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1. შესავალი 

წყალი წარმოადგენს ევროკავშირის გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მიერ ერთ-ერთი 

ყველაზე სრულყოფილად რეგულირებულ სფეროს. ევროკავშირის წყლის რესურსებთან 

დაკავშირებული კანონმდებლობა არსებობის 30 წელს ითვლის. წყლის რესურსების ზოგადი 

მდგომარეობა გაუმჯობესდა, თუმცა მოსალოდნელი შედეგები ვერ იქნა მიღწეული. ეს 

განსაკუთრებით ეხება მცირე მდინარეებს, რომელთა წყლის გარემოს ჰიდროლოგიური და 

ეკოლოგიური პარამეტრები სათანადოდ არ არის დადგენილი. 2000 წელს ევროკავშირმა მიიღო 

ახალი ყოვლისმომცველი კანონი წყლის შესახებ - წყლის ჩარჩო დირექტივა, რომელმაც დაადგინა 

ევროკავშირის ტერიტორიაზე არსებული ზედაპირული წყლის ობიექტების, მიწისქვეშა წყლებისა 

და სანაპირო წყლების ერთიანი მიზნები. წყლის ჩარჩო დირექტივა წარმოადგენს  საფუძველს 

წყლის რესურსებთან დაკავშირებული სტრატეგიებისათვის. იგი აუქმებს წყლის 

დაბინძურებასთან დაკავშირებულ რიგ დირექტივებს. გარემოსდაცვითი მიზნების მისაღწევად 

ასევე სავალდებულოა წყლის რესურსების დაბინძურებასთან დაკავშირებული შემდეგი 

დირექტივების შესრულებაც: ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ დირექტივა 

(91/271/EEC), დირექტივა სახიფათო ნივთიერებების  შესახებ (76/464/EC) და IPPC დირექტივა 

დაბინძურების ინტეგრირებული პრევენციისა და კონტროლის შესახებ (96/61/EC), რომელიც დიდ 

სამრეწველო ობიექტებს ეხება.  

საქართველოში ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ნაწილობრივ გარემოსდაცვითი ნებართვების 

გაცემის პროცესით რეგულირდება. თუმცა, აღნიშნული პროცესი დაბინძურების დიდ წყაროებს 

ეხება. დაბინძურების მცირე წყაროებისთვის ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნიკური 

მოთხოვნები განსაზღვრული არ არის. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების 

ხელმოწერით საქართველომ აიღო ევროკავშირის კანონმდებლობის მიერ წყლის 

დაბინძურებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახვისა და 

შესრულების ვალდებულება.  

1.1 დოკუმენტის მიზანი 

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია კანონმდებლებისა და გადაწყვეტილებების მიმღები პირების 

და სხვა დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება ევროკავშირის კანონმდებლობის მიერ წყლის 

დაბინძურებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახვისა და 

შესრულების ვალდებულებების შესახებ.   

დოკუმენტი განკუთვნილია კანონმდებლებისა და აღმასრულებლებისათვის (კანონმდებლები, 

წყლის რესურსების მართვაში მონაწილე პირები, მაკონტროლებელი ორგანოების 

წარმომადგენლები, მონიტორინგისა და შეფასების ექსპერტები). დოკუმენტში არ არის მოცემული 

კონკრეტული რეკომენდაციები ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაში მოყვანის თაობაზე. მისი მიზანია, მკითხველს გააცნოს ის ასპექტები, რომლებიც 

გათვალისწინებულ უნდა იქნეს საქართველოში ევროკავშირის წყლის პოლიტიკის 

განხორციელების პროცესში.      

წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა წყლის დაბინძურებასთან დაკავშირებული ევროკავშირის 

დირექტივებისა და სახელმძღვანელოების და ჩამდინარე წყლების სფეროში საქართველოში 

მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოს  (USAID) „მმართველობა განვითარებისათვის“  (G4G) პროექტის „წყლის 

რეციკლირებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინოვაციური ტექნოლოგიების“ ფარგლებში. 

მე-2 თავში წარმოდგენილია ევროკავშირში წყლის დაბინძურების მარეგულირებელი 
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საკანონმდებლო ჩარჩოსა და მართვის ასპექტების მიმოხილვა. მე-3 თავში აღწერილია წყლის 

დაბინძურების სფეროში საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა და დაგეგმილი რეფორმები. 

მე-4 თავში წარმოდგენილია დამატებითი მოსაზრებები ევროკავშირის წყლის პოლიტიკის 

განხორციელების პროცესთან დაკავშირებით. მე-5 თავი შეიცავს ლიტერატურის ჩამონათვალს 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად.     
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2. სამართლებრივი ასპექტები 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერით საქართველომ აიღო დადგენილ 

ვადებში ევროკავშირის დირექტივების სათანადო ელემენტების ეროვნულ კანონმდებლობაში 

ასახვის ვალდებულება. ამ პროცესში გასათვალისწინებელია აღნიშნული ელემენტების ასახვისა 

და მათი შემდგომი განხორციელების თანმიმდევრობა. სასურველია პირველ რიგში ჩარჩო 

დირექტივების ასახვა, რადგან ამ ტიპის დირექტივები აყალიბებენ შვილობილი 

კანონმდებლობის სტრუქტურას. ასევე, როგორ წესი, განსაზღვრავენ შესაბამის მოთხოვნებს 

დარგის უფლებამოსილი ორგანოებისა და ადმინისტრაციული ინფრასტრუქტურის მიმართ.   

წყლის სექტორში ძირითად დირექტივას წყლის ჩარჩო დირექტივა წარმოადგენს. თუმცა წყლის 

ჩარჩო დირექტივის მიღებამდე საჭიროა სხვა დირექტივების ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახვა. 

დირექტივა სახიფათო ნივთიერებების შესახებ (76/464/EEC) წარმოადგენს ჩარჩოს სხვა შვიდი 

შვილობილი დირექტივისათვის, თუმცა თავად წყლის ჩარჩო დირექტივის ფარგლებში 

მოქმედებს. დირექტივა ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ (91/271/EEC) 

მნიშვნელოვანი დირექტივაა. მისი განხორციელება საკანალიზაციო სისტემებით 

უზრუნველყოფილ ტერიტორიებზე აუცილებელია ადრეულ ეტაპზე. პარალელურად, ნარჩენების 

კანონმდებლობის ფარგლებში, უნდა მოგვარდეს საკანალიზაციო შლამის საკითხი 

საკანალიზაციო შლამის ხელახალი გამოყენების და/ან განთავსების მიმართ განსაზღვრული 

მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. წყლის ჩარჩო დირექტივის განხორციელებაზე გავლენა 

ექნება  IPPC დირექტივას დაბინძურების ინტეგრირებული პრევენციისა და კონტროლის შესახებ 

(96/61/EEC), რადგან მისი საშუალებით ხდება დიდი სამრეწველო ობიექტებიდან წარმოქმნილი 

დაბინძურების კონტროლი. IPPC დირექტივა წარმოადგენს მდინარეთა სააუზო რაიონების 

გაუმჯობესების პროგრამების ერთ-ერთ საფუძველს.  

