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შესავალი 

1.1 წინაპირობა 

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება (მგვ) საქართველოს ნარჩენების მართვის 
კოდექსის1 მიერ შემოტანილი ერთ-ერთი ახალი პრინციპია. მწარმოებლის გაფართოებული 
ვალდებულება არის გარემოსდაცვითი პოლიტიკის მიდგომა, რომლის თანახმადაც 
მწარმოებლის ვალდებულება საკუთარ პროდუქტზე მისი ხმარებიდან ამოღების შემდგომ 
ეტაპზეც ვრცელდება. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების მთავარი არსი 
მდგომარეობს იმაში, რომ მწარმოებლებს მათ მიერ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტების 
შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის ვალდებულება ეკისრებათ. მწარმოებლის 
გაფართოებული ვალდებულება ნარჩენების მართვის იერარქიის შესრულების ძლიერ 
ინსტრუმენტად ითვლება, რადგან ის ხელს უწყობს ნარჩენების პრევენციას, ხელახალ 
გამოყენებასა და რეციკლირებას. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ახდენს 
ნარჩენების გარკვეული ნაკადების სეპარირებული შეგროვების, რეციკლირებისა და სხვა 
სახით აღდგენის სტიმულირებას. შესაბამისად, ის ხელს უწყობს ცირკულარულ 
ეკონომიკაზე გადასვლას და  ქვეყნის „მწვანე“ განვითარებას. 

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების კონკრეტული მიზნობრივი მაჩვენებლები 
განსაზღვრულია ნარჩენების მართვის ეროვნულ სტრატეგიასა (2016-2030 წწ.) და 
ნარჩენების მართვის ეროვნულ გეგმაში (2016-2020 წწ.)2. მიზნობრივი მაჩვენებლების 
კორექტირება ცალკეული სპეციფიკური ნარჩენების მართვის შესახებ მოხდა ტექნიკურ 
რეგლამენტებში. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის 
ტექნიკური რეგლამენტი3, რომელიც  დამტკიცებულ იქნა 2020 წლის მაისში საქართველოს 
მთავრობის #326 დადგენილებით, განსაზღვრავს მწარმოებლებისა და იმპორტიორების 
ახალ ვალდებულებებს; ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, 
საცალო მოვაჭრეებისა და მომხმარებლების პასუხისმგებლობებს. გარდა ამისა, ტექნიკურ 
რეგლამენტში დადგენილია კონკრეტული მოთხოვნები ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების ნარჩენების მართვის მიზნით მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაციის (მგვ ორგანიზაცია) შექმნასთან, მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაციების ავტორიზაციის პროცესსა და მწარმოებლის გაფართოების 
ვალდებულების რეესტრთან დაკავშირებით.    

მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო და 
სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულება ყველა დაინტერესებული მხარის ინტენსიურ 
მუშაობას და ეტაპობრივ მიდგომას მოითხოვს. საქართველოში მწარმოებლის 
გაფართოებული ვალდებულების დასანერგად აუცილებელია ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების მართვის ერთეულის - მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაციის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს მწარმოებლების საქმიანობის 
შესაბამისობას კანონმდებლობის მოთხოვნებთან. წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია 
მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის მოდელი, ასევე ორგანიზაციის 
საზედამხედველო და აღმასრულებელი დონეების სტრუქტურის დეტალური აღწერა, 
რომელიც მომზადდა ინტერვიუებისა და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ ჩატარებული 
კვლევების შედეგების საფუძველზე. გარდა ამისა,  განსაზღვრულია მწარმოებლის 

 
1 ნარჩენების მართვის კოდექსი - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2676416?publication=11 
2 სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3242506?publication=0 
3 ტექნიკური რეგლამენტი - https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4877952?publication=0 
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ვალდებულების ორგანიზაციის შესაქმნელად საჭირო ღონისძიებები. მწარმოებლის 
ვალდებულების ორგანიზაციის სტრუქტურა, ზედამხედველობისა და მუშაობის წესი და 
საკონსულტაციო საბჭოს მანდატი განისაზღვრება მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაციის წესდებით.   

1.2 მეთოდოლოგია 

მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის (მგვ ორგანიზაცია) მოდელის 
შესამუშავებლად ჩატარდა ევროპაში ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 
ნარჩენების მართვის მიზნით შექმნილი მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციების 
ანალიზი. შესწავლილ იქნა ბაზრის სიდიდისა და მგვ სისტემის გეოგრაფიული არეალისა 
და განვითარების დონის თვალსაზრისით საქართველოსთვის ყველაზე შესაფერისი 
მოდელები. ამის შემდეგ ჩატარდა ინტერვიუები მგვ ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებთან ნახევრად-სტრუქტურირებული ინტერვიუების ჩატარების 
სახელმძღვანელოს გამოყენებით, რომლის შედეგების საფუძველზე შესაძლებელი გახდა 
მგვ ორგანიზაციების პრაქტიკისა და გამოცდილების უკეთ გაცნობა (ინტერვიუების 
შედეგები წარმოდგენილია დანართში I). ინტერვიუები ჩატარდა კომპანიებთან: Ecotic 
(ესპანეთი), Ecotrel (ლუქსემბურგი),  SENS eRecycling (შვეიცარია),  WEEE Ireland 
(ირლანდია), El-Kretsen (შვედეთი), ისლანდიის რეციკლირების ფონდი, EES-Ringlus 
(ესტონეთი), ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების (WEEE) ფორუმი. 
აღნიშნული მგვ ორგანიზაციების მონაცემები წარმოდგენილია ცხრილი 1-ში.  

წინასწარი შედეგები განხილული იქნა საქართველოს მთავრობისა და კერძო სექტორის 
წარმომადგენლებთან 2019 წლის ოქტომბერში თბილისში ჩატარებულ ერთდღიან  და 2020 
წლის ივლისს ჩატარებულ სამსაათიან ონლაინ  სემინარზე. წინამდებარე ანგარიშში 
გათვალისწინებულია შეხვედრების მსვლელობისას მონაწილეების მიერ გამოთქმული 
მოსაზრებები. ორივე სემინარზე სხვადასხვა დაინტერესებული მხარისა და გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან განხილულ იქნა მგვ  
ორგანიზაციის სხვადასხვა ფორმები და მოდელები. მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაციის საბოლოო მოდელში გათვალისწინებულ იქნა საერთაშორისო ექსპერტების 
მოსაზრებები და რეკომენდაციები.   
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ცხრილი 2: ინტერვიუებისთვის შერჩეული მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაციები  

 

მწარმოებლის 
ვალდებულების 
ორგანიზაცია  

ქვეყანა  დაარსების 
წელი 

თანამშრომლების 
რაოდენობა  

ბრუნვა  მწარმოებლის 
გაფართოებული 
ვალდებულების 
სისტემის სახეობა  

სამართლებრივი 
ფორმა  

Ecotic  ესპანეთი  2005 15 უცნობია კონკურენტული  მომგებიანი 

Ecotrel  ლუქსემბურგი  2004 5 უცნობია მონოპოლისტური არამომგებიანი  

SENS eRecycling  შვეიცარია 1990 10 უცნობია ნებაყოფლობითი არამომგებიანი 

WEEE 
ირლანდია 

ირლანდია 2005 12 უცნობია ნებაყოფლობითი არამომგებიანი 

El-Kretsen შვედეთი  უცნობია  12 არ ეხება კონკურენტული არამომგებიანი 

ისლანდიის 
რეციკლირების 
ფონდი  

ისლანდია 2003 4 2.9 მილიონი 
ევრო (მხოლოდ 
ელექტრო და 
ელექტრონული 
მოწყობილობების 
ნარჩენები) 

მონოპოლისტური, 
სავალდებულო 

არამომგებიანი 

EES Ringlus ესტონეთი  2005 3 600,000 ევრო კონკურენტული, 
ნებაყოფლობითი 

არამომგებიანი 
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მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის 
სქემა 

ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის 2020 წლის 
ტექნიკური რეგლამენტი (#326) განსაზღვრავს მოთხოვნებსა და ვალდებულებებს, 
რომლებიც მწარმოებელმა უახლოეს მომავალში უნდა შეასრულოს. ესენია:  

• მონაწილეობა მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების კოლექტიურ ან 
ინდივიდუალურ სქემებში მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის 
წევრობის გზით4; 

• რეგისტრაცია მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების რეესტრში; 

• რეციკლირების წინასწარი შენატანისა და სარეზერვო ფონდის გადასახადის 
გადახდა; 

• ანგარიშგება (მწარმოებლის სახელით მოქმედი მგვ ორგანიზაციის საშუალებით). 

ნახ.1-ზე წარმოდგენილია მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სქემა 
ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით. სისტემაში ცენტრალური პოზიცია მგვ  
ორგანიზაციას5 უჭირავს, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფო უწყებებისა და 
საზოგადოების მიმართ მწარმოებლების და იმპორტიორების ფინანსური, ფიზიკური და 
საინფორმაციო ვალდებულებების შესრულების კოორდინაციაზე პასუხისმგებელ მთავარ 
ორგანოს. მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის წინამდებარე ანგარიშში 
შემოთავაზებული სქემა უზრუნველყოფს მგვ ორგანიზაციისთვის კანონმდებლობით 
განსაზღვრული ყველა ვალდებულების მაქსიმალურად ეფექტიანად შესრულებას. 
შემოთავაზებული სქემა ხელსაყრელია როგორც მწარმოებლებისთვის, ასევე სახელმწიფო 
უწყებებისთვის, ვინაიდან ის უზრუნველყოფს მგვ ორგანიზაციის გამართულ მუშაობას და 
დაინტერესებულ მხარეებს შორის ეფექტიან კომუნიკაციას.  

 

 
4 კოლექტიური სქემა ითვალისწინებს ორგანიზაციების (მაგ., მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციების) შექმნას 

რესურსების გაერთიანებით, ხოლო ინდივიდუალურ სქემაში მწარმოებელი აყალიბებს ნარჩენების შეგროვებისა და ჩაბარების 
საკუთარ (შიდა სისტემას) მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის შექმნის გარეშე. ტექნიკური რეგლამენტი ორივე 
სქემისთვის არამომგებიანი ორგანიზაციების შექმნას მოითხოვს. ორივე შემთხვევაში მათ მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაცია ეწოდება.  

5 მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკური რეგლამენტით დაშვებულია მწარმოებლის ვალდებულების რამდენიმე ორგანიზაციის 
არსებობა, სისტემა ისეთნაირად არის მოწყობილი, რომ ხელს უწყობს ცენტრალიზაციას. კერძოდ მგვ ორგანიზაციის შექმნა 
დამოკიდებულია ბაზრის მინიმალურ წილზე და მისი ავტორიზაციისთვის სავალდებულოა მკაცრი ადმინისტრაციული 
მოთხოვნების შესრულება, რაც საქართველოში მწარმოებლის ვალდებულების რამდენიმე ორგანიზაციის შექმნას ხელს არ 
უწყობს. აქედან გამომდინარე, წინამდებარე ანგარიშში იგულისხმება მწარმოებლის ვალდებულების ერთი ორგანიზაცია, თუმცა 
მომავალში არ არის გამორიცხული რამდენიმე ასეთი ორგანიზაციის შექმნა. 
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ნახ. 7: მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სქემა - საქართველო  

 

ნახ. 2-ზე წარმოდგენილია მგვ ორგანიზაციის ორგანიზაციული სტრუქტურა, სადაც  
ერთმანეთისგან გამიჯნულია საზედამხედველო და აღმასრულებელი დონეები. მომდევნო 
თავებში განხილულია ორივე დონის უფლებები და ვალდებულებები. 

 

 

 

ნახ. 8: მგვ ორგანიზაციის  სტრუქტურა 

 

 

 

განყოფილებები

საზედამხედველო დონე

დირექტორთა საბჭო

სჯ1 სამუშაო
ჯგუფებისჯ2 სჯ3ნიშნავს და

ამტკიცებს

აღმასრულებელი დონე

გ2 გ3

აღმასრულებელი
დირექტორი

უწევს
კოორდინაციას

გ1

აძლევს
რჩევებს

ამტკიცებს

საერთო კრება

უწევს
კოორდინაციას

ირჩევს
იწვევს

წევრები

წარმოადგენს…

ოპერაციები კომუნიკაცია ფინანსები
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1.3 საზედამხედველო დონე 

საზედამხედველო დონე შედგება რამდენიმე ერთეულისგან და პასუხისმგებელია მგვ 
ორგანიზაციაში ზოგადი სტრატეგიული ხასიათის გადაწყვეტილებების მიღებაზე. 
გენერალური ასამბლეა (General Assembly) წარმოადგენს მგვ ორგანიზაციის ყველა წევრის 
ინტერესებს და ამ გზით უზრუნველყოფს დირექტორთა საბჭოს ანგარიშვალდებულებას. 
გენერალური ასამბლეის/საერთო კრების მოწვევა ხდება წელიწადში ერთხელ მაინც 
(აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია რიგგარეშე კრებების მოწვევა). სხვა 
საკითხებთან ერთად, გენერალური ასამბლეაზე  ირჩევენ დირექტორთა საბჭოს წევრებს, 
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარეს და ატარებენ კენჭისყრას წევრების გარიცხვის 
საკითხზე. დირექტორთა საბჭო გენერალური ასამბლეას წარუდგენს გასული ფინანსური 
წლის წლიურ ანგარიშს. ახალი არჩევნების წინ გენერალური ასამბლეა  დირექტორთა 
საბჭოს დაშლილად აცხადებს.    

 

 

ნახ. 9: საზედამხედველო დონის სტრუქტურა და პასუხისმგებლობები  

დირექტორთა საბჭო შედგება მგვ ორგანიზაციის 6-მდე წევრისგან და თავმჯდომარისგან. 
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ვალდებულებებში შედის დირექტორთა საბჭოს 
სხდომის დღის წესრიგის მომზადება, შეხვედრების წაყვანა და მგვ ორგანიზაციის 
სტაბილური და ფინანსურად სიცოცხლისუნარიანი მუშაობის უზრუნველყოფა. 
დირექტორთა საბჭო განსაზღვრავს ორგანიზაციის სტრატეგიას, ადგენს და ამტკიცებს 
რეციკლირების წინასწარი შენატანის ოდენობას სამუშაო ჯგუფების რეკომენდაციების 
გათვალისწინებით, აახლებს ორგანიზაციის საკომუნიკაციო სტრატეგიას და ამზადებს 
წლიურ ანგარიშებს. გარდა ამისა, დირექტორთა საბჭო იწვევს საერთო კრებას(გენერალურ 
ასამბლეას) სულ მცირე წელიწადში ერთხელ და ამოწმებს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროსთვის წარსადგენ წლიურ სამოქმედო გეგმასა და შესრულების 
ანგარიშს. დირექტორთა საბჭოს ვალდებულებებს განეკუთვნება გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბაზაში რეგისტრაცია, აგრეთვე აღმასრულებელი 
დირექტორისა და სამუშაო ჯგუფების წევრების შერჩევა, დანიშვნა და მათი საქმიანობის 
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კონტროლი. აღმასრულებელ დონესთან მჭიდრო კოორდინაციით, დირექტორთა საბჭო 
ასევე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის 
უზრუნველყოფაზე. ამ ამოცანების შესასრულებლად მიზანშეწონილია დირექტორთა 
საბჭოს შეხვედრების სამ თვეში ერთხელ ორგანიზება.  

