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ტექნიკური რეგულაციებისა და სტანდარტების ეტაპობრივი 

ჰარმონიზება ევროკავშირის სტანდარტებთან 
 

ნინო ჩოხელი  

კახა გოგოლაშვილი  

 

 

რას წარმოადგენს ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში?  

 

ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) წარმოადგენს რეგულაციებისა და 

სტანდარტების ერთობლიობას რომელიც ადგენს მოთხოვნებს პროდუქტის 

მახასიათებლების მიმართ (მაგ. ზომა, ფორმა, დიზაინი, ფუნქციები) ასევე საწარმოო 

პროცესისა და მეთოდების მიმართ და ეტიკეტირებასა და შეფუთვასთან 

დაკავშირებით. TBT-ის სფერო, ასევე, მოიცავს შესაბამისობის შეფასების 

პროცედურებს (ტესტირება, შემოწმება, ინსპექტირება და სერტიფიცირება) რომლის 

მეშვეობითაც დასტურდება, რომ პროდუქტი შეესაბამება სტანდარტისა და 

ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. როგორც წესი აღნიშნული სისტემა 

ემსახურება ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვას, მცენარეთა და 

ცხოველთა დაცვას, გარემოს დაცვასა და მომხმარებელის მოტყუების თავიდან 

არიდებას. 

 

როგორ ეპყრობა ტექნიკური ბარიერების საკითხს საერთაშორისო თანამეგობრობა?  

მსოფლიოში ცხოვრების დონის ზრდასთან ერთად ტექნიკური რეგულაციები სულ 

უფრო და უფრო მზარდ ხასიათს იძენს, რაც თავისთავად ბარიერს ქმნის 

საერთაშორისო ვაჭრობაში. ნელ-ნელა ტრადიციულმა სატარიფო ბარიერებმა 

აქტუალობა დაკარგა და წინა პლანზე არასატარიფო, მათ შორის ტექნიკურმა, 

ბარიერებმა გადმოინაცვლა. შედეგად, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) 

ფარგლებში შემუშავდა „ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ“ შეთანხმება, 

(1993) რომელმაც განსაზღვრა ტექნიკური რეგულირებისა და შესაბამისობის 

შეფასების სისტემის პრინციპები და დაადგინა მექანიზმები ამ სისტემების 

ჰარმონიზაციის ან ეკვივალენტურობის დადგენის კუთხით, რათა მინიმუმამდე იქნას 



დაყვანილი გაუმართლებელი ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში1. მარეგულირებელი 

ნორმების ჰარმონიზაციის მიმართულებით ყველაზე დიდ პროგრესს ევროკავშირმა 

მიაღწია, რომელმაც ერთიანი ბაზრის შექმნით პრაქტიკულად სრულად დაუახლოვა 

ერთმანეთს ცალკეულ ქვეყნებში არსებული ტექნიკური ბარიერები. 

 

როგორ იმართება ტექნიკური ბარიერების შემცირების საკითხი საქართველო-

ევროკავშირის შეთანხმებით?  

ევროკავშირი ხელს უწყობს ჰარმონიზაციის, ეკვივალენტად აღიარებისა და 

ურთიერთცნობის მექანიზმების გამოყენებას თავის სავაჭრო პარტნიორებთან. 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ღრმა და  ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) ითვალისწინებს TBT 

სფეროში საქართველოს  კანონმდებლობისა და ინსტიტუციური მოწყობის 

ევროკავშირის შესაბამის მიდგომებთან დაახლოებას (DCFTA-ის მე-3 თავი). DCFTA-

ის თანახმად საქართველო ვალდებულია ეტაპობრივად დაუახლოვოს საკუთარი 

კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობას. აღნიშნული მოიცავს, როგორც 

სექტორული კანონმდებლობის - ევროკავშირის ახალი და გლობალური მიდგომის 

დირექტივების - ასახვას საქართველოს კანონდებლობაში, ისე ჰორიზონტალური 

კანონმდებლობის - სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების, მეტროლოგიის, 

ბაზრის ზედამხედველობის, აკრედიტაციის და შესაბამისობის შეფასების სისტემების 

მოწყობისა და ფუნქციონირების ზოგადი პრინციპების და მექანიზმების დანერგვას. 

მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის შემოწმების შედეგად დადასტურდება, რომ 

საქართველომ ჰორიზონტალური, ასევე  სექტორული კანონმდებლობა და შესაბამისი 

ინსტიტუციები სრულად დაახლოვა ევროკავშირის კანონმდებლობასა და 

მოთხოვნებთან,  შეთანხმების თანახმად შესაძლებელია გაფორმდეს შეთანხმება 

შესაბამისობის შეფასების და ინდუსტრიული პროდუქტების აღიარების შესახებ 

(ACAA). აღნიშნულმა შეთანხმებამ შეიძლება მოიცვას ერთი ან რამდენიმე სექტორი. 

ACAA უზრუნველყოფს მხარეებს შორის ვაჭრობას იმავე რეჟიმით, რაც გამოიყენება 

ამავე პროდუქციით ვაჭრობისას ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის.  

 

როგორ იმართება ტექნიკური ბარიერების საკითხები საქართველოში არსებული 

კანონმდებლობით?  

 

საქართველოს TBT კანონმდებლობისა და ინსტიტუციური მოწყობის რეფორმაWTO-ს 

და ევროკავშირის პრინციპების შესაბამისად 2005 წელს დაიწყო. ზოგადად უნდა 

აღინიშნოს რომ საქართველოს გააჩნია საკმაოდ ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმი. ჩვენ 

                                                 
1საქართველო შეუერთდა ამ შეთანხმებას 2000 წელს. 



ვაღიარებთ 37 სახელმწიფოს (ევროკავშირის და OECD2 - წევრი) ტექნიკურ 

რეგლამენტებს და შესაბამისობის სისტემებს და ამ ქვეყნებიდან იმპორტორებული 

საქონელი დაიშვება საქართველოს ბაზარზე რაიმე დამატებითი პროცედურების 

გარეშე. საქართველოში სახეზეა ამ სისტემის ყველა კომპონენტი, რომელიც 

ეტაპობრივად უახლოვდება ევროკავშირის სტანდარტებს.  

საქართველოში ფუნქციონირებს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული 

სააგენტო (GEOSTM). სტანდარტიზაციის სფეროში GEOSTM-ი პასუხისმგებელია 

ეროვნული სტანდარტების შემუშავებაზე, სტანდარტების რეგისტრაციასა და 

გავრცელებაზე. დღევანდელი მდგომარეობით 4500-მდე საერთაშორისო (ISO) და 

რეგიონული (ევროპული EN სტანდარტები) სტანდარტია რეგისტრირებული 

საქართველოს სტანდარტად. დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს სააგენტოს 

მისთვის საინტერესო სტანდარტის შესაძენად. რაც შეეხება მეტროლოგიის 

მიმართულებას, GEOSTM-ის მეტროლოგიის ინსტიტუტს გააჩნია თანამედროვე 

სტანდარტებით აღჭურვილი მასის, ელექტროგაზომვების და ტემპერატურის 

ლაბორატორიები. სამივე ლაბორატორიამ 2013 წლის თებერვალში მიიღო 

საერთაშორისო აღიარება მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციის - COOMET-

ის მიერ და მისი საშუალებით საერთაშორისო აღიარება მეტროლოგიის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის BIPM-ის ფარგლებში. ევროკავშირის დახმარებით 

ასევე მიმდინარეობს სხვა ლაბორატორიების აღჭურვა.  

საქართველოში აკრედიტაციას ახორციელებს აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული 

ორგანო − აკრედიტაციის ცენტრი. აკრედიტაციის ორგანოს ფუნქციაა შესაბამისობის 

შეფასების ორგანოების კომპეტენტურობის ოფიციალური დადასტურება. 