წინამდებარე დოკუმენტი შეესაბამება ევროკავშირის შემდეგი კანონმდებლობის მოთხოვნებსა და 

პრინციპებს: 

 დირექტივა 2000/60/EC,  წყლის ჩარჩო დირექტივა (WFD); 

 დირექტივა 91/271/EC  ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ 

ევროკომისიის დირექტივა 98/15/EC და ევროპარლამენტისა და ევროკომისიის 

1882/2003/EC განცხადების შესაბამისი ცვლილებებით (დირექტივა UWWT); 

 დირექტივა 2008/1/EC,  ევროპარლამენტისა და ევროკომისიის 2008 წლის 15 იანვრის 

დირექტივა დაბინძურების ინტეგრირებული პრევენციისა და კონტროლის შესახებ 

(IPPC); 

 დირექტივა 2010/75/EU სამრეწველო ემისიების შესახებ; 

 დირექტივა 2013/39/EU რომლის საფუძველზეც დირექტივებში  2000/60/EC და 

2008/105/EC შევიდა ცვლილებები წყლის პოლიტიკის სფეროში პრიორიტეტულ 

ნივთიერებებთან დაკავშირებით. 

უკანასკნელ ათწლეულებში წყლის დაბინძურებასთან ბრძოლის პროცესში ევროკავშირი ორ 

განსხვავებულ მიდგომას იყენებს:  

წყლის ხარისხის მიზნის მიდგომა (WQO) 

აღნიშნული მიდგომა განსაზღვრავს წყლის ხარისხის მინიმალურ მოთხოვნებს როგორც 

წერტილოვანი, ასევე დიფუზიური წყაროებიდან წარმოქმნილი ემისიების კომულაციური 
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ზემოქმედების შეზღუდვის მიზნით. მიდგომა აქცენტს აკეთებს წყლის ხარისხის გარკვეულ 

დონეზე, რომელიც განსაზღვრულ პირობებსა და გამოყენების შემთხვევაში არ არის სახიფათო 

გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. აღნიშნული მიდგომა გამოიყენებოდა 1975-1980 

წლებში მიღებულ დირექტივებში.  

ემისიის ზღვრული სიდიდის მიდგომა (ELV) 

მიდგომა აქცენტს აკეთებს დამაბინძურებლების იმ მაქსიმალურად დასაშვებ რაოდენობაზე, 

რომლის ჩაშვება ნებადართულია წყლის გარემოში დაბინძურების კონკრეტული წყაროდან. 

აღნიშნული მიდგომა კონცენტრირდება პროცესის (ჩამდინარე წყლის გაწმენდა, სამრეწველო 

ობიექტებიდან წყლის ჩაშვება, სოფლის მეურნეობის ზემოქმედება წყლის ხარისხზე) საბოლოო 

პროდუქტზე ან წყალში მოხვედრილი დამაბინძურებლების რაოდენობაზე.  მიდგომა 

გამოიყენებოდა ოთხმოცდაათიან წლებში მიღებულ კანონმდებლობაში.  

ევროკავშირისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შედარებით ახალი კანონმდებლობა 

ემყარება ე.წ. „კომბინირებულ მიდგომას“, რომელიც სასურველი შედეგის მისაღებად 

ითვალისწინებს წყლის ხარისხის მიზნის მიდგომისა და ემისიის ზღვრული სიდიდის მიდგომის 

პარალელურად გამოყენებას. ყოველ კონკრეტულ სიტუაციაში გამოიყენება უფრო მკაცრი 

მიდგომა. ევროკავშირის წყლის პოლიტიკა და მისი განხორციელების ინსტრუმენტი - წყლის 

ჩარჩო დირექტივა (2000/60/EC), „კომბინირებულ მიდგომას“ ემყარება (იხ. წყლის ჩარჩო 

დირექტივის მუხლი 10). დაბინძურებასთან ბრძოლის „კომბინირებული მიდგომა“ მოიცავს 

შემდეგს: 

 დაბინძურების შეზღუდვა წყაროსთან ემისიების ზღვრული სიდიდეების დადგენით ან 

ემისიის კონტროლის სხვა საშუალებებით; 

 წყლის ობიექტებისათვის წყლის ხარისხის მიზნების დადგენა;  

 გარკვეული დიფუზიური ზემოქმედებების კონტროლის უზრუნველყოფა. 
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2.1 ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივა 

ოფიციალური სახელწოდება: ევროპის პარლამენტისა და ევროპის საბჭოს დირექტივა 2000/60/EC, 

რომელიც აყალიბებს ჩარჩოს წყლის რესურსების მართვაში ევროპის თანამეგობრობის მიერ 

განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის (OJ L 327/1, 22.12.2000), წყლის პოლიტიკის სფეროში 

პრიორიტეტული ნივთიერებების ჩამონათვალის დადგენის თაობაზე ევროპის პარლამენტისა და 

ევროპის საბჭოს 2455/2001/EC გადაწყვეტილების საფუძველზე შეტანილი ცვლილებებით (OJ L 

331/1, 12.12.2001). 

წყლის ჩარჩო დირექტივა კომპლექსურად განსაზღვრავს ევროკავშირში წყლის მდგრადი 

პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს ევროპული წყლის პოლიტიკის მართვის სტრუქტურის 

ჩამოყალიბების გზით, რომელიც ემყარება მჭიდრო თანამშრომლობას და თანმიმდევრულ 

ქმედებებს თანამეგობრობის ფარგლებში წევრი სახელმწიფოების და ადგილობრივი 

ხელისუფლებების მხრიდან, საზოგადოების აქტიური ჩართულობით და ასევე, არაწევრ 

სახელმწიფოებთან მჭიდრო თანამშრომლობისა და წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მხარდაჭერის პერსპექტივას. 

წყლის ჩარჩო დირექტივის ზოგადი გარემოსდაცვითი მიზნები მდგომარეობს შემდეგში:  

 ზედაპირული წყლის ყველა ობიექტის მდგომარეობის გაუარესების თავიდან აცილება და 

მათი დაცვა, მდგომარეობის გაუმჯობესება და აღდგენა ზედაპირული წყლის ობიექტის 

კარგი მდგომარეობის მისაღწევად, რომელიც განისაზღვრება კონკრეტული წყლის 

ობიექტის ყველაზე ცუდი ეკოლოგიური და ქიმიური მდგომარეობის საფუძველზე;  

 ხელოვნური და ძლიერ მოდიფიცირებული წყლის ობიექტების დაცვა და გაუმჯობესება 

კარგი ეკოლოგიური პოტენციალისა და ზედაპირული წყლების კარგი ქიმიური 

მდგომარეობის მისაღწევად; 

 მიწისქვეშა წყლებში დამაბინძურებლების მოხვედრის თავიდან აცილება ან შემცირება და 

მიწისქვეშა წყლის ყველა ობიექტის მდგომარეობის გაუარესების თავიდან აცილება; 

 მიწისქვეშა წყლების ყველა ობიექტის დაცვა, გაუმჯობესება და აღდგენა მიწისქვეშა 

წყლების კარგი მდგომარეობის მისაღწევად;  

 ზედაპირული წყლის ობიექტების პრიორიტეტული ნივთიერებებით დაბინძურების 

თანდათანობით შემცირება და პრიორიტეტული სახიფათო ნივთიერებების ემისიების, 

დანაკარგებისა და ჩაშვების შეწყვეტა ან ეტაპობრივი შემცირება.   

 ევროპის თანამეგობრობის კანონმდებლობით დაცული ტერიტორიებისათვის დადგენილ 

სტანდარტებსა და მიზნებთან შესაბამისობის მიღწევა. 

