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წინასიტყვაობა 
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად, 

საქართველომ აიღო ვალდებულება, გაატაროს რეფორმები და უზრუნველყოს კანონმდებლობის 

ჰარმონიზაცია ევროკავშირის მთელ რიგ დირექტივებთან. მათ შორის, გარემოს დაცვისა და მდგრადი 

განვითარების მიმართულებით.  
 

ნაკისრი ვალდებულებების თანახმად, ქვეყანაში უნდა ჩამოყალიბდეს მდგრადი განვითარების 

პრინციპებზე და მიზნებზე დამყარებული ნარჩენების მართვის სისტემა, რომელიც შესაბამისობაში 

იქნება ევროკავშირის მოთხოვნებთან. დეკლარირებულია, რომ საქართველო ისწრაფვის გახდეს 

ნარჩენების პრევენციაზე და რეციკლირებაზე ორიენტირებული ქვეყანა. 
 

ნარჩენების მართვის ეროვნულ  სტრატეგიაში ყურადღება გამახვილებულია საზოგადოების 

გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების საჭიროებებზე.  ნარჩენების მართვის ეფექტიანობის 

ზრდისთვის საჭიროა ნარჩენების მართვის შესახებ განათლებისა და ინფორმირების შესახებ ერთიანი 

სისტემის შექმნა, რომლის რეალიზებაში ჩართული იქნება ყველა დაინტერესებული  პირი, 

სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები.   
 

დღევანდელი მდგომარეობით ნარჩენების მართვის არსებული სისტემის  არასრულყოფილება და 

მოსახლეობის ნაკლები ინფორმირებულობა იწვევს სტიქიური ნაგავსაყრელების წარმოქმნას, რაც 

ნეგატიურ გავლენას ახდენს გარემოს მდგომარეობაზე და   ეკონომიკის, მათ შორის   ტურიზმის 

ინდუსტრიის განვითარებაზე. 
 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და საკანონმდებლო აქტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის 

მიზნით, პროექტის - „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ ფარგლებში  საქართველოს მწვანეთა 

მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები - საქართველოს მიერ მომზადდა ელექტრონული პუბლიკაცია, 

რომელიც ქვეყნდება რამდენიმე ნაწილად. პუბლიკაციაში  თავმოყრილია  საქართველოში მოქმედი 

საკანონმდებლო აქტები ნარჩენების მართვის შესახებ.  

პროექტი - „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“  ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაციების 

(„საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები - საქართველო“, „დავიცვათ 

საქართველოს სისუფთავე“ - KGT, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“) მიერ,  

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, სსიპ “გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციისა და განათლების ცენტრთან“ და მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან 

თანამშრომლობით, შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით. 
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Foreword 
 

In compliance with the Association Agreement between Georgia and the European Union, Georgia 

has undertaken obligation to carry out reforms and ensure the harmonization of legislation with a 

number of EU directives,  including in the field of environment and sustainable development. 
 

According to the commitments, the country should establish a waste management system based on 

the principles and goals of sustainable development, which will be in line with EU requirements. It is 

declared, that Georgia aspires to become a country oriented on waste prevention and recycling. 
 

The national waste management strategy is focused on the need for raising public environmental 

awareness. Increasing the efficacy of waste management requires the creation of a unified system of 

education and information on waste management, in the implementation of which all stakeholders, 

governmental and non-governmental organizations will participate. 
 

In the current situation, the imperfection of the existing waste management system and insufficient 

awareness of the population lead to the emergence of natural landfills, which negatively affects the 

state of the environment, as well as the development of the economy, including the tourism industry. 
 

In order to raise public awareness and enhance access to legislation, within the framework of the 

project "Keep Georgia Tidy”, the Greens Movement of Georgia / Friends of the Earth - Georgia has 

prepared an electronic edition, which is published in several parts. The publication contains the 

current legislation on waste management in Georgia. 
 

The project “Keep Georgia Tidy” is implemented by NGO  consortium "Keep Georgia Tidy” (KGT),  

The Greens Movement of Georgia/Friends of the Earth Georgia,  Georgian Society of  Nature Explorers 

“Orchis  jointly with local and Swedish partner organizations  and  in collaboration with the Ministry 

of Environmental Protection and Agriculture, LEPL “Environmental Information and Education 

Centre”, Solid Waste Management Company with financial support of the Government of Sweden. 
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საერთაშორისო კონვენციები 
 

ბაზელის კონვენცია „სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო 

გადაზიდვებსა და მათ განთავსებაზე კონტროლის შესახებ“ 

ბაზელის კონვენციას  ხელი მოეწერა 1989 წელს  ქ. ბაზელში (შვეიცარია). 

საქართველომ  კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა    1999    წლის    4 მაისს  

(პრეზიდენტის ბრძანებულება  № 232). 
 

ქვეყანაში სახიფათო ნარჩნების იდენტიფიკაციის წესი და სახელმწიფო კატალოგი       

შესაბამისობაში უნდა იყოს ბაზელის კონვენციასთან, ევროკავშირის დირექტივებთან, 

დებულებებთან და სახელმწიფოში მოქმედ საკანონმდებლო აქტებთან და ნორმებთან. 

 

ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვების მართვის მექანიზმი წარმოადგენს ბაზელის 

კონვენციით განსაზღვრულ სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვების 

კონტროლის სისტემის შემადგენელ ნაწილს. 
 

კონვენციის მხარე სახელმწიფოს აქვს სუვერენული უფლება, აკრძალოს სხვა სახელმწიფოს 

სახიფათო  და სხვა სახის ნარჩენების შემოტანა ან განთავსება თავის ტერიტორიაზე.  

 

  
ბაზელის კონვენცია  

სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა და მათ განთავსებაზე კონტროლის 

შესახებ 

წინამდებარე კონვენციის მხარეები, 

მხედველობაში იღებენ რა სახიფათო და სხვა ნარჩენებით და მათი საზღვარგადამკვეთი 

გადაზიდვით ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოსთვის ზარალის მიყენების რისკს, 

აცნობიერებენ რა წარმოების ზრდის, სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების საზღვარგადამკვეთი 

გადაზიდვისა და მათი რთული შემადგენლობის შედეგად ადამიანის ჯანმრთელობისა და 

გარემოსათვის მზარდ საფრთხეს, 

აცნობიერებენ რა აგრეთვე, რომ ამგვარი ნარჩენების მიერ შექმნილი საფრთხისაგან ადამიანის 

ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ყველაზე ეექტური ხერხია მათი რაოდენობის და ან სახიფათო 

პოტენციალის თვალსაზრისით მათი წარმოები მინიმუმამდე დაყვანა, 

დარწმუნებულნი არიან რა, რომ სახელმწიფოთა მიერ უნდა მიღებულ იქნეს აუცილებელი ზომები 

უზრუნველსაყოფად იმისა, რომ სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენთა მართვა, მათი 

საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვებისა და განთავსების ჩათვლით, თავსებადი იყოს ადამიანის 

ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვასთან, მიუხედავად მათი განთავსების ადგილისა,   

აღნიშნავენ რა, რომ სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ სახიფათო ნარჩენების მწარმოებელზე 

ვალდებულებების დაკისრება მათი გადაზიდვისა და განთავსების მიზნით, გარემოს დაცვასთან 

თავსებადი წესების შესაბამისად, მიუხედავად მათი განთავსების ადგილისა, 
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აღიარებენ რა, რომ ყველა სახელმწიფოს აქვს სუვერენული უფლება აკრძალოს სხვა სახელმწიფოს 

სახიფათაო და სხვა სახის ნარჩენების შეტანა ან განთავსება თავის ტერიტორიაზე, 

აღიარებენ ასევე რა მზარდ სურვილს სახიფათო ნარჩენების საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვებისა 

და მათი განთავსებისა სხვა სახელმწიფოებში, განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, 

დარწმუნებულნი არიან რა, რომ იმდენად, რამდენადაც ეს შეესაბამება მათ გარემოსდაცვითი 

თვალსაზრისით გამართლებულ და ეფექტურ მართვას, სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენები უნდა 

იქნენ განთავსებულნი მათ მწარმოებელ სახელმწიფოში, 

აცნობიერებენ რა, რომ მსგავსი ნარჩენების საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვები მათი მწარმოებელი 

სახელმწიფოდან ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოში უნდა ნებადართული იქნეს მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ ისინი ხორციელდება იმგვარ პირობებში, რომლებიც არ შეუქმნიან საფრთხეს 

ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს და იმ პირობით, რომ ისინი შეესაბამებიან წინამდებარე 

კონვენციის დებულებებს, 

თვლიან რა, რომ სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვების 

გაუმჯობესებული კონტროლი იქნება პირობა გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით მათი 

გამართლებული მართვისა და მათი საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვების რაოდენობის შემცირებისა, 

დარწმუნებულნი არიან რა, რომ სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ზომები ამ სახელმწიფოებიდან ან 

სახელმწიფოებში სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვების 

სათანადო კონტროლისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცვლისათვის, 

აღნიშნავენ რა, რომ მთელ რიგ საერთაშორისო და რეგიონულ შეთანხმებებში ყურადღება მიექცა 

სახიფათო ტვირთების ტრანზიტთან დაკავშირებულ გარემოსდაცვისა და შენარჩუნების საკითხს, 

მხედველობაში იღებენ რა, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონფერენციის „გარემო 

ადამიანისათვის“ (სტოკჰოლმი, 1972წ.) დეკლარაციას, ქაიროს სახელმძღვანელო პრინციპებს და 

სახიფათო ნარჩენთა გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული მართვის პრინციპებს, 

მიღებულს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გარემოსდაცვითი პროგრამის მმართველთა 

საბჭოს (UNEP) 1987 წლის 14 ივნისის 14/30 გადაწყვეტილებით, გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის სახიფათო ტვირთგადაზიდვების ექსპერტთა კომიტეტის რეკომენდაციებს, 

ჩამოყალიბებულს 1957 წელს და განახლებადს ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ), სხვა შესაბამის 

რეკომენდაციებს, დეკლარაციებს, დოკუმენტებსა და წესებს, მიღებულს გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის სისტემაში და აგრეთვე სხვა საერთაშორისო და რეგიონალურ ორგანიზაციებში 

ჩატარებულ სამუშაოებსა და გამოკვლევებს, 

ითვალისწინებენ რა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის 

ოცდამეჩვიმდეტე სესიაზე (1982წ.) ადამიანის გარემომცველი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების შენარჩუნების მიზნით ქცევის წესებად მიღებული „ბუნების მსოფლიოს ქარტიის“ 

სულისკვეთებას, პრინციპებს, მიზნებს და ამოცანებს, 

ადასტურებენ რა, რომ სახელმწიფოები პასუხისმგებელნი არიან საერთაშორისო მოვალეობების 

შესრულებაზე დაკავშირებული ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვაზე, გარემოს დაცვასა და მის 

კონსერვაციაზე და პასუხს აგებენ საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად, 

აღიარებენ რა, რომ წინამდებარე კონვენციის ან მისი ნებისმიერი ოქმის მოთხოვნათა 

მნიშვნელოვანი დარღვევის შემთხვევაში გამოიყენება შესაბამისი საერთაშორისო კანონი 

ხელშეკრულებათა შესახებ, 

ითვალისწინებენ რა გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული მცირენარჩენიანი 

ტექნოლოგიების, რეციკლირების საშუალებების, კარგი მეურნეობისა და მართვის სისტემების 
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განვითარებისა და მათი დანერგვის აგრძელების საჭიროებას სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების 

წარმოქმნის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით, 

ითვალისწინებენ რა აგრეთვე საერთაშორისო საზოგადოებისლ მზარდ შეშფოთებას სახიფათო და 

სხვა სახის ნარჩენთა საზღვარგადამკვეთ გადაზიდვებზე კონტროლის გაძლიეერების 

აუცილებლობასთან დაკავშირებით, და აგერთვე მსგავსი გადაზიდვების შეძლებისდაგვარად 

მინიმუმამდე დაყვანის აუცილებლობას,  

შეშფოთებულნი არიან რა სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების უკანონო საზღვარგადამკვეთი 

ბრუნვის პრობლემით, 

მხედველობაში იღებენ რა აგრეთვე განვითარებადი ქვეყნების შეზღუდულ შესაძლებლობებს 

სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების რაციონალურ მართვაში, 

აღიარებენ რა ტექნოლოგიების გადაცემის გაფართოების აუცილებლობას, ადგილობრივად 

წარმოქმნილი სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების (გამართლებული) მართვისათვის, 

განსაკუთრებით კი განვითარებად ქვეყნებში ქაიროს სახელმძღვანელო დებულებებისა და 

გადაწყვეტილებებისა და გაერთიანებული ერების გარემოსდაცვითი პროგრამის UNEF-ის 

მმართველთა საბჭოს გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების გადაცემის გაფართოების შესახებ 14/16 

გადაწყვეტილების მიხედვით, 

აგრეთვე აღიარებენ, რომ სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენები უნდა იქნეს გადაზიდული შესაბამისი 

საერთაშორისო კონვენციებისა და რეკომენდაციების მიხედვით, 

დარწმუნებულნი არიან რა აგრეთვე იმაში, რომ სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების 

საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვა უნდა ნებადართული იქნეს მხოლოდ მაშინ, როცა ამგვარი 

ნარჩენების გადაზიდვა და მისი საბოლოო განთავსება ხორციელდება გარემოსდაცვითი 

თვალსაზრისით გამართლებული გზით და მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი მკაცრი კონტროლის 

მეშვეობით ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა დამღუპველი ზემოქედებისაგან, 

რომელიც შეიძლება გამოწვეულ იქნეს სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების დაგროვებითა და 

მართვით,  

 

შეთანხმდნენ შემდეგზე: 

პარაგრაფი 1. კონვენციის მოქმედების სფერო 

1. წინამდებარე კონვენციის მიზნებისათვის „სახიფათო ნარჩენებად“ ითვლება 

საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის ობიექტად მყოფი შემდეგი ნარჩენები: 

ა) I დანართში ნაჩვენებ ნებისმიერ კატეგორიაშე შემავალი ნარჩენები, თუ მათ არ გააჩნიათ III 

დანართში ჩამოთვლილი რაიმე თვისებები; 

ბ) ნარჩენები, რომლებიც არ არიან მოცულნი პუნქტი (ა)-თი, მაგრამ განისაზღვრებიან ან 

ითვლებიან სახიფათოდ შინაგანი კანონმდებლობის მიხედვით ექსპორტის, იმპორტის ან ტრანზიტის 

სახელმწიფოში. 

2. II დანართში ნაჩვენებ ნებისმიერ კატეგორიაში შემავალი ნარჩენები, რომლებიც 

საზღვარგადამკვეთ გადაზიდვას ექვემდებარებიან, ითვლებიან ამ კონვენციის მიზნებისათვის „სხვა 

სახის ნარჩენებად“. 

3. ნარჩენები, რომლებიც მათი რადიაქტივობის გამო ექცევიან კონტროლის სხვა საერთაშორისო 

სისტემის სფეროში, მ .შ. რადიაქტიული ნივთიერებისადმი სპეციალურად გამოყენებადი 

საერთაშორისო შეთანხმებებისა, გამოირიცხებიან წინამდებარე კონვენციის მოქმედების სფეროდან. 



საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა                             № 1 (59/ა) 2021, იანვარი 
 

greens.ge                                                                                                                                                                   13 
 

4. ნარჩენები, რომლებიც წარმოქმნილია საზღვაო ხომალდების ნორმალური ფუნქციონირების 

შედეგად და რომელთა გარემოში ჩაშვება ექცევა სხვა საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტების 

სფეროში, გამოირიცხებიან წინამდებარე კონვენციის მოქმედების სფეროდან. 
 

პარაგრაფი 2. განსაზღვრებანი 

წინამდებარე კონვენციის მიზნებისათვის: 

1. „ნარჩენები წარმოადგენენ ნივთიერებებს ან საგნებს, რმოლებიც განთავსდებიან, 

გათვალსწინებული არიან განსათავსებლად ან უნდა იქნენ განთავსებულნი ეროვნული 

კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად; 

2. „მართვა“ ნიშნავს სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებასა და მათ 

განთავსებას, განთავსებულის შემდგომი კონტროლის ჩათვლით; 

3. „საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვა“ ნიშნავს სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების ნებისმიერ 

გადაადგილებას ერთი სახელმწიფოს იურისდიქციის ქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან სხვა სახელმწიფოს 

იურისდიქციაში მყოფ ტერიტორიაზე ან ტერიტორიაზე გავლით, ან ისეთ 

ტერიტორიაში/ტერიტორიაზე გავლით, რომელიც არ იმყოფება რომელიმე სახელმწიფოს 

იურისდიქციაში, იმ პირობით, რმო მსგავის გადაზიდვა ეხება არანაკლებ ორ სახელმწიფოს; 

4. „განთავსება“ ნიშნავს წინამდებარე კონვენციის IV დანართში განსაზღვრულ ნებისმიერ 

ოპერაციას; 

5. „სანქცირებული ადგილი ან ობიექტი“ ნიშნავს სახიფათო ან სხვა ნარჩენის განთავსების ადგილს 

ან ობიექტს, რომელთა მიმართაც მიღებულია ნებართვა ან ლიცენზია იმ სახელმწიფოს შესაბამისი 

ორგანოსაგან, რომლის ტერიტორიაზეც ეს ადგილი ან ობიექტი მდებარეობს; 

6. „კომპეტენტური ორგანო“ ნიშნავს სახელმწიფო ორგანოს, მხარის მიერ დანიშნულს იმ 

გეოგარფიული რაიონების ფარგლებში, რომლებსაც მხარე ჩათვლის საჭიროდ, პასუხისმგებლობის 

მატარებლად სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვების შესახებ 

განაცხადისა და მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის მიღებისა და ამ განაცხადზე 

პასუხისათვის პარაგრაფ 6-ის შესაბამისად; 

7. „პასუხისმგებელი პირი (Focal Point) ნიშნავს მე-5 პუნქტში ნახსენებ, მხარის იურიდიულ პირს, 

რომელიც პასუხს აგებ ინფორმაციის მიღებასა და გაცემაზე მე-13 და მე-16 პარაგრაფების შესაბამისად; 

8. „სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული 

მართვა“ ნიშნავს ყველა პრაქტიკულად შესაძლებელი ზომის მიღებას იმისათვის, რომ მათი მართვის 

მიერ განხორციელებული ქმედებანი არ უქმნიან საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობასა და არ 

ახდენენ უარყოფით ზეგავლენას გარემოზე; 

9. „სახელმწიფოს ეროვნული იურიდიქციის ქვეშ მყოფი ტერიტორია“ ნიშნავს ხმელეთის ან ზღვის 

ნებისმიერ ტერიტორიას ან საჰაერო სივრცეს, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფოს საერთაშორისო 

სამართლის თანახმად აკისრია ადმინისტრაციული და ნორმატიული პასუხისმგებლობა ადამიანის 

ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვაზე. 

10. „ექსპორტის სახელმწიფო“ნიშნავს ნებისმიერ მხარეს, რომლისგანაც დაგეგმილია დაიწყოს უკვე 

დაწყებულია სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენთა საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვა; 

11. „იმპორტის სახელმწიფო“ ნიშნავს მხარეს, რომლის მიმართაც სახიფათო ან სხვა სახის 

ნარჩენების საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვა დაგეგმილია ან ადგილი აქვს მასში განთავსების ან 

გადმოტვირთვის მიზნი მის საბოლოო განთავსებამდე ტერიტორიაზე, რომელიც არ იმყოფება 

რომელიმე ქვეყნის ეროვნული იურისდიქციის გავრცელების ქვეშ; 
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12. „ტრანზიტის სახელმწიფო“ ნიშნავს ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელიც არ არის ექსპორტის ან 

იმპორტის სახელმწიფო და რომელზეც დაგეგმილია ან განხორციელების პროცესშია სახიფათო ან 

სხვა სახის ნარჩენების გადაზიდვა; 

13. „დაინტერესებული სახელმწიფოები“ ნიშნავს მხარეებს, რომლებიც არიან ექსპორტის ან 

იმპორტის სახელმწიფოები, ანდა ტრანზიტის სახელმწიფოები მიუხედავად იმისა, ისინი მხარეები 

არიან, თუ არა; 

14. „პირი“ ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს; 

15. „ექსპორტიორი“ ნიშნავს ექსპორტის სახელმწიფოს იურისდიქციაში მყოფ ნებისმიერ პირს, 

რომელიც ორგანიზებას უკეთებს სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენთა ექსპორტს; 

16. „იმპორტიორი“ ნიშნავს იმპორტის სახელმწიფოს იურისდიქციაში მყოფ ნებისმიერ პირს, 

რომელიც ორგანიზაციას უწევს სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენთა იმპორტს. 

17. „გადამზიდი“ ნიშნავს ნებისმიერ პირს, რომელიც ახორციელებს სახიფათო ან სხვა სახის 

ნარჩენთა გადაზიდვას; 

18. „მწარმოებელი“ ნიშნავს ნებისმიერ პირს, ვისი ქმედებაც წარმოქმნის სახიფათო ან სხვა სახის 

ნარჩენებს, ან, თუ ეს პირი უცნობია, მაშინ პირს, ვინც ფლობს ამ ნარჩენებს და ან აკონტროლებს მათ; 

19. „განთავსებისათვის პასუხისმგებელი პირი“ ნიშნავს ნებისმიერ პირს, რომელსაც ეგზავნება 

სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენები და რომელიც ახორციელებს მათ განთავსებას; 

20. „პოლიტიკური ან ეკონომიკური ინტეგრაციის ორგანიზაცია“ ნიშნავს სუვერენული 

სახელმწიფოებისაგან შემდგარ ორგანიზაციას, რომელსაც მისმა წევრმა სახელმწიფოებმა გადასცეს 

კომპეტენცია ამ კონვენციის მიერ რეგულირებად საკითხებზე და რომელიც თავისი შინა 

პროცედურების შესაბამისად უფლებამოსილია კონვენციის ხელმოწერაზე, რატიფიკაციაზე, მის 

მიღებაზე, მოწონებაზე, ოფიციალურ დადასტურებასა და მიერთების საკითხზე. 

21. „უკანონო ბრუნვა“ ნიშნავს სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების ნებისმიერ საზღვარ-გადამკვეთ 

გადაზიდვას განსაზღვრულს მე-9 პარაგრაფში. 

 

პარაგრაფი 3. სახიფათო ნარჩენთა ეროვნული განსაზღვრებანი 

1. ყოველი მხარე მას შემდეგ, რაც იგი გახდება წინამდებარე კონვენციის მხარე ექვსი თვის 

განმავლობაში აცნობებს კონვენციის სამდივნოს იმ ნარჩენთა შესახებ, რომლებიც განსხვავდებიან 1 

და 2 დანართებში დასახელებულთაგან და ითვლებიან ან განისაზღვრებიან, როგორც სახიფათო 

ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად ან ამგვარი სახის ნარჩენებზე გავრცელებული ნებისმიერი 

მოთხოვნის თანახმად, რომელიც ეხება საზღვარგადამკვეთ გადაზიდვებს. 

2. შემდგომში ყოველი მხარე აცნობებს სამდივნოს 1 პუნქტის თანახმად წარმოდგენილი 

ინფორმაციის ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ცვლილების შესახებ. 

3. სამდივნო დაუყოვნებლივ აწვლდის მიღებულ ინფორმაციას ყველა მხარეს 1 და 2 პუნქტების 

თანახმად. 

4. მხარეები პასუხს აგებენ ინფორმაციის გადაცემაზე იმათთვის, სამდივნოს საშუალებით მე-3 

პუნქტის თანახმად, რომელიც ხელმისაწვდომი გახდება ექსპორტიორებისათვის. 

 

პარაგრაფი 4. ზოგადი ვალდებულებანი 

ა) მხარეები, სარგებლობენ რა თავიანთი უფლებებით სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენთა 

განთავსების მიზნით იმპორტის აკრძალვის შესახებ, აცნობებენ სხვა მხარეებს თავიანთ 

გადაწყვეტილებას მე-13 პარაგრაფის თანახმად; 
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ბ) მხარეები კრძალავენ ან ნებას არ რთავენ სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების ექსპორტზე იმ 

მხარეთა მიმართ, რომელთაც შემოიღეს აკრძალვა ამგვარი ნარჩენების იმპორტზე, თუ ამის შესახებ 

მიღებულია ცნობა (ა) პუნქტის შესაბამისად; 

გ) მხარეები კრძალავენ ან არ რთავენ ნებას სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების ექსპორტს, თუ 

იმპორტის სახელმწიფო არ იძლევა წერილობით თანხმობას კონკრეტულ იმპორტზე, იმ შემთხვევაში, 

თუ ამ იმპორტიორ სახელმწიფოს არ აქვს აკრძალული ამ სახის ნარჩენების იმპორტი. 

2. ყოველი მხარე იღებს საჭირო ზომებს, რათა: 

ა) უზრუნველყოს თავის ფარგლებში სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების წარმოების მინიმუმამდე 

დაყვანა. სოციალური, ტექნიკური და ეკონომიკური ასპექტების გათვალისწინებით; 

ბ) უზრუნველყოს შესატყვისი განსათავსებელი ობიექტების არსებობა სახიფათო და სხვა სახის 

ნარჩენთა გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული მართვისათვის, მათი განთავსების 

ადგილის მიუხედავად. ეს ობიექტი; შეძლებისდაგვარად, მისსავე ტერიტორიაზე უნდა იყოს 

განთავსებული; 

გ) იმ პირებმა რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების მართვის 

სფეროში ახორციელებენ ისეთი ზომების მიღებას, რომლებიც უზრუნველყოფენ ნარჩენების 

წარმოქმნის თავიდან აცილებას, რომლებიც წარმოიქმნება სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების 

მართვის პროცესში, იმ მიზეზით, რომ, თუ ასეთ დაბინძურებას აქვს ადგილი, მათი ზეგავლენა 

მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე; 

დ) უზრუნველყოს, სახიფათო და სხვა სახის ნარჩყენების საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვების 

მინიმუმამდე დაყვანა მათი გარემოსდაცვით თვალსაზრისით გამართლებული და ეფექტური 

მართვის გამოყენებით და ის ხორციელდება იმგვარად, რომ ადამიანის ჯანმრთელობა და გარემო 

დაცულია მათგან უარყოფითი ზეგავლენისაგან, რაც შეიძლება ასეთი გადაზიდვებით იყოს 

გამოწვეული; 

ე) არ იქნეს დაშვებული სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების ექსპორტი სახელმწიფოში ან 

სახელმწიფოთა ჯგუფში, რომლებიც მიეკუთვნებიან ეკონომიკური და/ან პოლიტიკური 

ინტეგრაციის ორგანიზაციას და არიან მხარეები, განსაკუთრებით განვითარებადი ქვეყვნები, 

რომელთაც არსებული კანონმდებლობის თანახმად აკრძალული აქვთ ყველა სახის იმპორტი, ან, თუ 

არსებობს მოსაზრება, რომ ნარჩენები არ დაექვემდებარა გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით 

გამართულ მართვის პროცესებს იმ კრიტერიუმების თანახმად, რომლებიც განსაზღვრულნი არიან 

მხარეების პირველი შეხვედრის დროს; 

ე) მოითხოვოს ინფორმაციის მიწოდება დაინტერესებული სახელმწიფოებისათვის სახიფათო და 

სხვა სახის ნარჩენთა შემოთავაზებული საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის შესახებ, V დანართის 

თანახმად, რომელშიც ცხადად იქნება ასახული ზეგავლენა, შემოთავაზებული გადაზიდვების 

ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე; 

ზ) არ დაუშვას სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენთა იმპორტი, თუ არის საფუძველი იმისა, რომ ამ 

სახის ნარჩენთა გამოყენება არ მოხდება გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული გზით; 

ი) ითანამშრომლოს, ზომების მიღების თვალსაზრისით, სხვა მხარეებთან და დაინტერესებულ 

ორგანიზაციებთან უშუალოდ ან სამდივნოს მეშვეობით, სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების 

გადაზიდვის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების ჩათვლით, ასეთი ნარჩენების გარემოსდაცვითი 

თვალსაზრისით გამართლებული მართვის სრულყოფისა და მათი უკანონო ბრუნვის თავიდან 

აცილების მიზნით. 

