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ელექტრო ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მწარმოებლის 
ვალდებულების ორგანიზაციის წესდების პროექტი  

ზოგადი დებულებები 

პრეამბულა 

ნარჩენების მართვის კოდექსის მუხლი 9(3)-ის თანახმად, ისეთი პროდუქტის 
მწარმოებელი და ბაზარზე განმათავსებელი, რომელიც გამოყენების შემდგომ 
სპეციფიკური ნარჩენი ხდება, ვალდებულია უზრუნველყოს პროდუქტისგან 
წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, ტრანსპორტირება, აღდგენა 
(მათ შორის, რეციკლირება) და გარემოსთვის უსაფრთხო განთავსება. ეს 
ვალდებულება ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მწარმოებლებზეც 
ვრცელდება. ნარჩენების მართვის კოდექსის მუხლი 9(4)-ის თანახმად, პუნქტი 3-ში  
გათვალისწინებული ვალდებულება სრულდება ინდივიდუალურად ან 
კოლექტიურად – მწარმოებელთა გაერთიანების საშუალებით. ასეთ გაერთიანებას 
„მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაცია“ (მგვ ორგანიზაცია) 
ეწოდება.  

წინამდებარე წესდება განსაზღვრავს ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების ნარჩენების მგვ [კოლექტიური] ორგანიზაციის სტატუსს, 
მართვის წესებსა და პროცედურებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.   

მგვ ორგანიზაციის მისია: მგვ ორგანიზაცია იმ კომპანიების გაერთიანებაა, 
რომლებიც აწარმოებენ ან ახორციელებენ ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების იმპორტს საქართველოში. მისი მიზანია ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვა ნარჩენების მართვის 
იერარქიის შესაბამისად პროდუქტებიდან მაქსიმალური სარგებლის მიღებისა და 
ნარჩენების მინიმალური რაოდენობის წარმოქმნის გზით. მგვ ორგანიზაცია 
უზრუნველყოფს მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების კონცეფციის 
ინტეგრირებას ცირკულარული ეკონომიკის კონცეფციაში და იზიარებს 
პასუხისმგებლობას გარემოზე.  

მუხლი 1 მგვ ორგანიზაციის მიზანი და ამოცანები  

(1) მგვ ორგანიზაციის სამართლებრივ მიზანს წარმოადგენს ნარჩენების მართვის 
კოდექსის მუხლი 9(4)-ისა და საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 მაისის 
N326 დადგენილებით დამტკიცებული ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტით 
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განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება.  

(2) მგვ ორგანიზაციის ამოცანაა, უზრუნველყოს ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების ნარჩენების შეგროვებისა და აღდგენის მაღალი მაჩვენებლები 
ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის 
ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.      

(3) მგვ ორგანიზაციის ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ მგვ ორგანიზაციის 
მართვა და ფუნქციონირება ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 
ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის მუხლი 8-10-ის მოთხოვნების 
შესაბამისად.      

მუხლი 2 სამართლებრივი ფორმა, ორგანოები და ავტორიზაცია  

(4) მგვ ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმა უნდა იყოს საჯარო სამართლის 
წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო, არამომგებიანი იურიდიული პირი.  

(5) მგვ ორგანიზაციის მმართველო ორგანოებია: 

(a) დირექტორთა საბჭო 

(b) საერთო კრება (გენერალური ასამბლეა - General Assembly)  

(c) ტექნიკური სამუშაო ჯგუფები 

(d) მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი  

(e) ადმინისტრაციული პერსონალი    

(6) საქმიანობის დაწყებამდე, მგვ ორგანიზაციამ უნდა მიიღოს ავტორიზაცია 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის ტექნიკური 
რეგლამენტის მუხლი 10-ის შესაბამისად.  

(7) მგვ ორგანიზაცია საქმიანობს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ან 
შეზღუდულ არეალში საკუთარი წევრების გადაწყვეტილების საფუძველზე.  