წყლის ჩარჩო დირექტივის თანახმად, ზედაპირული წყლის ობიექტის მდგომარეობა უნდა 

განისაზღვროს  

 ეკოლოგიური მდგომარეობის, ან  ხელოვნური და ძლიერ მოდიფიცირებული წყლის 

ობიექტების შემთხვევაში - ეკოლოგიური პოტენციალის, და 

 ქიმიური მდგომარეობის 

შეფასების საფუძველზე. 
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წყლის ჩარჩო დირექტივის ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახვისა და შესრულების 

უზრუნველსაყოფად  უნდა განხორციელდეს წყლის დაბინძურებასთან დაკავშირებული შემდეგი 

ღონისძიებები: 

 წყლის მონიტორინგის პროგრამების შემუშავება მდინარეების თითოეულ სააუზო 

რაიონში წყლის მდგომარეობის შესახებ თანმიმდევრული და სრულყოფილი 

ინფორმაციის მისაღებად (მუხლი 8(1) და დანართი V) და ამ პროგრამების ამოქმედება 

დირექტივის ძალაში შესვლის შემდეგ (მუხლი 8(2); 

 მონიტორინგის პროგრამების შედეგების საფუძველზე წყლის თითოეული ობიექტის 

ეკოლოგიური მდგომარეობის და ქიმიური მდგომარეობის დადგენა და „ზედაპირული 

წყლის მდგომარეობისა“ და „მიწისქვეშა წყლის სტატუსის“ შესაფერისი პარამეტრების 

განსაზღვრა;  

 სათანადო მარეგულირებელი ზომების მიღება თანამეგობრობის კანონმდებლობის 

შესაბამისად ემისიების კონტროლისა და მუხლი 12(2)-ში ჩამოთვლილი დირექტივებით 

განსაზღვრული ემისიების მოცულობების შემოღების უზრუნველსაყოფად  და 

დირექტივის ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 20 წელიწადში უფრო მკაცრი 

ღონისძიებების გასატარებლად (მუხლი 12(1));   

 პროგრამების ამოქმედება წყლის ყველა იმ ობიექტის დაბინძურების წერტილოვანი და 

დიფუზიური წყაროების იდენტიფიცირების მიზნით, რომლებიც ექცევიან დირექტივის 

მოქმედების სფეროში და საჭიროებენ კონტროლის ღონისძიებებს და თანამეგობრობის 

კანონმდებლობით ნებართვის გაცემის დროს მათი წინასწარი სავალდებულო 

ავტორიზაციის ან რეგისტრაციის შემოღების საჭიროების განხილვა (მუხლი 11(3)); 

 მუხლი 16-ით განსაზღვრული ღონისძიებების შემდგომ, ზედაპირული წყლების 

პრიორიტეტული ნივთიერებებით (ჩამონათვალი I) დაბინძურების აღკვეთისა და სხვა 

ნივთიერებებით (ჩამონათვალი II) დაბინძურების ეტაპობრივი შემცირების ზომების 

მიღება, რომლის გარეშე ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ვერ მიაღწევენ ზედაპირული 

წყლებისთვის მე-4 მუხლში განსაზღვრულ მიზნებს;    

 ტექნოლოგიური დანადგარებიდან დამაბინძურებლების მნიშვნელოვანი დანაკარგების 

თავიდან აცილებისა და ავარიებისა და უბედური შემთხვევების, მათ შორის 

წყალდიდობების, შედეგად  წარმოქმნილი დაბინძურების ზემოქმედების თავიდან 

აცილების/შემცირების ზომები. 

წყლის დაბინძურებასთან დაკავშირებული ევროკავშირის დირექტივების განხორციელებას  

შედეგად უნდა მოჰყვეს მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმების შემუშავება. მდინარეთა სააუზო 

მართვის გეგმებში გაიწერება იმ ღონისძიებების პროგრამა, რომლებიც მე-4 მუხლში 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევის მიზნით უნდა განხორციელდეს სხვადასხვა კატეგორიის 

წყლის ობიექტების მიმართ. აქვე უნდა განისაზღვროს ვადების გაგრძელების და მე-4 მუხლის 

მოთხოვნებიდან გადახვევისა და გათავისუფლების  საკითხები.  

წყლის ჩარჩო დირექტივის მე-10 მუხლი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ავალდებულებს, 

განახორციელონ დაბინძურების ინტეგრირებული პრევენციისა და კონტროლის შესახებ IPPC 

დირექტივით, ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ UWWT დირექტივით და 

სახიფათო ნივთიერებების შესახებ დირექტივით განსაზღვრული ნივთიერებების, ასევე წყლის 

ჩარჩო დირექტივის დანართში X ჩამოთვლილი პრიორიტეტული ნივთიერებების წყლის 

ობიექტებში ჩაშვების კონტროლი კომბინირებული მიდგომით. პირველ რიგში, ეს ნიშნავს 

შემდეგი ზომების მიღებას:   
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 ემისიების კონტროლი არსებული საუკეთესო ტექნოლოგიებით, ან   

 ემისიების ზღვრული სიდიდეების დადგენა, ან  

 დიფუზიური ზემოქმედების დროს კონტროლი საუკეთესო გარემოსდაცვითი პრაქტიკით 

(სათანადო შემთხვევებში).    

გარემოს ხარისხობრივი სტანდარტები (EQSs) ყველა იმ დამაბინძურებლისათვის, რომელთა 

ჩაშვება ზედაპირული წყლის ობიექტებში „მნიშვნელოვანი რაოდენობით ხდება“  უნდა 

დადგინდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების დონეზე დანართში V, 1.2.6 მითითებული 

პროცედურის შესაბამისად (ძირითადი დამაბინძურებლების საორიენტაციო ჩამონათვალი 

წარმოდგენილია დანართში VIII). გარემოს ხარისხობრივი სტანდარტების დადგენის დროს 

გასათვალისწინებელია დეტალური მონაცემები ბიოლოგიური ტოქსიკურობისა და წყლის 

ეკოსისტემის შესახებ. აქედან გამომდინარე, გარემოს ხარისხობრივი სტანდარტები სხვადასხვა 

რეგიონში და სხვადასხვა ტიპის წყლისთვის შეიძლება განსხვავებული იყოს. გარემოს 

ხარისხობრივი სტანდარტები ექვემდებარება საექსპერტო შეფასებას და საზოგადოების მიერ 

განხილვას.  

შენიშვნა: ჩამონათვალი II-ის ნივთიერებებით დაბინძურების შემცირების პროგრამების 

შემუშავება შესაძლებელია როგორც ეროვნულ, ასევე ადგილობრივ დონეზე. შესაძლებელია მათი 

ინტეგრირება წყლის ჩარჩო დირექტივის ფარგლებში შემუშავებულ მდინარეთა სააუზო მართვის 

გეგმებთან. გეგმებმა უნდა მოიცვას ქვეყნის მთელი ტერიტორია და უზრუნველყოს 

ჩამონათვალში წარმოდგენილი ნივთიერებებით დაბინძურების შემცირება.   
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2.2 დირექტივა ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ 

ოფიციალური სახელწოდება: ევროპის საბჭოს დირექტივა 91/271/EEC ურბანული ჩამდინარე 

წყლების გაწმენდის შესახებ (OJ L 135, 30.5.91), ევროკომისიის 98/15/EC დირექტივით შეტანილი 

ცვლილებებით 

დირექტივა ეხება:  

 აგლომერაციებში წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების შეგროვებას, გაწმენდასა და 

განთავსებას; 

 გარკვეული სამრეწველო დარგების მიერ წარმოქმნილი ბიოდეგრადირებადი ჩამდინარე 

წყლების გაწმენდასა და განთავსებას. 