დღევანდელი მდგომარეობით აკრედიტრაციის ცენტრის მიერ 400 სუბიექტია 

აკრედიტებული, ესენია ლაბორატორიები, სერტიფიკაციის და ინსპექტირების 

ორგანოები. საერთაშორისო აღიარების მოპოვების მიზნით, აკრედიტაციის ცენტრი 

2009 წლიდან თანამშრომლობს აკრედიტაციის ევროპის რეგიონულ 

ორგანიზაციასთან, EA-სთან; 2011 წლიდან იგი EA-ს ასოცირებული წევრია; ხოლო 

2015 წელს პირველი ნაბიჯები გადადგა აღიარების კუთხით - ჩატარდა 

თვითშეფასება და ასევე პირველი შეფასება ევროპელი კოლეგების მიერ. შედეგად, 

EA-ს  შემფასებლებმა რეკომენდაცია გაუწიეს აკრედიტაციის ცენტრს, რომ 

განხორციელდეს შემდეგი ეტაპი აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს შორის აღიარების 

შეთანხმების დადების მიზნით. 

TBT-ის სფეროს სამართლებრივი ჩარჩო მოცემულია „პროდუქტის უსაფრთხოებისა 

და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში“ (კოდექსი), რომელიც განსაზღვრავს 

ტექნიკური რეგლამენტების მიღების საფუძვლებსა და პროცედურას, ქვეყნის 

ხარისხის ინფრასტრუქტურის (აკრედიტაცია, სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია) 

ფუნქციონირების პრინციპებს, ინსტიტუციურ მოწყობასა და ბაზარზე 

ზედამხედველობას. აღნიშნული კოდექსი, ასევე, ასახავს ევროკავშირის ორ 

                                                 
2ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 



ჰორიზონტალურ დირექტივას პროდუქტის ზოგადი უსაფრთხოებისა (2001/95/EC) 

და წუნდებული პროდუქციისათვის პასუხისმგებლობის (85/374/EEC) შესახებ. 

2011წლიდან საქართველოს მთავრობა, ასევე, ახდენს ევროკავშირის ახალი და 

გლობალური მიდგომის დირექტივების ეროვნულ ტექნიკურ რეგლამენტებად 

მიღებას. კერძოდ, დღეის მდგომარეობით მიღებულ იქნა 6 ასეთი ტექნიკური 

რეგლამენტი საბაგირო მოწყობილობების, ლიფტების,  საქვაბე დანადგარების, წნევის 

ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭლის, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების და 

რეკრეაციული მცურავი საშუალებების შესახებ.  

 

როგორ ხდება მიღებული რეგლამენტებისა და კანონების განხორციელების 

კონტროლი?  

2012 წლის ივლისიდან ბაზარზე ზედამხედველობა ეკისრება საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს. 

საქართველოს მთავრობა ეტაპობრივად ახორციელებს ინდუსტრიულ პროდუქტზე 

ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის განვითარებას ევროპული და საერთაშორისო 

საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. აღნიშნული სისტემა ემსახურება ბაზარზე 

უსაფრთხო პროდუქტის განთავსების უზრუნველყოფას. 

 

სააგენტოს საქმიანობის ძირითად სფეროდ განისაზღვრა მომეტებული ტექნიკური 

საფრთხის შემცველი ობიექტების სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის 

განხორციელება და საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის ობიექტების (მათ შორის, რადიაციული და ბირთვული ობიექტების) 

მშენებლობის ნებართის გაცემა და სანებართვო პირობების შესრულების კონტროლი. 

კოდექსი განსაზღვრავს ოცდახუთამდე მაღალი რისკის ობიექტს (შახტი, მაღარო, 

კარიერი ა.შ.)3, რომელზედაც ვრცელდება სააგენტოს მანდატი. სააგენტოს 

ფუნქციებში შევიდა, ასევე, ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტებით 

განსაზღვრული ობიექტების ზედამხედველობა (საბაგირო მოწყობილობების, 

ლიფტების,  საქვაბე დანადგარების, წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭლის, წნევის 

ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები).  

 

შემდგომი ნაბიჯები/რეკომენდაციები 

 

აკრედიტაცია 

 

ვინაიდან აკრედიტაცია წარმოადგენს მნიშვნელოვან ტექნიკურ ბარიერს ვაჭრობაში, 

აკრედიტაციის ეროვნული ორგანოს საერთაშორისო აღიარებას ძალზედ დიდი 

                                                 
3პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი, მუხლი 18. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0095:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:EN:NOT


მნიშვნელობა ენიჭება ქართული პროდუქციის ექსპორტის გაადვილების კუთხით. 