3. მხარები სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების უკანონო ბრუნვას მიიჩნევენ სისხლის სამართლის 

დანაშაულად. 
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4. ყველა მხარე იღებს შესაბამის სამართლებრივ, ადმინისტრაციულ და სხვა სახის ზომებს 

წინამდებარე კონვენციის დებულებათა შესასრულებლად და მათი ცხოვრებაში გასატარებლად, მათ 

შორის კონვენციის საწინააღმდეგო ქმედებების თავიდან აცილებისა და სასჯელის მიყენების მიზნით. 

5. მხარემ არ გასცეს ნებართვა სახიფათო ან სხვა ნარჩენების ექსპორტზე სახელმწიფოში, რომელიც 

არ წარმოადგენს კონვენციის მხარეს, ან მათ იმპორტზე სახელმწიფოდან, რომელიც არ წარმოადგენს 

კოვენციის მხარეს. 

6. მხარეები შეთანხმდნენ, რათა არ დაუშვან სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენთა ექსპორტის 

განთავსებისათვის სამხრეთ განედის 600-ის სამხრეთ რაიონში მიუხედავად იმისა, არის, თუ არა 

ასეთი ნარჩენები საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის ობიექტი. 

7. გარდა ამისა, ყოველი მხარე: 

ა) უკრძალავს თავის ეროვნულ იურისდიქციაში მყოფ ყველა პირს სახიფათო ან სხვა სახის 

ნარჩენების გადაზიდვას ან განთავსებას, თუ ამ პირებს არ მიუღიათ ნებართვა ან თანხმობა ასეთი 

ოპერაციების ჩატარებაზე; 

ბ) მოითხოვოს, რომ სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენები, რომლებიც საზღვარგადამკვეთი 

გადაზიდვის ობიექტებია შეფუთული, მარკირებული და გადაზიდული იქნეს საყოველთაოდ 

მიღებული და ცნობილი საერთაშორისო წესებისა და ნორმების თანახმად შეფუთვის, მარკირების და 

გადაზიდვის თვალსაზრისით, რომ იქნეს გათვალისწინებული შესაბამისი საერთაშორისო 

გამოცდილება; 

გ) მოითხოვს, რათა სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენებს ერთოდეს სახიფათო ნარჩენთა გადაზიდვის 

დოკუმენტი საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის საწყისი პუნქტიდან მისი განთავსების ადგილამდე. 

8. ყოველი მხარე მოითხოვს ექსპორტირებული სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების 

გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებულ მართვას იმპორტის ან სხვა სახელმწიფოში. 

ტექნიკური ხასიათის სახელმძღვანელო პრინციპებს ნარჩენების გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით 

დასაბუთებული მართვის შესახებ შეიმუშავებენ წინამდებარე კონვენციის მოქმედების სფეროში 

მყოფი მხარეები თავიანთ პირველ შეხვედრაზე. 

9. მხარეები იღებენ შესაბამის ზომებს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სახიფათო და სხვა სახის 

ნარჩენების საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვა დაიშვას მხოლოდ მაშინ, თუ: 

ა) ექსპორტის სახელმწიფოს არ გააჩნია ამ სახის ნარჩენების გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით 

გამართლებული და ეფექტური გზით განსათავსებელი ტექნიკური შესაძლებლობები და შესატყვისი 

ობიექტები, სიმძლავრეები ან გამოსადეგი ადგილები; ან 

ბ) ამ სახის ნარჩენები აუცილებელია იმპორტის სახელმწიფოსათვის, როგორც ნედლეული 

რეციკლირებითი ან აღდგენითი მრეწველობისათვის; ან 

გ) ასეთი საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვა პასუხობს მხარეთა მიერ განსაზღვრულ სხვა 

კრიტერიუმებს, იმ პირობით, რომ ეს კრიტერიუმები არ ეწინააღმდეგებიან წინამდებარე კონვენციის 

მიზნებს. 

10. სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების მწარმოებელი ქვეყნების ვალდებულება ამ კონვენციის 

წინაშე ამგვარი ნარჩენების გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული მართვის შესახებ 

არანაირი გარემოების შემთხვევაში არ შეიძლება იქნეს დაკისრებული იმპორტისა და ტრანზიტის 

ქვეყნებზე. 

11. წინამდებარე კონვენციაში არაფერი არ ეწინააღმდეგება მხარის უფლებას ადამიანის 

ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის გაუმჯობესების მიზნით დააწესოს დამატებითი მოთხოვნები, 

რომლებიც შეესაბამება კონვენციის დებულებებს და ეთანხმება საერთაშორისო კანონმდებლობის 

წესებს. 
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12. წინამდებარე კონვენციამ არ უნდა იქონიოს რაიმე გავლენა ქვეყნების სუვერენიტეტზე 

ტერიტორიულ წყლებზე, რომელიც დაწესებულია საერთაშორისო კანონმდებლობით, და 

სუვერენულ უფლებებზე და იურისდიქციაზე იმ ქვეყნებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ 

განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონები და კონტინენტური შელფი საერთაშორისო 

კანონმდებლობის შესაბამისად, და გემებითა და თვითმფრინავებით სწავლების სანავიგაციო უფლება 

და თავისუფლება, როგორც დაწესებული საერთაშორისო კანონმდებლობით ასახული 

საერთაშორისო დოკუმენტებში.  

13. მხარეები იღებენ ვალდებულებას პერიოდულად ჩაატარონ შესაძლებლობათა მიმოხილვა 

სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების მოცულობის და/ან დაბინძურების პოტენციალის შემცირებაზე, 

რომლებიც გადაიზიდება სხვა სახელმწიფოებში, კერძოდ განვითარებად ქვეყნებში. 

 

პარაგრაფი 5. კომპეტენტური ორგანოებისა და პასუხისმგებელი პირის დანიშვნა 

წინამდებარე კონვენციის განხორციელების ხელშესაწყობად მხარეები: 

1. ნიშნავენ ან აფუძნებენ ერთ ან რამდენიმე კომპეტენტურ ორგანოსა და ერთ პასუხისმგებელ პირს. 

ერთი კომპეტენტური ორგანო ინიშნება ტრანზიტის შემთხვევაში ცნობის მიღების მიზნით; 

2. მათთვის წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლიდან სამი თვის განმავლობაში აცნობებენ 

სამდივნოს მათ მიერ პასუხისმგებელი პირის და კომპეტენტურ ორგანოებად დანიშნული 

ერთეულების შესახებ; 

3. გადაწყვეტილებების მიღებიდან ერთი თვის განმავლობაში აცნობებენ სამდივნოს მე-2 პუნქტის 

თანახმად ნებისმიერ ცვლილებაზე მათ მიერ განხორციელებული დანიშვნების ირგვლივ. 

 

პარაგრაფი 6. მხარეთა შორის საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვა 

1. ექსპორტის სახელმწიფო აცნობებს ან მოითხოვს მწარმოებლის ან 

ექსპორტიორისაგან,წერილობით აცნობონ ექსპორტის სახელმწიფოს კომპეტენტური ორგანოს 

მეშვეობით დაინტერესებული სახელმწიფოების კომპეტენტურ ორგანოებს სახიფათო ან სხვა სახის 

ნარჩენების ნებისმიერი განზრახული საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის შესახებ. ამგვარ ცნობაში 

უნდა იყოს VA დანართში გათვალისწინებული განაცხადები და ინფორმაცია იმპორტის 

სახელმწიფოსათვის მისაღებ ენაზე. საკმარისია თითო ცნობა გაეგზავნოს ყოველ დაინტერესებულ 

სახელმწიფოს. 

2. იმპორტის სახელმწიფო განმცხადებელს უგზავნის წერილობით პასუხს განაცხადის მიღების 

შესახებ, რომელიც მოიცავს გადაზიდვაზე თანხმობას გარკვეული პირობებით ან მათ გარეშე, 

გადაზიდვის ნებართვაზე უარის თქმას ან მოთხოვნას დამატებითი იფნორმაციის მიწოდებაზე. 

იმპორტის სახელმწიფოს საბოლოო პასუხის ასლი ეგზავნება კომპეტენტურ ორგანოებს 

დაინტერესებული ქვეყნებისა, რომლებიც მხარეებს წარმოადგენენ. 

3. ექსპორტის სახელმწიფო მწარმოებელს ან ექსპორტიორს არ რთავს საზღვარგადამკვეთი 

გადაკვეთის დაწყების ნებას მანამ, სანამ არ მიიღებს წერილობით დასტურს მასზედ, რომ: 

ა) განმცხადებელმა იმპორტის სახელმწიფოსაგან მიიღო წერილობითი თანხმობა: 

ბ) განმცხადებელმა იმპორტის სახელმწიფოსაგან მიიღო დადასტურება იმ ფაქტისა, რომ 

ექსპორტიორსა და ნარჩენთა განმათავსებელს შორის არსებობს კონტრაქტი, რომელშიც ხაზგასმულია 

ამ ნარჩენთა გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული მართვა. 

4. ტრანზიტის ყოველი სახელმწიფო, რომელიც მხარეს წარმოადგენს, დაუყოვნებლივ 

უდასტურებს განმცხადებელს განაცხადის მიღებას. მას 60 დღის განმავლობაში შეუძლია 
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განმცხადებელს გაუგზავნოს წერილობითი პასუხი, რომელიც მოიცავს გადაზიდვაზე თანხმობას 

გარკვეული პირობებით ან პირობის გარეშე. გადაზიდვის ნებართვაზე უარის თქმას ან დამატებითი 

ინფორმაციის მიწოდების მოთხოვნას. ექსპორტის სახელმწიფო არ რთავს ნებას საზღვარგადამკვეთი 

გადაზიდვის განხორციელებაზე, სანამ არ მიიღებს წერილობით თანხმობას ტრანზიტის 

სახელმწიფოსაგან, თუმცა, თუ ნებისმიერ დროს მხარე მიიღებს გადაწყვეტილებას, არ მოითხოვოს 

სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის მიმართ წინასწარი თანხმობა 

საზოგადოდ, ან გარკვეული პირობების შესრულების მიზნით, ან შეცვლის თავის მოთხოვნებს ამ 

მხრივ, იგი დაუყოვნებლივ აცნობებს სხვა მხარეებს თავისი გადაწყვეტილების შესახებ მე-13 

პარაგრაფის თანახმად. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, თუ 60 დღის განმავლობაში პასუხი არ იქნება 

მიღებული ექსპორტიორი სახელმწიფოდან ტრანზიტის სახელმწიფოს მიერ, ექსპორტის 

სახელმწიფოს შეუძლია ნება დართოს ექსპორტს ტრანზიტის სახელმწიფოზე გავლით. 

5. ნარჩენთა საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის შემთხვევაში, როდესაც ამ სახის ნარჩენები კანონის 

თანახმად განისაზღვრება ან ითვლება სახიფათოდ მხოლოდ; 

ა) ექსპორტის სახელმწიფოს მიერ, ამ პარაგრაფის მე-9 პუნქტის მოთხოვნები იმპორტის ან 

განთავსებაზე პასუხისმგებელი ერთეულის მიმართ და იმპორტის სახელმწიფოს მიმართ გამოიყენება 

mutates mutandis შესაბამისად ექსპორტიორისა და ექსპორტის სახელმწიფოს მიმართ; 

ბ) იმპორტის სახელმწიფოს ან იმპორტის და ტრანზიტის სახელმწიფოთა მიერ, რომლებიც არიან 

მხარეები, პარაგარფი 1, 3, 4 და 6 თავის მოთხოვნებს ექსპორტიორისადმი და ექსპორტის 

სახელმწიფოსადმი გამოიყენებიან mutates mutandis იმპორტიორისა, განთავსებაზე პასუხისმგებელი 

ერთეულისა და იმპორტის სახელმწიფოს მიმართ; ანდა 

გ) წინამდებარე კონვენციის მხარე ტრანზიტის სახელმწიფოსადმი გამოყენება მე-4 პუნქტის 

დებულება. 

6. ექსპორტის სახელმწიფოს შეუძლია დაინტერესებულ სახელმწიფოთა წერილობითი თანხმობის 

არსებობის პირობებში ნება დართოს მწარმოებელს ან ექსპორტიორს საერთო განაცხადის 

გამოყენებისა, თუ გადაზიდვები რეგულარულად მიმდინარეობს სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების 

განთავსებაზე პასუხისმგებელი ერთი და იმავე ერთეულის მიმართ, ერთი და იმავე ფიზიკური და 

ქიმიური თვისებებით, ერთი და იმავე საბაჟო პუნქტების გავლით ექსპორტის სახელმწიფოდან 

გატანისას და ერთი და იმავე საბაჟო პუნქტების გავლით იმპორტის სახელმწიფოში შეტანისას, ხოლო 

ტრანზიტის შემთხვევაში ერთი და იმავე საბაჟო პუნქტების გავლით ტრანზიტის სახელმწიფოში ან 

სახელმწიფოებში შეტანა-გატანისას. 

7. დაინტერესებულ სახელმწიფოებს შეუძლიათ წერილობით გამოხატონ თავიანთი თანხმობა მე-6 

პუნქტში აღწერილი საერთო განაცხადის პროცედურის მიმართ, გარკვეული ინფორმაციის 

წარდგენის პირობით, როგორიცაა გადასაზიდი სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების ზუსტი 

რაოდენობა ან პერიოდული სიები. 

8. მე-6 და მე-7 პუნქტებში მითითებული საერთო განაცხადი და წერილობითი თანხმობა შეიძლება 

მოიცავდეს სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების მრავალჯერად გადაზიდვებს მაქსიმუმ 12 თვის 

განმავლობაში. 

9. მხარეები მოითხოვენ, რომ ყოველმა სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების საზღვარგადამკვეთ 

გადაზდიდვის მწარმოებელმა, ხელი მოაწეროს გადაზიდვის შესახებ დოკუმენტს ამ ნარჩენთა 

ჩატანის ან მიღებსიას. ისინი მოითხოვენ აგრეთვე, რომ განთავსებაზე პასუხისმგებელმა პირმა 

აცნობოს, როგორც ექსპორტიორს, ასევე ექსპორტის სახელმწიფოს კომპეტენტურ ორგანოს, მის მიერ 

ამ სახის ნარჩენების მიღების შესახებ და თავის დროზე განთავსების დასრულების შესახებ ისე, 

როგორც ეს განაცხადშია ნაჩვენები., თუ ექსპორტი სახელმწიფო არ იღებს ასეთ ინფორმაციას, 
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ექსპორტის სახელმწიფოს კომპეტენტური ორგანო ან ექსპორტიორი აცნობებს ამის შესახებ იმპორტის 

სახელმწიფოს. 

10. წინამდებარე პარაგრაფის თანახმად, მოთხოვნილი განაცხადი და მასზედ პასუხი ეგზავნება 

დაინტერესებულ მხარეთა კომპეტენტურ ორგანოებს ან სახელმწიფოს შესაბამის სამთავრობო 

ორგანოს, რომელიც მხარეს არ წარმოადგენს. 

11. სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენთა ნებისმიერი საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვა დაზღვეული 

უნდა იქნეს გირაოთი ან სხვა გარანტიით იმპორტის ან ტრანზიტის სახელმწიფოს მოთხოვნით, 

რომელიც მხარეს წარმოადგენს. 

 

პარაგრაფი 7. საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვა მხარე-სახელმწიფოდან არამხარე 

სახელმწიფოების გავლით 

კონვენციის მე-6 პარაგრაფის პუნქტი 1 გამოიყენება matatus mitantis სახიფათო ან სხვა სახის 

ნარჩენთა საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვისას სახელმწიფოდან, რომელიც მხარეს წარმოადგენს, იმ 

სახელმწიფოთა გავლით, რომლებიც მხარეს არ წარმოადგენენ. 

 

პარაგრაფი 8. რეიმპორტის განხორციელების ვალდებულება  

როდესაც სახიფათო ან სხვა საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვა, რომელზეც წინამდებარე 

კონვენციის დებულებათა შესაბამისად გაცემულია თანხმობა დაინტერესებული მხარეების მიერ, არ 

შეიძლება კონტრაქტის პირობების თანახმად იქნეს დასრულებული, მაშინ ექსპორტის სახელმწიფო 

უზრუნველყოფს ესქპორტიორის მიერ ამ ნარჩენების ექსპორტის სახელმწიფოში დაბრუნებას, თუ 

ნარჩენთა გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული გზით განთავსების სხვა 

შესაძლებლობა ვერ მოიძებნა იმპორტის სახელმწიფოს მიერ ექსპორტის სახელმწიფოსა და 

სამდივნოს ინფორმირების მომენტიდან 90 დღის, ან სხვა პერიოდის განმავლობაში, რომელზეც 

დაინტერესებული სახელმწფიოები შეთანხმდებიან. ამ მიზნით ექსპორტის სახელმწიფო და 

ნებისმიერი მხარე, რომელიც ტრანზიტის სახელმწიფოს წარმოადგენს, არ უშლის ხელს და არ 

ეწინააღმდეგება ამ ნარჩენთა ექსპორტის სახელმწიფოში დაბრუნებას. 

 

პარაგრაფი 9.  უკანონო ბრუნვა 

1.წინამდებარე კონვენციის მიზნებისათვის სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენთა ნებისმიერი 

საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვა: 

ა)წინამდებარე კონვენციის დებულებების შესაბამისად ყველა დაინტერესებული 

სახელმწიფოსათვის ცნობის მიწოდების გარეშე; ან 

ბ) წინამდებარე კონვენციის დებულების შესაბამისად დაინტერესებული სახელმწიფოს თანხმობის 

გარეშე; ან 

გ) დაინტერესებული სახელმწიფოსაგან ფალსიფიკაციის, შეცდომაში შეყვანისა ან მოტყუების 

გზით თანხმობის მიღების შემთხვევაში, ან 

დ) რომელიც არსებითად არ შეესაბამება დოკუმენტებს; ან 

ე) რომელიც წინასწარგაზრახვით ახდენს სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენთა განთავსებას (მაგ., 

გადაყრას) წინამდებარე კონვენციისა და საერთაშორისო სამართლის ზოგადი პრინციპების 

დარღვევით, ითვლება უკანონო ბრუნვად. 
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2. სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენთა ისეთ საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის შემთხვევაში, 

რომელიც მიაჩნია უკანონო ბრუნვად ექსპორტიორის ან მწარმოებლის ქმედების საფუძველზე, 

ექსპორტის სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ ეს ნარჩენები: 

ა) დაბრუნებულ იქნეს უკან ექსპორტიორის ან მწარმოებლის მიერ, ან აუცილებლობის 

შემთხვევაში, თვით ექსპორტის სახელმწიფოს მიერ, ან, თუ ეს პრაქტიკულად არაა მიზანშეწონილი; 

ბ) იქნეს სხვაგვარად განთავსებული წინამდებარე კონვენციის დებულებების შესაბამისად, 

უკანონო ბრუნვის შესახებ ექსპორტის სახელმწიფოს ინფორმირებიდან 30 დღის ან სხვა პერიოდის 

განმავლობაში, რომლის შესახებაც დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ შეთანხმდნენ. ამ მიზნით 

დაინტერესებული მხარეები არ უარყოფენ, არ უშლიან ხელს ან არ ეწინააღმდეგებიან ამ ნარჩენთა 

დაბრუნებას ექსპორტის სახელმწიფოში. 

3. სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების ისეთი საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის შემთხვევაში, 

რომელიც მიჩნეულია უკანონო ბრუნვად იმპორტიორის ან განთავსებაზე პასუხისმგებელი 

ერთეულის ქმედების საფუძველზე, იმპორტის სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რათა ეს ნარჩენები 

განთავსებულ იქნეს გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული გზით იმპორტიორის ან 

განთავსებაზე პასუხისმგებელი ერთეულის მიერ, ან, აუცილებლობის შემთხვევაში, თვით იმპორტის 

სახელმწიფოს მიერ, უკანონო ბრუნვის შესახებ იმპორტის სახელმწიფოს ინფორმირებიდან 30 დღის 

ან სხვა ისეთი პერიოდის განმავლობაში, რომლის შესახებაც დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ 

შეთანხმდნენ. ამ მიზნით, დაინტერესებული მხარეები შეძლებისდაგვარად თანამშრომლობენ 

ნარჩენთა გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული გზით განთავსებაში. 

4. იმ შემთხვევებში, როცა უკანონო ბრუნვაზე პასუხისმგებლობა არ შეიძლება დაეკისროს 

ექსპორტიორს ან მწარმოებელს, ანდა იმპორტიორს ან განთავსებაზე პასუხისმგებელ ერთეულს, 

დაინტერესებული მხარეები, ან, აუცილებლობის მიხედვით, სხვა მხარეები, თანამშრომლობის 

საფუძველზე უზრუნველყოფენ ამ ნარჩენების გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული 

გზით განთავსებას, შესაბამისად, ექსპორტის სახელმწიფოში, იმპორტის სახელმწიფოში ან სხვა 

ადგილას. 

5. ყოველი მხარე იღებს შესაბამის ეროვნულ/შინაგან კანონმდებლობას უკანონო ბრუნვის თავიდან 

ასაცილებლად და მის დასასჯელად. მხარეები ურთიერთთანამშრომლობენ წინამდებარე პარაგრაფის 

მიზნების მისაღწევად. 

 

პარაგრაფი 10. საერთაშორისო თანამშრომლობა 

1. მხარეები ურთიერთთანამშრომლობენ სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების გარემოსდაცვითი 

თვალსაზრისით გამართლებული მართვის მიღწევის მიზნით. 

2. ამ მიზნით მხარეები: 

ა) მოთხოვნისთანავე ხელმისაწვდომი გახადონ ინფორმაცია ორმხრივ და მრავალმხრივ 

საფუძველზე იმ თვალსაზრისით, რომ სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენებს ხელი შეეწყოს მათ 

გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებულ მართვას, მათ შორის ახდენენ სახიფათო და სხვა 

სახის ნარჩენების სათანადო გამოყენების ტექნიკური ნორმებისა და პრაქტიკის უნიფიცირებას; 

ბ) თანამშრომლობენ ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის მიზნით სახიფათო 

ნარჩენების მართვის შედეგების მონიტორინგის დარგში; 

გ) თავიანთი ეროვნული კანონების, წესებისა და პოლიტიკის შესაბამისად თანამშრომლობენ 

ახალი, გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული, მცირენარჩენიანი ტექნოლოგიების 

განვითარებასა და გამოყენებაში, არსებული ტექნოლოგიების სრულყოფაში, სახიფათო და სხვა სახის 

ნარჩენების წარმოების შეძლებისდაგვარად ლიკვიდაციის და მათი გარემოსდაცვითი 
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თვალსაზრისით გამართლებული გზით მართვის უზრუნველსაყოფად უფრო ეფექტური და ქმედითი 

მეთოდების მიღწევის მიზნით, მათ შორის ამგვარი ახალი ან გაუმჯობესებული ტექნოლოგიების 

დანერგვის ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი შედეგების შესწავლაში; 

დ) თავიანთ ეროვნული კანონების, წესებისა და პოლიტიკის შესაბამისად აქტიურად 

თანამშრომლობენ სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენთა გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით 

გამართლებულ ტექნოლოგიებისა და მართვის სისტემების გადაცემაში. ასევე თანამშრომლობენ 

მხარეთა ტექნიკური პოტენციალის გაფართოებაში, განსაკუთრებით, იმათი, რომლებიც საჭიროებენ 

და ითხოვენ ამ დარგში ტექნიკურ დახმარებას; 

ე) თანამშრომლობენ შესაბამისი ტექნიკური სახელმძღვანელო პრინციპების და/ან ქცევის 

კოდექსების შემუშავებაში. 

3.მხარეები იღებენ შესაბამის ზომებს თანამშრომლობის მიზნით განვითარებალდი ქვეყნების 

დასახმარებლად მე-4 პარაგრაფის მე-2 პუნქტის ა), ბ), გ) და დ) ქვეპუნქტების შესრულებაში. 

4.განვითარებადი ქვეყნების საჭიროებათა გათვალისწინებით, მხარეებსა და კომპეტენტურ 

საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის შედეგად წახალისებული უნდა იქნეს, intel 

alia, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, სახიფათო და სხვა ნარჩენების გარემოსდაცვითი 

თვალსაზრისით გამართლებული მართვის განვითარება და ახალი მცირენარჩენიანი 

ტექნოლოგიების დანერგვა. 

 

პარაგრაფი 11. ორმხრივი, მრავალმხრივი და რეგიონული შეთანხმებანი 

1. მე-4 პარაგრაფის მე-5 პუნქტის დებულებათა მიუხედავად, მხარეებს შეუძლიათ დადონ 

ორმხრივი, მრავალმხრივი ან რეგიონული შეთანხმებანი ან ხელშეკრულებანი სახიფათო ან სხვა სახის 

ნარჩენების საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვების შესახებ მხარეებთან ან სახელმწიფოებთან, 

რომლებიც მხარეებს არ წარმოადგენენ, იმ პირობით, რომ ასეთი შეთანხმებანი ან ხელშეკრულებანი 

არ ეწინააღმდეგება სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების გარემოსდაცვითი თვალსაზისით 

გამართლებული მართვის მოთხოვნებს, რომლებიც წინამდებარე კონვენციითაა გათვალსწინებული. 

ამ შეთანხმებათა ან ხელშეკრულებათა დებულებები გარემოსდაცვითი თვალსაზარისით 

გამართლებული მართვის შესახებ არ უნდა იყვნენ ნაკლებად მომთხოვნნი, ვიდრე ისინი, რომლებიც 

გათვალისწინებულია წინამდებარე კონვენციით, კერძოდ, განვითარებადი ქვეყნების ინტერესების 

მხედველობაში მიღებით. 

2. მხარეები აცნობებენ სამდივნოს ორმხრივი, მრავალმხრივი ან რეგიონული შეთანხმებების ან 

ხელშეკრულების შესახებ, რომლებზეც ლაპარაკია პუნქტ 1-ში და იმათ შესახება, რომლებიც 

დადებულ იქნა მათთვის წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლამდე, სახიფათო და სხვა სახის 

ნარჩენების ისეთ საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის კონტროლის მიზნით, რომელიც მხოლოდ ამ 

შეთანხმებათა მხარეებს შორის ხორციელდება, წინამდებარე კონვენციის დებულებანი არ ეხება 

ამგვარი შეთანხმებების თანახმად მიმდინარე საზღვარგადამკვეთ გადაზიდვებს, იმ პირობით, რომ 

ამგვარი შეთანხმებები არ ეწინააღმდეგებიან წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ 

მოთხოვნას სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებულ 

მართვას. 

 

პარაგრაფი 12. კონსულტაციები პასუხისმგებლობის შესახებ 

მხარეები თანამშრომლობენ, რათა შეძლებისდაგვარად მალე იქნეს მიღებული ოქმი, რომელიც 

უნდა ითვალისწინებდეს სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვების 
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შედეგად მიყენებული ზარალისათვის პასუხისმგებლობის, კომპეტენციისა მათი განთავსების 

საკითხებს. 