მუხლი 3 წევრობა და წევრობის შეწყვეტა  

(1) ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მწარმოებელს შეუძლია 
ნებისმიერ დროს გახდეს მგვ ორგანიზაციის წევრი. მწარმოებელს შეუძლია 
იყოს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის 
მიზნით შექმნილი  მხოლოდ ერთი მგვ ორგანიზაციის წევრი. მგვ 
ორგანიზაციაში გასაწევრიანებლად მწარმოებელმა წერილობით უნდა 
მიმართოს აღსასრულებელ დირექტორს. გაწევრიანების თხოვნაზე უარი თქმა 
დაუშვებელია, იმ შემთხვევების გამოკლებით, როდესაც არსებობს ამ მუხლი 
პუნქტი 3(5)-ში განსაზღვრული რომელიმე მიზეზი.  
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(2) მწარმოებლის გაწევრიანება მგვ ორგანიზაციაში მწარმოებელსა და  
ორგანიზაციას შორის ხელშეკრულების დადებით  ხდება. წევრობის 
ხელშეკრულების ფორმასა და შინაარსს დირექტორთა საბჭო ადგენს. წევრობის 
ხელშეკრულება უნდა იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი მგვ ორგანიზაციის 
ოფიციალური ვებ-გვერდის საშუალებით. წევრობის ხელშეკრულებით 
რეგულირდება ერთი მხრივ, წევრობის მსურველი მწარმოებლის და, მეორე 
მხრივ, მგვ ორგანიზაციისა და მისი ორგანოების უფლებები და 
ვალდებულებები. 

(3) ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მწარმოებელი, რომელიც 
ხდება მგვ ორგანიზაცის წევრი, ვალდებულია დაემორჩილოს წინამდებარე 
წესდებას და საერთო კრების და დირექტორთა საბჭოს მიერ მიღებულ 
გადაწყვეტილებებს.  

(4) ხელშეკრულება  წარმოადგენს მგვ ორგანიზაციაში მწარმოებლის წევრობის 
დამადასტურებელ დოკუმენტს. მგვ ორგანიზაციამ ხელშეკრულება 
ელექტრონულის სახით უნდა ატვირთოს მწარმოებლის გაფართოებული 
ვალდებულების  რეესტრში.   

(5) წევრობის შეწყვეტა შესაძლებელია  

(a) ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მწარმოებლის მიერ 
საანგარიშო პერიოდის დასრულებისას, ურთიერთანგარიშსწორების 
შემდეგ, აღმასრულებელი დირექტორის სულ მცირე 3 თვით ადრე 
შეტყობინებით. წევრობის შეწყვეტის დაფიქსირება წერილობით ხდება. 
წევრობის შეწყვეტა შესაძლებელია მიზეზების მითითების გარეშე; 

(b) აღმასრულებელი დირექტორის მიერ იმ შემთხვევაში, თუ წევრი აღარ არის 
ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მწარმოებელი; ან 

(c) ზოგადი კრების მიერ ხმათა მარტივი უმრავლესობით მუხლი 4 (2 d)-ს 
შესაბამისად იმ შემთხვევაში, თუ წევრი არ ასრულებს მგვ ორგანიზაციის 
წინამდებარე წესდებაში განსაზღვრულ მოთხოვნებს ან საერთო კრების 
მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს.  

(1) მწარმოებელს შეუძლია წერილობით მიმართოს დირექტორთა საბჭოს 
წევრობის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების გადახედვის თაობაზე.  

(2) მგვ ორგანიზაციას შეუძლია შექმნას სარეზერვო ფონდი, რომლის სიდიდე 
წევრმა მწარმოებლებმა უნდა განსაზღვრონ.  სარეზერვო ფონდის სახსრები 
უნდა მოხმარდეს რეციკლირებული მასალების უარყოფითი ღირებულების 
კომპენსაციას და გაუთვალისწინებელი ხარჯების ანაზღაურებას 
რაოდენობრივი მიზნობრივი მაჩვენებლების შესრულების 
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უზრუნველსაყოფად.  