საერთაშორისო აღიარების მქონე აკრედიტაციის ორგანოს მიერ აკრედიტებული 

შესაბამისობის ორგანოების (ლაბორატორიების, სერტიფიკაციის ორგანოების და 

სხვ.) მიერ გაცემული დოკუმენტები სანდოობის მაღალი ხარისხით სარგებლობს, რაც 

იმას ნიშნავს, რომ ასეთი დოკუმენტების მქონე პროდუქციის დაშვება სხვადასხვა 

ბაზრებზე შეუფერხებლად ხდება და აღარ საჭიროებს განმეორებით ტესტირებას თუ 

სერტიფიცირებას იმპორტის ქვეყანაში. შესაბამისად, საქართველოს აკრედიტაციის 

ცენტრმა აქტიურად უნდა გააგრძელოს უშაობა საერთაშორისო აღიარების 

მოპოვებისათვის EA-ს ფარგლებში. ამ სტატუსის შედეგად საქართველოში 

აკრედიტებული შესაბამისობის შეფასების ორგანოები აღიარებას მოიპოვებენ 

ევროპის მასშტაბით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათი იქნება საქართველოს 

ბიზნეს სექტორისათვის. 

აქვე აუცილებლია აღინიშნოს, რომ საქართველოში მიღებული შესაბამისობის 

სერტიფიკატის სრული აღიარებისთვის, რაც პროდუქტის შეუფერხებელ შეღწევას 

გულოისხმობს ევროკავშირის ბაზარზე, აუცილებელია გაფორმდეს შეთანხმებები 

შესაბამისობის შეფასების და ინდუსტრიული პროდუქტების აღიარების შესახებ 

(ACAA). ეს შეთანხმებები სექტორული ხასიათისაა და ეტაპობრივად ბაზრის გახსნის 

საშუალებას იძლევა. რადგან შეუძლებელია ყველა სფეროში შესაბამისობის 

შეფასების პრაქტიკის ევროკავშირის სტადარტებთან მიახლოება, აუცილებელია 

განისაზღვროს ის პრიორტეტული სფეროები, რომლებიც, ერთი მხრივ, შედარებით 

ადვილი ჰარმონიზაციის და პრაქტიკის დაახლოების  შესაძლებლობას იძლევა, და, 

მეორე მხრივ, ქვეყნის საექპორტო და ზოგადად საბაზრო პოტენციალის 

მატარებელია.   

 

პროდუქტის ზოგადი უსაფრთხოების დირექტივა და მისი აღსრულების მექანიზმი 

 

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ასახულია 

ევროკავშრის ამ სფეროს მეორე ჰორიზონტალური დირექტივა - პროდუქტის ზოგადი 

უსაფრთხოების შესახებ4. კოდექსში გადმოტანილ იქნა დირექტივის რიგი 

დებულებებისა, მაგალითად როგორიცაა „უსაფრთხო პროდუქტის“ დეფინიცია, 

მწარმოებლისა და დისტრიბუტორის ცალკეული ვალდებულებები, თუმცა მაკფიოდ 

არ არის ჩამოყალიბებული ამ დებულებების აღსრულების მექანიზმი. კოდექსი არ 

განსაზღვრავს „კომპეტენტურ ორგანოს“, რომელიც პასუხისმგებელია პროდუქტის 

ზოგადი უსაფრთხოების კუთხით ბაზრის ზედამხედველობაზე, ყოველ შემთხვევაში 

იმ სამომხმარებლო საქონელთან მიმართებაში რომელიც არარეგულირებად სფეროს 

მიეკუთვნება. დირექტივის თანახმად კომპეტენტურ ორგანოს უნდა გააჩნდეს მთელი 

                                                 
4Directive 2001/95/EC of the European Parliament and the Council of 3 December 2001 on general product safety.http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0095:en:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0095:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0095:en:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0095:en:NOT


რიგი ფუნქციებისა, მათ შორის ბაზრის მონიტორინგის, ნიმუშების აღების და 

შემოწმების, პროდუქტზე რისკის მითითების თაობაზე მიწერილობის გაცემის, 

მწარმოებლისა და დისტრიბუტორისაგან ინფორმაციის გამოთხოვის და ბოლოს, 

მომხმარებლიდან და ბაზრიდან სახიფათო პროდუქტის გამოხმობის. პროდუქტის 
უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი რამდენიმე ადგილზე 