 

პარაგრაფი 13. ინფორმაციის გადაცემა  

1. მხარეები, მიიღებენ რა ცნობებს სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების საზღვარგადამკვეთი 

გადაზიდვებისას ან მათი განთავსებისას მომხდარი ავარიის შესახებ, რომელიც შესაძლოა 

წარმოადგენდეს საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოსათვის, სხვა სახელმწიფოებში, 

უზრუნველყოფენ ამ სახელმწიფოთა დაუყოვნებლივ ინფორმირებას ამის შესახებ. 

2. მხარეები სამდივნოს მეშვეობით აცნობებენ ერთმანეთს: 

ა) მომხდარ ცვლილებათა შესახებ, რომლებიც ეხება მე-5 პარაგრაფის თანახმად კომპეტენტური 

ორგანოებისა და/ან პასუხისმგებელი პირის დანიშვნას; 

ბ) მე-3 პარაგრაფის თანახმად სახიფათო ნარჩენების ეროვნულ განსაზღვრაში ცვლილებათა 

შეტანის შესახებ; 

და შეძლებისდაგვარად მოკლე დროში აცნობებენ: 

გ) მათ ეროვნულ იურისდიქციაში მყოფი რაიონის ფარგლებში სახიფათო ან სხვა ნარჩენების 

განთავსებისათვის იმპორტზე სრული ან ნაწილობრივი უარის თქმის გადაწყვეტილების მიღების 

შესახებ; 

დ) სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების ექსპორტის შეზღუდვის აკრძალვის გადაწყვეტილების 

მიღების შესახებ; 

ე) ამ პარაგრაფის მე-4 პუნქტის თანახმად სხვა შესაბამისი ინფორმაციის შესახებ. 

3. ეროვნული კანონებისა და წესების შესაბამისად მხარეები სამდივნოს მეშვეობით მხარეთა 

კონფერენციას მე-15 პარაგრაფის თანახმად, ყოველი კალენდარული წლის ბოლომდე გადასცემენ 

მოხსენებას წინა კალენდარული წლის შესახებ, რომელიც, კერძოდ მოიცავს: 

ა)ინფორმაციას მე-5 პარაგრაფის შესაბამისად მათ მიერ დანიშნული კომპეტენტური ორგანოებისა 

და პასუხისმგებელი პირის შესახებ; 

ბ)ინფორმაციას სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების ნებისმიერი საზღვარგადამკვეთი 

გადაზიდვების შესახებ, რომლებშიც ისინი მონაწილეობდნენ, მათ შორის: 

I) ექსპორტირებული სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების მოცულობას, კატეგორიას, ხასიათს, 

დანიშნულების ადგილს, ტრანზიტის სახელმწიფოსა და განაცხადის პასუხში მითითებულ 

განთავსების მეთოდს; 

II) იმპორტირებული სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების მოცულობას, კატეგორიას, დახასიათებას; 

წარმოშობასა და განთავსების მეთოდს; 

III) განთავსების ოპერაციებს, რომლებიც არ წარიმართა გათვალსწინებულებისამებრ; 

IV) საზღვარგარადმკვეთი გადაზიდვებისათვის განკუთვნილი სახიფათო ან სხვა სახის ნარჩენების 

მოცულობის შემცირების მიზნით მიღებულ ზომებს; 

გ) ინფორმაციას მათ მიერ წინამდებარე კონვენციის მოთხოვნათა შესრულებისათვის მიღებული 

ზომების შესახებ; 

დ) ინფორმაციას არსებულ შესაბამისი სტატისტიკურ მონაცემებზე ადამიანის ჯანმრთელობისა და 

გარემოზე სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების წარმოქმნის, ტრანსპორტირებისა და განთავსების 

ზემოქმედების შესახებ; 

ე)ინფორმაციას წინამდებარე კონვენციის მე-12 პარაგრაფის თანახმად დადებული ორმხრივი, 

მრავალმხრივი და რეგიონალური შეთანხმების და ხელშეკრულებების შესახებ; 
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ვ) ინფორმაციას სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების საღზვარგადამკვეთი გადაზიდვისას და 

განთავსებისას მომხდარი ავარიებისა და მათი შედეგების ლიკვიდაციისათვის მიღებული ზომების 

შესახებ; 

ზ) ინფორმაციას განთავსების მიზნით განსახორციელებელი ზომების შესახებ მათ ეროვნულ 

იურისდიქციაში მყოფ ტერიტორიაზე; 

თ) ინფორმაციას სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების წარმოქმნის შესამცირებლად და/ან 

სალიკვიდაციოდ განსაზღვრული ტექნოლოგიების განვითარებისათვის მიღებული ზომების 

შესახებ; 

ი) იმ სხვა საკითხებს, რომელთაც მხარეთა კონფერენცია ჩათვლის საჭიროდ. 

4. ეროვნული კანონებისა და წესების შესაბამისად მხარეები უზრუნველყოფენ სახიფათო ან სხვა 

სახის ნარჩენების ნებისმიერი მოცემული საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის შესახებ განაცხადისა და 

მასზე პასუხის ასლების გადაგზავნას სამდივნოში,თუ ამას ითხოვს მხარე, ვის გარემოსაც შეიძლება 

ჰქონდეს მიყენებული ზარალი საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის შედეგად, რომელიც მოთხოვნის 

თანახმად უნდა იქნეს განხორციელებული. 

 

პარაგრაფი 14. ფინანსური ასპექტები 

1. მხარეები შეთანხმდნენ მასზედ, რომ სხვადასხვა რეგიონებისა და სუბრეგიონის კონკრეტული 

საჭიროებების შესაბამისად იქმნება რეგიონული და სუბრეგიონული ცენტრები სახიფათო და სხვა 

სახის ნარჩენების მართვისა და მათი წარმოქმნის მინიმუმამდე დაყვანის საკითხში, კადრების 

მომზადებისა და ტექნოლოგიების გადაცემის მიზნით. მხარეები მიიღებენ გადაწყვეტილებას 

ნებაყოფლობით საფუძველზე ფინანსირების შესაბამისი მექანიზმების შექმნის შესახებ. 

2. მხარეები განიხილავენ საკითხს განსაკუთრებული სიტუაციების შემთხვევაში დროებით 

საფუძველზე დახმარების აღმომჩენი საბრუნავი ფონდის შექმნის, სახიფათო და სხვა სახის 

ნარჩენების საზღვარგადამკვეთ გადაზიდვის ან მათი განთავსების შედეგად მომხდარი ავარიებისაგან 

მიყენებული ზარალის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით.  

 

პარაგრაფი 15. მხარეთა კონფერენცია 

1. ამასთანავე ფუძნდება მხარეთა კონვენცია, მისი პირველი თათბირი მოწვეული იქნება 

გაერთიანებული ერების გარემოსდაცვითი პროგრამის UNEP-ის აღმასრულებელი დირექტორის მიერ 

წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლიდან არა უგვიანეს ერთი წლისა. შემდგომში მხარეთა 

კონფერენციის მორიგი თათბირები მოიწვევა იმ პერიოდულობით, რომელსაც დაადგენს 

კონფერენცია თავის პირველ თათბირზე. 

2. კონვენციის მხარეთა რიგგარეშე თათბირები მოწვეულ იქნება მაშინ, როდესაც კონფერენცია 

ჩათვლის ამას საჭიროდ, ან ერთ-ერთი მხარის წერილობითი თხოვნით, იმ პირობით, რომ სამდივნოს 

მიერ მათდამი ამ მოთხოვნის გადაგზავნიდან ექვსი თვის განმავლობაში მხარეთა არანაკლებ 

მესამედი დაუჭერს მხარს მას. 

3. მხარეთა კონფერენცია კონსენსუსით ათანხმებს და იღებს როგორც თავის, ასევე თავისგან 

დაარსებული ნებისმიერი დამხმარე ორგანოს პროცედურის წესებს, აგრეთვე ფინანსურ წესებს, 

კერძოდ, ამ კოვნენციის ფარგლებში მხარეთა ფინანსური მონაწლეობის განსაზღვრის მიზნით. 

4. თავიანთ პირველ თათბირზე მხარეები განიხილავენ ნებისმიერ დამატებით ზომებს, რომლებსაც 

შეუძლიათ დახმარება გაუწიონ მათ წინამდებარე კონვენციის კონტექტსში საზღვაო სივრცის დაცვისა 

და შენარჩუნების საკითხში მათი ვალდებულებების შესრულებაში. 
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5. მხარეთა კონფერენცია მუდმივად ადევნებს თვალყურს წინამდაბარე კონვენციის ეფექტურ 

შესრულებას და გარდა ამისა: 

ა) ხელს უწყობს შესაბამისი ზომების მიღებას სტრატეგიისა და პოლიტიკის გატარებას ადამიანის 

ჯანმრთელობისა და გარემოსადმი სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების მიერ მიყენებული ზარალის 

მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით; 

ბ) განიხილავს და აუცილებლობის შემთხვევაში იღებს წინამდებარე კონვენციისა და მისი 

დამატებების შესწორებებს; ითვალისწინებს რა inter alia, არსებულ სამეცნიერო, ტექნიკურ, 

ეკონომიკურ და გარემოსდაცვითი სახის ინფორმაციას; 

გ) განიხილავს და იღებს ნებისმიერ დამატებით ზომებს, რომლებიც შეიძლება საჭირო აღმოჩდნენ 

წინამდებარე კონვენციის მიზნების მისაღწევად, გამომდინარე მისი შესრულებისას დაგროვილი 

გამოცდილებიდან, ასევე მე-11 პარაგრაფში გათვალისწინებული შეთანხმებებისა და 

ხელშეკრულების შესრულებისას; 

დ) აუცილებლობის შემთხვევაში განიხილავს და იღებს ოქმებს; 

ე) აარსებს ისეთ დამხმარე ორგანოებს (ფილიალებს), რომელთა დაარსებასაც საჭიროდ ჩათვლის 

წინამდებარე კონვენციის მოთხოვნების შესრულების მიზნით. 

6. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, მისი სპეციალიზირებული დაწესებულებები, ასევე 

ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც არ წარმოადგენს წინამდებარე კონვენციის მხარეს, შეიძლება 

წარმოდგენილი იქნენ მხარეთა კონვენციის თათბირებზე მეთვალყურის სტატუსით. ნებისმიერი სხვა 

ეროვნული, თუ საერთაშორისო, სამთავრობო, თუ არასამთავრობო ორგანოები და დაწესებულებები, 

სახიფათო და სხვა ნარჩენების საკითხებში კომპეტენციის მქონე, რომელთაც ამცნეს სამდივნოს 

მხარეთა კონფერენცისი თათბირზე თავიანთი მეთვალყურედ ყოფნის სურვილი, შეიძლება 

დაშვებულ იქნენ მასში მონაწილეობის მისაღებად, თუ ამის წინააღმდეგ არ გამოდის წარმოდგენილ 

მხარეთა მესამედი მაინც. მეთვალყურეთა დაშვება მონაწილეობის მისაღებად რეგულირდება 

მხარეთა კონფერენციის მიერ მიღებული პროცედურების შესაბამისად. 

7.მხარეთა კონფერენცია წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლიდან სამი წლის შემდეგ, მის 

შემდეგ ექვს წელიწადში ერთხელ მაინც, ატარებს მისი ეფექტურობის შეფასებას და, თუ ჩათვლის 

აუცილებლად, განიხილავს სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის 

სრული ან ნაწილობრივი აკრძალვის შესაძლებლობას უკანასკნელი სამეცნიერო, გარემოსდაცვითი, 

ტექნიკური და ეკონომიკური ინფორმაციის გათვალისწინებით. 

 

პარაგრაფი 16. სამდივნო 

1. სამდივნოს ეკისრება შემდეგი ფუნქციები: 

ა) თათბირების ორგანიზაცია და მომსახურება, თანახმად მე-15 და მე-17 პარაგრაფებისა; 

ბ) მომზადება და გადაცემა მოხსენებებისა, რომლებიც ემყარებიან მე-3, 4, 6, 11 და 13 პარაგრაფების 

შესაბამისად მიღებულ ინფორმაციას, ისევე როგორც მე-15 პარაგრაფის თანახმად დაარსებული 

დამხმარე ორგანოების თათბირებიდან მიღებულ ინფორმაციას, აგერთვე, რამდენადაც ეს 

ხელსაყრელია, შესაბამისი სამთავრობათაშორისო და არასამთავრობო დაწესებულებების მიერ 

მოწოდებულ ინფორმაციას; 

გ) მოხსენებათა მომზადება წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად საკუთარი ფუნქციების 

შესასრულებლად მის მიერ წარმოებული საქმიანობის შესახებ და მისი წარდგენა მხარეთა 

კონფერენციაზე; 

დ) შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთობლივი საქმიანობის აუცილებელი 

კოორდინაციის უზრუნველყოფა და, კერძოდ, ისეთი ადმინისტრაციული და შეთანხმებითი 
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ხელშეკრულებების დადება, რომლებიც საჭირო გახდება მისი ფუნქციების ეფექუტრი 

შესრულებისათვის; 

ე) წინამდებარე კონვენციის მე-5 სტატიის შესაბამისად მხარეთა მიერ დანიშნულ პასუხისმგებელ 

პირსა და კომპეტენტურ ორგანოებთან კავშირის ქონა; 

ვ) ინფორმაციის კომფილაცია (დაგროვება) მხარეთა მიერ დამტკიცებული ეროვნული 

ადგილებისა და ობიექტების შესახებ, რომლებიც მათი სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების 

განთავსებისათვის შეიძლება იქნენ გამოყენებულნი და ამ ინფორმაციის გავრცელება მხარეთა შორის; 

ზ) მხარეთაგან ინფორმაციის მიღება და მათი გადაგზავნა: 

- ტენიკური ხელშეწყობისა და კადრების მომზადების წყაროებზე; 

- არსებული სამეცნიერო-ტექნიკური სიახლეებისა და გამოცდილების შესახებ; 

- რჩევებისა და გამოცდილებების მიღების წყაროებზე; 

- არსებული დახმარების წყაროების შესახებ, მათი მოთხოვნისთანავე, იმ დარგებში, როგორებიცაა: 

- წინამდებარე კონვენციის ფარგლებში განაცხადების სისტემის გამოყენება; 

- სახიფათო და სხვა სახის ნარჩენების მართვა; 

- გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული ტექნოლოგიები, სახიფათო განაცხადის 

განხილვადა სხვა სახის ნარჩენებისათვის, როგორებიცაა მცირე და უნარჩენო ტექნოლოგიები;  

- განთავსების შესაძლებლობათა და ამ დანიშნულების ადგილთა შეფასება; 

- სახიფათო და სხვა სახის ნარჩეების მონიტორინგი; და 

- ზომების მიღება განსაკუთრებულ შემთხვევებში; 

თ) მხარეთა თხოვნის საფუძველზე მათი უზრუნველყოფა ინფორმაციით ამ დარგში შესატყვისი 

ტექნიკური კომპეტენციის მქონე კონსულტანტების ან საკონსულტაციო ფირმების შესახებ, 

რომელთაც შეუძლიათ ხელის შეწყობა საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის შესაბამის განხილვაში 

მიღებულ განაცხადთან და/ან იმ ფაქტის განხილვაში, აქვთ, თუ არა სახიფათო ნარჩენთა 

განმათავსებელ ობიექტებს გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებული შესაძლებლობები, 

თუკი არსებობს მოცემული ნარჩენების გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გამართლებულ მართვაზე 

ეჭვის საფუძველი. ნებისმიერი მსგავსი საკითხის განხილვა ხდება არა სამდივნოს ხარჯებით; 

ი) მხარეთა თხოვნის საფუძველზე მათთვის დახმარების აღმოჩენა უკანონო ბრუნვის შესახებ 

სამდივნოში შემოსული ნებისმიერი ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გავრცელებაში მხარეთა შორის; 

კ) მხარეებთან და შესაბამის კომპეტენტურ საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და 

დაწესაბულებებთან თანამშრომლობა განსაკუთრებული სიტუაციების წარმოქმნის 

სახელმწიფოსადმი ოპერატიული დახმარების აღმოჩენის მიზნით ექსპერტთა უზრუნველყოფის და 

მოწყობილობის გადაცემაში; და 

ლ) წინამდებარე კონვენციის მიზნებთან დაკავშირებული ისეთი სხვა ფუნქციების შესრულება, 

რომლებიც შეიძლება იქნეს განსაზღვრული მხარეთა კონფერენციის მიერ. 

2. სამდივნოს ფუნქციებს დროებით ასრულებს „გაერთიანებული ერების გარემოსდაცვითი 

პროგრამა“ UNEP-ი, მხარეთა კონფერენციის მე-15 პარაგრაფის თანახმად მოწვეული პირველი 

თათბირის დასრულებამდე. 

3. თავის პირველ თათბირზე მხარეთა კონფერენცია აფუძნებს სამდივნოს იმ არსებული 

სამთავრობათაშორისო ორგანიზაციების რიცხვიდან, რომლებმაც გამოხატეს მზადყოფნა სამდივნოს 

ფუნქციების წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად შესრულებისათვის, ამ თათბირზე მხარეთა 

კონფერენცია აგერთვე შეაფასებს დროებითი სამდივნოს მიერ მასზე დაკისრებული ფუნქციების 

განხორციელებას, კერძოდ, ზემოთ მოყვანილი 1-ლი პუნქტის ფარგლებში, და მიიღებს ამ ფუნქციების 

შესრულებისათვის გადაწყვეტილებას აუცილებელი მექანიზმების შესახებ. 
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პარაგრაფი 17.  შესწორებები კონვენციაში  

1. ნებისმიერ მხარეს შეუძლია შესთავაზოს შესწორებანი წინამდებარე კონვენციაში და ნებისმიერი 

პროტოკოლის მხარეს შეუძლია შესთავაზოს შესწორება პროტოკოლში. ასეთ შესწორებებში უნდა 

იქნეს სათანადოდ გათვალისწინებული, inter alia, შესაბამისი სამეცნიერო-ტექნიკური მოსაზრებანი. 

2. წინამდებარე კონვენციის შესწორებები მიიღება მხარეთა კონვენციის თათბირზე. ნებისმიერი 

ოქმის შესწორებები მიიღება შესაბამისი ოქმის მხარეთა თათბირზე. წინამდებარე კონვენციისა და 

ნებისმიერი ოქმისათვის შეთავაზებული ნებისმიერი შესწორების ტექსტი მხარეებს სამდივნოს მიერ 

ეცნობებათ არანაკლებ 6 თვით ადრე. იმ თათბირის ჩატარებამდე, რომელზეც ეს შესწორება უნდა 

იქნეს მიღებული. სამდივნო მიაწვდის შეთავაზებული შესწორებების ტექსტს, კონვენციის 

ხელმომწერ ქვეყნებს ინფორმაციის მიზნით.  

3. მხარეები ხმარობენ ყოველ ღონეს წინამდებარე კონვენციაში შემოთავაზებული ნებისმიერი 

შესწორების თაობაზე თანხმობის მისაღწევად კონსენსუსის გზით., თუ კონსენსუსის ყველა 

შესაძლებლობა ამოიწურა, თანხმობა კი არ იქნა მიღწეული, მაშინ უკანასკნელი ზომის სახით 

შესწორება მიღებული იქნება თათბირზე დამსწრე და კენჭისყრაში მონაწილე მხარეთა სამი 

მეოთხედის უმრავლესობით. დეპოზიტარის მიერ იგი ეგზავნება ყველა მხარეს რატიფიკაციის, 

მოწონების, ოფიციალური დასტურის ან მიღების მიზნით.  

4. ზემოთ მოყვანილ მე-3 პუნქტში ასახული პროცედურა გამოიყენება ნებისმიერი ოქმის 

შესწორების მიმართ იმ განსხვავებით, რომ მათ მისაღებად საკმარისია თათბირზე დამსწრე და 

კენჭისყრაში მონაწილე მხარეთა ორი მესამედის უმრავლესობა.  

5. დოკუმენტების შესწორებების, რატიფიცირების, დამტკიცების, ფორმალური დადასტურების ან 

მიღების შესახებ გადაეცემა დეპოზიტორს, მე-3 და მე-4 პარაგრაფების მიედვით. მიღებული 

შესწორებები ძალაში შევა იმ მხარეებისათვის, რომლებმაც მიიღეს იგი ოთხმოცდამეათე დღეს იმ 

დღიდან როდესაც დეპოზიტორს გადაეცა მათი რატიფიცირების, დამტკიცების, ფორმალური 

დადასტურების ან მიღების შესახებ სულ მცირე მხარეთა ორი მესამედის მიერ, რომლებმაც მიიღეს 

ოქმის შესახებ შესწორებები, იმ შემთხვევაში თუ ოქმში არ არის მითითებული სხვაგვარად. 

ნებისმიერი სხვა მხარეებისათვის შესწორებები ძალაში შევა ოთხმოცდამეათე დღეს, იმ დღიდან, 

როდესაც ეს მხარე გადასცემს შესანახად დოკუმენტებს შესწორებების რატიფიცირების, დამტკიცების, 

ფორმალური დადასტურების ან მიღების შესახებ.  

6. ამ პარაგრაფის მიზნებისათვის ტერმინი „დამსწრე და კენჭისყრაში მონაწილე მხარეები“, 

გულისხმობს მხარეებს, რომლებიც ესწრებიან და აძლევენ „მომხრე“ ან „მოწინააღმდეგე“ ხმას.  

 

პარაგრაფი 18. დანართების მიღება და მათში შესწორებათა შეტანა  

1. წინამდებარე კონვენციისა და ნებისმიერი ოქმის დანართები შეადგენს შესაბამისად ამ 

კონვენციის ან ამ ოქმის განუყოფელ ნაწილს და, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მაშინ 

წინამდებარე კონვენციაზე ან მის ოქმებზე მითითება ამავე დროს წარმოადგენს მათ ნებისმიერ 

დანართებზე მითითებას. ასეთი დანართები შემოიფარგლება სამეცნიერო-ტექნიკური და 

ადმინისტრაციული საკითხებით. 

2. თუ რომელიმე ოქმში სხვაგვარად არ არის მითითებული მისი დანართების შესახებ, 

შემოთავაზებული წინადადებებზე გამოყენებულ იქნება შემდეგი პროცედურები, მიღება და ძალაში 

შესვლა წინამდებარე კონვენციის დამატებითი დანართებისა ან ოქმის დანართებისა: 

ა) დამატებანი წინამდებარე კონვენციაში და მის ოქმებში უნდა იყოს შეთავაზებული და 

მიღებული თავი 17 და პარაგრაფების: 2, 3 და 4-ში გათვალისწინებული პროცედურების თანახმად; 
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ბ) ნებისმიერი მხარე, რომელიც არ თვლის შესაძლებლად მიიღოს დანართი წინამდებარე 

კონვენციაში და წინამდებარე კონვენციის ოქმში, რომლის მხარესაც ის წარმოადგენს, წერილობით 

განუცხადებს დეპოზიტორს ექვსი თვის განმავლობაში მას შემდეგ; რაც დეპოზდიტორი აცნობებს 

შესწორების მიღების შესახებ. დეპოზიტარი დაუყოვნებლივ აცნობებს ყველა მხარეს ნებისმიერი 

ასეთი განაცხადის შესახებ, ნებისმიერ მხარეს ნებისმიერ დრსო შეუძლია თავისი გამოგზავნილი 

უარყოფის განაცხადი შეცვალოს მიღების განაცხადით, რის შემდეგაც დანართები ძალაში შედიან ამ 

მხარისთვისაც; 

გ) დეპოზიტარის მიერ ცნობათა დაგზავნიდან ექვსი თვის გასვლის შემდეგ დანართი შეის ძალაში 

ამ კონვენციის, ან ნებისმიერი შესაბამისი ოქმის ყველა მხარისათვის, რომელთაც არ წარადგინეს 

განაცხადი ზემოთ მოყვანილი (ბ) ქვეპუნექტის შესაბამისად. 

3. წინამდებარე კონვენციის ან ნებისმიერი ოქმის შესწორებების შეთავაზება, მიღება და ძალაში 

შესვლა რეგულირდება ისეთივე პროცედურით, რომელიც დადგენილია კონვენციის ან მისი 

რომელიმე ოქმის მიმართ დანართების შეთავაზების, წინადადაბების წარდგენის, მიღების და ძალაში 

შესვლისათვის. დანართები და მისი შესწორებები სათანადოდ უნდა იყოს გათვალისწინებული inter 

alia, შესაბამისი სამეცნიერო-ტექნიკური მოსაზრებანი. 

4. თუ დამატებითი დანართი ან შესწორება დანართში იწვევს შესწორებას წინამდებარე 

კონვენციაში ან მის რომელიმე ოქმში, მაშინ დამატებითი დანართი ან შესწორებული დანართი არ 

შედის ძალაში მანამ სანამ შესწორება წინამდებარე კონვენციაში ან მის ოქმში ძალაში არ იქნება 

შესული. 

 

პარაგრაფი 19.  დამოწმება (დასტური)  

ნებისმიერ მხარეს, რომელსაც აქვს საფუძველი იფიქროს, რომ სხვა მხარე მოქმედებს ან 

მოქმედებდა წინამდებარე კონვენციისადმი თავისი ვალდებულებების დარღვევით. შეუძლია 

აცნობოს ამის შესახებ სამდივნოს; ამ შემთხვევაში მან დაუყოვნებლივ, უშუალოდ ან სამდივნოს 

მეშვეობით, უნდა აცნობოს მხარეს, რომელიც ეჭვმიტანილია დარღვევაში, ამ შემთხვევაში სამდივნო 

სათანადო ინფორმაციას გადასცემს მხარეებს. 

 

პარაგრაფი 20.  დავის მოწესრიგება 

1. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებს შორის წამოიჭრა დავა წინამდებარე კონვენციის ან მისი 

ნებისმიერი ოქმის განმარტების, გამოყენების, ან დაცვის გამო, მხარეები ესწრაფვიან დავის 

მოწესრიგებას მოლაპარაკებით ან ნებისმიერი სხვა მშვიდობიანი გზით. 

2. თუ დაინტერესებული მხარეები ვერ შეძლებენ წინა პუნქტის შესაბამისი გზით დავის 

მოწესრიგებას, დავა ორმხრივი შეთანხმებით გადაეცემა საერთაშორისო სასამართლოს ან არბიტრაჟს 

შესაბამისად იმ პირობებისა, რომლებიც განსაზღვრულია VI დანართში არბიტრაჟის შესახებ. 

საერთაშორისო სასამართლოში ან არბიტრაჟში დავის გადაცემის შესახებ ურთიერთშეთანხმების 

მიღწევის შეუძლებლობა არ ათავისუფლებს მხარეებს მისი მოწესრიგების 15 პუნქტში მითითებული 

გზების ძიების ვალდებულებებისაგან. 

3. წინამდებარე კონვენციის რატიფიკაციის, მიღების, მოწონების, ოფიციალური დასტურის ან 

მიერთების მომენტში; ან ნებისმიერ მომენტში ამის შემდგომ, ნებისმიერ სახელმწიფოს ან 

პოლიტიკურ და/ან ეკონომიკური ინტეგრაციის ორგანიზაციას შეუძლია განაცხადოს, რომ ipso facto 

სავალდებულოა ოფიციალური შეთანხმების გარეშე და აღიარებს სავალდებულოდ ნებისმიერი 

მხარის მიმართ, რომელმაც ასეთივე ვალდებულებები იკისრა: 
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ა) საერთაშორისო სასამართლოში დავის გადაცემას; და/ან 

ბ) VI დანართში დადგენილი პროცედურების შესაბამისად არბიტრაჟზე დავის გადაცემას. 

ასეთი განცხადების შესახებ ცნობა წერილობითი ფორმით ეგზავნება სამდივნოს, რომელიც 

გადასცემს მას მხარეებს. 

 

პარაგრაფი 21. ხელის მოწერა  

წინამდებარე კონვენცია ღიაა ხელის მოსაწერად სახელმწიფოების, გაეროს საბჭოს მიერ 

წარმოდგენილი ნამიბიისა და პოლიტიკური და/ან ეკონომიკური ინტეგრაციის ორგანიზაციების 

მიერ ბაზელში 1989 წლის 22 მარტს, შვეიცარიის საგარეო საქმეთა დეპარტამენტში ბერნში, 1989 წლის 

23 მარტიდან 30 ივნისამდე და გაეროს ცენტრალურ დაწესებულებაში ნიუ-იორკში 1989 წლის 1 

ივლისიდან 1990 წლის 22 მარტამდე. 