(3) მგვ ორგანიზაციამ წევრის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები სხვა წევრებს 
ამ მესამე მხარეებს არ უნდა გაუმხილოს. წევრების მიერ წარმოდგენილი 
ინფორმაცია გამოყენებულ უნდა იქნეს მხოლოდ მგვ ორგანიზაციის 
მიზნებისათვის. მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციას 
ინფორმაციის მხოლოდ შეჯამებული სახით გამოქვეყნების უფლება აქვს. 
ორგანიზაციის წევრებმა სხვა წევრების კონფიდენციალური ინფორმაცია 
არ უნდა გაამხილონ. 

მგვ ორგანიზაციის ორგანოები  

მუხლი 4 საერთო კრება (General Assembly)  

(1) საერთო კრება მგვ ორგანიზაციის ყველა წევრის ინტერესებს წარმოადგენს. 
თითოეულ წევრს საერთო კრებაში ჰყავს ერთი წარომადგენელი და აქვს ერთი 
ხმა.   

(2) საერთო კრება წელიწადში სულ მცირე ერთხელ იკრიბება. ორგანიზაციის 
წევრები საერთო კრებაში უსასყიდლოდ მონაწილეობენ.   

(3) ყოველწლიურ სხდომებზე ზოგადი კრება განიხილავს მგვ ორგანიზაციის 
საქმიანობას და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს.   

(4) ყოველწლიურ სხდომაზე საერთო კრებას უფლება აქვს ხმათა მარტივი 
უმრავლესობით:  

(a) აირჩიოს დირექტორთა საბჭოს წევრები; 

(b) მიიღოს გადაწყვეტილება წევრობის შეჩერების შესახებ; 

(c) მიიღოს გადაწყვეტილება დირექტორთა საბჭოს მიერ მომზადებული 
გასული ფინანსური წლის მგვ ორგანიზაციის წლიური ანგარიშის და 
მომდევნო წლის წლიური გეგმის დამტკიცების თაობაზე და საწინააღმდეგო 
აზრის არარსებობის შემთხვევაში, დაშლილად გამოაცხადოს დირექტორთა 
საბჭო; 

(d) მიიღოს გადაწყვეტილება სარეზერვო ფონდის შექმნისა და მისი 
სიდიდის თაობაზე ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 
ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის მუხლი 6-ის შესაბამისად. 

(5) საერთო კრება შეიძლება უფრო ხშირადაც იქნეს მოწვეული, თუ ამას მგვ 
ორგანიზაციის წევრების სულ მცირე 20% მოითხოვს, ან დირექტორთა საბჭოს 
ხმათა უმრავლესობის საფუძველზე.  
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(6) საერთო კრების პირველი სხდომა მოწვეულ უნდა იქნეს ერთ-ერთი მომავალი 
წევრის მიერ.  

მუხლი 5 დირექტორთა საბჭო 

(1) დირექტორთა საბჭო შედგება მგვ ორგანიზაციის არაუმცირეს 5 და არაუმეტეს 7 
წევრისგან, რომლებსაც საერთო კრება 1 წლის ვადით ირჩევს. დირექტორთა 
საბჭოში ადგილის დასაკავებლად მგვ ორგანიზაციის წევრმა წერილობით უნდა 
მიმართოს საერთო კრებას.  

(2) დირექტორთა საბჭოს წევრების არჩევა შეიძლება ზედიზედ მხოლოდ სამჯერ; 

(3) დირექტორთა საბჭო ხმათა მარტივი უმრავლესობით საკუთარი წევრებიდან 
ირჩევს თავმჯდომარეს სულ მცირე ერთი წლის ვადით. თავმჯდომარე 
პასუხისმგებელია დირექტორთა საბჭოს სხდომის დღის წესრიგის მომზადებასა 
და წაყვანაზე. ის თავმჯდომარეობს დირექტორთა საბჭოს სხდომებს. 
თავმჯდომარე შეიძლება ხელახლა იქნეს არჩეული ერთწლიანი ვადით; 

(4) დირექტორთა საბჭო იკრიბება სულ მცირე სამ თვეში ერთხელ. საგანგებო 
სხდომები შეიძლება მოწვეულ იქნეს თავმჯდომარის ან მისი წევრების ხმათა 
უმრავლესობით. 