ახსენებს ასეთ „შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოს“ და ავალდებულებს კიდეც 

მწარმოებლსა და დისტრიბუტორს ითანამშრომლონ ამ ორგანოსთან, მაგრამ კანონი 

არ განსაზღვრავს რომელ ორგანოს ენიჭება ეს ფუნქცია. შესაძლოა ეს ფუნქცია 

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიენიჭოს და ამის 

მაგალითები ევროკავშირის მთელ რიგ ქვეყნებში არის. ევროკავშირის ზოგიერთ 

ქვეყნებში ზედამხედველობა სამომხმარებლო საქონელზე, გარდა რეგულირებული 

სფეროებისა, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოებს ეკუთვნის. 

აუცილებელია დროულად განისაზღვროს კომპეტენტური ორგანო და შესაბამისად 

აღიჭურვოს როგორც უფლებამოსილებით ასევე საკამარისი კადრებითა და 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით.  

 

ქვეყნები, სადაც არარეგულირებად 

სამომხმარებლო საქონელზე 

ზედამხედველობის ფუნქცია ენიჭება 

მომხმარებელთა დაცვის სააგენტოებს 

ქვეყნების, სადაც პროდუქტის ზოგად 

უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის 

ფუნქცია ენიჭება სხვა სამსახურებს 

ავსტრია, ბელგია, ბულგარეთი, 

კვიპროსი, ესტონეთი, უნგრეთი, 

ისლანდია, ირლანდია, ლატვია, ლიტვა, 

მალტა, პოლონეთი, რუმინეთი, 

საფრანგეთი, ესპანეთი, შვედეთი  

ხორვატია, ჩეხეთი, ფინეთი, გერმანია, 

საბერძნეთი, იტალია, ლიხტენშტეინი, 

ლუქსემბურგი, ჰოლანდია, ნორვეგია, 

პორტუგალია, სლოვაკეთი, სლოვენია, 

თურქეთი, გაერთიანებული სამეფო 

 

ბაზრის ზედამხედველობა 

 

კოდექსით განსაზღვრული მაღალი რისკის ობიექტები და ახალი და გლობალური 

მიდგომის დირექტივიებით განსაზღვრული კონტროლი ხორციელდება გეგმიურად - 

დადგენილი პერიოდულობითა და არაგეგმიურად (საფრთხის, ფორსმაჟორის, 

ავარიის და ა.შ შემთხვევაში). ობიექტის ყველა კატეგორიისათვის კანონმდებლობა 

განსაზღვრავს გეგმიური ინსპექტირების პერიოდულობას (მაგ. ლიფტები 

ექვემდებარება ინსპექტირებას ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ; საბაგირო და 

ატრაქციონი 2 წელიწადში ერთხელ; შახტი და მაღარო ყოველ 6 თვეში). ტექნიკური 

და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს საზედამხედველო ფუნქციები ორივე 

- გეგმიური და არაგეგმიურიკონტროლის შემთხვევაში დოკუმენტური კონტროლით 

შემოიფარგლება. კანონით ობიექტების ადგილზე ტექნიკური ინსპექტირება 

დელეგირებულია კერძო საინსპექციო ორგანოებზე. ასეთ საინსპექციო ორგანოს უნდა 



გააჩნდეს შესაბამისი აკრედიტაცია და პასუხისმგებლობის დაზღევა. ჯერ-ჯერობით 

ეს მექანიზმი სრულად ვერ მუშაობს, და აუცილებელია უფრო დეტალური შესწავლა, 

იმისა თუ რამდენად მოსალოდნელია ასეთი სამსახურების ამოქმედება ახლო 

მომავალში.  