 

პარაგრაფი 22. რატიფიკაცია, მიღება, ოფიციალური დასტური ან დამტკიცება 

1. წინამდებარე კონვენცია ექვემდებარება რატიფიკაციას, მიღებას ან დამტკიცებას 

სახელმწიფოებისა და გაეროს საბჭოს მიერ წარმოდგენილი ნამიბიის მხრიდან და ოფიციალურ 

დასტურს ან დამტკიცებას და/ან ეკონომიკური ინტეგრაციის ორგანიზაციის მხრივ. სარატიფიკაციო 

სიგელები დ დოკუმენტები მიღების, ოფიციალური დასტურის ან დამტკიცების შესახებ ინახება 

დეპოზიტორთან. 

2. ზემოთ 1 პუნქტში მითითებული ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც ხდება წინამდებარე 

კონვენციის მხარე და ამავე დროს არცერთი მისი წევრი სახელმწიფო არ წარმოადგენს მხარეს; 

კისრულობს კონვენციიდან გამომდინარე ყველა ვალდებულებას. იმ შემთხვევაში, როცა ასეთი 

ორგანიზაციის ერთი ან რამდენიმე წევრი სახელმწიფო წარმოადგენს კონვენციის მხარეს, ეს 

ორგანიზაცია და მისი წევრი სახელმწიფოები იღებენ გადაწყვეტილებას თვიანთი ვალდებულების 

შესრულების საკითხში მოვალეობათა შესახებ. ასეთ შემთხვევებში ეს ორგანიზაცია და მისი წევრი 

სახელმწიფოები კონვენციიდან გამომდინარე უფლებებს პარალელურად ვერ განახორციელებენ. 

3. ზემოთ 1 პუნქტში მითითებული ორგანიზაციები ოფიციალური დასტურის ან მოწონების 

შესახებ თავიანთ დოკუმენტებში განაცხადებენ კონვენციით რეგულირებად საკითხებში საკუთარი 

კომპეტენციის საზღვრების შესახებ. ეს ორგანიზაციები აგრეთვე თავიანთი კომპეტენციის 

საზღვრების ნებისმიერი არსებითი ცვლილების თაობაზე აცნობებენ დეპოზიტორს, რომელიც ამის 

შესახებ აცნობებს მხარეებს. 

 

პარაგრაფი 23. მიერთება 

1. წინამდებარე კონვენცია ღიაა, სახელმწიფოების მასთან მიერთების თვალსაზრისით, გაეროს 

საბჭოს მიერ წარმოდგენილი ნამიბიისა და პოლიტიკური და/ან ეკონომიკური ინტეგრაციის 

ორგანიზაციებისათვის კონვენციაზე ხელის მოწერის შეწყვეტის თარიღის შემდგომი დღიდან. 

მიერთების დოკუმენტები შეანახად გადაეცემა დეპოზიტორს. 

2. მიერთების შესახებ თავიანთ დოკუმენტებში ზემოთ 1 პუნქტში მითითებული ორგანიზაციები 

განაცხადებენ კონვენციის მიერ რეგულირებად საკითხებში თავიანთი კომპეტენციის საზღვრების 

შესახებ. ეს ორგანიზაციები აგრეთვე აცნოებებნ დეპოზიტორს თავიანთი კომპეტენციის საზვრების 

ნებისმიერი არსებითი ცვლილების შესახებ. 

3. 22 პარაგრაფის მე-2 პუნქტის დებულებები გამოიყენება პოლიტიკური და/ან ეკონომიკური 

ინტეგრაციების ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც მიურთდებიან წინამდებარე კონვენციას. 
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პარაგრაფი 24. ხმის უფლება  

1.წინამდებარე კონვენციის ყოველ ხელშემკვრელ მხარეს აქვს ერთი ხმის, გარდა ქვემოთ მე-2 

პუნქტში გათვალისწინებული პირობებისა. 

2.პოლიტიკური და/ან ეკონომიკური ინტეგრაციის ორგანიზაციები მათი კომპეტენციის 

ფარგლებში შემავალ საკითხებში 22-ე პარაგრაფის მე-3 პუნქტისა და 23-ე პარაგრაფის მე-2 პუნქტის 

შესაბამისად ახორციელებენ თავის ხმის უფლებას, აქვთ რა ხმათა ის რაოდენობა, რომელიც უდრის 

რაოდენობას მათი წევრი სახელმწიფოებისა, რომლებიც წარმოადგენენ წინამდებარე კონვენციის ან 

შესაბამისი ოქმის მხარეებს. ასეთი ორგანიზაციები კარგავენ ხმის უფლებას, თუ მათი წევრი 

სახელმწიფოები ახორციელებენ ხმის უფლებას და პირიქით. 

 

პარაგრაფი 25. ძალაში შესვლა 

1. წინამდებარე კონვენცია ძალაში შედის ოთხმოცდამეათე დღეს მეოცე სარატიფიკაციო სიგელის 

ჩაბარების ან დოკუმენტის მიღების შემდეგ, ოფიციალური დასტურის, მოწონების ან მიერთების 

შესახებ. 

2. ყოველი სახელმწიფოსათვის ან პოლიტიკური და/ან ეკონომიკური ინტეგრაციის 

ორგანიზაციისათვის, რომელიც რატიფიკაციას უკეთებს, იღებს, იწონებს ან ოფიციალურად 

ადასტურებს წინამდებარე კონვენციას ან უერთდება მას მეოცე სარატიფიკაციო სიგელის ან მიღების, 

მოწონების, ოფიციალური დასტურის ან მიერთების დოკუმენტის ჩაბარების შემდეგ, კონვენცია 

ძალაში შედის ასეთი სახელმწიფოს ან პოლიტიკური და/ან ეკონომიკური ინტეგრაციის მიერ 

სარატიფიკაციო სიგელის მიღების, მოწონების, ოფიციალური დასტურის ან მიერთების დოკუმენტის 

ჩაბარებიდან ოთხმოცდამეათე დღეს. 

3. 1 და 2 პუნქტების მიზნებისათვის ნებისმიერი დოკუმენტი, ჩაბარებული პოლიტიკური და/ან 

ეკონომიკური ინტეგრაციის მიერ, არ განიხილება ამ ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების მიერ 

ჩაბარებული დოკუმენტების დამატებად. 

 

პარაგრაფი 26. დამატებითი პირობები და განცხადებები 

1. წინამდებარე კონვენციაში ჯავშანი და გამონაკლისის დაშვება არ დაიშვება. 

2. წინამდებარე პარაგრაფის 1 პუნქტი არ ეწინააღმდეგება არცერთ სახელმწიფოს ან პოლიტიკური 

და/ან ეკონომიკური ინტეგრაციის ორგანიზაციას კონვენციაზე ხელის მოწერის, რატიფიკაციის, 

მიღების, დამტკიცების და ოფიციალური დასტურის ან მასთან მიერთების შემდეგ გამოვდიდეს 

დეკლარაციებით ან განცხადებებით ნებისმიერი ფორმულირებით და ნებისმიერი სახელწოდებით 

inter alia თავისი კანონებისა და წესების წინამდებარე კონვენციასთან შესაბამისობაში მოყვანის 

მიზნით, იმ პირობით, რომ ასეთი დეკლარაციები ან განცხადებები არ ითვალისწინებენ 

გამონაკლისებს ან წინამდებარე კონვენციის დებულებათა იურიდიული ქმედების ცვლილებებს მათი 

გამოყენებისას ამ სახელმწიფოსადმი. 

 

პარაგრაფი 27. გამოსვლა 

1.წინამდებარე კონვენციის ნებისმიერი მხარისათვის მასში შესვლის თარიღიდან სამი წლის 

გასვლის შემდეგ ნებისმიერ დროს მხარეს შეუძლია გამოვიდეს კონვენციიდან, გაუგზავნოს რა 

დეპოზიტორს წერილობითი განაცხადი ამის თაობაზე. 

2.გამოსვლა ძალაში შედის დეპოზიტორის მიერ განაცხადის მიღებიდან ერთი წლის შემდეგ, ან 

უფრო დიდი ვადისა, რომელიც შეიძლება განსაზღვრული იყოს განაცხადში. 
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პარაგრაფი 28.  დეპოზიტარი  

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი არის ამ კონვენციისა და 

წინამდებარე კონვენციის ნებისმიერი ოქმის დეპოზიტარი. 

 

პარაგრაფი 29.  ავთენტური ტექსტები  

წინამდებარე კონვენციის ტექსტების დედნები არაბულ, ესპანურ, ინგლისურ, რუსულ, ფრანგულ 

და ჩინურ ენებზე თანაბრად ავთენტურია. 

ამის დასამოწმებლად, ქვემოთ მოყვანილი წარმომადგენლები, ამაზედ სათანადო 

უფლებამოსილნი, ხელს ვაწერთ წინამდებარე კონვენციას. 

შესრულდა ----დღეს ------ 1989 წელს. 

 

დანართი I  

კონტროლირებადი ნარჩენების კატეგორიები 

ნარჩენების ნაკადი 

Y1. ჰოსპიტლების, სამედიცინო ცენტრებისა და კლინიკების კლინიკური ნარჩენები; 

Y2. ფარმაცევტული პროდუქციის მომზადებისა და წარმოების ნარჩენები; 

Y3. ფარმაცევტული საქონლის, წამლებისა და პრეპარატების ნარჩენები; 

Y4. ბიოციდებისა და ფიტოფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების, მიღებისა და გამოყენების 

ნარჩენები; 

Y5. ხის მასალების კონსერვანტების წარმოების, მიღებისა და გამოყენების ნარჩენები; 

Y6. ორგანული გამხსნელების წარმოების, მიღებისა და გამოყენების ნარჩენები; 

Y7. ციანიდშემცველი მასალების თერმული დამუშავებისა და გაკეთილშობილების ნარჩენები; 

Y8. პირველადი დანიშნულებისათვის გამოსაყენებლად გამოუსადეგარი მინერალური ზეთების 

ნარჩენები; 

Y9. ზეთები/წყალი, ნახშირწყალბადები/წყალი ნარევები და ემულსიების ნარჩენები; 

Y10. პოლიქოლორირებული ბიფენილების (PCBs) და ან პოლიქლორირებული ტერფენილების 

(PCT) და/ან პოლიბრომირებული ბიფენილების (PBB) შემცველი ან მათ მიერ დაბინძურებული 

ნივთიერებებისა და პროდუქციის ნარჩენები; 

Y11. გადადენის, დისტილირებისა და ნებისმიერი პიროლიზური დამუშავების ფისოვანი 

ნარჩენები; 

Y12. მელნის, საღებრების, პიგმენტების, საღებავების, ლაკების, გამხსნელების წარმოების, მიღებისა 

და გამოყენების ნარჩენები. 

Y13. რეზინების, ლატექსების, პლასტიფიკატორების, წებოების /შემკვრელი მასალების წარმოების, 

მიღებისა და გამოყენების ნარჩენები. 

Y14. სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ან სწავლების პროცესის შედეგად მიღებული ქიმიური 

ნივთიერებების ნარჩენები, რომელთა ბუნება უცნობია და/ან არიან ახლები და მათი ზემოქმედება 

ადამიანებზე და/ან გარემოზე უცნობია; 

Y15. ფეთქებადი ბუნების ნარჩენები, რომლებიც არ რეგულირდება სხვა კანონმდებლობით; 

Y16. ფოტოქიმიური და დამამუშავებელი რეაქტივების წარმოების, მიღებისა და გამოყენების 

ნარჩენები; 

Y17. მეტალებისა და პლასტმასების ზედაპირული დამუშავების შედეგად მიღებული ნარჩენები; 

Y18. საწარმოო ნარჩენების განთავსებისას წარმოქმნილი ნარჩენები; 
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ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ: 

Y19. ლითონთა კარბონილები 

Y20. ბერილიუმს, ბერილიუმის ნაერთებს 

Y21. ექვსვალენტინი ქრომის ნაერთებს 

Y22. სპილენძის ნაერთებს 

Y23. თუთის ნაერთებს 

Y24. დარიშხანს, დარიშხანის ნაერთებს 

Y25. სელენს; სელენის ნაერთებს 

Y26. კადმიუმს, კადმიუმის ნაერთებს 

Y27. ანთიმონს, ანთიმონის ნაერთებს 

Y28. ტელურს; ტელურის ნაერთებს 

Y29. ვერცხლისწყალს, ვერცხლისწყლის ნაერთებს 

Y30. თალიუმს, თალიუმის ნაერთებს 

Y31. ტყვიას, ტყვიის ნაერთებს 

Y32. ფტორის არაორგანულ ნაერთებს, გარდა კალციუმის ფტორიდისა  

Y33. არაორგანულ ციანიდებს 

Y34. მჟავური ხსნარებს ან მყარი სახის მჟავეებს 

Y35. ფუძე ხსნარებს ან მყარი სახის ფუძეებს 

Y36. აზბესტს (მტვერი და ბოჭკოები) 

Y37. ფოსფორის ორგანულ ნაერთებს 

Y38. ორგანულ ციანიდებს 

Y39. ფენოლებს; ფენოლის ნაერთებს, მათ შორის ქლორფენოლებს 

Y40. ეთერებს 

Y41. ჰალოგენიზირებულ ორგანულ გამხსნელებს 

Y42. ორგანულ გამხსნელებს, გარდა ჰალოგენიზირებული გამხსნელებისა 

Y43. ნებისმიერ პოლიქლორირებულ დიბენზო-ფურანს 

Y44. ნებისმიერ პოლიქლორირებულ დიბენზო-პი-დოქსინს 

Y45. ორგანო ჰალოგენიზირებულ ნაერთებს, გარდა ამ დანართში ჩამოთვლილისა (Y39,Y41, Y42, 

Y43, Y44). 

 

დანართი II  

კატეგორიები ნარჩენებისა, რომლებიც საჭიროებენ განსაკუთრებულ განხილვას 

Y46.საყოფაცხოვრებო ნარჩენები 

Y47.საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წვის (ინსინირების) შედეგად მიღებული ნარჩენები 

 

დანართი III 

სახიფათო ნარჩენების ჩამონათვალი 

კლასი* გაერთიანებული ერების კლასიფიკაციით  

1. H1 ფეთქებადი ნივთიერებები 

ფეთქებადი ნივთიერება ან ნარჩენი არის მყარი ან თხევადი ნივთიერება ან ნარჩენი (ან 

ნივთიერებების ან ნარჩენების ნარევი), რომელიც თავისთავად შედის ქიმიურ რეაქციაში ისეთი 
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ტემპერატურისა და წნევის გაზის გამოყოფით და ისეთი სიჩქარით, რომ იწვევს გარემომცველი არეს 

დაზდიანებას. 

3. H3 აალებადი სითხეები 

„აალებადი“ ნიშნავს იგივეს, რასაც „ადვილად აალებადი“, აალებადი სითხეები არიან სითხეები ან 

სითხეების ნარევები, ან სითხეები, რომლებიც შეიცავენ მყარ კომპონენტებს ან სუსპენზიები 

(მაგალითად, საღებავები, ლაკები და სხვა, გარდა ნივთიერებებისა ან ნარჩენებისა, რომლებიც 

კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგვარად, თავიანთი სახიფათო თვისებების შესაბამისად), რომლებიც 

გამოყოფენ აალებად ორთქლს, რომლის ტემპერატურა არ აღემატება 60.50С თავდახურულ ჭურჭელში 

ან არ აღემატება 65.6 გრადსს. თავღია ჭურჭელში.(რადგან თავდახურული და თავღია ჭურჭლისათვის 

შედეგები არ არის შედარებადი და მაშინაც კი, როდესაც შედეგები ერთი და იმავე მეთოდით არის 

მიღებული, ხშირად განსხვავებულია ერთმანეთისაგან, წესები, რომელთა მიხედვით ციფრები 

განსხვავებულია ზემოთ მოყვანილისაგან, რჩება იგივე, ამ განსაზღვრებათა ფარგლებში). 

4.1. H1 აალებადი მყარი ნივთიერებები 

მყარი ნივთიერებები, ან მყვარი ნარჩენები, გარდა ფეთქებად ნივთიერებად 

კლასიფიცირებულებისა, რომლებიც ტრანსპორტირების პროცესის თანმხლებ პირობებში არიან 

ადვილად აალებადი ან ხახუნის დროს შეუძლიათ გამოიწვიონ ან გააძლიერონ ხანძარი. 

4.2. H 4.2 თვითააღლებადი ნივთიერებები ან ნარჩენები  

ნივთიერებები ან ნარჩენები, რომლებსაც ტრანსპორტირების ჩვეულებრივ პირობებში უნარი აქვთ 

თვითგახურებისან ან ჰაერთან გახურებისა, ხოლო შემდეგ თვითაალებისა. 

4.3. H 4.3.ნივთიერებები ან ნარჩენები, რომლებიც წყალთან შეხებისას გამოყფენ აალებად გაზებს 

(აირებს) 

 ნივთიერებები ან ნაერთები, რომლებიც წყალთან რეაგირებით ხდებიან აალებადი ან გამოყოფენ 

სახიფათო რეაოდენობის აალებად გაზებს (). 

5.1. H 5.1.დამჟანგავი ნივთიერებები  

ნივთიერებები ან ნარჩენები, არააუცილებლად წვადი მაგრამ, რომლებიც ჟანგბადის გამოყოფის 

ხარჯზე იწვევენ ან ხელს უწყობენ სხვა ნივთიერებების წვას. 

5.2 H 5.2 ორგანული ზეჟანგები  

ორგანული ნივთიერებები ან ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ ბივალენტურ 00 ჯგუფს, და 

წარმოადგენენ თერმულად არამდგრად ნივთიერებებს, რომლებმაც შეიძლება განიცადონ 

ეგზოთერმული თვითდაჩქარებადი დაშლა 

6.1.H6.1. შხამები (მწვავე) 

 ნივთიერებები ან ნარჩენები, რომლებიც იწვევენ სიკვდილს ან მნიშვნელოვან ზიანს ან ვნებენ 

ადამიანის ჯანმრთელობას მათი გადაყლაპვის ან შესუნთქვის ან კანთან შეხების დროს. 

6.2. H6.2 მაინფიცირებელი ნივთიერებები  

სიცოცხლისუნარიანი მიკროორგანიზმების ან მათი ტოქსინების შემცველი ნივთიერებები ან 

ნარჩენები, რომლებიც, როგორც ცნობილია ან ივარაუდება, იწვევენ ავადმყოფობებს ადამიანებსა და 

ცხოველებში 

8 H8 კოროზიული ნივთიერებები  

ნივთიერებები ან ნარჩენები, რომლებიც ქიმიური ზემოქმედების შედეგად იწვევენ ცოცხალი 

ქსოვილების მნიშვნელოვან დაზიანებას ან გაჟონვის ან დაშლის შედეგად აზიანებენ სხვა საგნებს ან 

სატრანსპორტო საშუალებებს, მათ აგრეთვე შეუძლიათ გამოიწვიონ სხვა სახის საშიშროება. 

9.H10 წყალთან ან ჰაერთან შეხებისას ტოქსიკური გაზების (აირების) გამოყოფა  
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ნივთიერებები ან ნარჩენები, რომლებიც ჰაერთან ან წყალთან ურთერთქმედებისას გამოყოფენ 

სახიფათო რაოდენობის ტოქსიკურ გაზებს (აირებს) 

9.H11 ტოქსიკური ნივთიერებები (დაყოვნებული ან ქრონიკული)  

ნივთიერებები ან ნარჩენები, რომლებიც ჩასუნთქვისას ან გადაყლაპვისას ან კანიდან შეწოვისას 

იწვევენ დაყოვნებულ ან ქრონიკულ შედეგებს მათ შორის კანცეროგენულსაც. 

9.H12 ეკოტოქსიკური ნივთიერებები  

ნივთიერებები ან ნარჩენები, რომლებიც გარემოში მოხვედრისას მომენტალურად ან დაყოვნებით 

შეუქცევადი ზემოქმედებენ გარემოზე ბიოაკუმულირების გზით და/ან ტოქსიკური ზემოქმედებით 

ბიოტენურ სისტემაზე. 

9.H13 შესაძლებლობა, ნებისმიერი საშუალებით, განთავსების შემდეგ სხვა ნივთიერების 

წარმოქმნისა, მაგალთიად ნაჟონის სახით, რომელიც ხასიათდება რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილი 

თვისებით. 

 * შეესაბამება სახიფათო ნივთიერებების კლასიფიცირების სისტემას, რომელიც არის საშიში 

ტვირტების ტრანსპორტირების შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეკომენდაციებში 

(ST/ SG/ AC.10/1 Rev. 5, United Nations, New York, 1998). 

ტესტები 

ჯერჯერობით სრულად დოკუმენტირებული არ არის ის პოტენციური საშიშროება, რაც შეიძლება 

გამოიწვიოს გარკვეული ტიპის ნარჩენებმა, არ არსებობს ტესტები ამ საშიშროების რაოდენობრივი 

შეფასებისათვის, აუცილებელია შემდგომი კვლევები იმ საშუალებათა შემუშავებისათვის, რომლებიც 

დაახასიათებენ ამ ნარჩენების შესაძლო მავნე ზემოქმედებას ადამიანებსა და/ან გარემოზე. 

სტანდარტიზებული ტესტები შემუშავებულია სუფთა ნივთიერებებისა და მასალებისათვის. 

მრავალმა ქვეყანამ შეიმუშავა ეროვნული ტესტები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

დამატება 1-ში დასახელებული ნივთიერებებისთვის, იმისათვის, რომ განსაზღვრულ იქნეს, 

ახასიათებთ, თუ არა ამ ნივთიერებებს ამ დამატებაში ჩამოთვლილი რომელიმე თვისება. 
 

დანართი IV  

განთავსება 

A. ოპერაციები, რომლებიც არ გულისხმობენ რესურსები აღდგენა, რაციკლირების, რეგენერაციის, 

უშუალო გამოყენების ან ალტერნატიული გამოყენების შესაძლებლობას. 

ნაწილი A მოიცავს განთავსების ყველა იმ ოპერაციებს, რომლებიც გვხვდება პრაქტიკაში. 

D1. განთავსება მიწაში ან მიწაზე (მაგალითად, ნაგავსაყრელზე, და ა.შ.) 

D2. ნიადაგის დამუშავება (მაგალითად, ნიადაგის თხევადი ან შლამისმაგვარი ნარჩენებით 

ბიოდეგრადაცია და ა.შ. 

   D3. სიღრმეების გაჟღენთვა (მაგალითად; ჭაბურღილის ნაქაჩი ნარჩენებით გაჟღენთვა მარილის 

გუმბათები ან ბუნებრივი წარმოშობის რეზერვუარები და ა.შ.) 

D4. ზედაპირულ წყალსატევებში განთავსება (მაგალითად, თხევადი და შლამისმაგვარი 

ნარჩენების ტბორებში, გუბურებში ან ლაგუნებში და ა.შ). 

D5. სპეციალურად მოწყობილი ნაგავსაყრელები (მაგალითად, ერთმანეთისაგან და გარემოსაგან 

იზოლირებული, განცალკევებულ რიგებად განლაგებული უჯრედები და ა.შ.) 

D6. ჩაშვება წყალში გარდა ზღვისა/ოკეანისა 

D7. ჩაშვება ზღვაში/ოკეანეში, ასევე მათ ფსკერზეც 
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D8. ბიოლოგიური დამუშავება, რომელიც არ არის განსაზღვრული ამ დამატებაში, რასაც შედეგად 

მოყვება იმ საბოლოო კომპონენტების ან ნარევების წარევების წარმოქმნა, რომელიც შემდგომ 

განთავსდება ნაწილ A-ში ჩამოთვლილი რომელიმე ხერხით. 

D9. ფიზიკო-ქიმიური დამუშავება, რომელიც არ არის განსაზღვრული ამ დამატებაში, რასაც 

შედეგად მოყვება იმ საბოლოო კომპონენტების ან ნარევების წარმოქმნა, რომელიც შემდგომ 

განთავსდება ნაწილ A-ში ჩამოთვლილი რომელიმე ხერხით (მაგალითად; აორთქლება, გამოშრობა, 

გამოწვა, ნეიტრალიზაცია, დალექვა და ა.შ. 

D10 მიწაზე დაწვა (ინსინირება) 

D11. ზღვაზე დაწვა (ინსინირება) 

D12. მუდმივი შენახვა (მაგალითად, კონტეინერების მაღაროებში განთავსება და ა.შ.) 

D13. ნაწილ A-ში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ოპერაციამდე ერთგვაროვანი ან არაერთგვაროვანი 

ნარევების მიღება 

D14. ხელახალი შეფუთვა ნაწილ A-ში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ოპერაციამდე 

D15. დაყოვნება ნაწილ A-ში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ოპერაციამდე 

B. ოპერაციები, რომლებიც გულისხმობენ რესურსების შეგროვების, რეციკლირების, აღდგენის 

,უშუალო გამოყენების ან ალტერნატიული გამოყენების შესაძლებლობას. 

ნაწილი B მოიცავს ოპერაციებს ყველა იმ სახიფათო ნივთიერებებთან, რომლებიც იურიდიულად 

განსაზღვრულნი არიან ან ივლებიან ასეთებად და რომლებსაც წინააღმდეგ შემთხვევაში 

განაკუთვნებდნენ ნაწილ A-ში ჩამოთვლილი ოპერაციებისათვის. 

R1. საწვავად (განსხვავებული უშუალო დაწვისაგან) ან სხვაგვარად ენერგიის მისაღებად 

გამოყენება 

R2. გამხსნელების აღდგენა/რეგენერაცია 

R3. იმ ორგანული ნივთიერებების რეციკლირება/აღდგენა, რომლებიც არ წარმოადგენენ 

გამხსენელებს 

R4. ლითონებისა და ლითონთა ნაერთების რეციკლირება/აღდგენა; 

R5. სხვა არაორგანული ნაერთების რეციკლირება/აღდგენა 

R6. მჟავების ან ფუძეების რეგენერაცია 

R7. დაბინძურების შემცირებისათვის გამოყენებული კომპონენტების აღდგენა 

R8. კატალიზატორების კომპონენტების აღდგენა 

R9. ნახმარი ზეთის ხელახალი გამოხდა ან მათი სხვაგვარად გამოყენება 

R10. ნიადაგის დამუშავება სასოფლო-სამეურნეო ან  

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. 