დირექტივის მიზანს ასეთი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების უარყოფითი ზემოქმედებისაგან 

გარემოს დაცვა წარმოადგენს. ურბანული ჩამდინარე წყლების ჩაშვებამდე ევროკავშირის წევრმა 

სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ მათი შეგროვება და გაწმენდა კონკრეტული 

სტანდარტების შესაბამისად და დადგენილ ვადებში. რაც შეეხება გაწმენდის მიზნებს: როგორც 

წესი, ჩამდინარე წყლები ექვემდებარება მეორად (ანუ ბიოლოგიურ) გაწმენდას; ნუტრიენტების 

მოცილება (მესამე რიგის გაწმენდა) ხდება სენსიტიური უბნების შემთხვევაში; ცალკეული 

საზღვაო ტერიტორიებისთვის საკმარისია პირველადი გაწმენდაც.  

აღნიშნული დირექტივის საქართველოს კანონმდებლობაში ასახვის და განხორციელების დროს 

გასათვალისწინებელია წყლის ჩარჩო დირექტივის დებულებები, რომლებმაც შეიტანეს 

ცვლილებები წყლის კანონმდებლობის სამართლებრივ ჩარჩოებში და განსაზღვრეს ამ 

დირექტივის პრაქტიკაში გამოყენების ახალი სტრუქტურა. სასურველია, რომ აღნიშნული 

დირექტივის განხორციელება წყლის ჩარჩო დირექტივის სათანადოდ გააზრების შემდეგ 

დაიწყოს.  

წყლის ჩარჩო დირექტივა ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ დირექტივას 

განსაკურებულ მნიშვნელობას ანიჭებს გამომდინარე იქედან რომ ის უკავშირდება: 

„კომბინირებული მიდგომას“, რომელიც მნიშვნელოვანია წყლის დაცვის კანონმდებლობაში (იხ. 

წყლის ჩარჩო დირექტივის მუხლი 10); ასევე, ეხება „დაცული ტერიტორიების“ განსაზღვრის 

პროცესს (მუხლი 6 და დანართი IV); და წარმოადგენს მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმების 

ღონისძიებათა პროგრამების „საბაზისო ღონისძიებების“ ნაწილს, რომელთა მიზანია წყლის ჩარჩო 

დირექტივის მიზნების მიღწევა (იხ. წყლის ჩარჩო დირექტივის დანართი VI).   

ევროკავშირის კანონმდებლობაში ურბანული ჩამდინარე წყლების შესახებ დირექტივის 

განხორციელება ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ძვირადღირებული პროცესია. დირექტივის 

ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახვამდე და განხორციელებამდე ჩასატარებელია რიგი 

ქმედებებისა. პირველ რიგში, ეს ეხება დირექტივის ადმინისტრირებას და გეგმებისთვის საჭირო 

მონაცემების შეგროვებას. შემდეგ ეტაპზე საჭიროა საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე 

წყლების გამწმენდი ნაგებობების აშენება. ვადები დამოკიდებულია საქართველოში ფინანსური 

და საინჟინრო-სამშენებლო რესურსების ხელმისაწვდომობაზე.    

დირექტივის ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახვისა და განხორციელების პირველი ეტაპები:  

 საზოგადოებრივი საკანალიზაციო სისტემების (შესაძლებელია მოიცვას სასმელი წყლის 

მომარაგების საზოგადოებრივი სისტემებიც) შესახებ კანონისა და შვილობილი 

კანონმდებლობის (სტანდარტები, მეთოდოლოგია) შემუშავება, რომლებიც გამოყენებული 

იქნება განხორციელების ნაწილში; 
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 ქვეყნის მასშტაბით იმ „აგლომერაციების“ იდენტიფიცირება და საზღვრების დადგენა, 

რომლებზედაც გავრცელდება დირექტივის მოქმედება; 

 ქვეყნის მასშტაბით იმ „სენსიტიური ტერიტორიების“ იდენტიფიცირება და საზღვრების 

დადგენა, რომლებზედაც გავრცელდება დირექტივის მოქმედება; 

 არსებული ინფრასტრუქტურის იდენტიფიცირება (საკანალიზაციო სისტემები და 

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობები) და გაუმჯობესების საჭიროების დადგენა; 

 მონიტორინგისა და შემოწმების არსებული სისტემის შეფასება და მათი ადაპტაცია 

დირექტივის მოთხოვნებთან; 

 ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული სტრუქტურის (უფლებამოსილი ორგანოების 

შექმნა, ავტორიზაციის სისტემის ჩამოყალიბება) და სხვა ორგანოების მომზადება. 

შემდგომ ეტაპებზე გათვალისწინებულია საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების 

გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროგრამების, საინვესტიციო გეგმების, მონიტორინგისა და 

ინსპექტირების სქემების განხორციელება, ახალი ობიექტების მშენებლობის დასრულება და 

არსებული ინფრასტრუქტურის (საკანალიზაციო სისტემები, ჩამდინარე წყლების გამწმენდი 

ნაგებობები) მოდერნიზება.  
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2.3 დირექტივა სახიფათო ნივთიერებების შესახებ 

ოფიციალური სახელწოდება: ევროპის საბჭოს დირექტივა 76/464/EC თანამეგობრობის წყლის 

გარემოში გარკვეული სახიფათო ნივთიერებების ჩაშვებით გამოწვეული დაბინძურების შესახებ,  

ევროპის საბჭოს 2013/39/EU დირექტივით შეტანილი ცვლილებებით, რომლის საფუძველზეც 

2000/60/EC და 2008/105/EC დირექტივებში შევიდა ცვლილებები წყლის პოლიტიკის სფეროში 

პრიორიტეტულ ნივთიერებებთან დაკავშირებით. 

დირექტივის მიზანია დირექტივაში ჩამოთვლილი გარკვეული სახიფათო ნივთიერებებით 

გამოწვეული წყლის დაბინძურების აღმოფხვრა ან შემცირება. აღნიშნული დირექტივა უნდა 

განხორციელდეს წყლის ჩარჩო დირექტივის განხორციელების პროცესთან მჭიდრო 

კოორდინაციით. დირექტივა ინტეგრირებულია წყლის ჩარჩო დირექტივასა და წყლის ჩარჩო 

დირექტივის მუხლი 6-ის დებულებებში, 2455/2001/EC გადაწყვეტილების საფუძველზე 

პრიორიტეტული ნივთიერებების ჩამონათვალი წყლის ჩარჩო დირექტივის დანართი X-ს 

წარმოადგენს.  

დირექტივაში ჩამოთვლილი ნივთიერებების ჩაშვებასთან დაკავშირებით, საქართველომ უნდა 

დაადგინოს ემისიის სტანდარტები, შექმნას წინასწარი ავტორიზაციის პროგრამა და 

განახორციელოს დაბინძურების აღმოფხვრის ან შემცირების პროგრამები. დირექტივაში 

ჩამოთვლილი ნივთიერებების რეგულირება ხდება „შვილობილი დირექტივებით“, რომლებიც 

ნივთიერებათა I ჩამონათვალში შესული ნივთიერებებისათვის ადგენენ ემისიის ზღვრულ 

სიდიდეებსა და წყლის ხარისხის მიზნებს.    