დირექტორთა საბჭოს გენდერული კვოტა 

სასურველია, რომ დირექტორთა საბჭოს წევრების სულ მცირე 50% ქალები იყვნენ. 
გენერალურ ასამბლეაზე გადაწყვეტილებების მიღება კენჭისყრით, ხმათა მარტივი 
უმრავლესობით ხდება, თუმცა ორგანიზაციიდან ქალი წევრის გარიცხვის შესახებ 
გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობა (2/3).  

სამუშაო ჯგუფები მგვ ორგანიზაციის მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენენ და  
უზრუნველყოფენ საზედამხედველო დონეზე მიმდინარე გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესის სათანადოდ ინფორმირებას. სამუშაო ჯგუფების კოორდინაციას 
აღმასრულებელი დირექტორი ახორციელებს. სამუშაო ჯგუფები დირექტორთა საბჭოს 
აცნობენ პროდუქტების სხვადასხვა კატეგორიებთან დაკავშირებულ ტექნიკურ საკითხებს. 
თითოეული სამუშაო ჯგუფი შეიძლება შედგებოდეს მაქსიმუმ 10 წევრისგან. სამუშაო 
ჯგუფის წევრობა შეუძლიათ დარგის ნებისმიერ წარმომადგენელს (აღმასრულებელი 
დირექტორის დამტკიცების შემდეგ), მწარმოებლებს/იმპორტიორებს და მათ 
წარმომადგენლებს. სამუშაო ჯგუფები მუშაობენ უსასყიდლოდ და რეგულარულად 
იკრიბებიან. ფინანსური დახმარება ისეთი ხარჯების დასაფარად, როგორიცაა მგზავრობა, 
სასტუმროს ხარჯი, მივლინებები, კონსულტაციები, შეიძლება უზრუნველყოფილ იქნეს 
მგვ ორგანიზაციის რესურსებიდან.  

სამუშაო ჯგუფების ფუნქციებში შედის: რეციკლირების წინასწარი შენატანის ოდენობის 
გამოთვლა, ნარჩენების შეგროვების, დამუშავებისა და ანგარიშგების სახელმძღვანელოების 
მომზადება, მონაწილეობის მიღება სტრატეგიული გადაწყვეტილებების შემუშავებაში 
(მაგ., მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობასთან დაკავშირებით) და ნარჩენების 
შეგროვებისა და დამუშავების გამოცდილების გაზიარება. ამისათვის მიზანშეწონილია 
სამუშაო ჯგუფების შექმნა ნარჩენების სხვადასხვა კატეგორიების მიხედვით: 

• სამუშაო ჯგუფი 1: თბოგამცვლელი ტექნიკა 

• სამუშაო ჯგუფი 2:  ეკრანების მონიტორები, 100 სმ2-ზე მეტი ფართობის მქონე 
ეკრანების შემცველი ტექნიკა 

• სამუშაო ჯგუფი 3: ნათურები 

• სამუშაო ჯგუფი 4: მსხვილი ტექნიკა (გარე ზომა 50 სმ-ზე მეტი) 

• სამუშაო ჯგუფი 5: მცირე ზომის ტექნიკა (გარე ზომა 50 სმ-ზე ნაკლები) 

• სამუშაო ჯგუფი 6: მცირე ზომის საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო  
მოწყობილობები  (გარე ზომა 50 სმ-ზე ნაკლები) 

სასურველია სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების რეგულარულად ჩატარება კონკრეტული 
შედეგების მიღებისა და საზედამხედველო დონეზე მიმდინარე გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესის სათანადოდ ინფორმირების მიზნით. შეხვედრების მოწვევა და წაყვანა 
უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარემ (ერთი თავმჯდომარე თითოეულ 
სამუშაო ჯგუფში), რომელსაც ნიშნავს აღმასრულებელი დირექტორი.   
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1.4 აღმასრულებელი დონე 

ჩვეულებრივ, აღმასრულებელი დონე პასუხისმგებელია ორგანიზაციის ყოველდღიურ 
საქმიანობაზე, მათ შორის საკადრო გადაწყვეტილებების მიღებაზე, საქმის წარმოებასა და 
ანგარიშგებაზე, ინვოისების მომზადებასა და მომხმარებლებთან ურთიერთობის 
მართვაზე, აგრეთვე მუნიციპალიტეტებთან და სხვა ეკონომიკურ ოპერატორებთან 
თანამშრომლობით შეგროვებისა და დამუშავების მომსახურების მისაღებად ტენდერების 
გამოცხადებაზე. მგვ ორგანიზაციის შექმნიდან საწყის ეტაპზე საჭირო იქნება 
აღმასრულებელი დირექტორი და სულ მცირე სამი თანამშრომელი (იხ. ნახ. 4). მას შემდეგ, 
რაც მგვ ორგანიზაცია სრული დატვირთვით ამუშავდება და ნარჩენების შეგროვებისა და 
დამუშავების მიზნობრივი მაჩვენებლები უფრო მკაცრი გახდება, საჭირო იქნება 
სტრუქტურის შეცვლა და სავარაუდოდ, თანამშრომლების რაოდენობის გაზრდა.  

აღმასრულებელი დირექტორი მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციაში 
გადაწყვეტილებების მიმღები მთავარი პირია. მას აქვს ორგანიზაციის სახელით 
ხელმოწერისა და წარმომადგენლობის უფლება. ის იღებს თანამშრომლების აყვანასა და 
სტრატეგიისა და ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს. 
აღმასრულებელი დირექტორის ფუნქციებში შედის სამუშაო ჯგუფებისა და 
აღმასრულებელის დონის განყოფილებების მუშაობის კოორდინაცია და აქტიური 
თანამშრომლობა დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარესთან. გარდა ამისა, აღმასრულებელი 
დირექტორი ყოველწლიურად ამზადებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროსთვის წარსადგენ წლიურ სამოქმედო გეგმასა და შესრულების ანგარიშს. ის 
ასევე პასუხისმგებელია მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების რეესტრში 
მონაცემების რეგულარულად შეტანის უზრუნველყოფაზე.  

მწარმოებლის ვალდებულების საოპერაციო ერთეულები/განყოფილებები 
უზრუნველყოფენ ყოველდღიური საქმიანობებისა და ამოცანების კოორდინაციას 
კონკრეტული მიმართულებებით. საწყის ეტაპზე თითოეულ განყოფილებაში საკმარისი 
იქნება ერთი თანამშრომელი6. მიზანშეწონილია სამი განყოფილების შექმნა: ოპერაციები 
(გ1), კომუნიკაცია (გ2) და ფინანსები (გ3). 

• ოპერაციების განყოფილების ფუნქციებში შედის ურთიერთობა მომხმარებლებთან, 
მათ შორის ორგანიზაციის წევრების დახმარება, კოორდინაცია ადგილობრივ 
ხელისუფლებასთან, ლოგისტიკური საკითხების მართვა და მონიტორინგი და 
ტენდერების ჩატარება. გარდა ამისა, აღნიშნული განყოფილება ატარებს 
სატენდერო პროცედურებს, აწარმოებს მოლაპარაკებებს ხელშეკრულებებთან 
დაკავშირებით, დებს ხელშეკრულებებს ოპერატორებთან, ითვლის ნარჩენების 
შეგროვებისა და დამუშავების მაჩვენებლებს და მართავს მწარმოებლის 
გაფართოებული ვალდებულების რეესტრში მონაცემების შეტანის პროცესს.     

• კომუნიკაციის განყოფილების ფუნქციებს განეკუთვნება ჩართულობისა და 
კომპანიის მიმართ ნდობის უზრუნველყოფა, ცნობიერების ამაღლების კამპანიების 
მომზადება და განხორციელება, არაფინანსური ანგარიშგება და ვებ-გვერდისა და 
სოციალური მედიის ადმინისტრირება. 

• ფინანსური განყოფილება ასრულებს ისეთ სამუშაოებს, როგორიცაა აღრიცხვა, 
კონტროლი და ადამიანური რესურსების მართვა. ის ასევე ურთიერთობს 
მომხმარებლებთან, რაც მოიცავს ხელშეკრულებების გაფორმებას და ინვოისების 

 
6 ევროკავშირის ქვეყნებში მოქმედი მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციების უმეტესობას 

მცირე პერსონალი ჰყავს. პროცესის დაწყება შესაძლებელია რამდენიმე თანამშრომლით და 
ეტაპობრივად შეიძლება მოხდეს მათი რაოდენობის ზრდა.  
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გამოწერას, ამზადებს ფინანსურ ანგარიშებს და მონაწილეობას იღებს წლიური 
ანგარიშების მომზადებაში.  

 

 

ნახ. 10: აღმასრულებელია დონის სტრუქტურა და მოვალეობები  

 

აღმასრულებელი
დირექტორი

გ1: ოპერაციები გ2: კომუნიკაცია გ3: ფინანსები

 ურთიერთობა მომხმარებლებთან
(წევრების დახმარება)

 კოორდინაცია ადგილობრივ
ხელისუფლებასთან

 ლოგისტიკური საკითხების
მართვა და მონიტორინგი

 სატენდერო პროცედურები, 
ოპერატორებთან მოლაპარაკება
და ხელშეკრულებების დადება

 ჩართულობისა და კომპანიის
მიმართ ნდობის უზრუნველყოფა

 ცნობიერების ამაღლების
კამპანიების მომზადება და
განხორციელება

 არაფინანსური ანგარიშგება
 ვებ0გვერდისა და სოციალური

მედიის ადმინისტრირება

 აღრიცხვა, კონტროლი
 ადამიანური რესურსების

მართვა
 ურთიერთობა

მომხმარებლებთან: წევრებთან
ხელშეკრულებების გაფორმება
და ინვიოისების გამოწერა

 ფინანსური ანგარიშგება

 ხელმოწერის და წარმომადგენლობის
უფლება

 საკადრო გადაწყვეტილებები
 სამუშაო ჯგუფების კოორდინაცია
 ურთიერთობა დირექტორთა საბჭოს

თავმჯდომარესთან
 სტრატეგია და ბიზნესის განვითარება
 განყოფილებების კოორდინაცია
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შემდგომი ნაბიჯები 

1.5 გადაუდებელი ღონისძიებები 

ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის ტექნიკური 
რეგლამენტი საქართველოში ძალაში შევიდა 2020 წლის 1 სექტემბერიდან. ტექნიკური 
რეგლამენტის მუხლი 7(3)-ის თანახმად, იმ მწარმოებლებს და იმპორტიორებს, რომლებიც 
არ შეასრულებენ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს და არ მიიღებენ მონაწილეობას 
მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სქემებში, 2021 წლის 1 ივლისიდან 
აეკრძალებათ ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების იმპორტი და საქართველოს 
ბაზარზე მათი განთავსება.  კერძოდ, ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 
მწარმოებლები ვალდებული არიან 2021 წლის 1 ივლისამდე დარეგისტრირდნენ 
მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების რეესტრში. კონკრეტული ვადებია 
განსაზღვრული რეგისტრაციის შემდგომი ანგარიშგებისთვისაც.   შესაბამისად, 
მიზანშეწონილია (კოლექტიური) მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის შექმნა და 
შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება პროცესის ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად.  

1-ლი ეტაპი: მწარმოებლებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერა   

მგვ ორგანიზაციის შესაქმნელად, პირველ რიგში, აუცილებელია მწარმოებლებს 
(იმპორტიორები, მწარმოებლები) შორის თანამშრომლობის დამყარება ახალი ტექნიკური 
რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად ძალისხმევის 
გაერთიანების თაობაზე ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერის გზით. ლიდერობა 
საკუთარ თავზე შეიძლება ბიზნეს ასოციაციებმა აიღონ, ვინაიდან სწორედ ისინი იცავენ 
საკუთარი წევრების ინტერესებს სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში. ამ პროცესს შესაძლოა 
ხელი შეუწყოს მთავრობამ, თუმცა ხელისუფლების მხრიდან არ უნდა ხდებოდეს ამ 
პროცესში ჩარევა ან ზედამხედველობა. პროცესის წარმატებისთვის გადამწყვეტი 
მნიშვნელობა აქვს მწარმოებლებსა და იმპორტიორებს და მთავრობას შორის 
თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების აუცილებლობის სათანადოდ გააზრებას.  

მე-2 ეტაპი: მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის პილოტური პროექტის 
ტექნიკური დავალების მომზადება   

მგვ ორგანიზაციის შექმნის ხელშემწყობი ერთწლიანი პილოტური პროექტის 
განხორციელება შეიძლება დაიწყოს ყველა დაინტერსებული მხარის ტექნიკური 
დავალებების მომზადებით. პილოტური პროექტი შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც 
ნარჩენების შეგროვების მექანიზმის, მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობისა და 
გადასახადების დადგენის საცდელი საშუალება. პროექტის სავარაუდო ბიუჯეტი 350,000 
ლარს შეადგენს. პროექტის დაფინანსება შესაძლებელია ნაწილობრივ კერძო წყაროებიდან 
(სულ მცირე 20%) და დონორი ორგანიზაციების დახმარებით (80%-მდე)..    

ესტონეთში მსგავსი საცდელი პროექტის განხორციელებით მნიშვნელოვანი დადებითი 
შედეგები იქნა მიღებული. პროექტის ბიუჯეტში არ უნდა იყოს გათვალისწინებული 
სარეზერვო ფონდის გადასახადები და საოპერაციო ხარჯები, რომელიც ორგანიზაციას 
ერთი წლის შემდეგ ექნება. პროექტის დაფინანსება არამომგებიან (გრანტების) 
საფუძველზე უნდა მოხდეს. საქართველოში მწარმოებლის გაფართოებული სქემების 
მუშაობისა და მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციების შექმნის გამოცდილების 
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არარსებობის გამო, სასურველია ბიუჯეტში შეტანილ იქნეს გაუთვალისწინებელი 
ხარჯები, რომლებიც ეროვნული და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ გაწეული 
საქმიანობის ანაზღაურებას მოხმარდება.    

