

ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად, საქართველო იღებს 
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ვალდებულებას გაატაროს რეფორმები და უზრუნველყოს 
კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის მთელ 
რიგ დირექტივებთან, მათ შორის, გარემოს დაცვისა და 
მდგრადი განვითარების სფეროში. კერძოდ, საუბარია შემდეგ 
სფეროებზე (მუხლი 302): გარემოსდაცვითი მმართველობა და 
ჰორიზონტალური საკითხები; ჰაერის ხარისხი; წყლის ხარისხი 
და წყლის რესურსების მართვა; ნარჩენების მართვა; ბუნების 
დაცვა; საწარმოების მიერ გარემოს დაბინძურება; ქიმიური 
ნივთიერებების მართვა. 

შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობის 
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ინტეგრაცია სასარგებლო 
იქნება ნარჩენების მართვის მდგრადი და ეფექტური სისტემის 
ჩამოყალიბების საქმეში (როგორც ნარჩენების შეგროვების, 
ასევე მათი გადამუშავების თვალსაზრისით), გაუმჯობესდება 
ნარჩენების ნაგავსაყრელებზე განთავსების პრაქტიკა და 
მოხდება მათი დახურვის შემდგომი ღონისძიებების გატარება, 
დარეგულირდება გარკვეული სახის ნარჩენების შეგროვებისა 
და გადამუშავების საკითხები (მაგალითად: შესაფუთი 
მასალები, ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები,  საყოფაცხოვრებო 
და სხვა სახის ელექტრონული ტექნიკა). ნარჩენების მართვის 
გაუმჯობესება შეამცირებს ნიადაგის, ზედაპირული და 
მიწისქვეშა წყლების, ჰაერის დაბინძურებას. შესაძლებელი 
გახდება დიოქსინებითა და სხვა ტოქსიკური ნივთიერებებით 
ჰაერის დაბინძურების თავიდან აცილება, უზრუნველყოფილი 
იქნება გარკვეული ნორმები ნიადაგისა და მიწისქვეშა წყლების 

% garemos dacvisa da narCenebis marTvis 

sakiTxebi evrokavSiri-saqarTvelos 

asocirebis SeTanxmebaSi
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დაცვისათვის. 
საქართველოს დამოუკიდებელ ქვეყნად აღიარების 

შემდეგ, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი 
ევროკავშირთან დაახლოება და საბოლოოდ, მასში გაწევრიანება 
გახდა. 1990-იანი წლების დასაწყისიდან საქართველო 
აქტიურად თანამშრომლობს ევროკავშირთან. 1999 წელს ძალაში 
შევიდა ევროკავშირთან პარტიორობისა და თანამშრომლობის 
შეთანხმება, რამაც განსაზღვრა საქართველოსა და ევროკავშირს 
შორის ურთიერთობის ძირითადი მიმართულებები. 

2004 წლის 14 ნოებერს საქართველოს ჩართვა ევროპის 
სამეზობლო პოლიტიკაში (ENP) მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო 
ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობებში. 

2006 წელს მიღებულ იქნა საქართველო-ევროკავშირის 
ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა, 
რომელიც განსაზღვრავს თანამშრომლობის სტრატეგიასა და 
პრიორიტეტულ მიმართულებებს 2013 წლამდე. 2010 წელს 
დაიწო მოლაპარაკება საქართველოს ასოცირების შესახებ 
შეთანხმებაზე, რომელიც 2013 წლის მარტში დასრულდა. 