აღნიშნული შვილობილი დირექტივებია: 

 ევროპის საბჭოს დირექტივა 82/176/EEC ელექტროლიტური ქლორის წარმოებიდან 

ვერცხლისწყლის ჩაშვების ზღვრული სიდიდეებისა და წყლის ხარისხის მიზნების შესახებ 

(OJ L 81, 27.3.82);    

 ევროპის საბჭოს დირექტივა 83/513/EEC კადმიუმის ჩაშვების ზღვრული სიდიდეებისა და 

წყლის ხარისხის მიზნების შესახებ (OJ L 291, 24.10. 83); 

 ევროპის საბჭოს დირექტივა 84/156/EEC ელექტროლიტური ქლორის წარმოებისგან 

განსხვავებული დარგებიდან ვერცხლისწყლის ჩაშვების ზღვრული სიდიდეებისა და 

წყლის ხარისხის მიზნების შესახებ (OJ L 74, 17.3.84); 

 ევროპის საბჭოს დირექტივა 84/491/EEC  ჰექსაქლორციკლოჰექსანის ჩაშვების ზღვრული 

სიდიდეებისა და წყლის ხარისხის მიზნების შესახებ (OJ L 274, 17.10.84); 

 ევროპის საბჭოს დირექტივა 86/280/ EEC დირექტივა 76/464/EEC-ის (OJ L 181, 4.7.86) 

დანართის ნივთიერებათა I ჩამონათვალში შეტანილი ნივთიერებების ჩაშვების ზღვრული 

სიდიდეებისა და წყლის ხარისხის მიზნების შესახებ, 88/347/EEC და 90/415/EEC 

დირექტივით შეტანილი ცვლილებებით. 

დირექტივა ეხება შიდა ზედაპირულ წყლებს, ტერიტორიულ წყლებს და შიდა სანაპირო წყლებს 

(შემდგომში „წყლები“). მიწისქვეშა წყლების რეგულირებას უზრუნველყოფს დირექტივა 

80/68/EEC, ამიტომ აღნიშნული დირექტივა მიწისქვეშა წყლებს არ ეხება.  

დირექტივა სახიფათო ნივთიერებების შესახებ ავალდებულებს ევროკავშირის წევრ 

სახელმწიფოებს, უზრუნველყონ სახიფათო ნივთიერებების წყალში ჩაშვების კონტროლი 

ავტორიზაციის პროცედურის საშუალებით. აუცილებელია ნივთიერებათა I ჩამონათვალში 

შეტანილი ნივთიერებების ემისიების აღმოფხვრა, ხოლო, რაც შეეხება  ნივთიერებათა II 
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ჩამონათვალში შეტანილ ნივთიერებებს, მათთვის უნდა შემუშავდეს ემისიების შემცირების 

პროგრამები და განისაზღვროს წყლის ხარისხის მიზნები. იმ შემთხვევებში, როდესაც ადგილი 

აქვს წყლის ხარისხის მიზნებით დადგენილი ნორმების გადაჭარბებას, უნდა განისაზღვროს 

ემისიის ავტორიზებული ზღვრული სიდიდეები. 76/464/EEC დირექტივის ფარგლებში 

საქართველომ უნდა გადაწყვიტოს, თუ რომელი მიდგომის გამოყენება სურს: „ემისიის ზღვრულ 

სიდიდეზე დამყარებული მიდგომის“, თუ „წყლის ხარისხის მიზნებზე დამყარებული მიდგომის“. 

თუმცა, ორივე მიდგომა ხასიათდება გარკვეული ნაკლოვანებებით წყლის გარემოში სახიფათო 

ნივთიერებების ეფექტიანი აღმოფხვრის და შემცირების კუთხით. ამ თვალსაზრისით, წყლის 

ჩარჩო დირექტივა წარმოადგენს წინგადადგმულ ნაბიჯს, ვინაიდან მას „კომბინირებული 

მიდგომა“ შემოაქვს. გადაწყვეტილება 2455/2001/EC ადგენს პრიორიტეტული ნივთიერებების 

ჩამონათვალს და განსაზღვრავს წყლის ხარისხის მიზნებს და ემისიების კონტროლის 

საშუალებებს.  

ნივთიერებათა I ჩამონათვალში შეტანილი ნივთიერებებით დაბინძურების კონტროლის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია: 

 წინასწარი ავტორიზაციის პროცედურის შემოღება და მის საფუძველზე სახიფათო 

ნივთიერებების ჩაშვებაზე ნებართვების გაცემა; 

 წყლის ხარისხის მიზნების დასადგენად წყლის მიმღები ობიექტების წყლის ხარისხის 

შესახებ საკმარისი ინფორმაციის მოპოვება. 

მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს ადმინისტრაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება, რომლის 

საშუალებითაც მოხდება ემისიების ზღვრული სიდიდეების ავტორიზაცია. ასევე საჭირო იქნება 

ინსპექციის დაკომპლექტება და თანამშრომლების სწავლება.  

გარდა ამისა, საჭიროა ორგანიზაციის შექმნა, რომელიც გამოავლენს სახიფათო ნივთიერებების 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფ წყლის ობიექტებს და მოაგროვებს ინფორმაციას ამ ნივთიერებების 

დონეების შესახებ, რათა შესაძლებელი იყოს ხარისხის მიზნების განსაზღვრა და წყლის ამ 

ობიექტებზე კონკრეტული ჩაშვებისა და სხვა წყაროების ზემოქმედების შეფასება.   
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2.4 დირექტივა დაბინძურების ინტეგრირებული პრევენციისა და 

კონტროლის შესახებ (IPPS) 

ევროპის საბჭოს 1996 წლის 24 სექტემბრის დირექტივა დაბინძურების ინტეგრირებული 

პრევენციისა და კონტროლის შესახებ. ევროპის თანამეგობრობის ოფიციალური ჟურნალი N L257, 

10.10.1996; ევროპის პარლამენტისა და ევროპის საბჭოს 2008 წლის 15 იანვრის დირექტივა 

2008/1/EC დაბინძურების ინტეგრირებული პრევენციისა და კონტროლის შესახებ. 

IPPC ჰორიზონტალური დირექტივა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ავალდებულებს 

შემოიღონ ნებართვები დიდი სამრეწველო ობიექტებისათვის კონკრეტული დამაბინძურებლების 

ემისიების შემცირების მიზნით საუკეთესო არსებული ტექნოლოგიების (BAT) გამოყენების 

ხელშესაწყობად. დირექტივის მიზანია, მიღწეულ იქნეს „გარემოს, როგორც ერთიანი სისტემის, 

დაცვის მაღალი დონე ჰაერში, წყალსა და ნიადაგში ემისიების პრევენციის გზით ან შემცირებით 

იმ შემთხვევაში, როდესაც პრევენცია შეუძლებელია“.  

სიტყვა „ინტეგრირებული“ დირექტივის სახელწოდებაში ნიშნავს იმას, რომ ნებართვაში 

გათვალისწინებული უნდა იყოს ემისიები გარემოს ყველა კომპონენტში, ასევე ნედლეულისა და 

ენერგიის გამოყენება. IPPC წარმოადგენს დირექტივას, და არა რეგულაციას. მისი ამოქმედება 

ხდება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ეროვნული კანონმდებლობის საშუალებით. 