1.6 შემდგომი მოქმედებები 

ავტორიზაციის მიღება სამინისტროსგან  

ზემოთ აღწერილი პირველი ორი ეტაპის დასრულების შემდეგ, საჭიროა მწარმოებლის 
ვალდებულების ორგანიზაციის დარეგისტრირება და გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროსგან ავტორიზაციის მიღება. პილოტური პროექტის ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან შედეგად შეიძლება ჩაითვალოს შევსებული სარეგისტრაციო ფორმა. ამის 
შემდეგ მგვ ორგანიზაციას შეუძლია ჩაატაროს პირველი საერთო კრება (გენერალური 
ასამბლეა) და აირჩიოს დირექტორთა საბჭო. მუნიციპალიტეტებისა და ნარჩენების 
მართვის ფორმალურ სექტორში ჩართული ოპერატორების ჩართულობა პროცესის საწყის 
ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ისეთ დიდ ურბანულ დასახლებაში, 
როგორიც თბილისია.  

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან ავტორიზაციის მიღების 
ვალდებულება განსაზღვრულია ტექნიკურ რეგლამენტში. ავტორიზაციის მისაღებად მგვ 
ორგანიზაციამ სამინისტროში უნდა წარადგინოს შესაბამისი განაცხადი. განაცხადში 
შესატანი ინფორმაცია მოცემულია ნახ. 5-ზე. განაცხადის დამტკიცების შემდეგ მგვ  
ორგანიზაციას ეკისრება ანგარიშგების ვალდებულებები. 

 

ნახ.  5: განაცხადში შესატანი ინფორმაცია  
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სამართლებრივი ფორმა  

ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად და საერთაშორისო გამოცდილების 
გათვალისწინებით (იხ. ნახ. 6), მგვ ორგანიზაცია არამომგებიანი უნდა იყოს. საქართველოს 
კანონმდებლობით ამ სახის მოთხოვნას არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირის ფორმა შეესაბამება. წევრობაზე გამყარებული იურიდიულს პირს აქვს კონკრეტული 
მიზნები/ამოცანები. მის ფუნქციებში შედის ორგანიზებული თანამშრომლობის გზით 
საკუთარი წევრების საერთო მიზნების და ამოცანების შესრულება. არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრს აწარმოებს საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საჯარო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტო.   

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირი უფლებამოსილია ეწეოდეს დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო 
საქმიანობას, რომლიდან მიღებული მოგებაც უნდა მოხმარდეს არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიზნების რეალიზებას. დაუშვებელია ასეთი 
საქმიანობის შედეგად მიღებული მოგების განაწილება არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის დამფუძნებლებს, წევრებს, შემომწირველებს, აგრეთვე 
ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირებს შორის 
(საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი).  

 

„შესაბამისობის სქემა იქმნება საკანონმდებლო ნორმების შესასრულებლად, და არა მოგების 
მისაღებად“ - Ecotrel ლუქსემბურგი 

ნახ. 11: Ecotrel-ის განცხადება შესაბამისობის სქემების იურიდიული ფორმის შესახებ  

 

წევრობის ხელშეკრულებები 

ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად, მწარმოებლის გაწევრიანება მწარმოებლის 
ვალდებულების ორგანიზაციაში მწარმოებელსა და  ორგანიზაციას შორის 
ხელშეკრულების დადებით  ხდება. წევრობის ხელშეკრულება უნდა იყოს საჯაროდ 
ხელმისაწვდომი (ინტერნეტის საშუალებით) და უნდა უზრუნველყოფდეს წევრების 
თანასწორუფლებიანობას. აღნიშნული ხელშეკრულება  წარმოადგენს მწარმოებლის 
ვალდებულების ორგანიზაციაში მწარმოებლის წევრობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. 
ხელშეკრულება სხვადასხვა ასპექტებს უნდა ეხებოდეს. ცალკეული ასპექტები 
განსაზღვრულია ტექნიკურ რეგლამენტში, როგორიცაა მაგალითად, მგვ ორგანიზაციის 
წევრობა.  კერძოდ, მწარმოებელმა მგვ  ორგანიზაციის წევრობა შესაძლებელია შეწყვიტოს 
მხოლოდ საანგარიშო პერიოდის დასრულებისას, ურთიერთანგარიშსწორების შემდეგ. 
სხვა ისეთი ასპექტები, როგორიცაა მწარმოებლებისა და მგვ ორგანიზაციის 
ვალდებულებები, ან ხელშეკრულების მოქმედების ვადა (ერთი/რამდენიმე წელი, ან 
უვადო) მხარეებს შორის მოლაპარაკების საგანს წარმოადგენს.  ნახ. 7-ზე წარმოდგენილია  
Ecotrel-ის (ლუქსემბურგი) და EES-Ringlus-ის (ესტონეთის) გამოცდილების საფუძველზე 
მომზადებული წევრობის ხელშეკრულების სტრუქტურა შესაბამისი პარამეტრებით.  მგვ 
ორგანიზაციის პილოტური პროექტის ერთ-ერთი შედეგი შეიძლება იყოს წევრობის 
ხელშეკრულებების ხელმოწერა.  
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ნახ. 7: წევრობის ხელშეკრულების რეკომენდებული შინაარსი  

 

ანგარიშგება 

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სქემაში ანგარიშგება ცენტრალურ 
ელემენტს წარმოადგენს, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელია შესაბამისობის 
მონიტორინგი და წევრების თანასწორობის უზრუნველყოფა. აქედან გამომდინარე, მგვ  
ორგანიზაციებმა და შესაბამისმა სახელმწიფო უწყებებმა უნდა შეიმუშაონ ანგარიშგებისა 
და მონაცემების შეგროვების სათანადო მექანიზმები.  

 
ნახ. 12: ანგარიშგების ვალდებულებები მწარმოებლის გაფართოებული 

ვალდებულების სქემაში - საქართველო  

 წევრობის ხელშეკრულება

• მწარმოებლის ვალდებულებები
• ანგარიშგება
• შემოწმება
• გადასახადები (რეციკლირების

წინასწარი შენატანი და სარეზერვო
ფონდი

• სანქციები
• ექსკლუზიურობა

• მწარმოებლის ვალდებულების
ორგანიზაციის ვალდებულებები

• საქმიანობის პირობები
• წარმომადგენლობისა და

ანგარიშგების ვალდებულებები
• ავტორიზაცია
• გადასახადების გამოყენება

• ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
• უვადო
• შეწყვეტა მხოლოდ საანგარიშო

პერიოდის დასრულებისას, 
ურთიერთანგარიშსწორების შემდეგ**

• დანართები: 
• განმარტებები
• წერილობითი დასტური
• ელექტრო და ელექტრონული

მოწყობილობების კატეგორიები
• პროდუქტების დეკლარაციის ფორმა
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პირველია ყოველთვიური ანგარში მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების 
რეესტრში ბაზარზე განთავსებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 
რაოდენობების შესახებ. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების რეესტრის ზუსტ 
ფორმას და წარმოების წესს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება 
განსაზღვრავს. მწარმოებელმა, მოთხოვნის შესაბამისად,  ნარჩენების მართვაში ჩართულ 
ოპერატორებს უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადებისა და 
დამუშავების, მოწყობილობების დამზადებისას გამოყენებული მასალებისა და 
კომპონენტების და მათში სახიფათო ნივთიერებების არსებობის შესახებ. ექვს თვეში 
ერთხელ უნდა წარუდგინოს სამინისტროს, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო 
დეპარტამენტის მიერ დადასტურებული ინფორმაცია მის მიერ იმპორტირებული 
ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების რაოდენობის  (წონა, სახეობების 
მიხედვით ტონებში) შესახებ. გარდა ამისა, მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციამ 
სამინისტროს ყოველი წლის 15 ნოემბრამდე უნდა წარუდგინოს სამოქმედო გეგმა და 
წლიური ანგარიში (მომდევნო წელს ბაზარზე განსათავსებელი ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების წონა, სახეობების მიხედვით ტონებში). მწარმოებლის 
ვალდებულების ორგანიზაცია ვალდებულია სამინისტროს შესათანხმებლად, 
ყოველწლიურად, წარუდგინოს მომდევნო წლის სამოქმედო გეგმა, რომელიც უნდა 
შეიცავდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის 
ღონისძიებების ბიუჯეტს და გეგმას და ცნობიერების ამაღლების კომპონენტს. წლიური 
ანგარიში ასახავს გასული წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობას და შეიცავს 
ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა შეგროვების მიზნობრივი მაჩვენებლების შესრულება, 
ინვოისები და ფინანსური დოკუმენტები. ნახ. 9-ზე წარმოდგენილია ორივე დოკუმენტთან 
დაკავშირებული დეტალები. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მწარმოებლების მიერ კოლექტიური მგვ  ორგანიზაციის შექმნა, 
მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ისეთ სქემასთან შედარებით, სადაც 
მწარმოებლები და იმპორტიორები ქმნიან მწარმოებლის ვალდებულების ინდივიდუალურ 
ორგანიზაციებს და დამოუკიდებლად მოქმედებენ,  მწარმოებლებს მნიშვნელოვნად 
უმცირებს ანგარიშგების ტვირთს და უზოგავს ანგარიშგებისთვის საჭირო რესურსებს.  

 

ნახ. 13: 2020 წლის ტექნიკური რეგლამენტით სავალდებულო სამოქმედო გეგმისა და 
წლიური ანგარიშის მიმოხილვა  
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ხარჯები და გადასახადები  

რეციკლირების წინასწარი შენატანის ოდენობა მგვ ორგანიზაციის წევრებს შორის ღიად 
განისაზღვრება. დაფინანსების სტრუქტურა, მათ შორის რეციკლირების წინასწარი 
შენატანის ოდენობის დადგენა, სასურველია მოხდეს პროდუქტის კატეგორიების 
მიხედვით. ამ გზით შესაძლებელია ცალკეული კატეგორიის პროდუქტების ხარჯების 
გაზრდა უარყოფითი საბაზრო ღირებულების კომპენსაციისთვის ნარჩენების მართვაში 
ჩართულ ოპერატორებთან ხელშეკრულებების საფუძველზე. რეციკლირების წინასწარი 
შენატანი არ უნდა აღემატებოდეს ნარჩენების მართვის მომსახურების ხარჯეფექტიანად 
შესასრულებლად საჭირო ხარჯებს. მგვ ორგანიზაციის წევრებიდან გადასახადების 
შეგროვება ფინანსური განყოფილების ფუნქციებში შედის. ამ გზით, რეციკლირების 
წინასწარი შენატანი უზრუნველყოფს მოცემულ წელს ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების ნარჩენების შეგროვების წინასწარ დაფინანსებას, ხოლო დარჩენილი 
სახსრებით მოხდება მომდევნო წლის ინვოისების გადახდა. რეციკლირების წინასწარი 
შენატანის ოდენობა გამოითვლება შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით:  

• მოსახლეობიდან, ორგანიზაციებიდან ან შეგროვების პუნქტებიდან 
ნარჩენების შეგროვების ხარჯები; 

• ნარჩენების შენახვისა და დახარისხების ხარჯები - მუნიციპალიტეტები; 

• დამუშავების ხარჯები (დაშლის, აირების მოშორების, 
ტრანსპორტირებისთვის მომზადების, და სხვ. ხარჯების ჩათვლით); 

• ადმინისტრაციული ხარჯები (მაგ., ექსპორტის ნებართვა ბაზელის 
კონვენციის შესაბამისად); 

• გადაზიდვა (მაგ., ნავსადგურში ტრანსპორტირებისთვის საჭირო 
სატვირთო ავტომანქანები, კონტეინერების გადაზიდვა); 

• შემოსავალი (ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების 
ფრაქციების 1 კგ-ს ღირებულება შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ასევე 
უარყოფითი); და 

• დამატებითი ხარჯები (ფიქსირებული გადასახადი; საოპერაციო, 
ცნობიერების ამაღლების ხარჯები, და სხვ.). 

ქვემოთ მოცემულია ამონარიდი ტექნიკური რეგლამენტი #326-დან რეციკლირების 
წინასწარი შენატანის შესახებ. რეციკლირების წინასწარი შენატანის განსაზღვრის შესახებ 
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. დანართი II. 

 

 

 

 

 



მგვ ორგანიზაციის სქემა საქართველოსთვის 018 

 

ამონარიდი ტექნიკური რეგლამენტი #326-დან რეციკლირების წინასწარი 
შენატანის შესახებ  

“რეციკლირების წინასწარი შენატანი საკმარისი უნდა იყოს მწარმოებლის მიერ 
საქართველოს ბაზარზე განთავსებულ პროდუქტთან დაკავშირებული შემდეგი 
ხარჯების დასაფარად: 

• ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და დამუშავების ხარჯები, 
ნარჩენების ხელახალი გამოყენებით, მეორადი ნედლეულის რეალიზაციით 
მიღებული შემოსავლის გათვალისწინებით; 

• ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების დისტრიბუტორების მიერ ამ 
ტექნიკური რეგლამენტის მე-13 მუხლის შესაბამისად უკან დაბრუნების 
სისტემის მართვის ხარჯები;  

• ნარჩენების მფლობელების ინფორმირების ხარჯები;  
• ამ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად მონაცემების შეგროვებისა და 

ანგარიშგების ხარჯები; 
• სარეზერვო ფონდის შექმნის ხარჯები;  
• მგვ-ის ორგანიზაციის ადმინისტრაციული ხარჯები“. 

 

ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად, რეციკლირების წინასწარი შენატანის ოდენობა 
ხარჯეფექტიანობის საფუძველზე უნდა განისაზღვროს.  

