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გარემოსდაცვითი მოთხოვნები 
საქართველო - ენერგეტიკულ გაერთიანებაში 

ძირითადი პრინციპები: 

   ეკონომიურად ეფექტური მეთოდების საშუალებით, გარემოზე 
ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირება; 

 

  გარემოს (ეკოსისტემების) დეგრადაციის პრევენცია (ეკონომიკის 
პრიორიტეტულობის მიუხედავად);  

 

   დეგრადირებული ფართობების შემცირება: 

 

  ,,ყველა დამაბინძურებელი იხდის“ პრონციპის ამოქმედება; 

 

     საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინება; 
 



ამ   მიზნით: 

  

   გარემოსდაცვითი მოთხოვნების  გათვალისწინება  
ენერგეტიკული პოლიტიკის  (შემუშავების თუ განხორციელების 
პროცესში) 

 

  გარემოსდაცვითი დანახარჯების ამსახველი ფასწარმოქმნის 
სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; 

  

  გარემოს დაცვითი თანამედროვე ნორმების და სტანდარტების 
აღიარება; 

  

   ენერგოეფექტური პოლიტიკის შემუშავება, აღდგენადი 
რესურსების ათვისება და გამოყენება, უფრო სუფთა საწვავის 
მოხმარების ხელშეწყობა, გარემოს დაბინძურების შესამცირებელი 
ტექნოლოგიების დანერგვა და გამოყენება;  

 



 გარემოსდაცვითი და ეკონომიკურად ეფექტური ენერგეტიკული 
პოლიტიკის წარმართვა; 

  
 მოსახლეობის  ინფორმირებულობის გაზრდა,  გარემოზე 

ზემოქმედების შერბილების/შემცირების ღონისძიებების  და იმ 
ფინანსურ დანახარჯებზე შესახებ, რაც  ხორციელდება გარემოზე 
ზემოქმედების შემცირების და პრევენციის მიზნით; 

  
 ენერგოეფექტური და გარემოსდაცვის თვალსაზრისით 

გამართლებული ისეთი ტექნოლოგიების, მეთოდების და 
პროცესების ხელშეწყობა, რომლებსაც მინიმუმამდე დაყავს 
გარემოზე ზემოქმედება; 

  
 ახალი, თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების 

დანერგვის ხელშეწყობა; 
  
 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  პროცედურის  სრულად 

ჩატარება,   გარემოზე ზემოქმედების სტრატეგიული შეასების 
პროცედურის დანერგვის ხელშეწყობა  

  
 შესაბამისი  გარემოსდაცვითი პროგრამების  განხორციელების  

ხელშეწყობა; 
  
•   

 



 Directive 2010/75/EU of 24 November 2010 on industrial 

emissions (integrated pollution prevention and control) 

 

 2010 წლის 24 ოქტომბრის 2010/75/EU დირექტივა 
სამრეწველო  გამონაბოლქვების (დაბინძურების 
თავიდან აცილების და კონტროლის) შესახებ;  

 



 Directive 2001/80/EC of 23 October 2001 on the 

limitation of emissions of certain pollutants into the air 

from large combustion plants 

 

 2001 წლის 23 ოქტომბრის 2001/80/EC  დირექტივა, 
რომელიც ეხება წვის დიდი დანადგარებიდან, 
ატმოსფერულ ჰაერში ზოგიერთი დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების გაფრქვევის შეზღუდვას;  

 

 



 Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a 

reduction in the sulphur content of certain liquid 

fuels and amending Directive 93/12/EEC 

 

 1999 წლის 26 აპრილის დირექტივა 1999/32/EC, 
რომელიც ეხება ზოგიერთ თხევად საწვავში 
გოგირდის შემცველობის შემცირებას და 
ანაცვლებს 93/12/EEC დირექტივას. 

  

 



 Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the 

assessment of the effects of certain public and private 

projects on the environment 

 

 1985 წლის 27 ივნისის დირექტივა 85/337/EEC, 
რომელიც ეხება ზოგიერთი სახელმწიფო და კერძო 

პროექტების გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას;  

 

 



• Article 4(2) of Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on 

the conservation of wild birds 

 

 

• 1979 წლის 2 აპრილის  79/409/EEC დირექტივის 4 (2) 
მუხლი -  გარეულის ფრინველების დაცვის შესახებ;  

  

 