IPPC დირექტივა განსაზღვრავს ინტეგრირებული ნებართვების გაცემის პროცედურას 30 

სამრეწველო დარგისათვის, მათ შორის ლითონის და ქიმიური წარმოების, სამთო და ნარჩენების 

დამუშავების დარგებისთვის. ნებართვების მიზანია, პირველ რიგში, უზრუნველყოს ჰაერის, 

წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების პრევენცია, და შემცირება, სადაც პრევენცია არ არის 

შესაძლებელი (პრეამბულა 8 და მუხლი 1). ნებართვის მაძიებლებმა უნდა დააკმაყოფილონ 

რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრინციპი. მათ უნდა მიიღონ პრევენციული ზომები დაბინძურების 

წინააღმდეგ, არ გამოიწვიონ მნიშვნელოვანი დაბინძურება, თავიდან აიცილონ ნარჩენების 

წარმოქმნა და ხელახლა გამოიყენონ ან განათავსონ ისეთი ნარჩენები, რომელთა წარმოქმნის 

თავიდან აცილება არ არის შესაძლებელი, ეფექტიანად გამოიყენონ ენერგიის წყაროები, მიიღონ 

პრევენციული ზომები ავარიების რისკის წინააღმდეგ და განახორციელონ ეკონომიკური 

საქმიანობის შეწყვეტის შემდგომი აუცილებელი ღონისძიებები (მუხლი 3). 

1-ელ და მე-3 მუხლებში განსაზღვრული პრინციპების მიღწევის მთავარ კონცეფციას „საუკეთესო 

ხელმისაწვდომი ტექნოლოგია“ (BAT) წარმოადგენს. დირექტივის თანახმად, „საუკეთესო 

ხელმისაწვდომი ტექნოლოგია“ არის „საქმიანობების განხორციელების ყველაზე ეფექტიანი და 

თანამედროვე ეტაპი“.  უნდა დადასტურდეს, რომ ეს საქმიანობები პრაქტიკული თვალსაზრისით 

მიზანშეწონილია ემისიის ზღვრული სიდიდეების უზრუნველსაყოფად.   

IPPC დირექტივა მჭიდრო კავშირშია ევროკავშირის დანარჩენ კანონმდებლობასთან, მათ შორის 

ნარჩენების, ჰაერის, კლიმატის, წყლის რესურსების, გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობისა და 

დამაბინძურებლების ემისიების რეესტრის მართვასთან დაკავშირებულ პოლიტიკასთან (იხ. 

თავები IV და V), კერძოდ იმ ნაწილში, სადაც აღნიშნული კანონები და რეგულაციები იყენებენ 

IPPC დირექტივით განსაზღვრულ ნებართვებისა და/ან საუკეთესო არსებული ტექნოლოგიების 

კონცეფციას საკუთარი მიზნების მისაღწევად. აღნიშნული კანონებისა და რეგულაციების უკეთ 

გასაგებად აუცილებელია IPPC დირექტივის გარკვეულ დონეზე ცოდნა.  

დირექტივა ასევე კავშირშია გარემოსდაცვითი პოლიტიკის სხვა ელემენტებთანაც, მათ შორის 

საბაზრო ინსტრუმენტებზე დამყარებულ გარემოსდაცვით პოლიტიკასთან. ეს კავშირები ქმნიან 

კანონმდებლობის რთულ ქსელს, რომელიც ყურადღებით შესწავლას საჭიროებს, განსაკუთრებით 
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იმის გათვალისწინებით, რომ IPPC დირექტივის „საუკეთესო არსებული ტექნოლოგიის“ 

კონცეფცია სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს გარემოსდაცვით პოლიტიკაში.    
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3. ეროვნული კანონმდებლობის სტატუსი 

3.1 მოქმედი საკანონმდებლო ჩარჩო  

დღეისათვის წყლის რესურსების მართვის სფეროს  ძირითად საკანონმდებლო დოკუმენტს 

წარმოადგენს საქართველოს კანონი “წყლის შესახებ” (1996), რომლის მიხედვით, საქართველოს 

ტერიტორიაზე არსებული წყლის რესურსები სახელმწიფო საკუთრებაა და გაიცემა მხოლოდ 

სარგებლობისათვის. აკრძალულია ყოველგვარი ქმედება, რომელიც  პირდაპირ ან ფარული 

ფორმით ხელყოფს წყლის სახელმწიფო საკუთრების უფლებას.   

“წყლის შესახებ” საქართველოს კანონის ძირითადი მიზნები და ამოცანებია:  

ა) უზრუნველყოს ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება წყლის დაცვისა და გამოყენების 

სფეროში; 

ბ) წყლის ობიექტების (მათ შორის საქართველოს შავი ზღვის) დაცვა და წყლის რესურსების 

რაციონალური გამოყენება დღევანდელი და მომავალი თაობების ინტერესებისა და მდგრადი 

განვითარების პრინციპების გათვალისწინებით; 

გ) სუფთა სასმელ წყალზე მოსახლეობის მოთხოვნილების პირველ რიგში დაკმაყოფილება; 

დ) წყლის ცხოველთა სამყაროს მდგრადობა და მდგრადი გამოყენება;  

ე) წყლის მავნე ზემოქმედების აცილება და შედეგების ეფექტური ლიკვიდაცია; 

ვ) საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების გარანტირებული დაცვა წყლის დაცვის, გამოყენებისა 

და წყლით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში;  

ზ) წყლის სასაქონლო პროდუქციის წარმოება საერთაშორისო პრინციპებისა და ნორმების 

დაცვით; 

თ) ფიზიკური და იურიდიული პირების კანონიერი უფლებების და ინტერესების დაცვა წყლის 

დაცვისა და გამოყენების სფეროში. 

“წყლის შესახებ” საქართველოს კანონის მიხედვით დადგენილია ორი სახის წყალსარგებლობა - 

საერთო და სპეციალური. საერთო წყალსარგებლობა ხორციელდება არასამრეწველო მიზნით, 

პირადი (ინდივიდუალური) სასმელი და საყოფაცხოვრებო, ესთეტიკური, რეკრეაციული, 

გამაჯანსაღებელი და სხვა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებად ისეთი ნაგებობების და 

მოწყობილობების გამოუყენებლად, რომლებიც გავლენას ახდენენ წყლის მდგომარეობაზე. ხოლო  

სპეციალური წყალსარგებლობა ხორციელდება ისეთი ნაგებობებისა და ტექნიკური 

მოწყობილობების გამოყენებით, რომლებიც გავლენას ახდენენ წყლის მდგომარეობაზე. 

სპეციალურ წყალსარგებლობას, ცალკეულ შემთხვევებში, შეიძლება მიეკუთვნოს აგრეთვე წყლის 

ობიექტით სარგებლობა ნაგებობათა და ტექნიკურ მოწყობილობათა გამოუყენებლად, თუ ეს 

გავლენას ახდენს წყლის მდგომარეობაზე. თავდაპირველად,  “წყლის შესახებ” (1997 წ.) 

საქართველოს კანონის მიხედვით სპეციალური წყალსარგებლობა რეგულირდებოდა 

ლიცენზიების და ნებართვების საფუძველზე. დღეისათვის ეს სისტემა გაუქმებულია და 

რეგულირდება საქართველოს კანონით გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ (2007 წ.), 

რომლის მიხედვითაც განსაზღვრულია საქართველოს ტერიტორიაზე სავალდებულო 

ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობათა სრული ნუსხა. სხვა 

საქმიანობებთან ერთად, ეკოლოგიურ ექპერტიზას ექვემდებარება და გარემოზე ზემოქმედების 

ნებართვას საჭიროებს გარკვეული წარმადობის წყლის ინფრასტრუქტურის პროექტები, 



 

USAID G4G | „მმართველობა განვითარებისთვის“ ტექნიკური ანგარიში 

დოკუმენტის სათაური         15 

როგორიცაა ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობები (წარმადობით 1000 მ3 და მეტი  დღე-

ღამეში), მაგისტრალური საკანალიზაციო სისტემები და წყლის რეზერვუარების მოწყობა (10 000მ3 