(5) დირექტორთა საბჭო განსაზღვრავს მგვ ორგანიზაციის ზოგად სტრატეგიას და 
მიზნებს. დირექტორთა საბჭო ამოწმებს სამუშაო ჯგუფების მუშაობის 
ეფექტიანობას. ხმათა მარტივი უმრავლესობით დირექტორთა საბჭო იღებს 
გადაწყვეტილებებს შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:  

(a) აღმასრულებელი დირექტორის შერჩევა, დანიშვნა და მისი მათი 
საქმიანობის შეფასება;  

(b) აღმასრულებელი დირექტორის წარდგინებით დასანიშნი 
თანამშრომლების რაოდენობა; 

(c) ტექნიკური სამუშაო ჯგუფების შექმნა, დაკომპლექტება და მათში 
ცვლილებების შეტანა; 

(d) რეციკლირების წინასწარი შენატანის ოდენობის განსაზღვრა 
პროდუქტის/პროდუქტების კატეგორიების მიხედვით სამუშაო ჯგუფების 
რეკომენდაციების გათვალისწინებით და ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის მუხლი 
9-ის შესაბამისად; 

(e) საერთო კრებისთვის დასამტკიცებლად მგვ ორგანიზაციის წლიური 
ანგარიშისა და წლიური გეგმის შესწავლა; 

(6) დირექტორთა საბჭოს მხოლოდ ერთხმად შეუძლია გააუქმოს საერთო კრების 
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გადაწყვეტილება მგვ ორგანიზაციაში მწარმოებლის წევრობის შეწყვეტასთან 
დაკავშირებით ამ წესდების მუხლი 3(4c)-ს შესაბამისად.  

მუხლი 6 სამუშაო ჯგუფები 

(1) დირექტორთა საბჭო ვალდებულია შექმნას ტექნიკური სამუშაო ჯგუფები. 
სამუშაო ჯგუფები დირექტორთა საბჭოს აცნობენ ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების კატეგორიებთან/პროდუქტების დაკავშირებულ ტექნიკურ 
და ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა 

(a) რეციკლირების წინასწარი შენატანის ოდენობის განსაზღვრა 
პროდუქტის/პროდუქტების კატეგორიების მიხედვით ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის ტექნიკურო 
რეგლამენტს მუხლი 9 და 11-ის შესაბამისად;   

(b) ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შეგროვებისა 
და დამუშავების სახელმძღვანელოების მომზადება; 

(c) თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტებთან, ნარჩენების შეგროვებაში, 
რეციკლირებასა და ექსპორტში ჩართულ პირებთან; 

(d) ყველა ისეთ საკითხზე, რომელიც ხელს უწყობს მწარმოებლის 
ვალდებულების ორგანიზაციის მიზნების მიღწევას.  

(2) სამუშაო ჯგუფების რაოდენობას დირექტორთა საბჭო განსაზღვრავს.  

(3) სამუშაო ჯგუფების წევრობა მხოლოდ მგვ ორგანიზაციის წევრებს შეუძლიათ. 
სამუშაო ჯგუფში გასაწევრიანებლად, საჭიროა განაცხადის წარდგენა 
დირექტორთა საბჭოსთვის, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს სამუშაო 
ჯგუფში მონაწილეობის სურვილის მიზეზები. მგვ ორგანიზაციის წევრს 
შეუძლია იყოს ერთზე მეტი სამუშაო ჯგუფის წევრი, თუ ამას დირექტორთა 
საბჭო დაამტკიცებს. 

(4) სამუშაო ჯგუფის წევრები რეგულარულად უნდა შეიკრიბონ, სასურველია, სულ 
მცირე ორ თვეში ერთხელ. თითოეული სამუშაო ჯგუფი ხმათა მარტივი 
უმრავლესებით ირჩევს თავმჯდომარეს. თავმჯდომარე იწვევს სამუშაო ჯგუფის 
სხდომებს და ამზადებს მათ დღის წესრიგს.  