R11. R1- R10-ში ჩამოთვლილი ოპერაციების შედეგად მიღებული ნარჩენების გამოყენება 

R12. ნარჩენების გაცვლა R1- R11-ში ჩამოთვლილი ოპერაციების განსახორციელებლად  

R13. ნაწილ B-ს ოპერაციებისათვის ნივთიერებების დაგროვება (აკუმულირება) 

 

დანართი V A - შეტყობინებისას მოწოდებული ინფორმაცია 

1.ნარჩენების ექსპორტის მიზეზი 

2. ნარჩენების ექსპორტიორი/1 

3. ნარჩენების წარმომქმნელი (წარმომქმნელნი) და წარმოქმნის ადგილი/1 

4. ნარჩენების განმთავსებელი და განთავსების ზუსტი ადგილი/1 

5. ნარჩენების სავარაუდო გადამტანი (გადამტანნი) ან მათი მფლობელნი, თუ ცნობილია/1 
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6. ნარჩენების ექსპორტის ქვეყნის კომპეტენტური ორგანო/2 

7. მოსალოდნელი ტრანზიტის ქვეყნების კომპეტენტური ორგანო/2  

8. ნარჩენების იმპორტის ქვეყნოს კომპეტენტური ორგანო/2 

9. მრავალჯერადი ან ერთჯერადი დასტური  

10. გადაზიდვის (გადაზიდვების) დაგეგმილი თარიღი და ვადები, რომლის განმავლობაშიც 

ხორციელდება ნარჩენების ექსპორტი, და შემოთავაზებული მარშრუტი (შემოტანისა და გატანის 

პუნქტების ჩათვლით) 

11. გათვალისწინებული ტრანსპორტის საშუალებანი (გზა, რკინიგზა, ზღვა, ჰაერი, შიდა წყლები) 

12. ინფორმაცია დაზღვევაზე/4 

13. ნარჩენების განსაზღვრება და ფიზიკური დახასიათება, რომელიც მოიცავს Y ნომერს და 

გაერთიანებული ერების ნომერს, და მათი შედგენილობისა /5 და ინფორმაცია მათთან მოპყრობის 

მოთხოვნილებების თაობაზე საგანგებო ვითარების ჩათვლით, უბედური შემთხვევის დროს 

14. შეფუთვის გათვალისწინებული სახე (მაგალითად, შეფუთვის გარეშე, კასრებით, ტანკერით) 

15. წონის/მოცულობის/6 შეფასებული რაოდენობა 

16. პროცესი, რომლის შედეგადაც წარმოიქმნა ნარჩენი 

17. წინამდებარე კონვენციის დანართ 1-ში ჩამოთვლილი ნარჩენები სახიფათობის კლასიფიცირება 

დანართი 2-ის თანახმად: სახიფათო თვისებების, H ნომერი და გაერთინებული ერების კლასი  

18. განთავსების მეთოდი დანართი 4-ის თანახმად 

19. წარმომქმნელისა და ექსპორტიორის განაცხადი, რომ ინფორმაცია შეესაბამება სინამდვილეს 

20. ნარჩენების განთავსებისათვის პასუხისმგებელი პირის მიერ ექსპორტიორსა და 

წარმომქმნელისადმი მიწოდებული ინფორმაცია (საწარმოს ტექნიკური აღწერის ჩათვლით), რომლის 

საფუძველზე ეს უკანასკნელი დაასკვნის, რომ შემოთავაზებული განთავსება განხორციელდება 

ეკოლოგიურად გამართლებული გზით და იმ იმპორტიორი ქვეყნის კანონმდებლობისა და ნორმების 

შესაბამისად.  

21. ინფორმაცია ექსპორტიორსა და განმათავსებელს შორის დადებული ხელშეკრულების შესახებ 

შენიშვნები 

1. სრული დასახელება და მისამართი, ტელეფონი ან ტელექსის ან ტელეფაქსის ნომერი 

ორგანიზაციისა, აგრეთვე სახელი, მისამართი, ტელეფონი ან ტელექსი ან ტელეფაქსის ნომერი 

პირისა, რომელსაც უნდა მიმართო.  

2. სრული დასახელება და მისამართი, ტელფონი, ტელექსის ან ტელეფაქსის ნომრები. 

3. საერთო შეტყობინების შემთხვევაში, რომელიც მოიცავს რამდენიმე გადაზიდვას, საჭიროა 

ინფორმაცია ან ყოველი გადაზიდვის შესაძლო ვადების შესახებ, ან თუ კი ეს უცნობია გადაზიდვათა 

მოსალოდნელ პერიოსულობის შესახებ. 

4. წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია შესაბამის სადაზღვევო მოთხოვნათა თაობაზე და 

იმაზე, თუ როგორ არის ეს მოთხოვნები დაკმაყოფილებული ექსპორტიორის, გადამზიდის და 

განმათავსებლის მიერ. 

5. ტოქსიკურობისა და სხვა საშიშროების თვალსაზრისით უფრო მეტად სახიფათო კომპონენტების 

ბუნება და კონცენტრაცია, როგორსაც წარმოადგენენ ნარჩენები მათთან მოპყრობის ან მათი 

შესაძლებელი გზით განთავსების შემთხვევაში. 

6. საერთო შეტყობინების შემთხვევაში, რომელიც მოიცავს რამდენიმე გადაზიდვას, საჭიროა 

ინფორმაცია როგორც შეფასებულ საერთო მოცულობაზე, ასევე ყოველი ცალკეული გადაზიდვის 

შეფასებულ მოსულობაზე.  
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7. იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია საშიშროებისა და განთავსების შესაძლებელი 

ოპერაციების სათანადოობის განსაზღვრისათვის. 

 

დანართი V B - ბრუნვის დოკუმენტზე მოწოდებული ინფორმაცია 

1. ნარჩენების ექსპორტიორი/1 

2. ნარჩენების წარმომქმნელი (წარმომქმნელნი) და წარმოქმნის ადგილი 1 

3. ნარჩენების განმათავსებელი და განთავსების ზუსტი ადგილი-1 

4. ნარჩენების გადამტანი (გადამტანნი)1 ან მათი მფლობელი (მფლობელნი) 

5. საერთო ან ერთჯერადი შეტყობინების საგანი 

6. საზღვარგადამკვეთი გადაზიდვის დაწყების თარიღი და თარიღები და ხელმოწერა ნარჩენებზე 

პასუხისმგებელი ყოველი პირის ქვითარზე 

7. გადაზიდვის საშუალებები (საავტომობილო, სარკინიგზო, შიდა წყლების, საზღვაო, საჰაერო), 

მათ შორის ექსპორტის, ტრანზიტის და იმპორტის ქვეყნებში, აგრეთვე შეტანის და გამოტანის 

პუნქტებში, თუკი ასეთები განსაზღვრულია. 

8. ნარჩენების საერთო აღწერა (ფიზიკური მდგომარეობა, ტვირთის გაერთიანებული ერების 

შესატყვისი სახელი და კლასი, გაერთიანებული ერების ნომერი, Y ნომერი და H ნომერი) 

9. ინფორმაცია განსაკუთრებული მოპყრობის მოთხოვნილებების თაობაზე საგანგებო ვითარების 

ჩათვლით, უბედური შეთხვევის დროს 

10. შეფუთვის სახე და ნომერი 

11. წონითი/მოცულობითი რაოდენობა 

12. წარმომქმნელისა და ექსპორტიორის განაცხადი, რომ ინფორმაცია შეესაბამება სინამდვილეს 

13 წარმომქმნელის და ექსპორტიორის განაცხადი, რომელიც მიუთითებს, რომ დაინტერესებული 

სახელმწიფოების, რომლებიც წარმოადგენენ მხარეებს, კომპეტენტური ორგანოების მხრივ შედავებას 

არა აქვს ადგილი 

14. ნარჩენების განთავსებაზე პასუხისმგებლის დასტური ადგილზე ნარჩენების მიღების თაობაზე 

და ნარჩენების განთავსების მეთოდების აღწერა და მიახლოებითი თარიღის დასახელება. 

შენიშვნები 

ინფორმაცია, რომელიც მოეთხოვება დოკუმენტს გადაზიდვების შესახებ, სადაც შესაძლებელია, 

უნდა გაერთიანდეს ტრანსპორტირების წესების მოთხოვნების თაობაზე ინფორმაციასთან, სადაც ეს 

შეუძლებელია. ეს ინფორმაცია უმეტესად უნდა ავსებდეს და არა იმეორებდეს ტრანსპორტირების 

წესების მოთხოვნებში არსებულ ინფორმაციას. დოკუმენტი გადაზიდვების შესახებ უნდა შეიცავდეს 

მითითებებს იმის თაობაზე, თუ ვინ წარმოადგენს ამ ინფორმაციას და ავსებს ნებისმიერ ფორმას. 

1. სრული დასახელება და მისამართი, ტელეფონი და ტელექსის ან ტელეფაქსის ნომერი 

ორგანიზაციისა, აგრეთვე სახელი, მისამართი, ტელეფონი ან ტელექსის ან ტელეფაქსის ნომერი 

პირისა, რომელსაც უნდა მიმართო საგანგებო შემთხვევაში. 

 

დანართი VI  - არბიტრაჟი 

მუხლი 1  
თუ შეთანხმება არ ითვალსიწინებს სხვა ვალდებულებებს, გარდა იმისა, რაც აღნიშნულია მე-20 

პარაგრაფში, არბიტრაჟული განხილვა მიმდინარეობს ქვემოთ მოყვანილი 2-10 სტატიების 

შესაბამისად. 
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 მუხლი 2  
მოსარჩლე-მხარე აცნობებს სამდივნოს იმის შესახებ, რომ მხარეები შეთანხმდნენ გადასცენ დავა 

არბიტრაჟული განხილვისათვის 20 პარაგრაფის მე-2 ან მე-3 პუნქტების შესაბამისად, აგრეთვე 

შეტყობინებაში უნდა იყოს აღნიშნული კონვენციის ის პარაგარფები, რომელთა განხილვისას ან 

გამოყენებისას წარმოიშვა დავა. ასეთი სახის ინფორმაციას სამდივნო გადაუგზავნის კოვნენციის 

ყველა მხარეს. 

 მუხლი 3 
საარბიტრაჟო სასამართლო შედგება სამი წევრისაგან. თითოეული მოდავე მხარე ნიშნავს ერთ 

არბიტრს, და ასეთი სახით დანიშნული არბიტრები ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ნიშნავენ 

მესამე არბიტრს, რომელიც ასრულებს სასამართლოს თავმჯდომარის ფუნქციებს. ეს უკანასკნელი არ 

შეიძლება იყოს რომელიმე მოდავე ქვეყნის მოქალაქე, სამსახურებრვად არანაირი კავშირი არ უნდა 

ჰქონდეს ამ ქვეყნებთან და აღნიშნულ საქმესთან. 

 მუხლი 4 
1. თუ მეორე არბიტრის დანიშვნიდან ორი თვის განმავლობაში არ დაინიშნება საარბიტრაჟო 

სასამართლოს თავმჯდომარე, მაშინ რომელიმე მხარის მოთხოვნით გაეროს გენერალური მდივანი 

ნიშნავს მას შემდგომი ორი თვის განმავლობაში. 

2. თუ რომელიმე მოდავე მხარე არ ნიშნავს არბიტრს თხოვნის მიღებიდან ორი თვის განმავლობაში, 

მეორე მხარე უფლებამოსილია ამის შესახებ შეატყობინოს გაეროს გენერალურ მდივანს, რომელიც 

შემდგომი ორი თვის განმავლობაში ნიშნავს საარბიტრაჟო სასამართლოს თავმჯდომარეს. დანიშვნის 

შემდეგ საარბიტრაჟო სასამართლოს თავმჯდომარე იმ მხარეს, რომელმაც ჯერ კიდევ არ დანიშნა 

არბიტრი, მიმართავს თხოვნით ორი თვის განმავლობაში დანიშნოს იგი. ამ ვადის გასვლის შემდეგ 

მხარე შესაბამის ინფორმაციას აწვდის გაეროს გენერალურ მდივანს, რომელიც შემდეგი ორი თვის 

განმავლობაში თავად დანიშნავს არბიტრს. 

 მუხლი 5  
1. საარბიტრაჟო სასამართლოს გამოაქვს გადაწყვეტილება საერთაშორისო სამართლისა და 

წინამდებარე კონვენციის გათვალისწინებით. 

2. ნებისმიერი საარბიტრაჟო სასამართლო, რომელიც დანიშნულია წინამდებარე კონვენციის 

დამატებების მიხედვით, შეიმუშავებს საკუთარ წესებს პროცედურასთან დაკავშირებით. 

 მუხლი 6 
1. საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებები პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით, 

მიიღება მისი წევრების ხმათა უმრავლესობით. 

2. სასამართლოს შეუძლია გამოიყენოს ყველა მის ხელთ არსებული საშუალებები ფაქტების 

დასადგენად. მას შეუძლია რომელიმე მხარის მოთხოვნით რეკომენდაცია გაუწიოს დაცვის 

აუცილებელ დროებითი ღონისძიებების მიღებას. 

3. მოდავე მხარეები უზრუნველყოფენ ყველა შესაძლო პირობებს, იმისათვის რომ გარჩევის 

პროცედურა ეფექტურად წარიმართოს. 

4. სასამართლოზე რომელიმე მოდავე მხარის არ გამოცხადება არ წარმოადგენს დაბრკოლებას 

გარჩევის მსვლელობაზე. 



საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა                             № 1 (59/ა) 2021, იანვარი 
 

greens.ge                                                                                                                                                                   38 
 

 მუხლი 7  
სასამართლოს შეუძლია მოისმინოს და გადაწყვიტოს სარჩელები, რომლებიც წარმოიქმნენ 

პირდაპირ ამ დავის არსიდან და გამოაქვს გადაწყვეტილება მათ თაობაზე. 

 მუხლი 8  
გამომდინარე საქმის კონკრეტული გარემოებებიდან, სასამართლო ხარჯებს, რომელიც მოიცავს 

სასამართლოს წევრების მომსახურების ანაზღაურებას, მოდავე მხარეები ინაწილებენ თანაბრად. 

სასამართლო ახდენს ყველა საკუთარი გასავლების რეგისტრაციას და წარუდგენს მხარეებს საბოლოო 

ხარჯთაღრიცხვას (ეს ყველაფერი იმ შემთხვევაში, თუ საარბიტრაჟო სასამართლომ არ მიიღო სხვა 

სახის გადაწყვეტილება). 

 მუხლი 9  
ნებისმიერ მხარეს, რომელსაც სადავო საკითხის ობიექტში გააჩნია სამართლებრივი ხასიათის 

ინტერესი, რომელიც შეიძლება სასამართლოს გადაწყვეტილებით იგნორირებულ იყოს, უფლება აქვს 

სასამართლოზე გამოსვლისა, მასთან შეთანხმებით. 

 მუხლი 10 
1. ტრიბუნალს გამოაქვს განაჩენი ხუთი თვის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც ის წარდგენილ იყო 

გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ის თვლის საჭიროდ დროის გაგრძელებას, რომელმაც არ უნდა 

გადააჭარბოს ხუთ თვეს. 

2. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის განაჩენს თან ერთვის სარჩელის საფუძველი. განაჩენი არის 

საბოლოო და სავალდებულო მოსარჩელე მხარეთათვის. 

3. განაჩენის ინტერპრეტაციასთან ან შესრულებასთან დაკავშირებული მხარეთა შორის 

წარმოქმნილი ყოველი კამათი ნებისმიერი მხარის მიერ გადაეცემა ამ განაჩენის გამომტან 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალს ან, თუ მასთან დაკავშირება შეუძლებელია, სხვა ტრიბუნალს, 

რომელიც შეიქმნება ამ მიზნით ისეთივე წესით, როგორ 

 
 

 

 

 

 

ნარჩენების მართვა პირდაპირ კავშირშია საშიში ქიმიური ნივთიერებების  მართვასთან: 

 

სტოკჰოლმის კონვენცია მდგრადი ორგანული  დამბინძურებლების 

შესახებ 

რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის  2006 წლის 11 აპრილის N 2840 – Iს 

დადგენილებით.  

კონვენციის  მხარე  ქვეყნები  აცნობიერებენ მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების 

მიმართ გლობალური ზომების მიღების აუცილებლობას და  მათ  ამოცანას  წარმოადგენს  
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მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების გაფრქვევისა და გადაყრის შემცირება ან/და 

ლიკვიდაცია. 

 
სტოკჰოლმის კონვენცია 

მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ 

ამ კონვენციის მხარეები,  

აღიარებენ რა, რომ მდგრად ორგანულ დამბინძურებლებს აქვთ ტოქსიკური თვისებები, 

ამჟღავნებენ მდგრადობას დაშლის მიმართ, ახასიათებთ ბიოაკუმულაცია და არიან ტრანსსასაზღვრო 

გადატანის ობიექტები ჰაერით, წყლითა და მიგრირებადი სახეობების მეშვეობით, აგრეთვე 

ილექებიან მათი გაფრქვევის წყაროდან შორ მანძილზე და გროვდებიან ხმელეთისა და წყლის 

ეკოსისტემებში, 

აცნობიერებენ რა არსებულ შეშფოთებას, გამოწვეულს ადამიანთა ჯამრთელობის მდგომარეობით, 

განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა განიცდის მდგრადი 

ორგანული დამბინძურებლების ზემოქმედებას, კერძოდ, ეს ვლინდება ქალების შემთხვევაში, 

რომელთა საშუალებით ვრცელდება მომავალ თაობებზე,  

აღიარებენ რა, რომ მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების ბიოზემოქმედების გაძლიერების 

გამო არქტიკული ეკოსისტემები და ადგილობრივი სათვისტომოები განსაკუთრებულ საფრთბეში 

იმყოფებიან და რომ მათი ტრადიციული საკვები პროდუქტების დაბინძურება წარმოადგენს 

მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის საკითხს, 

აცნობიერებენ რა მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების მიმართ გლობალური ზომების 

მიღების აუცილებლობას, 

მხედველობაში იღებენ რა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გარემოსდაცვითი პროგრამის 

მმართველთა საბჭოს 1997 წლის 7 თებერვლის 19/13 C გადაწყვეტილებას ადამიანის ჯამრთელობისა 

და გარემოს დაცვის საერთაშორისო მოქმედებების ინიცირების თაობაზე, რომლებიც ხორციელდება 

იმ ზომების საფუძველზე, რომელთა საშუალებითაც მოხდება მდგრადი ორგანული 

დამბინძურებლების გაფრქვევისა და გადაყრის შემცირება ან/და ლიკვიდაცია, 

იმოწმებენ რა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული შესაბამისი საერთაშორისო 

გარემოსდაცვითი კონვენციების დებულებებს, განსაკუთრებით როტერდამის კონვენციას ცალკეული 

საშიში ქიმიური ნივთიერებებითა და პესტიციდებით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში წინასწარი 

დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ, აგრეთვე ბაზელის კონვენციას საშიში ნარჩენების 

ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა და მათ მოცილებაზე კონტროლის შესახებ, ამავე კონვენციის მე-11 

მუხლის ფარგლებში შემუშავებული რეგიონალური შეთანხმებების ჩათვლით, 

აგრეთვე იმოწმებენ რა გარემოსა და განვითარების შესახებ რიო-დე-ჟანეიროს დეკლარაციისა და 

XXI საუკუნის დღის წესრიგის შესაბამის დებულებებს, 

აღიარებენ რა, რომ უსაფრთხოების ზომები საფუძვლად უდევს ყველა მხარის შეშფოთებას და 

განმტკიცებულია ამ კონვენციით, 

აღიარებენ რა, რომ ეს კონვენცია და სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებები ვაჭრობისა და გარემოს 

სფეროებში ავსებენ ერთმანეთს, 

კიდევ ერთხელ ადასტურებენ რა, რომ სახელმწიფოებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

წესდებისა და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების თანახმად, აქვთ სუვერენული უფლება, 

საკუთარი რესურსები დაამუშაონ თავისი პოლიტიკის შესაბამისად, რომელსაც ისინი ატარებენ 

გარემოსა და განვითარების სფეროში და პასუხისმგებელნი არიან, უზრუნველყონ, რომ მათი 

იურისდიქციის ფარგლებში ან მათი კონტროლით განხორციელებულმა ღონისძიებებმა ზიანი არ 
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მიაყენოს იმ სხვა სახელმწიფოების ან რაიონების გარემოს, რომლებზედაც არ ვრცელდება მათი 

ეროვნული იურისდიქცია, 

ითვალისწინებენ რა განვითარებადი ქვეყნების, განსაკუთრებით კი მათ შორის ყველაზე ნაკლებად 

განვითარებულების, აგრეთვე გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების პირობებსა და 

განსაკუთრებულ მოთხოვნილებებს, კერძოდ, ქიმიური ნივთიერებების რეგულირების სფეროში მათი 

ეროვნული შესაძლებლობების გაზრდის აუცილებლობას, მათ შორის, ტექნოლოგიის გადაცემის, 

ფინანსური და ტექნიკური დახმარების გაწევისა და მხარეებს შორის თანამშრომლობისათვის 

ხელშეწყობის გზით, 

სრულად ითვალისწინებენ რა 1994 წლის 6 მაისს ბარბადოსში მიღებულ პროგრამას მცირე 

კუნძულოვანი განვითარებადი სახელმწიფოების მდგრადი განვითარებისათვის მოქმედებათა 

უზრუნველყოფის შესახებ, 

აღნიშნავენ რა განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების სათანადო შესაძლებლობებს, 

აგრეთვე სახელმწიფოების საერთო, მაგრამ განსხვავებულ პასუხისმგებლობას, როგორც ეს 

აღნიშნულია გარემოსა და განვითარების შესახებ რიო-დე-ჟანეიროს დეკლარაციის მე-7 პრინციპში, 

აღიარებენ რა იმ მნიშვნელოვან წვლილს, რომლის შეტანაც შეუძლიათ კერძო სექტორსა და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების გაფრქვევისა და 

გადაყრის შემცირების ან/და აღმოფხვრის უზრუნველყოფის საქმეში, 

ხაზს უსვამენ რა მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების მწარმოებლების მიერ თავისი 

პროდუქციით გამოწვეული მავნე შედეგების შემცირებასა და ამგვარი ქიმიური ნივთიერებების მავნე 

თვისებების შესახებ მომხმარებლებისათვის, მთავრობებისა და საზოგადოებრიობისათვის 

ინფორმაციის მიწოდებაზე პასუხისმგებლობის თავის თავზე აღების მნიშვნელობას, 

აღიარებენ რა მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების მავნე ზემოქმედების თავიდან 

აცილებისათვის ზომების მიღების აუცილებლობას მათი სასიცოცხლო ციკლის ყველა ეტაპზე, 

კვლავ ადასტურებენ რა გარემოსა და განვითარების შესახებ რიო-დე-ჟანეიროს დეკლარაციის მე-

16 პრინციპს, რომლის თანახმადაც ეროვნული ხელისუფლება უნდა ისწრაფოდეს, ხელი შეუწყოს 

ეკოლოგიური დანახარჯების ინტერნალიზაციასა და ეკონომიკური საშუალებების გამოყენებას, იმ 

მიდგომის მხედველობაში მიღებით, რომ ძირითადად დამბინძურეხელმა უნდა დაფაროს 

დაბინძურებასთან დაკავშირებული დანახარჯები, საზოგადოებრივი ინვესტირებისათვის ხელის 

შეშლის გარეშე, 

ხელს უწყობენ რა მხარეებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ პესტიციდებისა და სამრეწველო ქიმიური 

ნივთიერებების რეგულირებისა და შეფასების პროგრამები, შეიმუშაონ ასეთი პროგრამები, 

აღიარებენ რა ეკოლოგიურად უსაფრთხო ალტერნატიული პროცესებისა და ქიმიური 

ნივთიერებების შემუშავებისა და გამოყენების დიდ მნიშვნელობას, 

აღნიშნავენ რა თავის მტკიცე გადაწყვეტილებას, უზრუნველყონ ადამიანის ჯამრთელობისა და 

გარემოს დაცვა მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების მავნე ზემოქმედებისაგან,  

შეთანხმდნენ შემდეგზე: 

 

მუხლი 1. მიზანი 

გარემოსა და განვითარების შესახებ რიო-დე-ჟანეიროს მე-15 პრინციპში აღნიშნული 

უსაფრთხოების ზომების მიღების პრინციპის გათვალისწინებით, ამ კონვენციის მიზანია ადამიანის 

დამრთელობისა და გარემოს დაცვა მდგრადი ორგანული დამბინძურებლებისაგან. 
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მუხლი 2. განმარტებები 

ამ კონვენციის მიზნებისათვის: 

ა) ,,მხარე” ნიშნავს სახელმწიფოს ან ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალურ ორგანიზაციას, 

რომელმაც თანხმობა განაცხადა, თავის თავზე აიღოს ამ კონვენციით გათვალისწინებული 

ვალდებულებები და რომლისთვისაც ეს კონვენცია ძალაშია შესული; 

ბ) ,,ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაცია” ნიშნავს რომელიმე რეგიონის 

სუვენერული სახელმწიფოების მიერ შექმნილ ორგანიზაციას, რომელსაც მისმა წევრმა 

სახელმწიფოებმა დაავალეს ამ კონვენციით რეგულირებული საკითხების შესწავლა და რომელიც 

სათანადო წესით უფლებამოსილია, თავისი შიდა პროცედურების შესაბამისად ხელი მოაწეროს ამ 

კონვენციას, მოახდინოს მისი რატიფიკაცია, მიიღოს ან მოიწონოს იგი ან შეუერთდეს მას; 

გ) ,,დამსწრე და კენჭისყრაში მონაწილე მხარეები” ნიშნავს მხარეებს, რომლებიც ესწრებიან და 

კენჭისყრისას ხმას აძლევენ გადაწყვეტილების სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ 

 

მუხლი 3. წინასწარგანზრახული წარმოებისა და გამოყენების შედეგად 

განხორციელებული გაფრქვევის შემცირების ან აღმოფხვრის ზომები 

1.  თითოეული მხარე: 

ა) კრძალავს ან/და იღებს სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ ზომებს, რომლებიც 

აუცილებელია, რათა აღიკვეთოს: 

ა.ა) მის მიერ A დანართში ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებების წარმოება და გამოყენება ამ 

დანართის დებულებების შესაბამისად; 

ა.ბ) მის მიერ A დანართში ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებების იმპორტი და ექსპორტი მე-2 

პუნქტის დებულებათა შესაბამისად; 

ბ) ზღუდავს მის მიერ B დანართში ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებების წარმოებასა და 

გამოყენებას, ამ დანართის დებულებათა შესაბამისად; 

2. თითოეული მხარე იღებს სათანადო ზომებს, რათა უზრუნველყოს: 

ა) A ან B დანართში შეტანილი ქიმიური ნივთიერების იმპორტი მხოლოდ; 

ა.ა) ეკოლოგიურად უსაფრთხო მოცილების მიზნით, როგორც ეს აღნიშნულია მე-6 მუხლის 

პირველი პუნქტის “დ” ქვეპუნქტში; 

ა.ბ) იმგვარი გამოყენებისათვის ან იმ მიზნისათვის, რომელიც ნებადართულია ამ მხარისათვის A 

ან B დანართის თანახმად; 

ბ) A დანართში შეტანილი ქიმიური ნივთიერების, რომლის ნებისმიერ წარმოებაზე ან 

გამოყენებაზე ვრცელდება კონკრეტული გამონაკლისი, ან B დანართში შეტანილი ქიმიური 

ნივთიერების, რომლის ნებისმიერი წარმოების ან გამოყენების მიმართ ძალაშია კონკრეტული 

გამონაკლისი ან მისაღები მიზანი, ექსპორტი წინასწარი დასაბუთებული თანხმობით 

გათვალისწინებული საერთაშორისო პროცედურების შესაბამისად: 

ბ.ა) ეკოლოგიურად უსაფრთხო მოცილების მიზნით, როგორც ეს აღნიშნულია მე-6 მუხლის 

პირველი პუნქტის “დ” ქვეპუნქტში; 

ბ.ბ) იმ მხარეში, რომელსაც უფლება აქვს გამოიყენოს მოცემული ქიმიური ნივთიერება A ან B 

დანართის შესაბამისად; 

ბ.გ) სახელმწიფოში, რომელიც არ არის ამ კონვენციის მხარე და რომელმაც ექსპორტიორ მხარეს 

წარუდგინა წლიური სერტიფიკატი. ასეთი სერტიფიკატი განსაზღვრავს ქიმიური ნივთიერების 



საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა                             № 1 (59/ა) 2021, იანვარი 
 

greens.ge                                                                                                                                                                   42 
 

სავარაუდო გამოყენებას და შეიცავს განცხადებას ამგვარი ქიმიური ნივთიერების მიმართ იმის 

თაობაზე, რომ იმპორტიორი სახელმწიფო ვალდებულებას იღებს: 

ა. დაიცვას ადამიანის ჯამრთელობა და გარემო გაფრქვევის მინიმუმამდე დაყვანისათვის ან 

თავიდან აცილებისათვის საჭირო ზომების მიღებით; 

ბ. დაიცვას მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის დებულებები; 

გ. სათანადო შემთხვევებში შეასრულოს B დანართის II ნაწილის მე-2 პუნქტის დებულებები; 

ასეთი სერთიფიკატი აგრეთვე შეიცავს ნებისმიერ შესაბამის დამხმარე დოკუმენტაციას, 

მაგალითად, კანონმდებლობით აქტებს, ნორმატიულ დოკუმენტებს ანდა ადმინისტრაციულ ან 

სადირექტივო მითითებებს, ექსპორტიორი მხარე ამ სერტიფიკატს სამდივნოს უგზავნის მისი 

მიღებიდან სამოცი დღის განმავლობაში; 

გ) A დანართში შეტანილი იმ ქიმიური ნივთიერების ექსპორტის განხორციელება, რომლის 

ნებისმიერ წარმოებასა და გამოყენებაზე არც ერთი მხარისათვის აღარ მოქმედებს კონკრეტული 

გამონაკლისები, გარდა მისი ეკოლოგიურად უსაფრთხო მოცილების მიზნით, როგორც ეს 

აღნიშნულია მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „დ” ქვეპუნქტში; 

დ) ამ პუნქტის მიზნებისათვის ტერმინი ,,სახელმწიფო, რომელიც არ არის ამ კონვენციის მხარე” 

კონკრეტული ქიმიური ნივთიერებების მიმართ მოიცავს სახელმწიფოს ან ეკონომიკური 

ინტეგრაციის რეგიონალურ ორგანიზაციას, რომელმაც არ მისცა თანხმობა, მოცემული ქიმიური 

ნივთიერებების მიმართ ყოფილიყო შეზღუდული ამ კონვენციის დებულებით. 