გასათვალისწინებელია მგვ ორგანიზაციის რეალური საოპერაციო ბიუჯეტი. ბიუჯეტში 
უნდა შევიდეს პერსონალის, აღმასრულებელი დირექტორისა და განყოფილებების 
ხარჯები, ლოგისტიკის ხარჯები (სამუშაო ჯგუფები, მგზავრობა), საკომუნიკაციო და 
ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების ხარჯები და თავად ნარჩენების შეგროვების 
ქსელის ხარჯები. ბიუჯეტის სახსრების განაწილება უნდა შეთანხმდეს დირექტორთა 
საბჭოსა და აღმასრულებელ დირექტორს შორის. მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაციის მიერ შექმნილი სარეზერვო ფონდის სახსრები უნდა მოხმარდეს 
რეციკლირებული მასალების უარყოფითი ღირებულების კომპენსაციას და 
გაუთვალისწინებელი ხარჯების (მაგ., გაკოტრებული მწარმოებლების მიერ მიტოვებულ 
პროდუქტებთან დაკავშირებული ხარჯები) ანაზღაურებას რაოდენობრივი მიზნობრივი 
მაჩვენებლების შესრულების უზრუნველსაყოფად. სარეზერვო ფონდის სიდიდეს, 
ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად, დირექტორთა საბჭო განსაზღვრავს. 
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დანართი I: მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაციების საქართველოსთვის მისაღები 
მოდელების კვლევის ანგარიში  

1. წინაპირობები 

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება საქართველოს ნარჩენების მართვის 
კოდექსის მიერ დანერგილი ერთ-ერთი ახალი პრინციპია. მწარმოებლის გაფართოებული 
ვალდებულება არის გარემოსდაცვითი პოლიტიკური მიდგომა, რომლის თანახმადაც 
მწარმოებლის ვალდებულება საკუთარ პროდუქტზე მისი ხმარებიდან ამოღების შემდგომ 
ეტაპზეც ვრცელდება. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების მთავარი არსი 
მდგომარეობს იმაში, რომ მწარმოებლებს მათ მიერ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტების 
შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის ვალდებულება ეკისრებათ. ამგვარად, 
მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება შეიძლება ჩაითვალოს ნარჩენების მართვის 
იერარქიის შესრულების ძლიერ ინსტრუმენტად, რადგან ის ხელს უწყობს ნარჩენების 
პრევენციას, ხელახალ გამოყენებასა და რეციკლირებას. მწარმოებლის გაფართოებული 
ვალდებულება ახდენს ნარჩენების გარკვეული ნაკადების სეპარირებული შეგროვების, 
რეციკლირებისა და სხვა სახით აღდგენის სტიმულირებას. შესაბამისად, ის ხელს უწყობს 
ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლას და  ქვეყნის „მწვანე“ განვითარებას. 

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების კონკრეტული მიზნობრივი მაჩვენებლები 
განსაზღვრულია ნარჩენების მართვის ეროვნულ სტრატეგიასა (2016-2030 წწ.) და 
ნარჩენების მართვის ეროვნულ გეგმაში (2016-2020 წწ.). მიზნობრივი მაჩვენებლების 
კორექტირება მოხდა ცალკეული სპეციფიკური ნარჩენების მართვის შესახებ ტექნიკურ 
რეგლამენტებში. მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებული 
საკანონმდებლო და სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულება ყველა დაინტერესებული 
მხარის ინტენსიურ მუშაობას და ეტაპობრივ მიდგომას მოითხოვს. აღნიშნული პროცესის 
მხარდასაჭერად, პროექტის ფარგლებში გერმანული ორგანიზაციის adelphi-ის მიერ 
ჩატარდა კვლევა სხვადასხვა ქვეყანაში ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 
ნარჩენების მართვის ერთეულის (მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაცია) 
ორგანიზაციული სტრუქტურის შესწავლის მიზნით. წინამდებარე ანგარიშში 
წარმოდგენილია კვლევის პროცესის აღწერა, მთავარი მიგნებები და რეკომენდაციები 
მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის სტრუქტურის შესახებ. 

2. მეთოდოლოგია 

საქართველოში ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის 
მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის მოდელის შესამუშავებლად პირველ ეტაპზე 
ჩატარდა არსებული ლიტერატურის/დოკუმენტების შესწავლა, რომლის შედეგად შეიქმნა 
ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შეგროვების ევროკავშირში 
არსებული სქემების მონაცემთა ბაზა. აღნიშნული მონაცემთა ბაზა გამოყენებულ იქნა იმ 
პოტენციური რესპონდენტების გამოსავლენად, რომლებსაც შეეძლოთ საქართველოსთვის 
მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის სქემის შესახებ სასარგებლო ინფორმაციის 
მოწოდება. ინტერვიუებისთვის შეირჩა მწარმოებლის ვალდებულების 15 ორგანიზაცია 
(შერჩევის კრიტერიუმები მოიცავდა გეოგრაფიული დაფარვის არეალს, მოსახლეობის 
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სიმჭიდროვესა და ადგილობრივი პერსონალის ხარჯებს). პარალელულად,  adelphi-მ 
მოამზადა მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციების შექმნის ასპექტების შესწავლის 
მიზნით ნახევრად-სტრუქტურირებული ინტერვიუების ჩატარების სახელმძღვანელო. 
რესპონდენტებს სახელმძღვანელო მათთან კონტაქტის დამყარებისთანავე გაეგზავნათ. 
ინტერვიუების მიმდინარეობის პროცესში გაკეთებულ ჩანაწერებს რესპონდენტები 
ინტერვიუების დასრულების შემდეგ ეცნობოდნენ შესაბამისი განმარტებების 
გასაკეთებლად. გამოიკითხა შემდეგი ორგანიზაციები:  

• Ecotic (ესპანეთი) 
• Ecotrel (ლუქსემბურგი) 
• SENS eRecycling (შვეიცარია) 
• WEEE ირლანდია 
• El-Kretsen (შვედეთი) 
• ისლანდიის რეციკლირების ფონდი (IRF) 
• EES-Ringlus (ესტონეთი) 
• WEEE ფორუმი (მწარმოებლის ვალდებულების პან-ევროპული  ორგანიზაციის 

წევრი) 

მესამე ეტაპზე გაანალიზდა და შეფასდა ინტერვიუების შედეგები, რომლებიც 
გამოყენებული იქნა მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაციის 
მოდელის შემუშავებისთვის საქართველოში.   

 

3. ძირითადი მიგნებები 
3.1. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სისტემების სტრუქტურა  

მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციების უმეტესობა მრეწველობის ან მოვაჭრეთა 
ასოციაციების ინიციატივით არის შექმნილი. არსებობს მოდელები, რომელთა დაარსებასაც 
სახელმწიფომ შეუწყო ხელი. მაგალითად, ისლანდიის რეციკლირების ფონდი (IRF) 
ხელისუფლების, მუნიციპალიტეტებისა და მრეწველობის დარგის თანამშრომლობით 
შეიქმნა. ესტონეთში მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაცია EES Ringlus ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მწარმოებლებმა შექმნეს. პირველ წელიწადს 
ის პილოტური პროექტის სახით ფუნქციონირებდა (შეგროვების საცდელ რეჟიმში) და მას 
ფინანსურ დახმარებას სახელმწიფო უწევდა (სახელმწიფო აფინანსებდა ბიუჯეტის 90%-ს, 
ხოლო მწარმოებლები - 10%-ს, მთლიანი ბიუჯეტი 100,000 ევროს შეადგენდა).  

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შესწავლილი სისტემების უმეტესობა 
კონკურენტული და ნებაყოფლობითია, როგორიცაა, მაგალითად, EES Ringlus ესტონეთში, 
სადაც შეგროვების 75 პუნქტისგან შემდგარი ქსელის არსებობის გამო  მწარმოებლებისთვის 
მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციაში გაწევრიანება ეკონომიკურის 
თვალსაზრისით გამართლებულია. ესპანეთში ფუნქციონირებს მწარმოებლის 
ვალდებულების 9 ორგანიზაცია, ხოლო 3 კომპანია დამოუკიდებლად მუშაობს. შვედეთში 
El-Kretsen-ის გარდა არსებობს მწარმოებლის ვალდებულების მეორე ორგანიზაცია (EÅF), 
თუმცა მას საკუთარი ინფრასტრუქტურა არ გააჩნია. El-Kretsen-ის ინფრასტრუქტურის 
გამოყენების მართვა ფინანსური საკლირინგო ორგანიზაციის საშუალებით ხდება, 
რომელიც EÅF და El-Kretsen-ის შორის ნარჩენების შეგროვებისა და რეციკლირების 
ხარჯებს ანაწილებს, მაგრამ ის არ ანაწილებს ნარჩენების მოცულობებს (როგორც ეს სხვა 
ბევრ სისტემაში ხდება, მაგალითად, ნორვეგიაში, დანიასა და გერმანიაში). მწარმოებლის 
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ვალდებულებებს შორის ხარჯები ორი მაჩვენებლის საფუძველზე ხდება: i) ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ისტორიული ნარჩენების შეგროვებისა და 
რეციკლირების არსებული ხარჯები - საბაზრო წილის შესაბამისად; და ii) ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ახალი ნარჩენების შეგროვებისა და რეციკლირების 
სავარაუდო ხარჯები - ბაზარზე განთავსებული პროდუქტებისა და მათი სასიცოცხლო 
ციკლის სავარაუდო ხანგრძლივობის შესაბამისად. ირლანდიის ნებაყოფლობითი სისტემა 
მწარმოებლებს აძლევს შესაძლებლობას ან თავად შეასრულონ კანონმდებლობის 
მოთხოვნები, ან მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციაში გაწევრიანდნენ. თუმცა, 
მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის ფინანსური გარანტიების გამო, 
შესაბამისობის ინდივიდუალურ სქემას არც ერთი მწარმოებელი არ იყენებს.  

 
ნახ. 14: მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების კონკურენტულ და 

მონოპოლისტურ სისტემებში მომუშავე მწარმოებლის 
ვალდებულების გამოკითხული ორგანიზაციების რაოდენობა  

ცხრილი 3: მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სისტემების სახეები 
ქვეყნების მიხედვით   

ქვეყანა კონკურენტული მონოპოლისტური 

ესპანეთი x  

ლუქსემბურგი  x 

ესტონეთი x  

შვედეთი x  

შვეიცარია x  

ისლანდია  x 

ირლანდია x  

შეგროვების არხების სხვადასხვა მოდელების ანალიზი აჩვენებს, რომ შეგროვება 
ძირითადად საცალო სავაჭრო ობიექტებსა (საცალო მოვაჭრეების ვალდებულება შეიძლება 
შემოიფარგლოს მათ სავაჭრო სივრცეში სპეციალური სივრცის გამოყოფით, შეგროვების 
ინფრასტრუქტურაზე დატვირთვის შემსუბუქების მიზნით) და მუნიციპალიტეტებში 
შექმნილი შეგროვების პუნქტების საშუალებით და შეგროვების მობილური მეთოდებით 

5

2

competitive monopolistic



მგვ ორგანიზაციის სქემა საქართველოსთვის 022 

 

ხორციელდება. შეგროვების არხების დივერსიფიცირებისა და შეგროვების მაღალი 
მაჩვენებლების უზრუნველსაყოფად, ყველაზე ხშირად ამ მეთოდების კომბინაცია 
გამოიყენება.  

საცალო მოვაჭრეებს შეიძლება ჰქონდეთ მათთან შეგროვებული ნარჩენების ნარჩენების 
შეგროვების მუნიციპალურ ცენტრებში მიტანის ვალდებულება, ხოლო დახარისხების 
ცენტრები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მოწყობილობების დასაშლელად, რაც 
ტრანსპორტირების ხარჯებს შეამცირებს (300კმ-ზე მეტ მანძილზე ტრანსპორტირება არც 
ეკონომიკური და არც გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით არ არის გამართლებული).    

საკლირინგო ორგანიზაციები7 ხშირ შემთხვევაში მონიტორინგისა და აღსრულების 
მექანიზმადაც გამოიყენება. ცალკეულ შემთხვევებში ნარჩენების ფიზიკური შეგროვების 
ორგანიზებას თავად მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციები ან მწარმოებლის 
ვალდებულების ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების საფუძველზე კერძო სუბიექტები 
უზრუნველყოფენ. გადასახადის ოდენობა ჩვეულებრივ შეგროვებული ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების წონის (ერთ კგ-ზე) საფუძველზე 
განისაზღვრება. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების დამუშავება 
მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შესწავლილ სისტემებში 
სხვადასხვაგვარად ხორციელდება. იმ ქვეყნებში, სადაც საკმარისად დიდი რაოდენობის 
ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები წარმოქმნება (მაგ., შვედეთი), 
დამუშავება დამუშავების საკუთარო ობიექტების ქსელში ხდება. დამუშავების შემდგომი 
ეტაპების გასავლელად ნარჩენები შეიძლება რეციკლირების ობიექტებზე გაიგზავნოს. 
მცირე ზომის ქვეყნებში ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების 
მხოლოდ ნაწილობრივი დამუშავება ხდება (მაგ., ისლანდიაში ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები მხოლოდ ნაწილობრივ მუშავდება და 
შემდგომი დამუშავებისა და რეციკლირებისათვის ევროპაში იგზავნება).   

 

სასარგებლო ინფორმაცია: ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების 
შეგროვება და დამუშავება - EES Ringlus 

ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შეგროვების ორგანიზება 

• შეგროვების პუნქტების ქსელი: ხელშეკრულებები საცალო მოვაჭრეებთან ან 
მუნიციპალიტეტებთან  

• საბოლოო მომხმარებლისგან საცალო მოვაჭრემდე  
• < 400 მ² სავაჭრო სივრცე: 1:1 შეგროვების უზრუნველყოფა  
• > 400 მ² სავაჭრო სივრცე: 1:0 შეგროვების უზრუნველყოფა 
• საბოლოო მომხმარებლისგან მუნიციპალიტეტებამდე (სახელმწიფოს მიერ შექმნილი 

შეგროვების პუნქტები) 
• ორგანიზება 

 
ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების დამუშავების ორგანიზება 

• დამუშავება 

 
7 საკლირინგო ორგანიზაცია (clearinghouse) არის დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს 

მწარმოებლებს შორის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შეგროვების 
განაწილების კოორდინაციას, რეგისტრაციასა და მონიტორინგს. მის ფუნქციებში ასევე შეიძლება 
შედიოდეს შეგროვების პუნქტების გეოგრაფიული და/ან მწარმოებლებს შორის ფინანსური წილის 
განაწილება. 
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o ღია ტენდერების საშუალებით 
o საუკეთესო თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ობიექტების 

საშუალებით  
• ურთიერთგაგების მემორანდუმი/ხანგრძლივვადიანი ხელშეკრულება EES-Ringlus-

სა და მუნიციპალიტეტბს შორის  
• EES-Ringlus-ის  ხელშეკრულება ნაგავსაყრელის ოპერატორთან (ყოველთვიური 

გადასახადი ნაგავსაყრელით სარგებლობისთვის; 100 ევრო ნარჩენების გარკვეულ 
ფართობზე განთავსებისთვის; ნარჩენები EES-Ringlus-ის საკუთრებას წარმოადგენს)   

 
3.2. მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციების სტრუქტურა  

გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციების უდიდესი 
ნაწილის სამართლებრივი ფორმა არამომგებიანი იურდიული პირია (იხ. ნახ.2). მხოლოდ 
ესპანეთის Ecotic-ს აქვს მომგებიანი ორგანიზაციის სტატუსი (იხ. ნახაზი ქვემოთ). 
გამოკითხული არამომგებიანი ორგანიზაციების უმეტესობამ აღნიშნა, რომ ეს სტატუსი 
ხელს უწყობს სისტემის ეფექტიანობის ამაღლებას და ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების ყველა სახეობის შეგროვებას უზრუნველყოფს. ითვლება, რომ 
მომგებიანი სისტემები, შემოსავლების გაზრდის მიზნით, ძირითადად მაღალი 
ღირებულების მქონე ფრაქციების შეგროვებაზე არიან ორიენტირებული.  