(5) სამუშაო ჯგუფები მუშაობენ უსასყიდლოდ და რეგულარულად იკრიბებიან. 
ფინანსური დახმარება ისეთი ხარჯების დასაფარად, როგორიცაა მგზავრობა, 
სასტუმროს ხარჯი, მივლინებები, კონსულტაციები, შეიძლება ანაზღაურებულ 
იქნეს ამ ხარჯების აღიარების შესახებ საერთო კრების გადაწყვეტილების 
საფუძველზე.   

მუხლი 7 მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი (Chief Executive Officer) 
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(1) მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი მგვ ორგანიზაციაში ყოველდღიურ 
საქმიანობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიმღები მთავარი პირია. 
მას აქვს ორგანიზაციის სახელით ხელმოწერისა და წარმომადგენლობის 
უფლება მისი წევრებისა და სხვა პირების წინაშე. 

(2) მთავარ აღმასრულებელ ოფიცერს ნიშნავს დირექტორთა საბჭო სულ მცირე 3 
წლის ვადით.  

(3) მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი ვალდებულია განსაზღვროს მგვ  
ორგანიზაციის თანამშრომლების ფუნქციები და მოამზადოს სამუშაოს 
აღწერილობები, შეარჩიოს თანამშრომლები და მუხლი 5(5 b)-ს შესაბამისად 
დირექტორთა საბჭოს დამტკიცების შემდეგ დანიშნოს ისინი შესაბამის 
თანამდებობებზე გამჭვირვალე და არადისკრიმინაციული წესით.  

(4) მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერის ფუნქციებში შედის მგვ ორგანიზაციის 
ფინანსური დოკუმენტაციის აღრიცხვა და კონტროლი, ინვოისების გამოწერა, 
მომხმარებლებთან ურთიერთობების მართვა, ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების ნარჩენების შეგროვებასა და დამუშავებაზე ტენდერების 
ჩატარება მუნიციპალიტეტებთან და სხვა ეკონომიკურ ოპერატორებთან 
თანამშრომლობით.   

(5) მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი ამზადებს მგვ ორგანიზაციის წლიურ 
ანგარიშს და მოდევნო წლის სამოქმედო გეგმას დირექტორთა საბჭოსთვის 
წარსადგენად. დირექტორთა საბჭოსა და საერთო კრებისგან თანხმობის 
მიღების შემდეგ, მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი ანგარიშს, სამოქმედო 
გეგმასა და აუდიტის ანგარიშს დასამტკიცებლად გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს დასამტკიცებლად წარუდგენს, ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის ტექნიკური 
რეგლამენტის მუხლი 10 (5 და 6)-ის შესაბამისად.  

(6) მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი ამზადებს და თავმჯდომარეობს საერთო 
კრებებს.   

(7) მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერის შრომის ანაზღაურების ოდენობას 
დირექტორთა საბჭო განსაზღვრავს.  

მუხლი 8 მგვ ორგანიზაციის ერთეულები და თანამშრომლები PRO  

(1) მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციაში უნდა იყოს სულ მცირე სამი 
ერთეული/განყოფილება, რომლებიც იმუშავებენ „საოპერაციო“, 
„საკომუნიკაციო“ და „ფინანსურ“ საკითხებზე. თითოეულ ერთეულში უნდა 
იყოს დაკისრებული ამოცანების შესასრულებლად საკმარისი რაოდენობის 
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თანამშრომელი. 

(2) „ოპერაციების“ განყოფილების ფუნქციებია   

(a) მგვ ორგანიზაციების წევრების, მათ შორის წევრობისა და 
ხელშეკრულებების შეწყვეტის განაცხადების მართვა; 

(b) ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შეგროვებისა 
და დამუშავების ღონისძიებების კოორდინაცია ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანოებთან; 

(c) სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და ჩატარება, ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვაში ჩართულ 
ოპერატორებთან (შემგროვებლები, ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების ნარჩენების შეგროვების პუნქტები და ცენტრები, 
რეციკლირების განმახორციელებლები, ექსპორტიორები) 
ხელშეკრულებებზე მოლაპარაკებების წარმოება; 

(d) მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების რეესტრში მონაცემების 
შეტანის მართვა; და  

(e) (b) და (c) პუნქტებთან დაკავშირებული ლოგისტიკური საკითხების 
მართვა და მონიტორინგი. 