და მეტი მოცულობის). ეკოლოგიურ ექპერტიზას დაქვემდებარებულმა მშენებლობის ნებართვის 

მაძიებლემა გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მისაღებად ნებართვის გამცემ ორგანოში 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშთან ერთად უნდა წარადგინოს დამატებითი 

დოკუმეტაცია,  მოსალოდნელი ემისების მოცულობის და სახეების შესახებ.  კერძოდ, თუ 

საწარმოს გააჩნია წყალჩაშვება,  გზშ-ს დოკუმენტთან ერთად ხდება “ზედაპირული წყლის 

ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა 

ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების პროექტი”-ს წარდგენა. ზდჩ-ს 

ნორმების გაანგარიშების პროექტის შემუშავების წესი განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის  

2013 წლის #414 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით. ამ 

დოკუმენტში მოცემულია ჩამდინარე წყლებში არსებული დამაბინძურებელი 

ნივთიერებებისათვის ზდჩ-ს ნორმების დადგენის პრინციპები, კერძოდ: ზედაპირული წყლის 

ობიექტებში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვება არის ჩამდინარე 

წყლებში არსებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ის მაქსიმალური მასა, რომლის ჩაშვება 

წყლის ობიექტის მოცემულ კვეთში დასაშვებია წყლის ობიექტის დადგენილი რეჟიმის და წყლის 

ნორმატიული ხარისხის უზრუნველყოფის გათვალისწინებით; ზდჩ-ს ნორმა დგინდება 

თითოეული საკონტროლო მაჩვენებლისათვის ფონური კონცენტრაციის, წყალსარგებლობის 

კატეგორიის, წყლის ობიექტში არსებული ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები 

კონცენტრაციების და მისი ასიმილაციის უნარიანობის გათვალისწინებით. წყლის ობიექტში 

ნივთიერების ფონური კონცენტრაცია არის მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს წყლის ობიექტზე 

კონკრეტული წყალმოსარგებლის ზემოქმედებამდე მასში არსებული წყლის მდგომარეობას. 

ანგარიში ზდჩ-ს ნორმების შესახებ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინსიტროს 

წყლის რესურსების მართვის სამსახურს წარედგინება 5 წელიწადში ერთხელ. 

“გარემოზე ზემოქმედების შესახებ” საქართველოს კანონის მიხედვით, ის საწარმოო ობიექტები 

რომლებიც არ ექვემდებარება ეკოლოგიურ ექპერტიზას, ვალდებულნი არიან დაიცვან 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის #17 დადგენილებით დამტკიცებული  “გარემოსდაცვითი 

ტექნიკური რეგლამენტები”. ამ რეგლამენტის  პირველი დანართის მიხედვით განსაზღვრულია 

საწარმოო და არასაწარმოო ობიექტების ჩამდინარე წყლების ზედაპირული წყლის ობიექტებში 

ჩაშვების ტექნიკური პირობები და ჩამდინარე წყლებში შესაბამისი დამაბინძურებელი 

ინგრედიენტის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები. ხოლო რაც შეეხება ზედაპირული 

წყლებიდან წყალაღებას, მთავრობის #17 დადგენილებით დამტკიცებული გარემოსდაცვითი 

ტექნიკური რეგლამენტის დანართ 2 -ის მიხედვით,  ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან წყლის 

ყოველი ამოღებისას, ცალკეული წყალმოსარგებლე, რომლის საქმიანობა არ ექვემდებარება 

ეკოლოგიურ ექსპერტიზას, შეიმუშავებს ,,ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყლის ამოღების 

ტექნიკური რეგლამენტის პროექტს” (ამ დოკუმენტის დანართ 4-ში წამოდგენილი ფორმის 

მიხედვით), რომელსაც ითანხმებს  საქართველოს გარემოსა  და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს წყლის რესურსების მართვის სამსახური, ხოლო აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკაში, მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამმართველო. ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყლის ამოღების ტექნიკური 

რეგლამენტი დგინდება 5 წელიწადში ერთხელ. 

მიწისქვეშა წყლებიდან წყალაღება “ლიცენზიების და ნებართვების  შესახებ” კანონიდან 

გამომდინარე ექვემდებარება  ლიცენზირებას. 

 



 

USAID G4G | „მმართველობა განვითარებისთვის“ ტექნიკური ანგარიში 

დოკუმენტის სათაური         16 

3.2 დაგეგმილი რეფორმები 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 2014 წელს გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების 

მიხედვით საქართველო ვალდებულია გარემოსდაცვითი სფეროს კანონმდებლობა დაუახლოვოს 

ევროკავშირის კანონმდებლობას. კერძოდ, წყლის რესურსების მართვის სფეროში აღებული 

ვალდებულებები ძირითადად გამომდინარეობს ევროკავიშირის წყლის ჩარჩო დირექტივიდან - 

EU WFD (დირექტივა N 2000/60/EC წყლის პოლიტიკის სფეროში გაერთიანების 

მოქმედებებისათვის  ჩარჩოს შემუშავების შესახებ,  N 2455/2001/EC გადაწყვეტილებით შეტანილი 

შესწორებების შესაბამისად)  და ევროკავშირის ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის 

დირექტივიდან - EU UWWT (დირექტივა N 91/271/EEC ურბანული ჩამდინარე წყლის გაწმენდის 

შესახებ, N 98/15/EC დირექტივითა და N 1882/2003 რეგულაციით შეტანილი ცვლილებების 

შესაბამისად).  

ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე საქართველო ვალდებულია უზრუნველყოს 

ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (EU WFD) შემდეგი მოთხოვნების შესრულება: 

 წყლის რესურსების მართვის სფეროში კომპეტენტური ორგანოების დადგენა;  

 წყლის რესურსების მართვა მდ. აუზის/სააუზო უბნის დონეზე;  

 მდინარეების აუზის/სააუზო უბნების წყლის რესურსების მართვის გეგმების შემუშავება; 

 მდ. აუზის/სააუზო უბნის დონეზე წყლის რესურსების მონიტორინგის პროგრამების 

შემუშავება. 

ხოლო ასოცირების შეთანხმების ვალდებულებები, ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის 

შესახებ დირექტივასთან (EU UWWT) შესაბამისობისათვის, მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 

 ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური ორგანოების დადგენა; 

 დაბინძურებული წყლების შეგროვების და გაწმენდის მდგომარეობის შეფასება; 

  დაბინძურებისადმი მგრძნობიარე არეალების და აგლომერაციების დადგენა;  

 ტექნიკური და საინვესტიციო პროგრამების მომზადება დაბინძურებული ჩამდინარე 

წყლების შეგროვებისა და გაწმენდისათვის. 

ასევე, ამ დირექტივის მიხედვით ურბანული ჩამდინარე წყლების ზღვრულად დასაშვები 

ჩაშვების გაანგარიშება უნდა მოხდეს მოსახლეობის ეკვივალენტის1 და შესაბამისი მგრძნობიარე 

არეალების მხედველობაში მიღებით. 

ზემოთ აღნიშნული ვალდებულებების შესრულების მიმართულებით დღეისათვის უკვე 

დაწყებულია მუშაობა ეროვნულ დონეზე. შემუშავებულია ახალი კანონპროექტი “წყლის 

რესურსების მართვის შესახებ” რომელიც  ძირითადად შესაბამისობაშია ევროკავშირის წყლის 

ჩარჩო დირექტივასთან. კანონპროექტის მიზანია წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის 

პრინციპების დანერგვა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნისთვის და 

შიდა ზედაპირული წყლების, გარდამავალი (ტრანზიტული) წყლების, სანაპირო წყლების და 

მიწისქვეშა  წყლების დაცვისა და მდგრადი გამოყენებისთვის მყარი საფუძველის  ჩამოყალიბება.    