“შესაბამისობის სქემა არა მოგების მისაღებად, არამედ საკანონმდებლო სტანდარტების 
შესასრულებლად არის შექმნილი.” 

- Ecotrel, ლუქსემბურგი 

 

 

ნახ. 15: მწარმოებლის ვალდებულების გამოკითხული ორგანიზაციების სამართლებრივი 
ფორმა  

მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციების ვალდებულებები ქვეყნების მიხედვით 
განსხვავებულია. მათ უმეტესობას აქვს ფინანსური ვალდებულება, რომელიც მოიცავს 
ჩაბარების სისტემების დაფინანსებას, შეგროვებისთვის სახსრების გადარიცხვას და სხვა 
ასპექტებს (ასეთია სულ 5 ორგანიზაცია, მაგ., შვედეთის El-Kretsen და WEEE ირლანდია ამ 

მომგებიანი, 1

არამომგებიანი, 
6
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ფუნქციას საკლირინგო ორგანიზაციის საშუალებით ასრულებენ). ორ გამოკითხულ 
ორგანიზაციას, ფინანსურ ვალდებულებასთან ერთად, ფიზიკური ვალდებულებებიც, 
როგორიცაა ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შეგროვება, 
დამუშავება ან ინფრასტრუქტურის მოწყობა, აქვთ (Ecotic ესპანეთში და EEEs-Ringlus 
ესტონეთში). საინფორმაციო ვალდებულება (მაგ., ცნობიერების ამაღლება, ანგარიშგება 
შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობის შესახებ, მონაცემების გადამოწმება), სხვა 
ვალდებულებებთან ერთად  (იხ. ნახ. 4), 3 ორგანიზაციას აქვს. ესენია EES-Ringlus 
(ესტონეთი), Ecotic (ესპანეთი) და ისლანდიის რეციკლირების ფონდი (IRF). ესტონური 
კომპანიის შემთხვევაში ვალდებულებებში ყოველწლიური საინფორმაციო კამპანიების 
ჩატარება შედის. შვედეთში, ცნობიერების ამაღლების ცალკეულ ღონისძიებებს 
შეგროვების სქემები მუნიციპალიტეტებთან ერთად ატარებენ, რომლებსაც ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შეგროვების შესახებ საზოგადოების 
ინფორმირების ვალდებულება აქვთ:  

ნახ. 16: ფინანსური, ფიზიკური ან საინფორმაციო ვალდებულებების მქონე მწარმოებლის 
ვალდებულების ორგანიზაციების რაოდენობა  

რაც შეეხება საკუთრების ფორმას, ორგანიზაციების უმეტესობა კერძოა, ისლანდიის 
რეციკლირების სახელმწიფო ფონდის (IRF) გამოკლებით  (იხ. ნახ. 5).   

სასარგებლო ინფორმაცია: საკუთრების  ფორმა  

El-Kretsen (შვედეთი) 

• კერძო 
• დირექტორთა საბჭო: 

o ფილიალების მმართველი დირექტორები  
o აღმასრულებელი დირექტორი 

• არაფორმალური საკონსულტაციო საბჭო  
• პერიოდული შეხვედრები მსხვილ მწარმოებლებთან მათი მოსაზრებების 

გასაზიარებლად  
• სკანდინავიის სხვა ქვეყნებში მომუშავე მწარმოებლების კოორდინაცია   

ისლანდიის რეციკლირების ფონდი (IRF) 

• სახელმწიფო: სახელმწიფო სააგენტო  

5

2

3

Financial responsibility Physical responsibility Informative responsibility
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• 7 წევრისგან შემდგარი საბჭო (რომლებიც წარმოადგენენ ვაჭრობისა და მრეწველობის 
დარგებს, მუნიციპალიტეტებსა და მთავრობას). 

• საბჭოში უმრავლესობას ვაჭრობისა და მრეწველობის დარგების წარმომადგენლები 
ქმნიან  

• მჭიდრო თანამშრომლობა სამინისტროსთან, გარემოს დაცვის სააგენტოსთან  

 

 
ნახ. 17: კერძო/სახელწიფო საკუთრებაში არსებული მწარმოებლის ვალდებულების 

ორგანიზაციების რაოდენობა  

რაც შეეხება ორგანიზაციის სტრუქტურას, არსებობს სხვადასხვა მოდელები, რომელთა 
შერჩევა ორგანიზაციის ზომისა და ფუნქციების შესაბამისად უნდა მოხდეს. ისეთ მცირე 
ორგანიზაციას, როგორიცაა EES-Ringlus სამი თანამშრომლით, სტრუქტურული 
ქვედანაყოფები არ სჭირდება, თუმცა მსხვილ ორგანიზაციებში რამდენიმე განყოფილება ან 
სტრუქტურული ქვედანაყოფია.  

მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციაში შეიძლება იყოს შემდეგი განყოფილებები: 

• მმართველი დირექტორი 
• ადმინისტრაცია 
• ოპერაციები 
• მარკეტინგი 
• ფინანსები 
• საინფორმაციო ტექნოლოგიები 
• მომხმარებლების მომსახურება/კომუნიკაცია პროექტის ფარგლებში 

(მწარმოებლებთან) 
• კომუნიკაცია 

o წევრებთან/ პროექტის ფარგლებში 
o მუნიციპალტეტებთან 
o სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან (მაგ., უნივერსიტეტებთან) 

• საკუთარი ინფრასტრუქტურის მართვა:  

კერძო, 6

სახელმწიფო, 1
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o შეგროვება 
o ტრანსპორტირება 

ზოგიერთ ორგანიზაციაში, მაგალითად  Ecotic-ში, შექმნილია სამუშაო ჯგუფები. ამ 
ორგანიზაციაში არსებული ხუთი სამუშაო ჯგუფი პროდუქტების სხვადასხვა 
კატეგორიებზე მუშაობს და ერთმანეთს გამოცდილებას კვარტალურ შეხვედრებზე 
უზიარებს. თითოეულ ჯგუფში დაახლოებით 10 წევრია. ჯგუფში გაწევრიანება ყველა 
შესაბამისი დარგის ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. მსხვილ კომპანიებს სამუშაო 
ჯგუფებში სულ მცირე ერთი წარმომადგენელი ჰყავთ. უნდა აღინიშნოს, რომ სამუშაო 
ჯგუფების უმეტესობა უსასყიდლოდ მუშაობს. მწარმოებლები ამ პროცესს მხარს სისტემის 
სტრუქტურის გაძლიერების მიზნით უჭერენ.  

 

სასარგებლო ინფორმაცია: ორგანიზაციის სტრუქტურა 
(განყოფილებები/სტრუქტურული ქვედანაყოფები) 

El-Kretsen (შვედეთი) 

• მარკეტინგი, ინფორმაცია: 1 ადამიანი  
• მომხმარებლებთან დაკავშირებული საკითხები (მწარმოებლებთან): 2 ადამიანი 
• შეგროვება და ტრანსპორტირება (საკუთარი ინფრასტრუქტურა; რეციკლირებამდე 

ნარჩენების დასაწყობების ადგილი): 1 ადამიანი 
• შეგროვების პუნქტები: 2 ადამიანი 
• კონტაქტი მუნიციპალიტეტებთან (ქოლგა ორგანიზაციების ქვეშ გაერთიანებული 

მუნიციპალიტეტები, კონტაქტი ამ ქოლგა ორგანიზაციებთან): 1 ადამიანი 
• თანამშროლობა უნივერსიტეტებთან და პროექტებთან, სამომავლო პროექტები: 1 

ადამიანი 
• საინფორმაციო ტექნოლოგიები 
• მმართველი დირექტორი 

SENS (შვეიცარია) 

• ხელმძღვანელობა 
• ფინანსური განყოფილება 
• ხარჯების განყოფილება 
• მარკეტინგის განყოფილება  

WEEE ირლანდია  

• აღმასრულებელი დირექტორი: კორპორატიული მმართველობა, დამოუკიდებელი 
დირექტორი  

• დირექტორთა საბჭო: საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს სქემის სტრატეგიულ 
მიმართულებებთან, შესყიდვებთან დაკავშირებით  

• ბატარეების საკოორდინაციო კომიტეტი  
• შესაბამისობის ჯგუფი 
• ბატარეებისა და პროექტების ჯგუფი 
• მარკეტინგის ჯგუფი 
• 1-2 ადამიანი ერთ ჯგუფში 

3.3. ხარჯები და გადასახადები  
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გამოიყენება ორი ფინანსური მოდელი: გეგმიური გადახდა და წინასწარ გადახდა. 
მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სისტემები ფარავენ როგორც მხოლოდ 
ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების (El-Kretsen), ასევე ნარჩენების მართვის 
ყველა ეტაპზე წარმოქმნილ  ყველა ხარჯს (Ecotic). დეტალური ინფორმაცია მწარმოებლის 
ვალდებულების თითოეული ორგანიზაციის შესახებ წარმოდგენილია ცხრილი 1-ში. 
რეციკლირების წინასწარი გადასახადი ქვეყნების უმეტესობაში მთავარ ფინანსურ 
მექანიზმს წარმოადგენს. მაგალითად, შვეიცარიაში, ეს გადასახადი SENS-ს (შვეიცარიის 
მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაცია) ერიცხება, რომელიც მიღებულ სახსრებს 
რეციკლირების, შეგროვებასა და ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად იყენებს. 
ისლანდიაში ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების რეციკლირების წინასწარი 
გადასახადის ამოღება ხდება საბაჟო უწყების მიერ აღნიშნული პროდუქციის იმპორტის 
შემთხვევაში და საგადასახდო უწყებების მიერ - ადგილობრივი ნაწარმის შემთხვევაში. 
იმის გამო, რომ ისლანდიის რეციკლირების ფონდი (IRF) სახელმწიფო ორგანიზაციაა, 
გადასახადების გადახდა სახელმწიფო სისტემების საშუალებით (საბაჟო უწყება, 
საგადასახადო უწყება) ხდება, გროვდება მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციაში 
და შემდეგ ნაწილდება (მაგ., ხელფასებზე).  

ცხრილი 4: მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ცალეკული სისტემების 
მიერ დაფარული ხარჯები  

მწარმოებლის 
გაფართოებული 
ვალდებულების 
სისტემის მიერ 
დაფარული ხარჯები  

Ecotic Ecotrel EES 
Ringlus 

El-Kretsen SENS IRF 

შეგროვება x x x x x x 

ტრანსპორტირება x  x x x x 

დამუშავება x x x  x x 

განთავსება x  x   x 

ცნობიერების ამაღლება x x x  x  

 

რეციკლირების გადასახადის ოდენობა დამოკიდებულია სხვადასხვა პარამეტრებზე, მათ 
შორის საბაზრო ფასებსა და საოპერაციო და მართვის რეალურ ხარჯებზე, რომელთა 
დადგენა შესაძლებელია ნარჩენების დამუშავებასა და შეგროვებაზე გამოცხადებული 
ტენდერების შედეგების,  თოთოეული კატეგორიისათვის განსაზღვრული საოპერაციო 
ხარჯების, ან ანგარიშებში ხარჯების განაწილებისა და პროდუქტების კატეგორიების 
მიხედვით ორგანიზაციის წევრების საბაზრო წილის საფუძველზე. ზუსტი ოდენობა 
შეიძლება დაადგინოს დირექტორთა საბჭომ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის 
მონაწილეობით (მაგ., ისლანდიაში და ირლანდიაში) ან სამუშაო ჯგუფმა (მაგ., 
შვეიცარიაში, სადაც დირექტორთა საბჭოს ვეტოს უფლება აქვს). ესპანეთში გადასახადის 
ოდენობა დამოკიდებულია ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების 
დეკლარირებულ რაოდენობასა და სახეობაზე (ევროკავშირის დირექტივით 
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განსაზღვრული კატეგორიების, ქვე-კატეგორიებისა და ესპანეთის სამინისტროს კოდების 
შესაბამისად). მაგ., ნათურების შემთხვევაში ფასი ერთეულზე და არა 1 კგ-ზე. ესტონეთში 
საწევრო გადასახადი თვეში 65 ევროს შეადგენს. გადასახადის ოდენობა 140-ივე 
წევრისთვის თანაბარია და ისინი ამ გადასახადს ყოველთვიურად იხდიან. გარდა ამისა, 
გადასახადი ბაზარზე განთავსებული პროდუქტების საფუძველზეც განისაზღვრება 
(კატეგორიებისა და თითოეული პროდუქტის საბაზრო წილის შესაბამისად). ისლანდიაში 
გადასახადი დადგენილია კატეგორიების მიხედვით პროდუქტის წონის საფუძველზე. იხ. 
ცხრილი 2.   

ცხრილი 5: ელექტრო და ელექტონული მოწყობილობების ნარჩენების თითეოულ 
კატეგორიაზე  IRF-ის მიერ დაწესებული გადასახადი (ვალუტის 
კურსი 2019 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით: 138,18 ისლანდიური 
კრონი = 1,00 ევრო)  

N კატეგორია  ისლანდიური 
კრონი/კგ 

ევრო/ტონა 

1 მაცივრები და 
საყინულეები 

47 340 

2 ეკრანები 130 941 
3 ნათურები 25 181 
4 მსხვილი საყოფაცხოვრებო 

ტექნიკა 
22 159 

5 წვრილი საყოფაცხოვრებო 
ტექნიკა 

16 116 

6 საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო 
მოწყობილობები 

13 94 

 

სასარგებლო ინფორმაცია: ხარჯები და გადასახადები – El-Kretsen 

გადასახადის ოდენობის დადგენა:  

• სხვადასხვა კატეგორიების წილი ბაზარზე; ერთობლივი შეგროვება; რეალური 
ხარჯები  

• ოდენობა ბაზარზე განთავსებული პროდუქციის შესაბამისად, მაგრამ გადახდა 
მიმდინარე დღის გათვლების საფუძველზე  

• მაგ., ტელევიზორების ხარჯი: ახალ ტელევიზორებზე უნდა გადანაწილდეს ბაზარზე 
მათი წილის შესაბამისი ხარჯი  

• ერთიანი ხელშეკრულება ყველა მუნიციპალიტეტთან (290) (ფიქსირებული 
გადასახადი 1 კგ შეგროვებულ ნარჩენზე) 

• ხელშეკრულებები სატრანსპორტო კომპანიებთან შეგროვებული ნარჩენების 
დამუშავების ობიექტებზე გადასატანად  

• ხელშეკრულებები რეციკლირების განმახორციელებლებთან:  
o გარკვეული ოდენობა ერთ კგ-ზე, კატეგორიის მიხედვით (საყინულეები, 

მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, მცირე ზომის მოწყობილობები, 
ნათურები ბატარეები).  
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o მცირე ობიექტი, სადაც მცირე ზომის ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების ნარჩენების 2% მუშავდება და აჩვენებს, რა მასალა 
შეგროვდა, რამდენ ხანს გრძელდება დაშლის პროცესი, და ა.შ.  

o დამუშავებული მასალა, შემოსავლის მიღების მიზნით, იყიდება  
• ჩვენი შემოსავლის 2/3 მასალების გაყიდვიდან გროვდება  
• შემოსავლის წლიური ცვალებადობა, რომელიც დამოკიდებულია  

o მსოფლიო ბაზარზე  მეორადი მასალების ფასებზე და 
o ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების 

შემადგენლობაზე (ბევრი კომპიუტერი კარგია, ბევრი კინესკოპური 
ტელევიზორი ცუდია).  