2013 წლის ივლისში ევროკავშირმა და საქართველომ 
დაასრულეს მოლაპარაკებები ასოცირების შეთანხმების (AA), 
მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 
სივრცის (DCFTA) თაობაზე. შეთანხმების პარაფირება 2013 წლის 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტზე შედგა. 2014 
წლის 27 ივნისს ხელი მოეწერა საქართველო-ევროკავშირის 
ასოცირების შეთანხმებას, რომელიც 2014 წლის 18 ივლისს 
რატიფიცირებულ იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ.
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5.1. amonaridi

evrokavSiri-saqarTvelos asocirebis 

SeTanxmebidan

Tavi 3

garemos dacva

muxli 301

მხარეები განავითარებენ და განამტკიცებენ თანამ-
შრომლობას გარემოს დაცვის საკითხებზე, რითაც წვლილს 
შეიტანენ მდგრადი განვითარებისა და მწვანე ეკონომიკის 
გრძელვადიანი მიზნების განხორციელებაში. გარემოს 
გაძლიერებული დაცვა სარგებელს მოუტანს საქართველოსა 
და ევროკავშირის მოქალაქეებსა და ბიზნეს სექტორს, 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გაუმჯობესების, 
ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნების, ეკონომიკური და 
გარემოსდაცვითი ეფექტიანობის გაზრდის გზით, ასევე, 
თანამედროვე, სუფთა ტექნოლოგიების გამოყენების 
მეშვეობით, რაც ხელს შეუწყობს წარმოების ეკოლოგიურად 
მდგრადი მოდელების ჩამოყალიბებას. თანამშრომლობა 
წარიმართება მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით, 
თანასწორობისა და ორმხრივი სარგებლიანობის ისევე, 
როგორც გარემოს დაცვის სფეროში მხარეებს შორის 
არსებული ურთიერთდამოკიდებულებისა და მრავალმხრი-
ვი შეთანხმებების გათვალისწინებით. 
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muxli 302

1. თანამშრომლობა მიზნად ისახავს გარემოს ხარისხის 
შენარჩუნებას, დაცვას, გაუმჯობესებასა და რეაბილიტაციას, 
ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვას, ბუნებრივი რესურსების 
მდგრად გამოყენებასა და საერთაშორისო დონეზე ძალისხმევის 
ხელშეწყობას, რათა მოხდეს გარემოს დაცვის რეგიონულ ან 
გლობალურ პრობლემებთან გამკლავება, მათ შორის ისეთ 
სფეროებში, როგორებიცაა: 

(a) გარემოსდაცვითი მმართველობა და ჰორიზონტალური 
საკითხები, მათ შორის სტრატეგიული დაგეგმვა, გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასება და გარემოს სტრატეგიული შეფასება, 
განათლება და ტრეინინგი, მონიტორინგი და გარემოსდაცვითი 
საინფორმაციო სისტემები, ზედამხედველობა და აღსრულება, 
გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა, გარემოსთან დაკავში-
რებულ დანაშაულებებთან ბრძოლა, ტრანს-სასაზღვრო 
თანამშრომლობა, გარემოს შესახებ ინფორმაციის საჯაროობა, 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესები და ადმინისტრაციული 
და სამართლებრივი განხილვის ეფექტიანი პროცედურები; 

(b) ჰაერის ხარისხი; 
(c) წყლის ხარისხი და წყლის რესურსების მართვა, მათ 

შორის წყალდიდობის რისკის მართვა, წყლის რესურსების 
სიმწირე და გვალვები, ასევე საზღვაო გარემო; 

(d) ნარჩენების მართვა; 
(e) ბუნების დაცვა, მათ შორის, სატყეო მეურნეობა და 

ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კონსერვაცია; 
(f) ინდუსტრიული დაბინძურება და ინდუსტრიული 

საფრთხეები; და 
(g) ქიმიური ნივთიერებების მართვა; 
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2. თანამშრომლობა მიზნად ისახავს გარემოს დაცვის 
საკითხების ასახვას არა მხოლოდ გარემოსდაცვით პოლიტი–
კაში, არამედ პოლიტიკის სხვა სფეროებშიც. 

muxli 303

თანამშრომლობა, სხვა საკითხებთან ერთად, ითვალისწი-
ნებს ინფორმაციისა და ექსპერტიზის გაცვლას; ორმხრივ და 
რეგიონულ დონეზე თანამშრომლობას, მათ შორის სამხრეთ 
კავკასიაში თანამშრომლობის არსებული სტრუქტურების 
ფორმატში და საერთაშორისო დონეზე თანამშრომლობის 
გზით, განსაკუთრებით, მხარეების მიერ რატიფიცირებული 
მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმებების გათ-
ვალისწინებით, ასევე თანამშრომლობას შესაბამისი უწყებების 
ფარგლებში.