(3) „კომუნიკაციების“ განყოფილების ფუნქციებია  

(a) ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების 
სეპარირებული შეგროვების შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიების 
მომზადება და მათი განხორციელების კოორდინაცია; 

(b) მგვ ორგანიზაციის ვებ-გვერდის შექმნა და ადმინისტრირება და 
სოციალურ მედიაში მგვ ორგანიზაციის მიღწევებისა და სარგებლის 
შესახებ ინფორმაციის გავრცელება; და   

(c) მგვ ორგანიზაციის წლიური ანგარიშისა და წლიური გეგმის 
არაფინანსური ნაწილების მომზადება. 

(4) „ფინანსური“ განყოფილების ფუნქციებია  

(a) ყოველდღიური ფინანსური აღრიცხვისა და კონტროლის განხორციელება; 

(b) მგვ ორგანიზაციის წევრების ფინანსური და საგადასახადო საკითხების 
მართვა;  

(c) რეციკლირების წინასწარი შენატანის შეგროვების ზედამხედველობა და 
მართვა; 

(d) მგვ ორგანიზაციის წლიური ანგარიშისა და წლიური გეგმის ფინანსური 
ნაწილების მომზადება; და  
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(e) დამოუკიდებელი აუდიტორული შემოწმების ჩატარების მოთხოვნა. 

(5) თანამშრომლების შრომის ანაზღაურების ოდენობას დირექტორთა საბჭო 
განსაზღვრავს.  

დასკვნითი დებულებები 

მუხლი 9  საქმიანობის შეწყვეტა 

(1) მგვ ორგანიზაციას შეუძლია შეწყვიტოს საკუთარი საქმიანობა  

(a) გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ელექტრო 
და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის ტექნიკური 
რეგლამენტის მუხლი10(7)-ის შესაბამისად გაცემული ავტორიზაციის 
ვადის გასვლის შემთხვევაში; ან   

(b) მგვ ორგანიზაციის ლიკვიდაციის შესახებ საერთო კრების მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

(2) მგვ ორგანიზაციის ლიკვიდაციის შემდეგ დარჩენილი ქონება შიძლება 
გადაეცეს სხვა მგვ ორგანიზაციას ან განაწილდეს მის წევრებს შორის 
წევრების ხმათა 2/3-ით მიღებული გადაწყვეტილებით.  

მუხლი 10 გარდამავალი დებულებები 

(1) მგვ ორგანიზაციის ასამოქმედებლად, საწყის ეტაპზე, საერთო კრების პირველ 
სხდომამდე ამ წესდების მოქმედება არ ვრცელდება.   

(2) მგვ ორგანიზაცია უნდა შეიქმნას მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაციაში გაერთიანების თაობაზე ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების მწარმოებლებს შორის დადებული ურთიერთგაგების 
მემორანდუმის საფუძველზე. 

(3) იმ შემთხვევაში, თუ მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის წევრების 
მიერ საქართველოს ბაზარზე განთავსებული ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების რაოდენობა ამ მოწყობილობების ბაზრის წილი სულ მცირე 
10%-ს მიაღწევს, პირველ საერთო კრებას იწვევს ერთ-ერთი მომავალი წევრი.  

(4) ამ წესდების მუხლი 4 (1), (3) და (4a)-ის მოთხოვნები ვრცელდება საერთო 
კრების პირველ სხდომაზე.  

(5) დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე ვალდებულია გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარუდგინოს პირველადი განაცახადი მგვ 
ორგანიზაციის ავტორიზაციის მოთხოვნით ელექტრო და ელექტრონული 
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მოწყობილობების ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის მუხლი 10-ის 
შესაბამისად საერთო კრების პირველი სხდომიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში. 
ის ვალდებულია დაარეგისტრიროს მგვ ორგანიზაცია ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის ტექნიკური 
რეგლამენტის მუხლი 8 (6)-ის შესაბამისად. 
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