• ხელშეკრულებები დაახლოებით 2000 მწარმოებელთან (იმპორტიორები და 
მწარმოებლები):  

o გარემოსდაცვითი გადასახადი (შემოსავლის 1/3).  
o გადასახადში ასახულია შეგროვებისა და დამუშავების ხარჯი და 

მასალების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი 
o გადასახადი დამოკიდებულია პროდუქტის კატეგორიაზე (ბაზარზე 

განთავსებული დიდი მონიტორების გადასახადში შესულია ძველი 
დიდი მონიტორების შეგროვების ხარჯი, კინესკოპური მონიტორების 
რაოდენობა დაახლოებით 20%-ია.   ზოგიერთ კატეგორიაზე, 
მაგალითად, კომპიუტერებზე და სატელეკომუნიკაციო საშუალებებზე 
გადასახადი საერთოდ არ არის)  

• წლიური ანაზღაურება მთელი წლის ხარჯების შეჯამების შემდეგ: ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების დადებითი ბალანსის მქონე 
კატეგორიების შემთხვევაში (ძალიან მაღალი გადასახადის/მოსალოდნელზე 
მეტი შემოსავლის მიღების გამო)  შესაძლებელია ამ პროდუქტების 
მწარმოებლების მიერ გადახდილი გადასახადის უკან დაბრუნება.  

 

3.4. მონიტორინგი და ანგარიშგება   

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სისტემების შესწავლის შედეგად 
მონიტორინგისა და ანგარიშგების სხვადასხვა სახის მოთხოვნები გამოიკვეთა: 

• მწარმოებლები უნდა გაწევრიანდნენ ნარჩენების შეგროვების ეროვნულ სისტემაში 
(რომელიც შეგროვების ვალდებულებას ითვალისწინებს) 

• დოკუმენტაციის წარმოება: 
o ფინანსური გარანტიები და პოტენციალი 
o მასალების დამუშავება  
o შესაბამისობა გარემოსდაცვით სტანდარტებთან/კანონმდებლობასთან   
o შესაბამისობა მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის 

მოთხოვნებთან  
• სითხეებისა და სხვა მასალების გაჟონვის შემოწმება   

ზოგიერთი ორგანიზაცია ვალდებულია საკუთარ ქვეყანაში მუშაობის პროცესში 
დააკმაყოფილოს ევროკავშირის სტანდარტები და ნორმები. ესტონეთში შეგროვების 
პუნქტების მინიმალური რაოდენობა (მოცემულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის 
სიმჭიდროვის მიხედვით) კანონით არის განსაზღვრული. კანონი ასევე განსაზღვრავს, რომ 



მგვ ორგანიზაციის სქემა საქართველოსთვის 030 

 

მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს არასამთავრობო 
არამომგებიანი ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმა. შვედეთში, მხოლოდ სასურველი 
ნარჩენების შეგროვების პრაქტიკის თავიდან აცილების მიზნით, აკრძალულია 
მწარმოებლების შერჩევა, ნარჩენების მხოლოდ ერთი სახეობისა და მხოლოდ დიდ 
ქალაქებში შეგროვება. ირლანდიაში სავალდებულოა საინფორმაციო და ცნობიერების 
ამაღლების კამპანიების ჩატარება, მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის წევრების 
ინფორმირება და ხელისუფლებისა და მისი წევრებისათვის ორგანიზაციის ფინანსური 
ანგარიშების მომზადება. 

მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციების ეფექტიანობის მონიტორინგის ჩატარების 
ვარიანტები:  

• დამოუკიდებელი აუდიტორების და/ან სახელმწიფო ინსპექტორების მიერ 
ჩატარებული შემოწმებები  

• წარმოდგენილი ინვოისების საფუძველზე ჩატარებული შემოწმება (ბაზარზე 
განთავსებული პროდუქციის დეკლარაცია) 

• უშუალოდ მწარმოებლებისგან მიღებული მონაცემები (ზედმეტი ანგარიშგების 
თავიდან აცილება)  

მწარმოებლების მიზნობრივი მაჩვენებლების შესრულების მონიტორინგის ვარიანტები 
(შესაძლებელია რამდენიმე ვარიანტის კომბინაციაც):  

• რეგიონული მონიტორინგი ადგილობრივი ადმინისტრაციების მხრიდან (მაგ., 
ნარჩენების სააგენტო შვედეთში)  

• წლიური ანგარიშების წარდგენა სამინისტროში (შეგროვების მიზნობრივი 
მაჩვენებლების შესრულების თაობაზე) 

• ნარჩენების მართვაში ჩართული კომპანიების მიერ მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაციისთვის ანგარიშების წარდგენა შეგროვებული და დამუშავებული 
ნარჩენების რაოდენობების შესახებ    

• საბაჟო და საგადასახადო უწყებების მიერ მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაციისთვის ანგარიშების წარდგენა ბაზარზე განთავსებული ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების რაოდენობების შესახებ. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მონიტორინგის სქემის განხორციელება დიდ ხარჯებს მოითხოვს. 
პატარა სახელმწიფოებში (ლუქსემბურგი, ესტონეთი, შვეიცარია) ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების რაოდენობა იმდენად მცირეა, რომ 
ღირებულებათა მთლიანი ჯაჭვის აუდიტის ხარჯი მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაციების ფინანსურ შესაძლებლობებს სცილდება.  

ქვეყნების დიდი ნაწილში ანგარიშგების წესი ელექტრონულ საშუალებებზეა 
დამყარებული, რომლებიც ფორმით წარმოებული, იმპორტირებული თუ 
ექსპორტირებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების და ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების  მონაცემთა ბაზებს წარმოადგენ. ესპანეთში 
ინფორმაცია ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების (წონა, 
ერთეულების რაოდენობა, წარმოშობა, იმპორტი, ექსპორტი, მწარმოებლები) ერთიან ონ-
ლაინ პლატფორმაზე გროვდება. ასევეა ესტონეთშიც, სადაც შექმნილია ეროვნული ონ-
ლაინ რეესტრი. შემგროვებლებს, რომლებსაც არ აქვთ კავშირი მწარმოებლებთან, მათ მიერ 
შეგროვებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ 
ანგარიშგება ამავე რეესტრის საშუალებით შეუძლიათ. შვედეთში მწარმოებლები 
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ამზადებენ ყოველთვიურ ანგარიშებს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 
რაოდენობისა და წონის შესახებ ნარჩენების 6 კატეგორიისა და 60-70 ქვეკატეგორიის 
მიხედვით. მწარმოებლების დონეზე მომზადებული კონსოლიდირებული ანგარიში 
შვედეთის გარემოს დაცვის სააგენტოს ეგზავნება (El-Kretsen-ის დონეზე მზადდება 
ანგარიში შეგროვებული რაოდენობების შესახებ). შვეიცარიაში წელიწადში ორი ანგარიში 
მზადდება: ტექნიკური ანგარიში (რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, შეიცავს 
ინფორმაციას მასალების ნაკადების შესახებ) და ფინანსური ანგარიში (გამჭვირვალედ 
წარმოდგენილი შემოსავლები და ხარჯები). ასევე მზადდება ფინანსური აუდიტის 
ანგარიში („ხარვეზების ანალიზი“), რომელიც ხარჯების მიზნობრიობას ადასტურებს.   

სასარგებლო ინფორმაცია: ანგარიშგების წესი – WEEE ირლანდია 

• ყველა მწარმოებელი ვალდებულია დარეგისტრირდეს დამოუკიდებელ 
საკანონმდებლო ორგანოში  

• ანგარიშები დამყარებულია ინვოისებზე -> არ არსებობს სქემის მიმართ 
ანგარიშვალდებულება, როგორც ეს ევროკავშირის სახელმწიფოების დიდი 
ნაწილშია  

• WEEE ირლანდიას ანგარიშებს დამოუკიდებელი ორგანო უმზადებს   
• ყოველთვიური ანგარიშები საბაზრო წილის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად  
• WEEE ირლანდიას ეგზავნება ინვოისების მონაცემები და არა საბაზრო 

მონაცემები   
• აუდიტორული შემოწმებების ინტენსიური პროგრამა გამოწვევას წარმოადგენს  
• საჯარო რეესტრი ამოწმებს და აქვეყნებს ხილულ გადასახადებს ცალკეულ 

მოწყობილობებზე; ხილული ხარჯი შესულია გადასახადის ოდენობაში 
(ნათურები 15 ცენტი, LED ტელევიზორები -  5 ცენტი, დიდი ტელევიზორები - 5 
ევრო)  

• ანგარიში ხილული გადასახადების ინვოისების შესახებ; დამატებითი 
გადასახადის დაწესება იმ კატეგორიებისთვის, რომლებსაც ხილული 
გადასახადი არ აქვთ  

• ანგარიში შეგროვებული ნარჩენების გარემოსდაცვითი მართვის შესახებ  
• რეციკლირების ხარისხის სტანდარტები მწარმოებლებისა და მწარმოებლის 

ვალდებულების ორგანიზაციებისთვის 
• შავი ყუთის სისტემა; კოორდინაციის უზრუნველყოფა; მონაცემების 

კოორდინაცია კომერციული თვალსაზრისით გონივრული გზით. 

მწარმოებლის მიზნობრივი მაჩვენებლების შეუსრულებლობის შემთხვევაში 
ადმინისტრაციის მიერ დაკისრებული ჯარიმები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
აღსრულების მექანიზმად. თუ ესპანეთის რომელიმე რეგიონში მიზნობრივი მაჩვენებლები 
არ სრულდება, ამ რეგიონში კონკრეტულ დარგებზე მიმართული ცნობიერების ამაღლების 
კამპანიების ჩასატარებლად დამატებითი სახსრები გამოიყოფა. დასახელდა მიზნობრივი 
მაჩვენებლების შესრულების ხელშემშლელი ცალკეული ფაქტორები. მაგალითად, Ecotrel-
მა აღნიშნა მიზნობრივი მაჩვენებლების არასწორად დადგენის პრობლემა, რომელიც ხელს 
უშლის მათ შესრულებას. მეორადი საკომუნიკაციო ტექნიკის აფრიკის ან აზიის ქვეყნებში 
ექსპორტი ასევე უარყოფითად მოქმედებს შეგროვების მაჩვენებლებზე, ვინაიდან 
ევროკავშირის ბაზარზე განთავსებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 
შეგროვება, რომლებიც გათვალისწინებული შეგროვების მიზნობრივ მაჩვენებლებში, მათი 
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ნარჩენად გადაქცევის შემდეგ შესაბამისობის ადგილობრივი სქემების საშუალებით ვეღარ 
ხდება. 

3.5. მნიშვნელოვანი ასპექტები და გამოცდილება 

ინტერვიუერების მიერ გაზიარებული არსებული ორგანიზაციების ძლიერი მხარეები და 
ნაკლოვანებები შეჯამებულია ქვემოთ:  
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•მგვ სისტემების ძლიერი მხარეები
•არამომგებიანი სტატუსი სამართლიანი 
თამაშის წესებს უზრუნველყოფს: მისაღები, 
არ არის კონკურენცია გადასახადებსა და 
გამოსდაცვით საქიანობასთან 
დაკავშირებით 

•თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტებთან 
და ფილიალებთან 

•მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაციების, რეციკლირების 
განმახორციელებლებისა და 
მუნიციპალიტეტების მკაფიოდ 
განსაზღვრული როლები 

•ნაყოფიერი დიალოგი მთავრობას, 
ადგილობრივ ხელისუფლებასა და 
ვაჭრობისა და მრეწველობის დარგებს 
შორის 

•დაინტერებული მხარეების ჩართულობის 
პლატფორმა: შეხვედრები, სავაჭრო 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის 
ადვილად დამყარების შესაძლებლობა, და 
სხვ. 