muxli 304

1. თანამშრომლობა, სხვა საკითხებთან ერთად, ით-
ვალისწინებს შემდეგს: 

(a) გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული გეგმის 
(NEAP) შემუშავებას, რომელიც მოიცავს ყველა ეროვნულ და 
სექტორულ გარემოსდაცვით სტრატეგიულ მიმართულებებს 
საქართველოში, ასევე ინსტიტუციურ და ადმინისტრაციულ 
საკითხებს; 

(b) გარემოს დაცვის საკითხების პოლიტიკის სხვა სფეროებში 
ასახვის ხელშეწყობას; და 

(c) აუცილებელი ადამიანური და ფინანსური რესურსების 
მოძიებას. 
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2. NEAP პერიოდულად განახლდება და დამტკიცდება 
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

muxli 305

რეგულარული დიალოგი გაიმართება წინამდებარე თავში 
განხილულ საკითხებზე. 

muxli 306

საქართველო მოახდენს ეროვნული კანონმდებლობის 
დაახლოებას წინამდებარე შეთანხმების XXVI დანართში 
მითითებულ ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და 
საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან, ამავე 
დანართის დებულებების შესაბამისად.
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amonaridi

evrokavSiri-saqarTvelos asocirebis 

SeTanxmebis XXVI danarTidan

narCenebis marTva

2008 წლის 19 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 
2008/98/EC  დირექტივა ნარჩენების შესახებ:  

გამოიყენება ამ დირექტივის შემდეგი დებულებები:
-  ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური 

ორგანო(ებ)ის განსაზღვრა;

- ნარჩენების მართვის გეგმების მომზადება  ნარჩენების  
ხუთსაფეხურიანი იერარქიის შესაბამისად და  ნარჩენების 
პრევენციის პროგრამების შემუშავება (თავი V, 29(4) მუხლის 
გარდა);

ნარჩენების მართვის სფეროში ჩარჩო კანონმდებლობისა 
და ძირითადი პროცედურების შემუშავება, ასევე, ნარჩენე–
ბის მართვის დაგეგმვის უზრუნველყოფა, ევროპასთან 
ასოცირების დოკუმენტში საქართველოს მიერ აღებულ 
ერთ-ერთ ვალდებულებას წარმოდგენს. ამ სფეროში 
გასატარებული ღონისძიებანი მოცემულია ევროკავშირი-
საქართველოს ასოცირების შეთანხმების XXVI დანართში.

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან სამი წლის ვადაში.
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- ხარჯების ამოღების მექანიზმის შემუშავება 
“დამაბინძურებელი იხდის” პრინციპზე დაყრდნობით (მუხლი 
14);

- სანებართვო სისტემის შექმნა ისეთი ობიექტებისათვის, 
რომლებიც ეწევიან ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის 
ოპერაციებს და იღებენ სპეციალურ ვალდებულებებს სახიფათო 
ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით (თავი IV).

- ნარჩენების შემგროვებელი და გადამზიდავი 
დაწესებულების  და საწარმოების   რეგისტრაციის შემოღება 
(თავი IV).

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში.

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთან-
ხმების ძალაში შესვლიდან შვიდი წლის 
ვადაში.

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში.

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან ოთხი წლის ვადაში.
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1999 წლის 26 აპრილის საბჭოს 1999/31/EC  დირექტივა 
ნაგავსაყრელების შესახებ  (EC) N 1882/2003 რეგულაციით 
შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად  

გამოიყენება ამ დირექტივის შემდეგი დებულებები:
- ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური 

ორგანო(ებ)ის განსაზღვრა.

 

- ნაგავსაყრელების  კლასიფიკაცია (მუხლი 4);

- ეროვნული სტრატეგიის შემუშავება, რომლითაც 
შემცირდება ნაგავსაყრელზე   ბიოდეგრადირებადი მუნიცი-
პალური ნარჩენების მოხვედრა  (მუხლი 5).