3. თითოეული მხარე, რომელსაც აქვს ახალი პესტიციდების ან ახალი სამრეწველო ქიმიური 

ნივთიერებების რეგულირებისა და შეფასების ერთი ან რამდენიმე პროგრამა, იღებს რეგულირების 

ზომებს იმ ახალი პესტიციდების ან ახალი სამრეწველო ქიმიური ნივთიერებების წარმოებისა და 

გამოყენების თავიდან აცილების მიზნით, რომლებიც D დანართის პირველ პუნქტში აღნიშნული 

კრიტერიუმების გათვალისწინებით ამჟღავნებენ მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების 

მახასიათებლებს. 

4. თითოეული მხარე, რომელსაც აქვს ახალი პესტიციდების ან სამრეწველო ქიმიური 

ნივთიერებების რეგულირებისა და შეფასების ერთი ან რამდენიმე პროგრამა, ამჟამად ხმარებაში 

არსებული პესტიციდების ან სამრეწველო ქიმიური ნივთიერებების შეფასებისას იქ, სადაც 

აუცილებელია, ამ პროგრამის ფარგლებში, ითვალისწინებს D დანართის პირველ პუნქტში აღნიშნულ 

კრიტერიუმებს. 

5. თუ ამ კონვენციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, პირველი და მე-2 პუნქტები არ 

ვრცელდება ქიმიურ ნივთიერებათა იმ მოცულობის მიმართ, რომელიც გამოიყენება 

ლაბორატორიული კვლევისას და როგორც ეტალონური სტანდარტი. 

6. ნებისმიერი მხარე, რომლის მიმართაც მოქმედებს კონკრეტული გამონაკლისი A დანართის 

შესაბამისად ანდა კონკრეტული გამონაკლისი ან მისაღები მიზანი B დანართის შესაბამისად, იღებს 

სათანადო ზომებს, რათა უზრუნველყოს, რომ ასეთი გამონაკლისის ან მიზნის ფარგლებში 

ნებისმიერი წარმოება ან გამოყენება განხორციელდეს იმგვარად, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ან 

მინიმუმამდე დაყვანილი ადამიანზე ზემოქმედება და გარემოში გაფრქვევა, გამოყენების სახეობების 

მიმართ, რომლებსაც მოიცავს გამონაკლისი ან მისაღები მიზანი და რომლებიც დაკავშირებულია 

ნორმალური გამოყენების პირობებში გარემოში წინასწარგანზრახულ გაფრქვევასთან, ასეთი 

გაფრქვევები უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად მინიმალური ნებისმიერი გამოსაყენებელი ნორმებისა 

და სახელმძღვანელო პრინციპების გათვალისწინებით. 
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მუხლი 4.  კონკრეტული გამონაკლისების რეესტრი 

1.  აღნიშნულით იქმნება რეესტრი იმ მხარეთა განსაზღვრის მიზნით, რომლებსაც აქვთ A და B 

დანართებში წამოთვლილი კონკრეტული გამონაკლისები, იგი არ განსაზღვრავს მხარეებს, 

რომლებიც იყენებენ A და B დანართების დებულებებს, რომელთა განხორციელება შეუძლია ყველა 

მხარეს. რეესტრს აწარმოებს სამდივნო და იგი ღიაა საზოგადოებისათვის. 

2.  რეესტრში შეტანილია: 

ა) A და B დანართებში ჩამოთვლილი კონკრეტული გამონაკლისების ნუსხა; 

ბ) მხარეთა ნუსხა, რომლებსაც აქვთ A და B დანართში აღნიშნული კონკრეტული გამონაკლისი; 

გ) რეგისტრაციაში გატარებული თითოეული კონკრეტული გამონაკლისის მოქმედების ვადების 

ნუსხა. 

3.  ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელიც გახდება მხარე, შეუძლია სამდივნოსათვის წერილობითი 

შეტყობინების გაგზავნით რეგისტრაციაში გაატაროს A და B დანართში ჩამოთვლილი კონკრეტული 

გამონაკლისების ერთი ან რამდენიმე სახეობა. 

4.  იმ შემთხვევაში, თუ მხარემ რეესტრში არ მიუთითა უფრო ადრეული თარიღი ან თუ 

მოქმედების ვადა არ იქნება გაგრძელებული მე-7 პუნქტის შესაბამისად, კონკრეტული 

გამონაკლისების ნებისმიერი რეგისტრაცია უქმდება კონკრეტული ქიმიური ნივთიერების მიმართ ან 

კონვენციის ძალაში შესვლის თარიღიდან ხუთი წლის შემდეგ. 

5.  მხარეთა კონფერენცია თავის პირველ თათბირზე იღებს გადაწყვეტილებას რეესტრში 

შეტანილი მონაცემების გადასინჯვის პროცესის შესახებ. 

6.  რეესტრში შეტანილი ამა თუ იმ მონაცემების მიმოხილვამდე შესაბამისი მხარე სამდივნოს 

წარუდგენს მოხსენებას მოცემული გამონაკლისის რეგისტრაციის შენარჩუნების აუცილებლობის 

დასაბუთებით. სამდივნო ამ მოხსენებას უგზავნის ყველა მხარეს. რეგისტრაცია მიმოიხილება მთელი 

არსებული ინფორმაციის საფუძველზე. ამის შემდეგ, მხარეთა კონფერენციას შესაბამისი მხარის 

მიმართ შეუძლია შეიმუშაოს ისეთი რეკომენდაციები, როგორსაც იგი საჭიროდ მიიჩნევს. 

7.  შესაბამისი მხარის თხოვნით მხარეთა კონფერენციას შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება 

კონკრეტული გამონაკლისის მოქმედების ვადის ხუთ წლამდე გაგრძელების შესახებ. მხარეთა 

კონფერენცია გადაწყვეტილების მიღებისას სათანადოდ ითვალისწინებს მხარეების, რომლებიც 

არიან განვითარებადი ქვეყნები, და მხარეების, რომლებიც არიან გარდამავალი ეკონომიკის მქონე 

ქვეყნები, განსაკუთრებულ ვითარებას. 

8.  ნებისმიერ მხარეს სამდივნოსათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით შეუძლია 

ნებისმიერ დროს რეესტრიდან გამოითხოვოს საწყისი მონაცემები კონკრეტული გამონაკლისის 

შესახებ, ქვეყნის მიხედვით. ეს გამონაკლისი ძალაში შედის შეტყობინებაში მითითებული 

თარიღიდან. 

9.  როდესაც აღარ არის არც ერთი მხარე, რომელიც რეგისტრაციაშია გატარებული კონკრეტული 

გამონაკლისის მოცემული სახეობის მიმართ, ვერავითარი ახალი რეგისტრაცია მის მიმართ ვერ 

განხორციელდება. 

 

მუხლი 5. წინასწარგანზრახული წარმოების შედეგად განხორციელებული 

გაფრქვევის შემცირების ან აღმოფხვრის ზომები 

 ყოველი მხარე ანთროპოგენური წყაროებიდან C დანართში ჩამოთვლილი თითოეული 

ქიმიური ნივთიერების საერთო გაფრქვევის შესამცირებლად, მათი მუდმივი მინიმიზაციისა და იქ, 

სადაც ეს შესაძლებელია, საბოლოო აღმოფხვრის მიზნით იღებს, სულ მცირე, შემდეგ ზომებს: 
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ა) ამ მხარისათვის აღნიშნული კონვენციის ძალაში შესვლიდან ორი წლის განმავლობაში 

შეიმუშავებს მოქმედებათა გეგმას ან, თუ ეს აუცილებელია, მოქმედებათა რეგიონალურ ან 

სუბრეგიონალურ გეგმას და შემდგომ ახორციელებს მას, როგორც მე-7 მუხლში აღნიშნული 

შესრულების გეგმის შემადგენელ ნაწილს, რომელიც განკუთვნილია C დანართში ჩამოთვლილი 

ქიმიური ნივთიერებების იდენტიფიკაციისათვის, თვისებათა განსაზღვრისა და გაფრქვევის 

საკითხების გადაწყვეტისათვის, აგრეთვე ,,ბ”-,,ე” ქვეპუნქტების განხორციელების 

ხელშეწყობისათვის. მოქმედებათა გეგმა შეიცავს შემდეგ ელემენტებს: 

ა.ა) არსებული და პროგნოზირებადი გაფრქვევების შეფასებას, წყაროების კადასტრების 

შემუშავებისა და წარმოების და C დანართში მითითებული წყაროების კატეგორიების 

გათვალისწინებით გაფრქვევების შეფასების ჩათვლით; 

ა.ბ) მხარის იმ პოლიტიკისა და კანონების ეფექტიანობის შეფასებას, რომლებიც მიმართულია 

ამგვარი გაფრქვევების მოსაწესრიგებლად; 

ა.გ) ვალდებულებების შესასრულებლად მიმართულ სტრატეგიებს “ა.ა” და “ა.ბ” ქვეპუნქტებში 

აღნიშნული შეფასებების გათვალისწინებით; 

ა.დ) განათლების, კადრების მომზადებისა და ამ სტრატეგიებთან დაკავშირებულ საკითხებზე 

ცოდნის ამაღლების ხელშემწყობ ზომებს; 

ა.ე) ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ სტრატეგიების რეალიზებისა და ამ პუნქტის ფარგლებში 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების საქმეში მათი წყალობით მიღწეული 

წარმატების მიმოხილვას; ასეთი მიმოხილვები შეიტანება მე-15 მუხლის შესაბამისად წარდგენილ 

მოხსენებებში; 

ა.ვ) მოქმედებათა გეგმის, მათ შორის, მასში გათვალისწინებული სტრატეგიებისა და ზომების, 

შესრულების გრაფიკს; 

ბ) ხელს უწყობს არსებული, განხორციელებადი და პრაქტიკული ზომების გამოყენებას, რომლებიც 

შეძლებენ ოპერატიულად უზრუნველყონ ან წყაროს ლიკვიდაცია ან გაფრქვევის დონეების რეალური 

და მნიშვნელოვანი შემცირება; 

გ) ხელს უწყობს განვითარებას და, თუ იგი საჭიროდ მიიჩნევს, C დანართში ჩამოთვლილი 

ქიმიური ნივთიერებების წარმოქმნისა და გაფრქვევის თავიდან აცილების მიზნით მოითხოვს 

მონაცვლე ან სახეცვლილი მასალების, პროდუქტებისა და პროცესების გამოყენებას გაფრქვევის 

თავიდან აცილების და შემცირების ზომების შესახებ C დანართში მოყვანილი ზოგადი მითითებების 

მხედველობაში მიღებით, აგრეთვე იმ სახელმძღვანელო პრინციპების გათვალისწინებით, რომლებიც 

მიღებული იქნება მხარეთა კონფერენციის გადაწყვეტილების შესაბამისად; 

დ) ხელს უწყობს და, თავისი მოქმედებათა გეგმის შესრულების გრაფიკის შესაბამისად, მოითხოვს 

ახალი წყაროებისათვის საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის გამოყენებას მხარის მიერ 

განსაზღვრული წყაროების კატეგორიების ფარგლებში, რომელიც სააიროებს ამგვარი ზომების 

მიღებას მხარის მოქმედებათა გეგმის ფარგლებში, საწყის ეტაპზე C დანართის II ნაწილში 

მითითებული წყაროების კატეგორიებისათვის განსაკუთრებული ყურადღების დათმობით. 

ნებისმიერ შემთხვევაში ამ დანართის II ნაწილში აღნიშნული კატეგორიების ფარგლებში ახალი 

წყაროების მიმართ საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის გამოყენების მოთხოვნა უნდა ამოქმედდეს 

შესაძლებლობისამებრ თანდათანობით, მაგრამ ამ მხარისათვის კონვენციის ძალაში შესვლის 

თარიღიდან არა უგვიანეს ოთხი წლისა. აღნიშნული კატეგორიების მიმართ მხარეები 

ითვალისწინებენ ამ დანართში მოყვანილ გაფრქვევების თავიდან აცილებისა და შემცირების ზომების 

მიღების შესახებ ზოგად მითითებებსა და სახელმძღვანელო პრინციპებს საუკეთესო ხელმისაწვდომი 
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ტექნიკისა და გარემოსდაცვითი საქმიანობის საუკეთესო სახეების თაობაზე, რომლებიც მიღებული 

იქნება მხარეთა კონფერენციის გადაწყვეტილების შესაბამისად; 

ე) თავისი მოქმედებათა გეგმის შესაბამისად ხელს უწყობს საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკისა 

და გარემოსდაცვითი საქმიანობის საუკეთესო სახეების გამოყენებას; 

ე.ა) C დანართის II ნაწილში მითითებული წყაროების კატეგორიების ფარგლებში არსებული 

წყაროებისა და ამ დანართის III ნაწილში მოყვანილი წყაროების მიმართ; 

ე.ბ) ახალი წყაროების მიმართ, C დანართის III ნაწილში მითითებული წყაროების კატეგორიების 

ფარგლებში, რომლებიც მხარის მიერ არ განიხილებოდა “დ” ქვეპუნქტის ფარგლებში. 

საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკისა და გარემოსდაცვითი საქმიანობის საუკეთესო სახეების 

გამოყენებისას მხარეებმა უნდა გაითვალისწინონ ზოგადი მითითებები გაფრქვევის თავიდან 

აცილებისა და შემცირების ზომების მიღების თაობაზე, აღნიშნული C დანართში, და 

სახელმძღვანელო პრინციპები საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკისა და გარემოსდაცვითი 

საქმიანობის საუკეთესო სახეების შესახებ, რომლებიც მიღებული იქნება მხარეთა კონფერენციის 

გადაწყვეტილების შესაბამისად; 

ვ) ამ პუნქტის და C დანართის მიზნებისათვის: 

ვ.ა) „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკა” ნიშნავს ყველაზე უფრო ეფექტურ და წარმატებულ 

ეტაპს ღონისძიებებისა და მათი გამოყენების მეთოდების შემუშავებაში, რომლებიც მიუთითებს 

კონკრეტული ტექნიკის პრაქტიკულ მიზანშეწონილობაზე ძირითადად უზრუნველყოს გაფრქვევის 

შეზღუდვის საფუძველი, რომლის მიზანია, თავიდან აიცილოს და იქ, სადაც ეს შესაძლებელია, 

მთლიანობაში უზრუნველყოს C დანართის I ნაწილში ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებების 

გაფრქვევისა და მთლიანად გარემოზე მათი ზემოქმედების შემცირება. ამ მხრივ: 

ვ.ბ) „ტექნიკა” მოიცავს როგორც ნამუშევარ ტექნოლოგიას, აგრეთვე დანადგარის პროექტირების, 

მშენებლობის, ექსპლუატაციაში გადაცემის, ფუნქციონირებისა და ექსპლუატაციიდან გამოყვანის 

მეთოდებს; 

ვ.გ) „ხელმისაწვდომი” ტექნიკა ნიშნავს ტექნიკას, მისაწვდომს ოპერატორისათვის, აგრეთვე 

შემუშავებულს იმ მასშტაბებში, რომლებიც იძლევა მისი გამოყენების შესაძლებლობას შესაბამის 

სამრეწველო სექტორში, ეკონომიკურად და ტექნიკურად განხორციელებად პირობებში, ხარჯებისა 

და უპირატესობების გათვალისწინებით; 

ვ.დ) „საუკეთესო” ნიშნავს მთლიანად გარემოს დაცვის სფეროში ყველაზე უფრო ეფექტურ 

მიღწევებს; 

ვ.ე) „გარემოსდაცვითი საქმიანობის საუკეთესო სახეები” ნიშნავს გარემოსდაცვითი საქმიანობის 

რეგულირების ზომებისა და სტრატეგიების ყველაზე უფრო მისაღები შეთავსების გამოყენებას; 

ვ.ვ) „ახალი წყარო” ნიშნავს ნებისმიერ წყაროს, რომლის მშენებლობა ან მნიშვნელოვანი 

მოდიფიკაცია დაიწყო: 

ა. მოცემული მხარისათვის ამ კონვენციის ძალაში შესვლის თარიღიდან ერთი წლის შემდეგ მაინც; 

ბ. მოცემული მხარისათვის C დანართში შეტანილი შესწორების ძალაში შესვლის თარიღიდან, 

როდესაც მოცემულ წყაროზე ვრცელდება ამ კონვენციის დებულებები მხოლოდ ამ შესწორების 

საფუძველზე, ერთი წლის შემდეგ მაინც; 

ზ) მე-3 პუნქტის ფარგლებში საუკეთესო ხელმისაწვდომ ტექნიკასთან დაკავშირებულ 

ვალდებულებათა შესასრულებლად მხარეს შეუძლია გამოიყენოს ზღვრული გაფრქვევების შეფასება 

ან ეფექტიანობის სტანდარტები. 
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მუხლი 6. მარაგთან და ნარჩენებთან დაკავშირებული გაფრქვევების შემცირების ან 

ლიკვიდაციის ზომები 

1. მარაგის, რომელიც შედგება A და B დანართში ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებებისაგან ან 

შეიცავს მათ, და ნარჩენების, პროდუქტებისა და ნარჩენებად ქცეული ნაკეთობების ჩათვლით, 

რომლებიც შედგება A, B და C დანართში შეტანილი ქიმიური ნივთიერებისაგან, შეიცავს მას ანდა 

დაბინძურებულია ამ ნივთიერებებით, იმგვარი რეგულირების უზრუნველყოფისათვის, რომ 

დაცული იქნეს ადამიანის ჯანმრთელობა და გარემო, თითოეული მხარე: 

ა) შეიმუშავებს შესაბამის სტრატეგიებს, რათა გამოვლენილ იქნეს: 

ა.ა) A და B დანართში ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებებისაგან შემდგარი ან მათი შემცველი 

მარაგი; 

ა.ბ) A, B ან C დანართში ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებებისაგან შემდგარი, მათი შემცველი ან 

მათით დაბინძურებული ნარჩენები და ხმარებაში არსებული პროდუქტები და ნაკეთობები; 

ბ) შესაძლებლობების ფარგლებში გამოავლენს A ან B დანართში ჩამოთვლილი ქიმიური 

ნივთიერებებისაგან შემდგარ ან მათ შემცველ მარაგს „ა” ქვეპუნქტში მითითებული სტრატეგიების 

საფუძველზე; 

გ) სათანადოდ უზრუნველყოფს მარაგის უსაფრთხო, ეფექტიან და ეკოლოგიურად რაციონალურ 

რეგულირებას. A ან B დანართში წამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებების მარაგი მას შემდეგ, რაც 

აიკრძალება მათი გამოყენება A დანართის რომელიმე კონკრეტული გამონაკლისის ანდა B დანართის 

რომელიმე კონკრეტული გამონაკლისის ან მისაღები მიზნის საფუძველზე, გარდა იმ მარაგისა, 

რომლის ექსპორტი ნებადართულია მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ჩაითვლება ნარჩენებად 

და მათი რეგულირება ხორციელდება „დ” ქვეპუნქტის დებულებათა შესაბამისად; 

დ) იღებს სათანადო ზომებს, რათა უზრუნველყოს ასეთი ნარჩენების, მათ შორის, ნარჩენებად 

ქცეული პროდუქტებისა და ნაკეთობების: 

დ.ა) ეკოლოგიურად უსაფრთხო დამუშავება, შეგროვება, ტრანსპორტირება და შენახვა; 

დ.ბ) იმგვარად მოშორება, რომ განადგურდეს მათ შემადგენლობაში არსებული მდგრადი 

ორგანული დამბინძურებლები ან შეუქცევად გარდაიქმნას და არ გამოამჟღავნოს მდგრადი 

ორგანული დამბინძურებლების თვისებები ან მათი მოშორება სხვა, ეკოლოგიურად უსაფრთხო გზით 

იმ შემთხვევაში, თუ განადგურება ან შეუქცევადი გარდაქმნა ეკოლოგიური თვალსაზრისით არ არის 

უკეთესი ვარიანტი ან თუ მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების კონცენტრაცია დაბალია, 

საერთაშორისო წესების, სტანდარტებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების, მათ შორის, იმ 

პრინციპების, რომლებიც შეიძლება შემუშავებულ იქნეს მე-2 პუნქტის შესაბამისად, და საშიში 

ნარჩენების რეგულირების განმსაზღვრელი შესაბამისი გლობალური და რეგიონალური რეჟიმის 

გათვალისწინებით; 

დ.გ) იმგვარად მოშორებაზე ნების მიუცემლობა, რომელსაც შეიძლება მოეყვეს მდგრადი 

ორგანული დამბინძურებლების რეკუპერაცია, რეცირკულაცია, უტილიზაცია, პირდაპირი 

მეორეული გამოყენება ან ალტერნატიული გამოყენება; 

დ.დ) საერთაშორისო საზღვრებზე გადატანისას საერთაშორისო წესების, სტანდარტებისა და 

სახელმძღვანელო პრინციპების გათვალისწინება; 

ე) მიმართავს ძალისხმევას, რომ შეიმუშაოს შესაბამისი სტრატეგიები A, B ან C დანართში 

ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურებული უბნების გამოსავლენად. ამ უბნების 

აღდგენითი სამუშაოების განხორციელების შემთხვევაში, ამგვარი სამუშაოები უნდა შესრულდეს 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით; 
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2. მხარეთა კონფერენცია მჭიდროდ თანამშრომლობს საშიში ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო 

გადაზიდვასა და მათი მოცილებაზე კონტროლის შესახებ ბაზელის კონვენციის შესაბამის 

ორგანოებთან, კერძოდ: 

ა) ადგენს განადგურებისა და შეუქცევადი გარდაქმნის დონეებს, რომლებიც აუცილებელია, იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ არ გამოვლინდეს მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების თვისებები, 

როგორც ეს აღნიშნულია D დანართის პირველ პუნქტში; 

ბ) განსაზღვრავს იმ მეთოდებს, რომლებსაც იგი მიიწნევს ეკოლოგიურად უსაფრთხო მოცილების 

მეთოდებად, რის შესახებაც ზემოთაა აღნიშნული; 

გ) სათანადოდ მუშაობს A, B და C დანართებში ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებების 

კონცენტრაციების დონეების დასადგენად, რათა განსაზღვროს მდგრადი ორგანული 

დამბინძურებლების დაბალი შემცველობა პირველი პუნქტის “დ.ბ” ქვეპუნქტის შესაბამისად. 

 

მუხლი 7. შესრულების გეგმები 

1. თითოეული მხარე: 

ა) შეიმუშავებს და ისწრაფვის განახორციელოს ამ კონვენციით გათვალისწინებული თავისი 

ვალდებულებების შესრულების გეგმა; 

ბ) მისთვის ამ კონვენციის ძალაში შესვლის თარიღიდან ორი წლის განმავლობაში მხარეთა 

კონფერენციას უგზავნის თავის შესრულების გეგმას; 

გ) თავის შესრულების გეგმას გადასინჯავს და სათანადოდ განაახლებს პერიოდულად და იმ 

პროცედურის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრული იქნება მხარეთა კონფერენციის 

გადაწყვეტილებაში. 

2. მხარეები მიზანშეწონილობის შემთხვევაში თანამშრომლობენ უშუალოდ ან გლობალური, 

რეგიონალური და სუბრეგიონალური ორგანიზაციების მეშვეობით და თავიანთი შესრულების 

გეგმების შემუშავების, განხორციელებისა და განახლების ხელშეწყობის მიზნით კონსულტაციებს 

ატარებენ თავიანთ ეროვნულ დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის, ქალთა ორგანიზაციებთან და 

ბავშვთა ჯამრთელობის დამცველ ჯგუფებთან. 

3. მხარეები ისწრაფიან, გამოიყენონ და, აუცილებლობის შემთხვევაში, შექმნან საშუალებები, რათა 

მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების ეროვნული შესრულების გეგმები, სადაც ეს 

მიზანშეწონილია, შეიტანონ თავიანთ მდგრადი განვითარების სტრატეგიებში. 

 

მუხლი 8. ქიმიური ნივთიერებების შეტანა A, B და C დანართებში 

1. მხარეს შეუძლია სამდივნოს წარუდგინოს წინადადება რომელიმე ქიმიური ნივთიერების A, B 

ან/და C დანართში შეტანის შესახებ. წინადადება უნდა შეიცავდეს D დანართში მითითებულ 

ინფორმაციას. წინადადების წარდგენისას მხარეს შეიძლება დახმარება გაუწიონ სხვა მხარეებმა ან/და 

სამდივნომ. 

2. სამდივნო ამოწმებს, შეიცავს თუ არა წარმოდგენილი წინადადება D დანართში მითითებულ 

ინფორმაციას. თუ სამდივნო მიიჩნევს, რომ წინადადება შეიცავს აღნიშნულ ინფორმაციას, იგი 

წინადადებას უგზავნის მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების განმხილველ კომიტეტს. 

3. კომიტეტი განიხილავს წინადადებას და იყენებს D დანართში მოცემულ შერჩევის 

კრიტერიუმებს მოქნილი და ტრანსპარენტული მიდგომის საფუძველზე, მთელი წარმოდგენილი 

ინფორმაციის კომპლექსური და დაბალანსებული გათვალისწინებით. 

4. თუ კომიტეტი გადაწყვეტს, რომ: 
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ა) იგი კმაყოფილია შერჩევის კრიტერიუმების შესრულებით, იგი სამდივნოს მეშვეობით ამ 

წინადადებასა და კომიტეტის შეფასებას უგზავნის ყველა მხარეს და დამკვირვებელს და სთავაზობს 

მათ, წარმოადგინონ E დანართში აღნიშნული ინფორმაცია; 

ბ) მას არ აკმაყოფილებს შერჩევის კრიტერიუმების დაცვა, იგი სამდივნოს მეშვეობით აცნობებს 

ყველა მხარესა და დამკვირვებელს, ამ წინადადებასა და კომიტეტის შეფასებას წარუდგენს ყველა 

მხარეს და წინადადება უარყოფილი იქნება. 

5. ნებისმიერ მხარეს შეუძლია ხელახლა წარუდგინოს კომიტეტს წინადადება, რომელიც 

უარყოფილი იქნა მის მიერ მე-4 პუნქტის შესაბამისად. ხელმეორედ წარდგენისას წინადადებაში 

შეიძლება შეტანილ იქნეს ამ მხარის მიერ წამოწეული ნებისმიერი პრობლემური საკითხი, აგრეთვე 

კომიტეტის მიერ მისი დამატებითი განხილვის დასაბუთება. თუ ამ პროცედურის შესრულების 

შემდგომ კომიტეტი კვლავ უარყოფს წინადადებას, მხარეს შეუძლია სადავოდ გახადოს კომიტეტის 

გადაწყვეტილება, ბოლო მხარეთა კონფერენცია ამ საკითხს განიხილავს თავის მომავალ სესიაზე. 