•მწარმოებლები დირექტორთა საბჭოში

•შედარებადი ფასები და ხილული 
გადასახადების სისტემა 

•ნებაყოფლობითი სქემები: არავითარი 
პრობლემები იმ კომპანიებთან, რომლებსაც 
სისტემისთვის გვერდის ავლა სურთ

•მარტივი სტრუქტურა

•პიდაპირი ხელშეკრულებები 
ოპერატორებთან აადვილებს კონტროლს 
(შეგროვებაში, ტრანსპორტირებასა და 
დამუშავებაში ჩართულ კომპანიებს შორის 
მრავლობითი ხელშეკრულებების 
საჭიროების თავიდან აცილება)

•კანონმდებლობაში მკაფიოდ გაწერილი 
წესები კონკურენტულ სისტემაში მუშაობის 
შესახებ 

•გამჭვირვალობა დაინტერესებულ 
მხარეებთან

•მგვ სისტემების გამოწვევები 
•სქემის შეზღუდული შესაძლებლობები, 
სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს 
იმპორტიორებთან და ონ-ლაინ 
გაყიდვებთან დაკავშირებით (შვეიცარია)

•საჭიროა მეტი აუდიტორული 
შემოწმებების ჩატარება (ირლანდია)

•საერთო ევროპულ დონეზე შექმნილი 
მწარმობელის ვალდებულების 
ორგანიზაციის მუშაობა უფრო ადვილი 
იქნება 

•ყველა ობიექტი ყველა სახის ნარჩენს არ 
ემსახურება 

•"ხვრელები": 

• ონ-ლაინ გაყიდვები: 
არაკეთილსინდისიერი მეთოდების 
ხელშეწყობა

• საზღვარგარეთ ყიდვა და 
შვეიცარიაში განთავსება (მაგ., 
სამზარეულოს ტექნიკის მწარმოებლები 
სამხრეთ გერმანიაში)

•ანგარიშგების სტრუქტურა 
მულტინაციონალური კომპანიებისათვის 
რთულია, რადგან ის არ არის 
ჰარმონიზებული ევროპის მასშტაბით 

•(არაფორმალურ) შემგროვებლებს აქვთ 
კანონმდებლობის მოთხოვნების 
შესრულებისა და სახელმწიფოს მიმართ 
ანგარიშგების ვალდებულება  

•ცნობიერების მაღალი დონე 
უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს 
დასაწყისშივე, აუცილებელია 
სახელმწიფოს ძლიერი მხარდაჭერა

• ნარჩენების მართვის არსებული 
სისტემის/ჯართის შემგროვებლების 
ინტეგრირება, არაფორმალური არხების 
შემცირება (-> ქცევის ცვლილება) 

•ეროვნული და საერთაშორისო 
მწარმოებლების/იმპორტიორების 
ჩართულობა

•დაფინანსება უნდა იყოს ისეთი 
მიმზიდველი, რომ რეციკლირება 
ადგილზე განხორციელდეს 

•გრძელვადიანი ფინანსური მდგრადობა 
(მაქსიმალური ხარჯეფექტიანობა)
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დანართი II: რეციკლირების წინასწარი შენატანის 
ოდენობის გამოთვლა  

წინაპირობები 

• ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები მომხმარებლებს, ან მათი 
სახელით მოქმედ პირებს მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის მართვაში 
არსებულ შეგროვების პუნქტებში მიაქვთ  

• შეგროვებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები 
მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის საკუთრებას წარმოადგენს 

• რეციკლირების წინასწარი შენატანის გამოთვლა კონკრეტული წლისთვის დგინდება 
შეგროვების მაჩვენებლების საფუძველზე 

• მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციის მიერ ინფორმაციის მიწოდება  ბაზარზე 
განთავსებული პროდუქტების რაოდენობის შესახებ ხდება სწორად და დროულად  
 

რეციკლირების წინასწარი შენატანის ოდენობის გამოთვლა 

რეციკლირების წინასწარი შენატანის ოდენობის გამოსათვლელად გათვალისწინებულ უნდა 
იქნეს მგვ ორგანიზაციის მუშაობის მთლიანი ხარჯი, რომელიც მოიცავს ნარჩენების 
დამუშავების, ნარჩენების შეგროვების და ადმინისტრაციულ ხარჯებს. ვინაიდან ნარჩენების 
დამუშავებას გარე ოპერატორები ახორციელებენ და ნარჩენების დამუშავება გარკვეულ 
მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს, სასურველია ტენდერის პროცესის დანერგვა. 
ნარჩენების დამუშავების ხარჯი - ევრო8 კონკრეტული კატეგორიის პროდუქტის ერთ კგ-ზე - 
ტენდერის  პროცესში განისაზღვრება. ტენდერის პროცესის გამოყენება ასევე მიზანშეწონილია 
ისეთი მომსახურების მისაღებად, როგორიცაა ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 
ნარჩენების ტრანსპორტირება და შენახვა.  შეგროვების ხარჯები განისაზღვრება ტენდერის 
მონაწილეების წინადადებების საფუძველზე. ამასთან ერთად გათვალისწინებული უნდა იყოს 
სხვადასხვა კატეგორიის ნარჩენების შერეული შეგროვების მაღალი ხარჯი. მგვ ორგანიზაციის 
ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს ადმინისტრაციული ხარჯები. ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების დამუშავებისა და შეგროვების ხარჯები მათ 
კატეგორიებზეა დამოკიდებული, ხოლო ადმინისტრაციული ხარჯი ყველა კატეგორიისათვის 
ერთი და იგივეა. ესტონეთის გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რეციკლირების წინასწარი 
შენატანის ოდენობის განსაზღვრა რეკომენდებულია მწარმოებლის მიერ გასული სამი თვის 
განმავლობაში ბაზარზე განთავსებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 
რაოდენობის საფუძველზე. 

პროდუქტის კატეგორიის მიხედვით რეციკლირების წინასწარი შენატანის (ARF) (ევრო/კგ) 
ოდენობა უდრის პროდუქტის კატეგორიის მიხედვით ნარჩენების დამუშავების  (CT), 
შეგროვების (Cc) და ადმინისტრაციული (CA) ხარჯის ჯამისა და მწარმოებლის მიერ გასული 
სამი თვის განმავლობაში ბაზარზე განთავსებული ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების რაოდენობის (EEE POM) განაყოფს. ქვემოთ მოცემულია რეციკლირების 
წინასწარი შენატანის გამოთვლის ფორმულა 1-ლი კატეგორიის პროდუქტებისთვის 
(თბოგამცვლელი ტექნიკა):   

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 = (𝐶𝐶𝑇𝑇1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶𝐴𝐴1)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�  

 

 
8 შეიძლება იყოს ეროვნული ვალუტა (ლარი), როგორც ამას ეროვნული კანონმდებლობა მოითხოვს  
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დამუშავების ხარჯები 

მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციებმა ტენდერების საშუალებით უნდა შეარჩიონ 
ნარჩენების დამუშავების ისეთი ობიექტები, რომლებსაც შეუძლიათ ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების დამუშავება შესაბამისი ტექნიკური 
რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად (იხ. #326 ტექნიკური რეგლამენტის დანართი 2 და 
დანართი 5)9. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების სხვადასხვა 
კატეგორიებისა და ქვე- კატეგორიებისთვის შესაძლებელია საჭირო გახდეს სხვადასხვა სახის 
დამუშავების ობიექტების მოძიება.  

ტენდერის პროცესში ხდება ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების 
თითოეული კატეგორიის და იდეალურ შემთხვევაში - ქვე-კატეგორიის დამუშავების 
ხარჯების (ვერო/კგ) შეთანხმება. ცხრილში წარმოდგენილია თბოგამცველი ტექნიკის ქვე-
კატეგორიის დამუშავების ხარჯების მაგალითი.  

1.  

 

თბოგამცვლელი ტექნიკა  
(მაცივრები, საყინულეები, ცივი პროდუქტების 
ავტომატურად მოწოდების მოწყობილობები, 
ჰაერის კონდიციონერები, საშრობი 
მოწყობილობები, თბოტუმბოები, ზეთის 
შემცველი რადიატორები და სხვა 
თბოგამცვლელი ტექნიკა, რომლებიც სითბოს 
გასაცვლელად წყლის ნაცვლად, სხვა 
 სითხეებს იყენებენ  ) 

ელექტრო დ 
ელექტრონული 
მოწყობილობების 
სავარაუდო წლიური 
რაოდენობა ტონებში  

 

დამუშავების ღირებულების 
ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, 
ევრო/ტონა  
ყურადღება! დამუშავების ღირებულებაში 
 არ უნდა შევიდეს  ფრაქციიდან 
 მიღებული შემოსავალი/ხარჯი  

   <100 ტ  500- 1000 ტ 1000-1500 ტ  

101  

 
HFC/CFC/HCFC გამაგრილებელი და საყინულე 
მოწყობილობები (R134a, R12,R22)  700 

X  

 
  

102  

 
HC გამაგრილებელი და საყინულე 
მოწყობილობები (R600a)  450 X    

103  

 
NH3 გამაგრილებელი და საყინულე 
მოწყობილობები  10  

X  

 

X  

 

104  

 ჰაერის კონდიციონერები 5  
X  
 

X  
 

105  

 
ელექტროგამათბობელი ტექნიკა (ბოილერები, 
რადიატორები, და სხვ.)  30  

X  
 

X  
 

106  

 
სხვა თბოგამცვლელი ტექნიკა      

გამაგრილებელი და საყინულე მოწყობილობების დამუშავების ფასი უნდა დადგინდეს ამ სახის მოწყობილობების 
დამუშავების მიმართ მოთხოვნების შესაბამისად „მოთხოვნები CFC; HCFC ან HFC-ის შემცველი საყოფაცხოვრებო 
გამაგრილებელი და საყინულე მოწყობილობების შეგროვების, ტრანსპორტირების, შენახვისა და დამუშავების მიმართ“ და 

 
9 დადგენილება № 326 ტექნიკური რეგლამენტი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის შესახებ 



მგვ ორგანიზაციის სქემა საქართველოსთვის 036 

 

„მოთხოვნები ნახშირწყალბადების (HC) შემცველი საყოფაცხოვრებო გამაგრილებელი და საყინულე მოწყობილობების 
შეგროვების, ტრანსპორტირების, შენახვისა და დამუშავების მიმართ“. 

ნახ. 1: განფასება EES-Ringlus -ის სატენდერო დოკუმენტიდან10  

 

ტენდერის მონაწილეებმა უნდა წარმოადგინონ ფასი, რომელშიც შედის ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების ფრაქციების დამუშავების ხარჯი, მაგრამ არ 
არის გათვალისწინებული საბოლოო დამუშავების ხარჯი ან შემოსავალი. ფრაქციების 
საბოლოო დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი შემოსავალი და/ან ხარჯი ნაწილდება შემდეგი 
პრინციპით; უარყოფით ღირებულებას 100%-ით ფარავს მწარმოებლის ვალდებულების 
ორგანიზაცია, ხოლო შემოსავალი იყოფა დამუშავებაში ჩართულ პარტნიორთან. შემოსავლის 
განაწილების დეტალები მწარმოებლის ვალდებულების ორგანიზაციაში უნდა შეთანხმდეს. 
ესტონეთში დამუშავებაში ჩართული პარტნიორების იღებენ შემოსავლის 10%-ს, ხოლო მგვ 
ორგანიზაცია - 90%-ს11. 

ტენდერში მონაწილე ნარჩენების დამუშავების ობიექტებმა მგვ  ორგანიზაციას უნდა 
წარუდგინონ ნარჩენების დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესისა და მისი ეფექტიანობის 
დეტალური აღწერა, რომლის საფუძველზეც მგვ ორგანიზაცია დარწმუნდება, რომ ობიექტის 
მიერ გამოყენებული ტექნოლოგია უზრუნველყოფს აღდგენისა და რეციკლირების 
სავალდებულო მოთხოვნების შესრულებას.  

დამუშავების ყოველთვიურ ანგარიშებში წარმოდგენილი უნდა იყოს რაოდენობები და 
ხარჯები ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების კატეგორიების და ქვე-
კატეგორიების მიხედვით. ეს ინფორმაცია საჭიროა მგვ ორგანიზაციისათვის მწარმოებლებზე 
ხარჯების გადასანაწილებლად ან გარკვეულ პერიოდში რეციკლირების წინასწარი შენატანის 
ოდენობის დასადგენად. 

მწარმოებლისთვის დროის გარკვეულ პერიოდში ნარჩენების დამუშავების ჯამური ხარჯი 
(CT) გამოითვლება დროის ამავე პერიოდში ერთი კატეგორიის დამუშავების ხარჯის (1-ლი 
კატეგორიის დამუშავების ხარჯი T1) საფუძველზე. ამისათვის ერთი კატეგორიის 
დამუშავების ხარჯის (1-ლი კატეგორიის დამუშავების ხარჯი T1) მრავლდება ამავე პერიოდის 
განმავლობაში შესაბამისი კატეგორიის მწარმოებლის მიერ ბაზარზე განთავსებული ელექტრო 
და ელექტრონული მოწყობილობების პროცენტულ წილზე (1-ლი კატეგორიის S1). ნარჩენების 
დამუშავების ჯამური ხარჯი გამოითვლება დროის მოცემულ პერიოდში ცალკეული 
კატეგორიების დამუშავების ხარჯების შეკრებით. ქვემოთ ცხრილში მოცემულია ერთ 
მწარმოებელზე დამუშავების ხარჯების წილის გამოთვლის მაგალითი. წილი კატეგორიაში 
(%) წარმოადგენს მწარმოებლის მიერ ბოლო სამი თვის განმავლობაში ბაზარზე განთავსებული 
შესაბამისი კატეგორიის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების წილს მწარმოებლის 
ვალდებულების ორგანიზაციის ყველა წევრის მიერ განთავსებულ ამავე კატეგორიის 
პროდუქტებში.  

 

𝐶𝐶𝑇𝑇 = (𝑇𝑇1 ∗ 𝑆𝑆1) + (𝑇𝑇2 ∗ 𝑆𝑆2) + (𝑇𝑇3 ∗ 𝑆𝑆3) + (𝑇𝑇4 ∗ 𝑆𝑆4) + (𝑇𝑇5 ∗ 𝑆𝑆5) + (𝑇𝑇6 ∗ 𝑆𝑆6) 

  

 
10 http://eesringlus.ee/hange-ees-jaatmete-umbertootlemiseks-weee-tender-invitation-2/ 
11 http://eesringlus.ee/wp-content/uploads/2018/10/Tender_Invitation_EES-Ringlus_2018-final-1.pdf 
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ცხრილი 6: დამუშავების ხარჯების გამოთვლა ისეთი მწარმოებლის შემთხვევაში, 
რომელსაც  გასული სამი თვის განმავლობაში ბაზარზე განთავსებული აქვს 
სხვადასხვა კატეგორიის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები 
(ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების წილი კატეგორიებში: 2.5% 1-
ელ კატეგორიაში; 15% მე-2 კატეგორიაში; 0% მე-3 კატეგორიაში; 1.5% მე-4 
კატეგორიაში; 2% მე-5 კატეგორიაში; და 0.5% მე-6 კატეგორიაში) 

 

მწარმოებელი A / დამუშავება კატ.1 კატ.2 კატ.3 კატ.4 კატ.5 კატ.6  

წილი კატეგორიაში, (%)12 2,5 15 0 1,5 2 0,5  

40 000 ევრო 

1-ლი კატეგორიის დამუშავების 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო)  

1 000       

10 000 ევრო 

მე-2 კატეგორიის დამუშავების 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

 1 500      

5 000 ევრო 

მე-3 კატეგორიის დამუშავების 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

  0     

25 000 ევრო 

მე-4 კატეგორიის დამუშავების 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

   375    

7 500 ევრო 

მე-5 კატეგორიის დამუშავების 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

    150   

15 000 ევრო 

მე-6 კატეგორიის დამუშავების 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

     75  

A მწარმოებლის დამუშავების 
ჯამური ხარჯი X პერიოდში, 
(ევრო) 

1 000 1 500 0 375 150 75 3 100 

შეგროვების ხარჯები 

შეგროვების ხარჯების გამოსათვლელად გასათვალისწინებელია რამდენიმე ცვლადი სიდიდე, 
როგორიცაა აღჭურვილობის, ტრანსპორტირებისა და საწყობის ხარჯები. მნიშვნელოვან 
ასპექტს წარმოადგენს შეგროვების მეთოდიც. ისეთი საგნების სეპარირებული შეგროვების 
შემთხვევაში, როგორიცაა, მაგალითად, მაცივრები და მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, 
ცალკეული კატეგორიის ხარჯები ადვილად გამოითვლება და ის ნარჩენების შეგროვების 
ხარჯის 100%-ის ტოლის. თუმცა სხვადასხვა სახის მოწყობილობების ერთად შეგროვების 
 
12 გასული სამი თვის განმავლობაში ბაზარზე განთავსებული (PoM) პროდუქტების საშუალო რაოდენობის საფუძველზე 
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დროს (მაგ., მცირე ზომის საყოფაცხოვრებო და საკომუნიკაციო ტექნიკის შერეულად 
შეგროვება) ნარჩენების სხვადასხვა კატეგორიებზე მთლიანი ხარჯის გადანაწილება თითქმის 
შეუძლებელია. მწარმოებლებს შორის ხარჯების სამართლიანად გასანაწილებლად 
სასურველია პროდუქტების კატეგორიებზე (ქვე-კატეგორიებზე) ფიქსირებული 
კოეფიციენტების განსაზღვრა. 