                                                   

1 მოსახლეობის ეკვივალენტი (მე) წარმოადგენს ორგანული ბიოდეგრადირებადი მასალით  წყლის დატვირთვის ერთეულს, რომელიც 

შეესაბამება 1 ადამიანის მიერ 24 საათის განმავლობაში წარმოქმნილ დაბინძურებას, იგი გამოისახება BOD5-ით (ჟანგბადის 

ხუთდღიანი ბიოქიმიური მოთხოვნა). 1 მე უდრის 60 გ (BOD5) ჟანგბადს დღეში. 
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გარდა კანონპროექტისა, წყლის ჩარჩო დირექტივის სახელმძღანელო დოკუმენტების მიხედვით 

უკვე შემუშავებულია  6 კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის პროექტი, რომელებიც 

დამტკიცდება “წყლის რესურსების მართვის შესახებ” კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ.  

“წყლის რესურსების მართვის შესახებ” ახალი კანონპროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია 

შემდეგი ძირითადი  სიახლეების დანერგვა: 

 წყლის რესურსების მართვის სტრატეგიის შემუშავება; 

 სააუზო მართვის ტერიტორიული სამსახურების დაარსება; 

 წყლის ობიექტების კლასიფიკაცია; 

 სააუზო მართვის გეგმების შემუშავება; 

 სააუზო საბჭოების ფორმირება; 

 სპეციალურ წყალსარგებლობაზე სანებართვო სისტემის შემოღება; 

 ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან წყალაღებაზე მოსაკრებლის შემოღება; 

 “დამბინძურებელი იხდის” პრინციპის დანერგვა; 

 ურბანული ჩამდინარე წყლების ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმების გაანგარიშება 

მოსახლეობის ეკვივალენტის და მგრძნობიარე არეალების მხედველობაში მიღებით. 

ახალი კანონპროექტის მიხედვით, ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან 20 მ3-ზე მეტი 

რაოდენობით სპეციალური წყალაღება დაექვემდებარება ნებართვებს. ნებართვა შეიძლება იყოს 

როგორც კომბინირებული - წყლაღებაზე და წყალჩაშვებაზე, ასევე მხოლოდ წყალაღებაზე ან 

მხოლოდ წყალჩაშვებაზე. ზედაპირულ წყლის ობიექტებზე სპეციალური წყალსარგებლობის 

ნებართვის მოქმედების ვადა, ძირითადად, 5 წელს შეადგენს, გარდა: საირიგაციო 

სისტემებისათვის (10 წელი), ჰიდროელექტროსადგურებისათვის (30 წელი) და მოსახლეობის 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგებისათვის (30 წელი).  

ახალი კანონპროექტის ძალაში შესვლის შემდეგ წყლის რესურსების მართვის სისტემა 

გააერთიანებს წყლის რესურსების დაცვისა და სარგებლობის დაგეგმვისა და მართვის 

მექანიზმებს ეროვნულ დონეზე და მდინარეთა აუზების/სააუზო უბნების დონეზე. მდინარეთა 

აუზების/სააუზო უბნების დონეზე წყლის რესურსების დაგეგმვისა და მართვის საფუძველი 

მდინარეთა/სააუზო უბნების სააუზო მართვის გეგმები იქნება, რომლებიც შემუშავდება 6 

წელიწადში ერთხელ და დამტკიცებული იქნება მთავრობის დადგენილებებით, რაც ხელს 

შეუწყობს გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელებას. 

ახალი კანონპროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია წყლის ობიექტების კლასიფიკაცია მათი 

ტიპიური მახასიათებლების და წყლის სტატუსის მიხედვით. ეკოლოგიური სტატუსიდან 

გამომდინარე, რომელსაც განსაზღვრავს წყლის ობიექტების ბიოლოგიური, 

ჰიდრომორფოლოგიური, ფიზიკო-ქიმიური მაჩვენებლები, ზედაპირული წყლის ობიექტები 

კლასიფიცირდება შემდეგი სტატუსის მქონე ობიექტებად: ა) მაღალი; ბ) კარგი; გ) 

დამაკმაყოფილებელი (საშუალო); დ) ცუდი; ე) ძალიან ცუდი. თითოეული ზედაპირული წყლის 

ობიექტისათვის (გარდა ძლიერ მოდიფიცირებული წყლის ობიექტებისა) მიზნობრივი 

მაჩვენებელი იქნება „წყლის კარგი სტატუსის” მოთხოვნებთან შესაბამისობა. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე, საჭირო გახდება “წყლის კარგი სტატუსის” ეტაპობრივად მიღწევა, რისთვისაც 

აუცილებელი იქნება ჩამდინარე წყლების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების და 

ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან აღებული წყლის რაოდენობის უფრო მკაცრი ნორმების 

დადგენა, გარკვეულ წყლის ობიექტებთან მიმართებაში. 
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4. შენიშვნები 

რეკომენდებულია, რომ საქართველოში განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის და 

პრაქტიკის ანალიზი, მათ შორის მონიტორინგის, მარეგულირებელი და ანგარიშგების 

სტრუქტურების კუთხით. მიღებული შედეგები უნდა შედარდეს დირექტივების კონკრეტულ 

მოთხოვნებს, რათა შესაძლებელი გახდეს შემდეგი ქმედებების განხორციელება:  

 არსებულ მდგომარეობასა და შესაბამისი დირექტივების მოთხოვნებს შორის 

საკანონმდებლო და პრაქტიკული ხასიათის შეუსაბამობების იდენტიფიცირება; 

 შეუსაბამობების აღმოფხვრისთვის აუცილებელი ზომების მიღება; 

 არსებული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის რეორგანიზაციის გეგმების შემუშავება 

შესაბამისი დირექტივების მოთხოვნებთან მათი ჰარმონიზაციის მიზნით. 
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5. დამატებითი ლიტერატურა 

ევროკავშირის დირექტივა 2000/60/EC,  რომელიც აყალიბებს ჩარჩოს წყლის რესურსების 

მართვაში ევროპის თანამეგობრობის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის (წყლის 

ჩარჩო დირექტივა (WFD)).  

ევროპის საბჭოს დირექტივა 91/271/EEC ურბანული ნარჩენი წყლების გაწმენდის შესახებ. 

ურბანული ნარჩენი წყლების გაწმენდის შესახებ ევროპის საბჭოს დირექტივა 91/271/EEC-ის 

ტერმინებისა და განმარტებების სახელმძღვანელო (2007). 

ევროპარლამენტისა და ევროპის საბჭოს 2008 წლის 15 იანვრის დირექტივა 2008/1/EC 

დაბინძურების ინტეგრირებული პრევენციისა და კონტროლის შესახებ. 

ევროკავშირის დირექტივა 2010/75/EU სამრეწველო ემისიების შესახებ. 

დირექტივა  2013/39/EU, რომელისაც შეაქვს ცვლილებები დირექტივებში  2000/60/EC და  

2008/105/EC წყლის პოლიტიკის სფეროში პრიორიტეტულ ნივთიერებებთან დაკავშირებით. 

ევროკავშირის გარემოსდაცვითი პოლიტიკის სახელმძღვანელო. ევროკავშირის გარემოსდაცვითი 

პოლიტიკის კრიტიკული ანალიზი. ევროპის გარემოს დაცვის ბიურო  (EEB).
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