მხარეთა კონფერენციას შეუძლია D დანართში მოყვანილი შერჩევის კრიტერიუმებისა და კომიტეტის 

შეფასების და ნებისმიერი მხარის ან დამკვირვებლის მიერ წარმოდგენილი ნებისმიერი დამატებითი 

ინფორმაციის გათვალისწინებით მიიღოს გადაწყვეტილება წინადადებისათვის მსვლელობის 

მიცემის თაობაზე. 

6. თუ კომიტეტი გადაწყვეტს, რომ დაცული იყო შერჩევის კრიტერიუმები, ან მხარეთა 

კონფერენცია დაადგენს, რომ წინადადებას უნდა მიეცეს მსვლელობა, კომიტეტი აგრძელებს 

წინადადების განხილვას ნებისმიერი მიღებული შესაბამისი დამატებითი ინფორმაციის 

გათვალისწინებით და დანართის შესაბამისად ამზადებს რისკის დახასიათების პროექტს. იგი 

სამდივნოს მეშვეობით ამ პროექტს წარუდგენს ყველა მხარეს და დამკვირვებელს, აგროვებს მათ 

ტექნიკურ შენიშვნებს და ამ შენიშვნების გათვალისწინებით ასრულებს რისკის დახასიათების 

მომზადებას. 

7. თუ E დანართის შესაბამისად მომზადებული რისკის დახასიათების საფუძველზე კომიტეტი 

დაასკვნის, რომ: 

ა) მოცემულმა ქიმიურმა ნივთიერებამ გარემოში, შორ მანძილზე გადატანისას შეიძლება 

გამოიწვიოს ადამიანის ჯამრთელობისათვის ან/და გარემოსათვის მნიშვნელოვანი არახელსაყრელი 

შედეგები, რომლებიც მოითხოვს გლობალურ მოქმედებებს, წინადადებას უნდა მიეცეს მსვლელობა. 

სრული მეცნიერული უტყუარობის არარსებობა არ აბრკოლებს რისკის რეგულირების შეფასების 

მომზადებას. კომიტეტი სამდივნოს მეშვეობით ყველა მხარისა და დამკვირვებლისგან გამოითხოვს 

ინფორმაციას F დანართში აღნიშნული მოსაზრებების შესახებ, შემდგომ იგი ამზადებს რისკის 

რეგულირების შეფასებას, რომელიც შეიცავს მოცემული ქიმიური ნივთიერების რეგულირების 

შესაძლო ზომების ანალიზს ამ დანართის შესაბამისად; 

ბ) წინადადებას არ უნდა მიეცეს მსვლელობა, იგი სამდივნოს მეშვეობით ყველა მხარესა და 

დამკვირვებელს წარუდგენს რისკის დახასიათებას და უარყოფს ამ წინადადებას. 

8. ნებისმიერ წინადადებასთან დაკავშირებით, რომელიც უარყოფილ იქნა მე-7 პუნქტის „ბ” 

ქვეპუნქტის შესაბამისად, მხარეს შეუძლია თხოვნით მიმართოს მხარეთა კონფერენციას განიხილოს 

საკითხი იმის თაობაზე, რომ კომიტეტს დაევალოს იმ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ერთ 

წელს, გამოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია წინადადების წარმომდგენი მხარისა და სხვა 

მხარეებისაგან. აღნიშნული პერიოდის გასვლის შემდგომ ნებისმიერი წარმოდგენილი ინფორმაციის 

საფუძველზე კომიტეტი კვლავ განიხილავს წინადადებას მე-6 პუნქტის შესაბამისად და მხარეთა 

კონფერენციის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტის მიხედვით. თუ ამ პროცედურის შესრულების 

შემდგომ კომიტეტი კვლავ უარყოფს წინადადებას, მხარეს შეუძლია სადავოდ გახადოს კომიტეტის 
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ეს გადაწყვეტილება, ხოლო მხარეთა კონფერენცია იხილავს ამ საკითხს თავის მომავალ სესიაზე. 

მხარეთა კონფერენციას შეუძლია E დანართის საფუძველზე მომზადებული რისკის დახასიათებაზე 

დაყრდნობით და კომიტეტის შეფასებისა და ნებისმიერი მხარის ან დამკვირვებლის მიერ 

მოწოდებული ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციის გათვალისწინებით მიიღოს გადაწყვეტილება 

იმის თაობაზე, რომ წინადადებას უნდა მიეცეს მსვლელობა. თუ მხარეთა კონფერენცია მიიჩნევს, რომ 

საჭიროა, გაგრძელდეს წინადადების განხილვა, კომიტეტი ამზადებს რისკის რეგულირების 

შეფასებას. 

9. მე-6 პუნქტში აღნიშნული რისკის დახასიათებისა და მე-7 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტში ან მე-8 

პუნქტში აღნიშნული რისკის რეგულირების შეფასების საფუძველზე კომიტეტი შეიმუშავებს 

რეკომენდაციას მხარეთა კონფერენციის მიერ მოცემული ქიმიური ნივთიერების A, B ან/და C 

დანართში შეტანის საკითხის განხილვის მიზანშეწონილობის თაობაზე. მხარეთა კონფერენცია, 

კომიტეტის რეკომენდაციის, მათ შორის, სრული მეცნიერული უტყუარობის არარსებობის, სათანადო 

გათვალისწინებით, სიფრთხილის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას მოცემული ქიმიური 

ნივთიერების A, B ან/და C დანართში შეტანის შესახებ და განსაზღვრავს მისი რეგულირების ზომებს. 

 

მუხლი 9. ინფორმაციის გაცვლა 

1. თითოეული მხარე ამარტივებს ან ახორციელებს ინფორმაციის გაცვლას, რომელიც შეეხება: 

ა) მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების წარმოების, გამოყენების და გაფრქვევის შემცირებას 

ან ლიკვიდაციას; 

ბ) მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების ალტერნატივებს, მასთან დაკავშირებული რისკისა 

და ეკონომიკური და სოციალური დანახარჯების შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით. 

2. მხარეები პირველ პუნქტში აღნიშნულ ინფორმაციას ერთმანეთში ცვლიან უშუალოდ ან 

სამდივნოს საშუალებით. 

3. თითოეული მხარე ამ ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ნიშნავს ეროვნულ საკოორდინაციო 

ცენტრს. 

4. სამდივნო მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ ინფორმაციის, მათ შორის, 

მხარეების, სამთავრობოთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული 

ინფორმაციის, მიმართ ასრულებს შუამავლის როლს. 

5. ამ კონვენციის მიზნებისათვის ინფორმაცია გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების საკითხების შესახებ არ განიხილება, როგორც კონფიდენციალური. მხარეები, 

რომლებიც ამ კონვენციის შესაბამისად ახორციელებენ სხვა ინფორმაციის გაცვლას, ნებისმიერი 

კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვას უზრუნველყოფენ ურთიერთშეთანხმებების საფუძველზე. 

 

მუხლი 10. საზოგადოებრიობის ინფორმირება, ცოდნის ამაღლება და განათლება 

1. თითოეული მხარე თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში ეხმარება და ხელს უწყობს: 

ა) მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ საკითხებში თავისი სადირექტივო და 

ხელმძღვანელი ორგანოების ცოდნის ამაღლებას; 

ბ) საზოგადოებრიობისათვის მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ არსებული 

ინფორმაციის სრულად მიწოდებას მე-9 მუხლის მე-5 პუნქტის გათვალისწინებით; 

გ) მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების, ადამიანის ჯამრთელობისა და გარემოსათვის მათი 

შედეგების და მათი ალტერნატივების შესახებ სასწავლო და საზოგადოებრივ-საგამანათლებლო 
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პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, განსაკუთრებით ქალებისათვის, ბავშვებისა და 

ნაკლებად განათლებული პირებისათვის; 

დ) საზოგადოებრიობის მონაწილეობას მდგრად ორგანულ დამბინძურებლებთან და ადამიანის 

ჯამრთელობისა და გარემოსათვის მათ შედეგებთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტაში, 

აგრეთვე რეაგირების შესაბამისი ზომების შემუშავების საქმეში, მათ შორის, შესაძლებლობათა შექმნა, 

რომლებიც ეროვნულ დონეზე უზრუნველყოფს კონვენციის განხორციელებაში წვლილის შეტანას; 

ე) მუშათა, სამეცნიერო, მასწავლებელთა, ტექნიკური და მმართველობითი კადრების მომზადებას; 

ვ) საზოგადოებრიობის განათლებისა და მისთვის ინფორმაციის მიწოდებისათვის ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეებზე მასალების მომზადებასა და გაცვლას; 

ზ) ეროვნულ და საერთაშორისო დონეებზე საგამანათლებლო და სასწავლო პროგრამების 

შემუშავებას და განხორციელებას. 

2. თითოეული მხარე თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში უზრუნველყოფს, რომ 

საზოგადოებრიობისათვის ხელმისაწვდომი იყოს პირველ პუნქტში აღნიშნული საჯარო ინფორმაცია 

და რეგულარულად ხდებოდეს ამ ინფორმაციის განახლება. 

3. თითოეული მხარე თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში მოუწოდებს, რომ სამრეწველო და 

პროფესიონალი მომხმარებლები დაეხმარონ და ხელი შეუწყონ პირველ პუნქტში აღნიშნული 

ინფორმაციის წარდგენას ეროვნულ და, იქ, სადაც ეს აუცილებელია, სუბრეგიონალურ, რეგიონალურ 

და გლობალურ დონეებზე. 

4. მდგრად ორგანულ დამბინძურებლებისა და მათი ალტერნატივების შესახებ ინფორმაციით 

უზრუნველყოფისას მხარეებს შეუძლიათ გამოიყენონ უსაფრთხოების მონაცემთა ფორმები, 

მობსენებები, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების შესაძლებლობები და კავშირგამბულობის სხვა 

საშუალებები და ეროვნულ და რეგიონალურ დონეებზე შექმნან საინფორმაციო ცენტრები. 

5. თითოეული მხარე დადებითად აფასებს და განიხილავს ისეთი მექანიზმების შექმნის საკითხს, 

როგორებიცაა გაფრქვევების და დამბინძურებლების გადატანის რეგისტრები A, B ან C დანართში 

ჩამოთვლილი, გაფრქვეული ან მოცილებული ქიმიური ნივთიერებების ყოველწლიური 

მოცულობების საანგარიშო მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებისა და 

გავრცელებისათვის. 

 

მუხლი 11. კვლევა, განვითარება და მონიტორინგი 

1. მხარეები თავიანთი შესაძლებლობების ფარგლებში ხელს უწყობენ ან/და ახორციელებენ 

ეროვნულ და საერთაშორისო დონეებზე შესაბამის სამეცნიერო კვლევებს, განვითარებას, 

მონიტორინგს და თანამშრომლობენ მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების, და საჭიროების 

შემთხვევაში, მათი ალტერნატივების და პოტენციურად მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების 

სფეროში, კერძოდ, ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა: 

ა) წყაროები და გაფრქვევა გარემოში; 

ბ) არსებობა, დონეები ადამიანთა ორგანიზმში და გარემოში და შესაბამისი ტენდეციები; 

გ) გარემოში გადატანა, „ხედი” და გარდაქმნა; 

დ) ზემოქმედება ადამიანის ჯამრთელობასა და გარემოზე; 

ე) სოციალურ-ეკონომიური და კულტურული შედეგები; 

ვ) გაფრქვევების შემცირება ან/და ლიკვიდაცია; 

ზ) წარმოქმნის წყაროების აღრიცხვის მეთოდოლოგიის უნიფიცირება და გაფრქვევის გაზომვის 

ანალიტიკური მეთოდები. 
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2. მხარეები პირველი პუნქტის შესასრულებლად ზომების მიღებისას თავიანთი შესაძლებლობების 

ფარგლებში: 

ა) მიზანშეწონილობის შემთხვევაში უზრუნველყოფენ იმ საერთაშორისო პროგრამების, ქსელებისა 

და ორგანიზაციების მხარდაჭერას, რომელთა ამოცანაა სამეცნიერო კვლევების, მონაცემთა 

შეგროვებისა და მონიტორინგის განსაზღვრა, ჩატარება, შეფასება და დაფინანსება ძალისხმევის 

დუბლირების მინიმუმამდე დაყვანის აუცილებლობის გათვალისწინებით; 

ბ) მხარს უჭერენ ეროვნულ და საერთაშორისო ძალისხმევას, მიმართულს სამეცნიერო-ტექნიკური 

კვლევის ჩატარებისათვის ეროვნული შესაძლებლობების გაზრდისკენ, განსაკუთრებით 

განვითარებად ქვეყნებსა და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში, აგრეთვე მონაცემთა და 

ანალიზების შედეგებთან დაშვების ხელშეწყობისა და მათი გაცვლისაკენ; 

გ) ითვალისწინებენ განვითარებადი ქვეყნებისა და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების 

საჭიროებებსა და მოთხოვნილებებს, კერძოდ, ფინანსურ და ტექნიკურ საშუალებებთან 

დაკავშირებით და თანამშრომლობენ მათი შესაძლებლობების გაზრდის საქმეში, რათა მონაწილეობა 

მიიღონ „ა” და „ბ” ქვეპუნქტებში აღნიშნული ძალისხმევის რეალიზაციაში; 

დ) ატარებენ სამეცნიერო კვლევებს, მიმართულს რეპროდუქციულ ფუნქციაზე მდგრადი 

ორგანული დამბინძურებლების ზეგავლენის შერბილებისაკენ; 

ე) ფართო საზოგადოებრიობას რეგულარულად და დროულად აძლევენ საშუალებას გაეცნონ ამ 

პუნქტში აღნიშნული კვლევების, განვითარებისა და მონიტორინგის სფეროში განხორციელებული 

ღონისძიებების შედეგებს; 

ვ) ხელს უწყობენ ან/და თანამშრომლობენ სამეცნიერო კვლევების, განვითარებისა და 

მონიტორინგის შედეგად მიღებული საინფორმაციო მონაცემების შენახვისა და შენარჩუნების 

სფეროში. 

 

მუხლი 12. ტექნიკური დახმარება 

1. მხარეები აღიარებენ, რომ მხარეებისათვის, რომლებიც არიან განვითარებადი ქვეყნები, და 

მხარეებისათვის, რომლებიც არიან გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, მათივე თხოვნით, 

დროული და სათანადო ტექნიკური დახმარების აღმოჩენა ამ კონვენციის წარმატებული 

განხორციელების უმნიშვნელოვანესი პირობაა. 

2. მხარეები თანამშრომლობენ მხარეებისათვის, რომლებიც არიან განვითარებადი ქვეყნები, და 

მხარეებისათვის, რომლებიც არიან გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, დროული და 

სათანადო დახმარების აღმოჩენის მიზნით, რათა მათი განსაკუთრებული მოთხოვნილების 

გათვალისწინებით ხელი შეუწყონ მათი შესაძლებლობების შემუშავებასა და გაძლიერებას თავისი 

ვალდებულებების შესრულების სფეროში, ამ კონვენციის ფარგლებში. 

3. ამ თვალსაზრისით, მხარეების მიერ, რომლებიც არიან განვითარებული ქვეყნები, და სხვა 

მხარეების მიერ აღმოჩენილი ტექნიკური დახმარება, მათი შესაძლებლობის გათვალისწინებით, 

ურთიერთშეთანხმების შესაბამისად და მის საფუძველზე მოიცავს ტექნიკურ დახმარებას 

პოტენციალის შექმნისათვის ამ კონვენციის ფარგლებში ვალდებულებების შესრულებასთან 

დაკავშირებით. ამ მხრივ დამატებით მითითებებს წარმოადგენს მხარეთა კონფერენცია. 

4. მხარეები სათანადო წესით ქმნიან მექანიზმებს ტექნიკური დახმარების აღმოჩენისა და 

ტექნოლოგიების გადაცემის გაფართოების მიზნით იმ მხარეებისათვის, რომლებიც არიან 

განვითარებადი ქვეყნები, და იმ მხარეებისათვის, რომლებიც არიან გარდამავალი ეკონომიკის მქონე 

ქვეყნები, ამ კონვენციის შესრულებასთან დაკავშირებით. ეს მექანიზმები მოიცავს შესაძლებლობების 
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გაზრდას და ტექნოლოგიების გადაცემის რეგიონალურ და სუბრეგიონალურ ცენტრებს იმ 

მხარეებისათვის, რომლებიც არიან განვითარებადი ქვეყნები, და იმ მხარეებისათვის, რომლებიც 

არიან გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, თავისი ვალდებულებების შესრულებაში 

ხელშეწყობას, ამ კონვენციით განსაზღვრულ ფარგლებში. ამ მხრივ დამატებით მითითებებს 

წარმოადგენს მხარეთა კონფერენცია. 

5. ამ მუხლის კონტექსტში მხარეები ტექნიკური დახმარების აღმოჩენასთან დაკავშირებულ თავის 

საქმიანობაში სრულად ითვალისწინებენ ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნისა და მცირე 

კუნძულოვანი განვითარებადი სახელმწიფოების კონკრეტულ მოთხოვნილებებსა და 

განსაკუთრებულ პირობებს. 

 

მუხლი 13. ფინანსური რესურსები და დაფინანსების მექანიზმები 

1. თითოეული მხარე კისრულობს ვალდებულებას, თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში, 

ფინანსურად დაეხმაროს და ხელი შეუწყოს იმ ეროვნული ღონისძიებების განხორციელებას, 

რომლებიც მიმართულია ამ კონვენციის მიზნების მისაღწევად, თავისი ეროვნული გეგმების, 

პრიორიტეტებისა და პროგრამების შესაბამისად.  

2. მხარეები, რომლებიც არიან განვითარებული ქვეყნები, მხარეებს, რომლებიც არიან 

განვითარებადი ქვეყნები, და მხარეებს, რომლებიც არიან გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, 

აწვდიან ახალ და დამატებით ფინანსურ რესურსებს, აუცილებელი შესაძლებლობების მიცემის 

მიზნით, რათა მოხდეს ყველა შეთანხმებული დამატებითი ხარჯების დაფარვა, რომლებიც 

უკავშირდება ამ კონვენციის ფარგლებში მათი ვალდებულებების შესასრულებლად 

განხორციელებულ ღონისძიებებს, რეციპიენტ მხარესა და მე-6 პუნქტში აღნიშნულ მექანიზმში 

მონაწილე სტრუქტურას შორის შეთანხმების შესაბამისად. დანარჩენ მხარეებს შეუძლიათ ამგვარი 

ფინანსური რესურსები მიაწოდონ ნებაყოფლობით, თავიანთი შესაძლებლობიდან გამომდინარე. 

გარდა ამისა, საჭიროა შენატანების წახალისება სხვა წყაროებიდან. მოცემული ვალდებულებების 

შესრულებისას გათვალისწინებულია ფინანსური სახსრების ნაკადის ადეკვატურობის, განჭვრეტისა 

და დროულად მიწოდების უზრუნველყოფის აუცილებლობა და შესატანების შემტანი მხარეების 

მიერ ფინანსური ტვირთის ერთობლივად ტარების მნიშვნელობა. 

3. მხარეებს, რომლებიც არიან განვითარებული ქვეყნები, და სხვა მხარეებს, გამომდინარე მათი 

შესაძლებლობებიდან და ეროვნული გეგმებიდან, პრიორიტეტებიდან და პროგრამებიდან, აგრეთვე 

შეუძლიათ ფინანსური რესურსების მიწოდება, ხოლო მხარეებს, რომლებიც არიან განვითარებადი 

ქვეყნები, და მხარეებს, რომლებიც არიან გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, შეუძლიათ ამ 

რესურსების მიღება, რომლებიც განკუთვნილია, მათთვის ამ კონვენციის შესრულებაში ხელის 

შეწყობისათვის, სხვა ორმხრივი, რეგიონალური და მრავალმხრივი წყაროების ან არხების 

საშუალებით. 

4. ის, თუ რამდენად ეფექტიანად შეასრულებენ მხარეები, რომლებიც არიან განვითარებადი 

ქვეყნები, თავიანთ ვალდებულებებს ამ კონვენციის ფარგლებში დამოკიდებულია მხარეების მიერ, 

რომლებიც არიან განვითარებული ქვეყნები, ამ კონვენციით გათვალისწინებული თავისი 

ვალდებულებების შესრულების ეფექტურობაზე, რომლებიც შეეხება ფინანსურ რესურსებს, 

ტექნიკურ დახმარებასა და ტექნოლოგიების გადაცემას. სრულად უნდა იქნეს გათვალისწინებული ის 

ფაქტი, რომ მყარი ეკონომიკური და სოციალური განვითარება და სიღარიბის აღმოფხვრა 

მხარეებისათვის, რომლებიც არიან განვითარებადი ქვეყნები, წარმოადგენს ძირითად და ყველაზე 
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უფრო აქტუალურ პრიორიტეტებს, ისევე როგორც ადამიანის ჯამრთელობისა და გარემოს დაცვის 

აუცილებლობა. 

5. დაფინანსების სფეროში ზომების მიღებისას მხარეები სრულად ითვალისწინებენ ყველაზე 

ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებისა და მცირე კუნძულოვანი განვითარებადი სახელმწიფოების 

კონკრეტულ მოთხოვნილებებსა და მათ განსაკუთრებულ პირობებს. 

6. აღნიშნულით ფუძნდება მექანიზმი, უსასყიდლო ან შეღავათიან საფუძველზე, ამ კონვენციის 

განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით მხარეებისათვის, რომლებიც არიან გარდამავალი ქვეყნები, 

და მხარეებისათვის, რომლებიც არიან გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, ფინანსური 

რესურსების ადეკვატური და მყარი მიწოდების მიზნით. ეს მექანიზმი ამ კონვენციის მიზნებისათვის 

ფუნქციონირებს მხარეთა კონფერენციის მმართველობით და, შესაბამისად, ხელმძღვანელობით და 

ანგარიშვალდებულია მის წინაშე. მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ევალება ერთ ან 

რამდენიმე სტრუქტურას, არსებული საერთაშორისო სტრუქტურების ჩათვლით, იმ 

გადაწყვეტილების შესაბამისად, რომელიც შეიძლება მიიღოს მხარეთა კონფერენციამ. მოცემული 

მექანიზმი შესაძლოა მოიცავდეს სხვა სტრუქტურებსაც, რომლებიც ახორციელებენ ფინანსურ და 

ტექნიკურ დახმარებას მრავალმხრივ, რეგიონალურ და ორმხრივ საფუძველზე. შენატანები ამ 

მექანიზმში მიიჩნევა დამატებით სახსრებად სხვა ფინანსურ საშუალებებთან მიმართებაში, 

რომლებსაც მე-2 პუნქტის შესაბამისად აწვდიან მხარეებს, რომლებიც არიან განვითარებადი ქვეყნები, 

და მხარეებს, რომლებიც არიან გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები. 

7. ამ კონვენციის მიზნებისა და ამ მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად მხარეთა კონფერენცია თავის 

პირველ თათბირზე იღებს სათანადო სახელმძღვანელო მითითებებს ამ მექანიზმის შესახებ და 

ათანხმებს მათი შესრულების ღონისძიებებს დაფინანსების მექანიზმის საქმიანობაში მონაწილე 

სტრუქტურასთან ან სტრუქტურებთან. სახელმძღვანელო მითითებები შეეხება ისეთ ასპექტებს, 

როგორებიცაა: 

ა) პოლიტიკის, სტრატეგიებისა და პროგრამული საქმიანობის სფეროში პრიორიტეტების 

განსაზღვრა, აგრეთვე ფინანსურ რესურსებთან დაშვებისა და მათ გამოყენებაზე უფლების მიცემის 

მკაფიო კრიტერიუმებსა და სახელმძღვანელო პრინციპებს, მათ შორის, მონიტორინგს და ამ 

რესურსების გამოყენების რეგულარულ შეფასებას; 

ბ) სტრუქტურის ან სტრუქტურების მიერ მხარეთა კონფერენციისათვის კონვენციის 

განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ადეკვატური და მყარი დაფინანსების შესახებ 

რეგულარული მოხსენებების წარდგენა; 

გ) სხვადასხვა წყაროდან დაფინანსების გამოყენებაზე დაფუძნებული მიდგომების, მექანიზმებისა 

და შეთანხმებების ხელშეწყობა; 

დ) სქემები, რომლებიც საშუალებას იძლევა დადგინდეს პროგნოზირებადი და განსაზღვრული, 

საჭირო და არსებული ფინანსური საშუალებების მოცულობა ამ კონვენციის განხორციელებისათვის, 

იმის გათვალისწინებით, რომ მდგრადი ორგანული დამბინძურებლებზე უარის თქმამ შესაძლებელია 

მოითხოვოს გრძელვადიანი დაფინანსება, და ამ მოცულობების პერიოდული გადასინჯვის პირობები; 

ე) დაინტერესებული მხარეებისათვის დახმარების გაწევის ფორმები მოთხოვნილებათა შეფასების 

საქმეში, ინფორმაციით უზრუნველყოფას არსებული წყაროებისა და დაფინანსების სისტემების 

შესახებ მათი ძალისხმევის კოორდინაციისათვის ხელშეწყობის მიზნით. 

8. მხარეთა კონფერენცია, არა უგვიანეს თავის მეორე თათბირზე, ხოლო შემდგომ კი 

რეგულარულად მიმოიხილავს ამ მუხლის შესაბამისად დაწესებული მექანიზმის ეფექტიანობას, მის 

უნარს დააკმაყოფილოს მხარეების, რომლებიც არიან განვითარებული ქვეყნები, და მხარეების, 

რომლებიც არიან გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, ცვალებადი მოთხოვნილებები, მე-7 
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პუნქტში აღნიშნულ კრიტერიუმები და სახელმძღვანელო მითითებები, დაფინანსების დონე, 

აგრეთვე იმ საორგანიზაციო სტრუქტურების საქმიანობის ეფექტიანობა, რომლებსაც ევალებათ 

უზრუნველყონ დაფინანსების მექანიზმის ფუნქციონირება. ასეთი მიმოხილვის შედეგების 

საფუძველზე, იგი, აუცილებლობის შემთხვევაში, იღებს შესაბამის ზომებს მექანიზმის საქმიანობის 

ეფექტურობის ასამაღლებლად, მხარეთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად მიმართული 

ადეკვატური და მყარი დაფინანსების ღონისძიებების შესახებ რეკომენდაციებისა და 

სახელმძღვანელო მითითებების ჩათვლით. 

 

მუხლი 14. დაფინანსების დროებითი ზომები 

გლობალური გარემოს ფონდის ორგანიზაციულ სტრუქტურას, რომელიც მოქმედებს გლობალური 

გარემოს ფონდის სტრუქტურული გარდაქმნის განხორციელების შესახებ დოკუმენტის შესაბამისად, 

დროებით საფუძველზე, როგორც ძირითად სტრუქტურას, ევალება მე-13 მუხლში აღნიშნული 

დაფინანსების მექანიზმის ფუნქციის შესრულება ამ კონვენციის ძალაში შესვლასა და მხარეთა 

კონფერენციის პირველ თათბირს შორის პერიოდში ან მანამ, სანამ მხარეთა კონფერენცია არ მიიღებს 

გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომელი ორგანიზაციული სტრუქტურა დაინიშნა მე-13 მუხლის 

შესაბამისად. გლობალური გარემოს ფონდის ორგანიზაციული სტრუქტურა ასრულებს ამ ფუნქციებს 

ოპერატიული ზომების მიღებით, რომლებიც კონკრეტულად შეეხება მდგრად ორგანულ 

დამბინძურებლებს, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ სფეროში შესაძლოა საჭირო გახდეს ახალი 

ზომები. 