მწარმოებლისთვის დროის გარკვეულ პერიოდში ნარჩენების შეგროვების ჯამური ხარჯი (CC) 
დამუშავების ხარჯის მსგავსად გამოითვლება. ერთი კატეგორიის შეგროვების ხარჯი (1-ლი 
კატეგორიის შეგროვების ხარჯი Co1) მრავლდება უკანასკნელი სამი თვის განმავლობაში 
შესაბამისი კატეგორიის მწარმოებლის მიერ ბაზარზე განთავსებული ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების პროცენტულ წილზე (1-ლი კატეგორიის S1). ნარჩენების 
შეგროვების ჯამური ხარჯი გამოითვლება შესაბამისი Co-ების და S-ების ნამრავლების 
შეკრებით, როგორც ეს ნაჩვენებია ფორმულაში:  

𝐶𝐶𝑐𝑐 = (𝐶𝐶𝐶𝐶1 ∗ 𝑆𝑆1) + (𝐶𝐶𝐶𝐶2 ∗ 𝑆𝑆2) + (𝐶𝐶𝐶𝐶3 ∗ 𝑆𝑆3) + (𝐶𝐶𝐶𝐶4 ∗ 𝑆𝑆4) + (𝐶𝐶𝐶𝐶5 ∗ 𝑆𝑆5) + (𝐶𝐶𝐶𝐶6 ∗ 𝑆𝑆6) 
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ცხრილი 7: შეგროვების ხარჯების გამოთვლა ისეთი მწარმოებლის შემთხვევაში, რომელსაც  
გასული სამი თვის განმავლობაში ბაზარზე განთავსებული აქვს სხვადასხვა 
კატეგორიის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები (ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობების წილი კატეგორიებში: 2.5% 1-ელ 
კატეგორიაში; 15% მე-2 კატეგორიაში; 0% მე-3 კატეგორიაში; 1.5% მე-4 
კატეგორიაში; 2% მე-5 კატეგორიაში; და 0.5% მე-6 კატეგორიაში) 

 

მწარმოებელი A / შეგროვება კატ.1 კატ.2 კატ.3 კატ.4 კატ.5 კატ.6  

წილი კატეგორიაში, (%)13 2,5 15 0 1,5 2 0,5  

30 000 ევრო  

1-ლი კატეგორიის შეგროვების 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

750       

15 000 ევრო 

მე-2 კატეგორიის შეგროვების 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

 2 250      

2 000 ევრო  

მე-3 კატეგორიის შეგროვების 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

  0     

14 000 ევრო 

მე-4 კატეგორიის შეგროვების 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

   210    

5 000 ევრო 

მე-5 კატეგორიის შეგროვების 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

    100   

10 000 ევრო 

მე-6 კატეგორიის შეგროვების 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

     50  

A მწარმოებლის შეგროვების 
ჯამური ხარჯი X პერიოდში, 
(ევრო) 

750 2 250 0 210 100 50 3 360 

 

ადმინისტრაციული ხარჯები  

ადმინისტრაციული ხარჯები ორი სახის გადასახადებით იფარება. მგვ  ორგანიზაციის 
წევრები იხდიან ფიქსირებულ გადასახადს, რომლის ოდენობა არ არის დამოკიდებული მგვ 
ორგანიზაციის წევრის სიდიდეზე ან მის მიერ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტების 

 
13 გასული სამი თვის განმავლობაში ბაზარზე განთავსებული (PoM) პროდუქტების საშუალო რაოდენობის საფუძველზე 
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რაოდენობაზე. ამ ხარჯების დასაფარად ესტონეთში წევრები ყოველთვიურ საწევრო 
გადასახადს 63.91 ევროს ოდენობით იხდიან. 

მეორე გადასახადი გათვალისწინებულია რეციკლირების წინასწარ შენატანში და ის 
გადანაწილებულია პროდუქტების 6 კატეგორიაზე. რეციკლირების წინასწარი შენატანი 
განისაზღვრება თითოეული მწარმოებლისთვის მიერ ბაზარზე განთავსებული სხვადასხვა 
კატეგორიის პროდუქტების მიხედვით.  

ორგანიზაციის მუშაობის პროცესში წარმოქმნილი ადმინისტრაციული ხარჯები ბიუჯეტის 
სათანადოდ დაგეგმვის გზით უნდა განისაზღვროს.  

ცხრილი 8: ადმინისტრაციულო ხარჯების გადანაწილება პროდუქტების კატეგორიებზე 
(მეორე გადასახადი)  

 კატ. 1 კატ. 2  კატ. 3 კატ. 4 კატ. 5 კატ. 6 

ადმინისტრაციული ცვალებადი 
ხარჯების გადანაწილება, % 

16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 

ადმინისტრაციული ხარჯები (CA) უდრის ერთ კატეგორიაზე (A) ადმინისტრაციული ხარჯის 
16,6%-ისა და მწარმოებლის მიერ ბაზარზე განთავსებული ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების წილის (1-ლი კატეგორიის S1)  ნამრავლს. ქვემოთ მოცემულია 
ადმინისტრაციული ხარჯების გამოსათვლელი ფორმულა: 

  

𝐶𝐶𝐴𝐴 = (𝐴𝐴 ∗ 𝑆𝑆1) + (𝐴𝐴 ∗ 𝑆𝑆2) + (𝐴𝐴 ∗ 𝑆𝑆3) + (𝐴𝐴 ∗ 𝑆𝑆4) + (𝐴𝐴 ∗ 𝑆𝑆5) + (𝐴𝐴 ∗ 𝑆𝑆6) 
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ცხრილი 9: ადმინისტრაციული ხარჯების გამოთვლა ისეთი მწარმოებლის შემთხვევაში, 
რომელსაც  გასული სამი თვის განმავლობაში ბაზარზე განთავსებული აქვს 
სხვადასხვა კატეგორიის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები 
(ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების წილი კატეგორიებში: 2.5% 1-
ელ კატეგორიაში; 15% მე-2 კატეგორიაში; 0% მე-3 კატეგორიაში; 1.5% მე-4 
კატეგორიაში; 2% მე-5 კატეგორიაში; და 0.5% მე-6 კატეგორიაში) 

 

მწარმოებელი A / ადმინისტრირება კატ.1 კატ.2 კატ.3 კატ.4 კატ.5 კატ.6  

წილი კატეგორიაში, (%)14 2,5 15 0 1,5 2 0,5  

8 330 ევრო  

1-ლი კატეგორიის ადმინისტრაციის 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო)  

208,25       

8 330 ევრო 

მე-2 კატეგორიის ადმინისტრაციის 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

 1 249,50      

8 330 ევრო 

მე-3 კატეგორიის ადმინისტრაციის 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

  0     

8 330 ევრო 

მე-4 კატეგორიის ადმინისტრაციის 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

   124,95    

8 330 ევრო 

მე-5 კატეგორიის ადმინისტრაციის 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

    166,60   

8 330 ევრო  

მე-6 კატეგორიის ადმინისტრაციის 
ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

     41,65  

A მწარმოებლის ადმინსტრაციის 
ჯამური ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

208,25 1 249,50 0 124,95 166,60 41,65 1 790,95 

 
14 გასული სამი თვის განმავლობაში ბაზარზე განთავსებული (PoM) პროდუქტების საშუალო რაოდენობის საფუძველზე 



მგვ ორგანიზაციის სქემა საქართველოსთვის 042 

 

რეციკლირების წინასწარი შენატანის სავარაუდო ოდენობის გამოთვლა  

როგორც ამ დანართის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რეციკლირების წინასწარი შენატანის ოდენობა 
ერთ მწარმოებელზე შეიძლება გამოითვალოს ნარჩენების დამუშავების, შეგროვებისა და 
ადმინისტრაციული ხარჯების საფუძველზე. რეციკლირების წინასწარი შენატანი არის 
გადასახადი, რომელსაც მგვ ორგანიზაციის წევრი უხდის მგვ ორგანიზაციას მის მიერ ბაზარზე 
განთავსებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების წონის (კგ) შესაბამისად. 
ცხრილში წარმოდგენილია რეციკლირების წინასწარი შენატანის ოდენობა ისეთი 
მწარმოებლის შემთხვევაში, რომელსაც  ბაზარზე განთავსებული აქვს რამდენიმე კატეგორიის 
ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები. 

ცხრილი 10: რეციკლირების წინასწარი შენატანის ოდენობის გამოთვლა ისეთი 
მწარმოებლის შემთხვევაში, რომელსაც  გასული სამი თვის განმავლობაში 
ბაზარზე განთავსებული აქვს სხვადასხვა კატეგორიის ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობები (ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობების წილი კატეგორიებში: 2.5% 1-ელ კატეგორიაში; 15% მე-2 
კატეგორიაში; 0% მე-3 კატეგორიაში; 1.5% მე-4 კატეგორიაში; 2% მე-5 
კატეგორიაში; და 0.5% მე-6 კატეგორიაში) 

მწარმოებელი A / რეციკლირების წინასწარი 

 შენატანი 

კატ.1 კატ. 2 კატ. 3 კატ. 4 კატ.5 კატ.6  

A მწარმოებლის დამუშავების ჯამური ხარჯი X 
პერიოდში, (ევრო)  

1 000 1 500 0 375 150 75 3 100 

A მწარმოებლის შეგროვების ჯამური ხარჯი X 
პერიოდში, (ევრო) 

750 2 250 0 210 100 50 3 360 

A მწარმოებლის ჯამური ადმინისტრაციული 

 ხარჯი X პერიოდში, (ევრო) 

208,25 1 249,50 0 124,95 166,60 41,65 1 790,95 

A მწარმოებლის ჯამური ხარჯი X პერიოდში,  

(ევრო) 

1 958,25 4 999,50 0 709,95 416,60 166,65 8250,95 

A მწარმოებლის მიერ X პერიოდში ბაზარზე 
განთავსებული ელექტრო და ელექტრონული 
მოწყობილობები (კგ)  

20 000 50 000 0 18 000 7 500 3 000  

რეციკლირების წინასწარი შენატანი = ჯამური 
ხარჯი/ბაზარზე განთავსებული ელექტრო და 
ელექტრონული მოწყობილობები, (ევრო/კგ) 

0,1 0,1 0 0,04 0,05 0,05  

 

 



მგვ ორგანიზაციის სქემა საქართველოსთვის 043 

 

პერსპექტივები და გამოწვევები  

რეციკლირების წინასწარი შენატანის ოდენობის დადგენა საკმაოდ რთული ამოცანაა, 
რომელსაც დიდი სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ, რადგან ეს პროცესი ბევრი სხვადასხვა 
ასპექტისა და ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებას მოითხოვს. აუცილებელია 
ორგანიზაციის მუშაობის პროცესში წარმოქმნილი სხვადასხვა ხარჯების სწორად შეფასება და 
დადგენა. 

ხარჯების (დამუშავების) განაწილების გადანაწილების დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 
პროდუქტის თითოეული კატეგორია (იხ. ტექნიკური რეგლამენტის დანართი 1) არ არის 
საკმარისად დეტალიზებული იმისათვის, რომ ხარჯებს განაწილება სამართლიანად მოხდეს. 
მგვ ორგანიზაციამ უნდა განსაზღვროს პროდუქტების უფრო დეტალური კატეგორიები 
ზოგად კატეგორიებში წარმოდგენილი პროდუქტების დამუშავებისთვის საჭირო ხარჯების 
შესაბამისად. მაგალითად, გამაგრილებელი და საყინულე მოწყობილობების დამუშავების 
ხარჯი მნიშვნელოვნად აღემატება სარეცხი მანქანებისა და ელექტრო ღუმელების 
დამუშავების ხარჯებს.  

ტექნიკური რეგლამენტის დანართი IV-ში დადგენილი რეციკლირების მინიმალური 
მიზნობრივი მაჩვენებლები წარმოადგენს მწარმოებლის მიერ საკუთარი ვალდებულებების 
შესრულების მნიშვნელოვან მოტივაციას და ამავე დროს საფუძველს რეციკლირების 
წინასწარი შენატანის ოდენობის დასადგენად. თუმცა, გარკვეული პროდუქტის „ჭარბი 
შეგროვების“ შემთხვევაში იქმნება რისკი, რომ განსაზღვრული რეციკლირების წინასწარი 
შენატანის ოდენობა და შესაბამისად, მგვ  ორგანიზაციის ოპერირებისათვის ბიუჯეტი, 
არასაკმარისია. გარდა ამისა,  მგვ ორგანიზაციის მუშაობასა და ხარჯებზე მნიშვნელოვანი 
ზემოქმედების მოხდენა შეუძლია გაუთვალისწინებელ მოვლენებს, როგორიცაა, მაგალითად, 
წლევანდელი COVID-19 პანდემია.  

ასეთ ვითარებებში თავის დასაზღვევად, სასურველია, რომ მგვ ორგანიზაციამ შექმნას 
ფინანსური სარეზერვო ფონდი. ფონდში სახსრების შეგროვება შესაძლებელია 
მწარმოებლებისთვის დამატებითი გადასახადის დაწესებით. EES-Ringlus-ის შემთხვევაში 
აღნიშნული გადასახადის ოდენობა შემდეგი ფორმულით გამოითვლება:  

𝐴𝐴𝑐𝑐 = (𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐵𝐵) ∗ 20% 

სადაც 𝐴𝐴𝐴𝐴 = საწევრო გადასახადი; 𝐴𝐴𝐵𝐵 = რეციკლირების წინასწარი შენატანი; 𝐴𝐴𝐶𝐶 =
სარეზერვო ფონდი 

 

რეციკლირების წინასწარი შენატანის გამოთვლის ამ დოკუმენტში შემოთავაზებული მიდგომა 
საორიენტაციოა, ხოლო წარმოდგენილი ფორმულები და რიცხვები ამ მიდგომის 
საილუსტრაციოდ არის მოცემული. საქართველოში რეციკლირების წინასწარი შენატანის 
ოდენობის გამოსათვლელად შესაფერისი მიდგმის შესარჩევად საჭიროა, არსებული 
ვითარების და მონაცემების დეტალურად შესწავლა. 
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