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან სამი წლის ვადაში.

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში.

ვადა: ამ დირექტივის 5(1) მუხლის 
დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდება–
რე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ექვსი 
წლის განმავლობაში. 

აღნიშნულ ვადაში ასოცირების საბჭო 
მიიღებს გადაწყვეტილებას ნაგავსაყრელზე 
მოსახვედრი ბიოდეგრადირებადი მუნიციპა-
ლური ნარჩენების შემცირების თარიღისა და 
პროცენტული მაჩვენებლის შესახებ, ასევე გან-
საზღვრავს საანგარიშო წელს. ამ დირექტივის 
მუხლი 5(3) და 5(4) შესრულდება წინამდებარე 
შეთანხმების ძალაში შესვლიდან რვა წლის 
ვადაში.



71

- ნაგავსაყრელებზე ნარჩენების მიღების პროცედურების, 
განაცხადის შეტანისა  და სანებართვო  სისტემის ჩამოყალიბება 
(მუხლი 5-7, 11, 12 და 14, გარდა მუხლის 7 (i) იმ ნაწილისა, 
რომელიც შეეხება 8 (a) (iv) მუხლით განსაზღვრულ 
მოთხოვნებს). 

- დადგინდეს  კონტროლის და მონიტორინგის 
პროცედურები ნაგავსაყრელების ოპერირების, დახურვის და 
დახურვის შემდგომ ფაზებში მოვლის პროცედურების შესახებ  
(მუხლი 12 და 13).

- არსებული ნაგავსაყრელებისათვის  პირობათა  გეგმების 
შემუშავება (მუხლი 14);

-  ხარჯთაღრიცხვის მექანიზმების შემუშავება, რომელიც 
ითვალისწინებს ნაგავსაყრელის მოწყობასა და ოპერირებას, 
და რამდენადაც შესაძლებელია, დახურვასა და დახურვის 
შემდგომ   მოვლა-პატრონობის პროცედურებს (მუხლი 10,  
გარდა მუხლის 8 (a) იმ ნაწილისა, რომელიც ეხება 8 (a) (iv) 
მუხლით განსაზღვრულ მოთხოვნებს)

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმე–
ბის ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში.

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმე–
ბის ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში.

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში.
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-  ნაგავსაყრელზე განთავსებამდე გარკვეული ნარჩენების 
დამუშავების უზრუნველყოფა  (მუხლი 6). 

2006 წლის 15 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/21/
EC დირექტივა მოპოვებითი მრეწველობიდან წარმოქმნილი 
ნარჩენების მართვის შესახებ

გამოიყენება ამ დირექტივის შემდეგი დებულებები:
- ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური 

ორგანო(ებ)ის განსაზღვრა;

- ოპერატორების მიერ ნარჩენების მართვის გეგმების 
შემუშავების უზრუნველყოფა; ნარჩენების გადამამუშავებელი  
საწარმოების იდენტიფიკაცია და კლასიფიკაცია  (მუხლები 4 
და 9 და დანართი III, პირველი პუნქტი).

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან რვა წლის ვადაში.

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან რვა წლის ვადაში.

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან სამი წლის ვადაში.

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში.
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სანებართვო, ინსპექტირებისა და ფინანსური გარანტიების  
სისტემის ჩამოყალიბება (მუხლები 7 და 17).

- სამთო-მოპოვებითი სამუშაოების შედეგად დარჩენილი 
კარიერების მართვისა და მონიტორინგის პროცედურების 
შემუშავება (მუხლი 10)

- სამთო-მოპოვებითი ნარჩენების მოპოვების შედეგად 
არსებული ადგილების   დახურვისა და დახურვის შემდგომი 
პროცედურების შემუშავება (მუხლი 12).

- დახურული სამთო-მოპოვებითი ნარჩენების მომპოვებელი 
ადგილების ინვენტარიზაცია (მუხლი 20).

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში.

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში.

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში.

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები 
უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 
ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში.
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