 

კონტროლი საზღვარზე 

 

სასაზღვრო-საბაჟო შემოსვლის პუნქტები არის იდეალური ადგილი, იმისათვის რომ 

არ მოხდეს რეგულაციების შეუსაბამო პროდუქციის შემოსვლა და განთავსება 

ბაზარზე. შესაბამისად პროდუქტის პირველი შემოწმება, სწორედ იმპორტის 

პროცედურების დროს უნდა ხორციელდებოდეს. დღესდღეობით საქართველოს 

საზღვარზე არ ხდება საქონლის შემოწმება ტექნიკურ რეგულაციებთან შესაბამისობის 

კუთხით. საჭიროა დაჩქარდეს საბაჟო გამშვებ პუქტებზე შეასბამისი კონტროლის 

დანერგვა, რაც, თავის მხრივ შეუმსუბუქებს ბაზრის ზედამხედველობის სამსახურს 

დაკისრებული ვალდებულებების ტვირთს. ამოცანას  ევროკავშირის 

კანონმდებლობის თანახმად შემოწმების ფუნქცია შეიძლება ჰქონდეს როგორც საბაჟო 

ორგანოს, ისე ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს (მაგ. ფიტო-სანიტარული 

ინსპექცია). შემოწმება შეიძლება იყოს, როგორც დეკუმენტური, ისე ფიზიკური და 

ლაბორატორიული. 

 

ევროკავშრის კანონმდებლობის თანახმად საბაჟოს აკისრია შემდეგი 

ვალდებულებები:  

 

- შეაჩეროს საქონლის გაშვება, თუ არსებობს ეჭვი, რომ საქონელი რისკს უქმნის 

ადამიანების ჯანმრთელობას, უსაფრთხოებას, გარემოს ან სხვა 

საზოგადოებრივ ინტერესს, ან დარღვეულია დოკუმენტაციასა და CE 

ნიშანდებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები;  

- შეჩერების შემთხვევაში, საბაჟო აცნობებს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოს, 

რომელსაც ეძლევა 3 დღე, რომ ჩაატაროს წინასწარი გამოძიება და მიიღოს 

გადაწყვეტილება პროდუქტის გაშვების შესახებ ან შეჩერების, ან 

გახანგრძლივების შესახებ შემდგომი შემოწმების მიზნით. შეჩერება შეიძლება 

გრძელდებოდეს იმდენ ხანს, რამდენიც სჭირდება სათანადო შემოწმებისთვის; 

- საქონლის გაშვების აკრძალვის შემთხვევაში ტვირთის მესაკუთრეს საშუალება 

ეძლევა უკან წაიღოს საქონელი. თუმცა არსებობს შემთხვევები, როცა ტვირთი 

ექვემდებარება ჩამორთმევას და განადგურებას. 

 

სისტემის გახსნილობა და კომუნიკაცია 

 



მოყვანილ სფეროებში რეფორმების  მიმდინარეობის დაჩქარება  დამოკიდებულია 

არა მარტო საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ ძალისხმევაზე, არამედ იმ 

მხარდაჭერაზეც, რომელსაც დაინტერესებული ორგანიზაციები და პირები იჩენენ 

საკითხის მიმართ. ტექნიკური ბარიერების აღმოსაფხვრელად ევროკავშირის 

სტანდარტებთან დაახლოება აუცილებლად იქონიებს მნიშვნელოვან ზეგავლენას ე.წ. 

სტეიკჰოლდერებზე - ორგანიზაციებსა და პირებზე, რომლებსაც უშუალოდ შეეხებათ 

ცვლილებები. მათ მოუწევთ პროდუქტისა დ ტექნოლოგიების ჩანაცვლება, 

ინვესტიციის განხორცილება მოდერნიზებაში, საიმპორტო პოლიტიკის 

გადახალისება, ბაზრების ახლოდან სეგმენტაცია და ა.შ. ეს დანახარჯები  

გამართლებული უნდა იყოს მათი სამომავლო სარგებლით, და ამის შესახებ, ისევე, 

როგორც ზუსტი და დროული ინფორმაციის ქონა ცვლილებების ეტაპებსა და 

სიღრმეზე. ამ თვალსაზრისით, აუცილებელია ბიზნესთან და სხვა დაინტერესებულ 

აქტორებთან განსაკუთრებული, რეგულარული ურთიერთობების ინსტიტუტის 

შექმნა, მათი სრულად ჩართვა რეფორმების პროცესში და კონსულტაციების წარმოება 

ცვლილებების შესაძლო ზეგავლენისა და მათი ნეგატიური  ეფექტის შემდგომი 

შერბილებისთვის.         

 

 