 

მუხლი 15. ინფორმაციის წარდგენა 

1. თითოეული მხარე მხარეთა კონფერენციას აწვდის ინფორმაციას ამ კონვენციის დებულებათა 

განხორციელებისათვის მიღებული ზომების შესახებ და ამგვარი ზომების ეფექტიანობის თაობაზე ამ 

კონვენციის მიზნების მიღწევის თვალსაზრისით. 

2. თითოეული მხარე სამდივნოს წარუდგენს: 

ა) სტატისტიკურ მონაცემებს მის მიერ A და B დანართებში ჩამოთვლილი თითოეული ქიმიური 

ნივთიერების წარმოების, იმპორტისა და ექსპორტის საერთო მოცულობების შესახებ ან ამგვარი 

მონაცემების რეალურ შეფასებას; 

ბ) რამდენადაც ეს პრაქტიკულადაა შესაძლებელი, იმ სახელმწიფოების ნუსხას, რომლებიდანაც 

განახორციელა თითოეული ამ ნივთიერების იმპორტი, და იმ სახელმწიფოების სიას, რომლებშიც 

განახორციელა თითოეული ამ ნივთიერების ექსპორტი. 

3. ამგვარი ინფორმაციის წარდგენა ხორციელდება იმ პერიოდულობითა და იმ ფორმით, 

რომლებსაც თავის პირველ თათბირზე განსაზღვრავს მხარეთა კონფერენცია. 

 

მუხლი 16. ეფექტიანობის შეფასება 

ამ კონვენციის ძალაში შესვლიდან ოთხი წლის შემდეგ, ხოლო შემდგომში მხარეთა კონფერენციის 

მიერ დადგენილი პერიოდულობით, მხარეთა კონფერენცია ანხორციელებს ამ კონვენციის 

ეფექტიანობის შეფასებას. 

2. ამგვარი შეფასებისათვის ხელის შეწყობის მიზნით მხარეთა კონფერენცია თავის პირველ 

თათბირზე იწყებს ღონისძიებების მიღებას, რათა თავისი თავი უზრუნველყოს შეჯერებული 
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მონაცემებით A, B და C დანართებში შეტანილი ქიმიური ნივთიერებების გარემოში არსებობასა და 

მათი რეგიონალურ და გლობალურ გადატანაზე კონტროლის შესახებ. ეს ზომები: 

ა) მხარეების მიერ ხორციელდება რეგიონალურ საფუძველზე, თუ ეს აუცილებელია, მათი 

ტექნიკური და ფინანსური შესაძლებლობების შესაბამისად რეგიონალურ საფუძველზე, არსებული 

პროგრამებისა და მონიტორინგის მექანიზმების მაქსიმალური გამოყენებით და მიდგომების 

შეთანხმებულობის უზრუნველყოფის წახალისებით; 

ბ) აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება შეივსოს რეგიონებს შორის არსებული განსხვავებისა და 

მორიტორინგის ღონისძიებების განხორციელების შესაძლებლობებში არსებული სხვაობის 

გათვალისწინებით; 

გ) შეიცავს მხარეთა კონფერენციისათვის მონიტორინგის ზომების შედეგების შესახებ 

მოხსენებების წარდგენას რეგიონალურ და გლობალურ საფუძვლებზე, პერიოდულობით, რომელსაც 

დაადგენს მხარეთა კონფერენცია. 

3. პირველ პუნქტში აღნიშნული შეფასება ტარდება არსებული სამეცნიერო, ეკოლოგიური, 

ტექნიკური და ეკონომიკური ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც შეიცავს: 

ა) მოხსენებებსა და სხვა ინფორმაციას მონიტორინგის შესახებ, წარდგენილს მე-2 პუნქტის 

დებულებების შესაბამისად; 

ბ) მე-15 მუხლის შესაბამისად წარდგენილ ეროვნულ მოხსენებებს; 

გ) დაუცველობის შესახებ ინფორმაციას, მიღებულს მე-17 მუხლით დადგენილი პროცედურების 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 17. შეუსრულებლობა 

მხარეთა კონფერენცია შეძლებისდაგვარად უმოკლეს ვადაში შეიმუშავებს და ამტკიცებს 

პროცედურებსა და საორგანიზაციო მექანიზმებს, რომელთა მიზანია, განსაზღვროს ამ კონვენციის 

დებულებათა შეუსრულებლობის ფაქტი და იმ მხარეებთან ურთიერთობა, რომლებიც არ იცავენ ამ 

კონვენციას. 

 

მუხლი 18. დავის გადაწყვეტა 

1. მხარეები ისწრაფიან, მათ შორის წარმოქმნილი დავა ამ კონვენციის განმარტების ან გამოყენების 

შესახებ გადაწყვიტონ მოლაპარაკებით ან ნებისმიერი სხვა მშვიდობიანი გზით, რომელსაც ისინი 

არჩევენ. 

2. ნებისმიერ მხარეს, რომელიც არ არის ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაცია, 

ამ კონვენციის რატიფიკაციისას, მიღებისას, მოწონებისას ან მასთან შეერთებისას ან ამის შემდეგ 

ნებისმიერ დროს შეუძლია დეპოზიტარს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება იმის თაობაზე, რომ 

ამ კონვენციის განმარტების ან გამოყენების შესახებ ნებისმიერი დავის გადაწყვეტისას იგი აღიარებს 

ერთ ან ორივე ქვემოთ მოყვანილ საშუალებას, როგორც სავალდებულოს იმ ნებისმიერი მხარისათვის, 

რომელიც თავის თავზე იღებს მსგავს ვალდებულებებს: 

ა) არბიტრაჟს იმ პროცედურათა შესაბამისად, რომლებიც შეძლებისდაგვარად უმოკლეს ვადაში 

მიღებული უნდა იქნეს მხარეთა კონფერენციის მიერ და შეტანილი დანართში; 

ბ) დავის საერთაშორისო სასამართლოში გადაცემას. 

3. მხარეს, რომელიც არის ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაცია, შეუძლია 

არბიტრაჟთან დაკავშირებით გააკეთოს მსგავსი განცხადება მე-2 პუნქტის “ა” ქვეპუნქტში აღნიშნული 

წესის შესაბამისად. 
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4. მე-2 პუნქტის ან მე-3 პუნქტის შესაბამისად გაკეთებული განცხადება ძალაშია მისი მოქმედების 

ვადის გასვლამდე მისი პირობების შესაბამისად ან დეპოზიტარისათვის მისი ანულირების შესახებ 

წერილობითი შეტყობინების შესანახად გადაცემიდან სამი თვის განმავლობაში. 

5. განცხადების მოქმედების ვადის ამოწურვა, შეტყობინება ანულირების შესახებ ან ახალი 

განცხადება არანაირ გავლენას არ ახდენს წარმოებაზე საარბიტრაჟო განხილვისას ან საერთაშორისო 

სასამართლოში, თუ მოდავე მხარეები სხვა რამეზე არ შეთანხმდნენ. 

6. თუ მოდავე მხარეებმა არ მიიღეს მე-2 პუნქტის შესაბამისად ერთი და იგივე ან ნებისმიერი 

პროცედურა ან თუ ერთი მხარის მიერ მეორე მხარისათვის მათ შორის დავის არსებობის შესახებ 

შეტყობინების გაგზავნიდან თორმეტი თვის გასვლის შემდეგ მხარეებმა ვერ შეძლეს მისი გადაწყვეტა, 

ეს დავა ნებისმიერი მისი მხარის თხოვნით განსახილველად გადაეცემა შემთანხმებელ კომისიას. 

შემთანბმებელი კომისია ამზადებს მობსენებას რეკომენდაციებით. შემთანხმებელ კომისიასთან 

დაკავშირებული დამატებითი პროცედურები შეიტანება დანართში, რომელსაც მხარეთა 

კონფერენცია დაამტკიცებს არა უგვიანეს თავის მეორე თათბირზე. 

 

მუხლი 19. მხარეთა კონფერენცია 

1. აღნიშნულით ფუძნდება მხარეთა კონფერენცია. 

2. მხარეთა კონფერენციის პირველ თათბირს იწვევს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

გარემოსდაცვითი პროგრამის აღმასრულებელი დირექტორი ამ კონვენციის ძალაში შესვლის 

შემდგომ არა უგვიანეს ერთი წლისა. შემდგომში მხარეთა კონფერენციის მორიგი თათბირები 

მოიწვევა იმ პერიოდულობით, რომელსაც დაადგენს კონფერენცია. 

3. მხარეთა კონფერენციის რიგგარეშე თათბირები მოიწვევა მაშინ, როდესაც ამას საჭიროდ 

მიიჩნევს კონფერენცია ან ნებისმიერი მხარის წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, იმ პირობით, რომ 

ამ თხოვნას მხარს დაუჭერს მხარეთა არანაკლებ ერთი მესამედი. 

4. მხარეთა კონფერენციის თავის პირველ თათბირზე კონსენსუსით ათანხმებს და იღებს 

პროცედურის წესებს თავისთვის და ნებისმიერი დამხმარე ორგანოებისათვის, აგრეთვე საფინანსო 

დებულებებს, რომლებიც აწესრიგებენ სამდივნოს ფუნქციონერებას. 

5. მხარეთა კონფერენცია გამუდმებით ამოწმებს ამ კონვენციის შესრულებას და იძლევა შესაბამის 

შეფასებას. იგი ასრულებს კონვენციით მასზე დაკისრებულ ფუნქციებს და ამ მიზნით: 

ა) მე-6 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად აფუძნებს ისეთ დამხმარე ორგანოებს, რომლებსაც იგი 

საჭიროდ მიიჩნევს ამ კონვენციის შესრულებისათვის; 

ბ) შესაბამის შემთხვევებში თანამშრომლობს კომპეტენტურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, 

აგრეთვე სამთავრობოთაშორისო და არასამთავრობო ორგანოებთან; 

გ) რეგულარულად მიმოიხილავს მხარეების მიერ მე-15 მუხლის შესაბამისად წარმოდგენილ მთელ 

ინფორმაციას, მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.გ.” ქვეპუნქტის ეფექტიანობის განხილვის  

ჩათვლით; 

დ) განიხილავს და იღებს ნებისმიერ დამატებით ზომებს, რომლებიც შეიძლება საჭირო გახდეს ამ 

კონვენციის მიზნების მისაღწევად. 

6. მხარეთა კონფერენცია თავის პირველ თათბირზე აფუძნებს დამხმარე ორგანოს სახელწოდებით 

„მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების განმხილველი კომიტეტი”, აღნიშნული კომიტეტისათვის 

ამ კონვენციით დაკისრებული ფუნქციების შესრულების მიზნით. ამ მხრივ: 

ა) მხარეთა კონფერენცია ნიშნავს მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების განმხილველი 

კომიტეტის წევრებს. კომიტეტის წევრთა შემადგენლობაში შედიან მთავრობათა მიერ დანიშნული 
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ექსპერტები ქიმიური ნივთიერებების რეგულირებისა და შეფასების სფეროში. კომიტეტის წევრები 

ინიშნებიან სამართლიანი გეოგრაფიული განაწილების საფუძველზე: 

ბ) მხარეთა კონფერენცია იღებს გადაწყვეტილებას კომიტეტის კონპეტენციის, ორგანიზებისა და 

ფუნქციონირების შესახებ; 

გ) კომიტეტი ძალისხმევას არ იშურებს, რომ თავისი რეკომენდაციები მიიღოს კონსენსუსის 

საფუძველზე. თუ კონსენსუსის მიღწევის ყველა საშუალება ამოწურულია, ხოლო შეთანხმება არ არის 

მიღწეული, ასეთი რეკომენდაცია მიიღება კენჭისყრით, როგორც საბოლოო ღონისძიებით, დამსწრე 

და კენჭისყრაში მონაწილე წევრთა ხმათა უმრავლესობით – ორი მესამედით. 

7. მხარეთა კონფერენცია თავის მესამე თათბირზე შეფასებას აძლევს მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ” 

ქვეპუნქტში აღნიშნული პროცედურის შენარჩუნების აუცილებლობას, მისი მოქმედების 

ეფექტიანობის განხილვის ჩათვლით. 

8. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, მის სპეციალიზებულ დაწესებულებებსა და ატომური 

ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს, აგრეთვე ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელიც არ არის 

კონვენციის მხარე, შეუძლიათ დაესწრონ მხარეთა კონფერენციის თათბირებს, როგორც 

დამკვირვებლები. ნებისმიერი სხვა ორგანოები ან დაწესებულებები, ეროვნული ან საერთაშორისო, 

სამთავრობო ან არასამთავრობო, რომლებიც კომპეტენტურები არიან ამ კონვენციის მოქმედების 

სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებში და რომლებიც სამდივნოს აცნობებენ თავის სურვილს, დაესწრონ 

მხარეთა კონფერენციის თათბირებს, როგორც დამკვირვებლები, შეიძლება დაშვებულ იქნენ 

თათბირზე, თუ ამის წინააღმდეგი არ იქნება თათბირზე დამსწრე მხარეთა სულ მცირე ერთი 

მესამედი. დამკვირვებელთა თათბირზე დაშვება და მასში მონაწილეობა რეგულირდება მხარეთა 

კონფერენციის მიერ მიღებული პროცედურის წესებით. 

 

მუხლი 20. სამდივნო 

1. აღნიშნულით ფუძნდება სამდივნო. 

2. სამდივნოს ეკისრება შემდეგი ფუნქციები: 

ა) მხარეთა კონფერენციისა და მისი დამხმარე ორგანოების თათბირების ორგანიზება და 

აუცილებლობის შემთხვევაში მათი მომსახურება; 

ბ) მხარეებისათვის, გამსაკუთრებით იმ მხარეებისათვის, რომლებიც არიან განვითარებადი 

ქვეყნები, და იმ მხარეებისათვის, რომლებიც არიან გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, მათივე 

თხოვნით, ამ კონვენციის განსახორციელებლად დახმარების გაწევისათვის ხელის შეწყობა; 

გ) სხვა შესაბამისი საერთაშორისო ორგანოების სამდივნოებთან საქმიანობის აუცილებელი 

კოორდინაციის უზრუნველყოფა; 

დ) მე-15 მუხლის შესაბამისად მიღებული და სხვა არსებული ინფორმაციის საფუძველზე 

პერიოდული მოხსენებების მომზადება და მხარეებისათვის წარდგენა; 

ე) მხარეთა კონფერენციის საერთო ხელმძღვანელობით ისეთი ადმინისტრაციული და 

სახელშეკრულებო შეთანხმებების დადება, რომლებიც შესაძლოა აუცილებელი გახდეს მისი 

ფუნქციების ეფექტიანი შესრულებისათვის; 

ვ) ამ კონვენციით განსაზღვრული სამდივნოს სხვა ფუნქციებისა და ისეთი სხვა ფუნქციების 

შესრულება, რომლებიც შეიძლება განსაზღვროს მხარეთა კონფერენციამ. 

3. ამ კონვენციის სამდივნოს ფუნქციებს ასრულებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

გარემოსდაცვითი პროგრამის აღმასრულებელი დირექტორი, თუ მხარეთა კონფერენცია დამსწრე და 

კენჭისყრაში მონაწილე მხარეთა სამი მეოთხედის უმრავლესობით არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, 
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სამდივნოს ფუნქციების შესრულება დააკისროს რომელიმე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციას ან 

რამდენიმე სხვა ასეთ ორგანიზაციას. 

 

მუხლი 21. კონვენციის შესწორება 

1. ნებისმიერ მხარეს შეუძლია წარმოადგინოს ამ კონვენციის შესწორებები. 

2. ამ კონვენციის შესწორებები მიიღება მხარეთა კონფერენციის თათბირზე. სამდივნო ნებისმიერი 

წარმოდგენილი შესწორების ტექსტს მხარეებს უგზავნის იმ თათბირის ჩატარებამდე არა უგვიანეს 

ექვსი თვისა, რომელზედაც იგეგმება მისი მიღება. სამდივნო წარმოდგენილი შესწორებების ტექსტს 

აგრეთვე უგზვნის ამ კონვენციის ხელმომწერ მხარეებსა და დეპოზიტარს, მისთვის ინფორმაციის 

მიწოდების მიზნით. 

3. მხარეები ძალისხმევას არ იშურებენ, რომ ამ კონვენციის ნებისმიერ წარმოდგენილ შესწორებაზე 

შეთანხმება მიღწეულ იქნეს კონსენსუსით. თუ კონსენსუსის მიღწევის ყველა საშუალება 

ამოწურულია, ხოლო შეთანხმება არ არის მიღწეული, შესწორება მიიღება კენჭისყრით, როგორც 

საბოლოო ღონისძიებით, დამსწრე და კენჭისყრაში მონაწილე მხარეების უმრავლესობით – სამი 

მეოთხედით. 

4. დეპოზიტარი ყველა მხარეს უგზავნის შესწორებას რატიფიკაციისათვის, მიღებისათვის ან 

მოწონებისათვის. 

5. დეპოზიტარს წერილობით ეცნობება შესწორების რატიფიცირების, მიღების ან მოწონების 

შესახებ. მე-3 პუნქტის შესაბამისად მიღებული შესწორება ძალაში შედის იმ მხარეებისათვის, 

რომლებმაც მიიღეს იგი მხარეების სულ მცირე სამი მეოთხედის მიერ დეპოზიტარისათვის ამ 

შესწორების რატიფიცირების, მიღების ან მოწონების შესახებ დოკუმენტის შესანახად გადაცემიდან 

ოთხმოცდამეათე დღეს. ამის შემდეგ, ნებისმიერი მხარისათვის შესწორება ძალაში შედის მოცემული 

მხარის მიერ ამ შესწორების რატიფიცირების, მიღების ან მოწონების შესახებ დოკუმენტის შესანახად 

გადაცემიდან ოთხმოცდამეათე დღეს. 

 

მუხლი 22. დანართების მიღება და მათში შესწორებების შეტანა 

1. ამ კონვენციის დანართი მისი განუყოფელი ნაწილია და, თუ პირდაპირ სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული, ამ კონვენციის დამოწმება იმავდროულად წარმოადგენს მისი ნებისმიერი 

დანართის დამოწმებას. 

2. ნებისმიერი დამატებითი დანართები შემოიფარგლება პროცედურული, სამეცნიერო, ტექნიკური 

ან ადმინისტრაციული საკითხებით. 

3. ამ კონვენციის დამატებითი დანართების წარდგენისათვის, მიღებისათვის ან ძალაში 

შესვლისათვის გამოიყენება შემდეგი პროცედურა: 

ა) დამატებითი დანართების წარდგენა და მიღება ხდება 21-ე მუხლის პირველ, მე-2 და მე-3 

პუნქტებში აღნიშნული პროცედურის შესაბამისად; 

ბ) ნებისმიერი მხარე, რომელსაც არ შეუძლია მიიღოს დამატებითი დანართი, ამის შესახებ 

წერილობით აცნობებს დეპოზიტარს მისგან დამატებითი დანართის მიღების თაობაზე შეტყობინების 

მიღებიდან ერთი წლის განმავლობაში. დეპოზიტარი დაუყოვნებლივ აცნობებს ყველა მხარეს 

ნებისმიერი ასეთი შეტყობინების მიღების შესახებ. ნებისმიერ მხარეს ნებისმიერ დროს შეუძლია 

გამოიწვიოს ადრე გაგზავნილი შეტყობინება ნებისმიერი დამატებითი დანართის მიუღებლობის 

თაობაზე, რის შემდეგაც ეს დანართი ამ მხარისათვის ძალაში შედის “გ” ქვეპუნქტის დებულებათა 

დაცვისას; 
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გ) დეპოზიტარის მიერ დამატებითი დანართის მიღების შესახებ შეტყობინებების გაგზავნიდან 

ერთი წლის გასვლის შემდეგ ეს დანართი ძალაში შედის ყველა იმ მხარისათვის, რომლებმაც არ 

წარმოადგინა შეტყობინება “ბ” ქვეპუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად. 

4. A, B ან C დანართის შესწორების წარდგენა, მიღება და ძალაში შესვლა წესრიგდება იმავე 

პროცედურით, რომელიც არეგულირებს ამ კონვენციის დამატებითი დანართების წარდგენას, 

მიღებასა და ძალაში შესვლას, გარდა იმისა, რომ A, B ან C დანართის შესწორებები ძალაში არ შედის 

ნებისმიერი მხარისათვის, რომელმაც 25-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად გააკეთა განცხადება ამ 

დანართების შესწორებების შესახებ, ამასთან, ასეთ შემთხვევაში ნებისმიერი შესწორება ასეთი 

მხარისათვის ძალაში შედის ამ შესწორების რატიფიკაციის, მიღების ან მოწონების ან მასთან 

შეერთების შესახებ დოკუმენტის დეპოზიტარისათვის შესანახად გადაცემიდან ოთხმოცდამეათე 

დღეს. 

5. D, E ან F დანართის შესწორებების წარდგენასთან, მიღებასა და ძალაში შესვლასთან 

დაკავშირებით გამოიყენება შემდეგი პროცედურა: 

ა) შესწორებების წარდგენა ხდება 21-ე მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებში აღნიშნული 

პროცედურის შესაბამისად; 

ბ) მხარეები D, E ან F დანართში შესწორების შეტანის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებენ 

კონსენსუსის საფუძველზე; 

გ) დეპოზიტარი დაუყოვნებლივ უგზავნის ყველა მხარეს გადაწყვეტილებას D, E ან F დანართში 

შესწორების შეტანის შესახებ. ყველა მხარისათვის შესწორება ძალაში შედის გადაწყვეტილებაში 

მითითებულ ვადებში. 

6. თუ დამატებითი დანართი ან დანართის შესწორება დაკავშირებულია ამ კონვენციაში 

შესწორებების შეტანასთან, ასეთი დამატებითი დანართი ან შესწორება ძალაში შედის მხოლოდ ამ 

კონვენციის შესწორების ძალაში შესვლის შემდეგ. 

 

მუხლი 23. ხმის უფლება 

1. ამ კონვენციის თითოეულ მხარეს აქვს ერთი ხმა, გარდა მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 

გამონაკლისისა. 

2. ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაცია თავის კომპეტენციას მიკუთვნებულ 

საკითხებზე ახორციელებს თავის ხმის უფლებას, მას აქვს იმდენი ხმა, რამდენი მისი წევრი 

სახელმწიფოცაა ამ კონვენციის მხარე: ასეთი ორგანიზაცია ვერ განახორციელებს თავის ხმის 

უფლებას, თუ მისი წევრი სახელმწიფოები ახორციელებენ თავის ხმის უფლებას და პირიქით. 

 

მუხლი 24. ხელმოწერა 

ეს კონვენცია ღიაა ხელმოსაწერად ყველა სახელმწიფოსა და ეკონომიკური ინტეგრაციის 

რეგიონალური ორგანიზაციისათვის 2001 წლის 23 მაისს სტოკჰოლმში, აგრეთვე გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის ცენტრალურ დაწესებულებებში, ნიუ-იორკში 2001 წლის 24 მაისიდან 2002 

წლის 22 მაისამდე. 

 

მუხლი 25. რატიფიცირება, მიღება, მოწონება ან შეერთება 

1. ეს კონვენცია ექვემდებარება სახელმწიფოებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური 

ორგანიზაციების მიერ რატიფიცირებას, მიღებას ან მოწონებას. იგი ღიაა სახელმწიფოების და 
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ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაციების შეერთებისათვის კონვენციის 

ხელმოსაწერად დახურვის შემდეგ მეორე დღეს. დოკუმენტები რატიფიკაციის, მიღების, მოწონების 

ან შეერთების შესახებ შესანახად გადაეცემა დეპოზიტარს. 

2. ეკონომიკური ინტეგრაციის ნებისმიერ ორგანიზაციაზე, რომელიც ხდება ამ კონვენციის მხარე, 

მაშინ, როდესაც არც ერთი მისი წევრი სახელმწიფო არ არის მისი მხარე, ვრცელდება ამ კონვენციიდან 

გამომდინარე ყველა ვალდებულება. იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი ორგანიზაციის ერთი ან 

რამდენიმე წევრი სახელმწიფო არის ამ კონვენციის მხარე, ეს ორგანიზაცია და მისი წევრი 

სახელმწიფოები ღებულობენ გადაწყვეტილებას თავისი მოვალეობის შესახებ კონვენციიდან 

გამომდინარე შესაბამისი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე. ასეთ შემთხვევაში ორგანიზაციას 

და წევრ სახელმწიფოებს არ შეუძლიათ ერთდროულად განახორციელონ ამ კონვენციიდან 

გამომდინარე უფლებები. 

3. ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაციები რატიფიკაციის, მიღების, 

მოწონების ან შეერთების შესახებ თავის დოკუმენტში აცხადებენ თავისი კომპეტენციის სფეროს 

თაობაზე იმ საკითხებთან მიმართებაში, რომლებიც წესრიგდება ამ კონვენციით. ნებისმიერი ასეთი 

ორგანიზაცია დეპოზიტარს აგრეთვე აცნობებს თავისი კომპეტენციის სფეროს ნებისმიერი შესაბამისი 

ცვლილებების შესახებ, რომელიც, თავის მხრივ, ინფორმაციას აწვდის კონვენციის მხარეებს. 

4. ნებისმიერ მხარეს რატიფიკაციის, მიღების, მოწონების ან შეერთების შესახებ თავის 

დოკუმენტებში შეუძლია განაცხადოს, რომ A, B ან C დანართში შეტანილი ნებისმიერი შესწორება 

მისთვის ძალაში შედის მხოლოდ რატიფიკაციის, მიღების, მოწონების ან შეერთების შესახებ თავისი 

დოკუმენტის დეპოზიტარისათვის შესანახად გადაცემის შემდგომ. 

 

მუხლი 26. ძალაში შესვლა 

1. ეს კონვენცია ძალაში შედის რატიფიკაციის, მიღების, მოწონების ან შეერთების შესახებ 

ორმოცდამეათე დოკუმენტის შესანახად გადაცემის დღიდან ოთხმოცდამეათე დღეს. 

2. ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის ან ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური 

ორგანიზაციისათვის, რომელიც მოახდენს ამ კონვენციის რატიფიცირებას, მიიღებს, მოიწონებს ან 

შეუერთდება მას რატიფიკაციის, მიღების, მოწონების ან შეერთების შესახებ ორმოცდამეათე 

დოკუმენტის შესანახად ჩაბარების შემდეგ, კონვენცია ძალაში შედის ასეთი სახელმწიფოს ან 

ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაციის მიერ კონვენციის რატიფიცირების, 

მიღების, მოწონების ან შეერთების შესახებ თავისი დოკუმენტის შესანახად გადაცემიდან 

ოთხმოცდამეათე დღეს. 

3. პირველი და მე-2 პუნქტების მიზნებისათვის ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური 

ორგანიზაციის მიერ შესანახად გადაცემული ნებისმიერი დოკუმენტი არ განიხილება, როგორც ასეთი 

ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების მიერ შესანახად გადაცემული დოკუმენტების დამატებითი 

დოკუმენტი. 

 

მუხლი 27. დათქმები 

ამ კონვენციის მიმართ არანაირი დათქმები არ დაიშვება. 
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მუხლი 28.გამოსვლა 

1. მხარეს ნებისმიერ დროს, მისათვის ამ კონვენციის ძალაში შესვლიდან სამი წლის შემდეგ 

შეუძლია გავიდეს კონვენციიდან, რის შესახებაც წერილობით აცნობებს დეპოზიტარს. 

2. ნებისმიერი ასეთი გასვლა ძალაში შედის დეპოზიტარის მიერ გასვლის შესახებ შეტყობინების 

მიღებიდან ერთი წლის გასვლის შემდეგ ან იმ, უფრო გვიანდელი თარიღიდან, რომელიც შეიძლება 

მითითებული იყოს შეტყობინებაში. 

 

მუხლი 29. დეპოზიტარი 

ამ კონვენციის დეპოზიტარის ფუნქციებს ასრულებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

გენერალური მდივანი. 

 

მუხლი 30. ავთენტიკური ტესტები 

ამ კონვენციის დედანი, რომლის ტესტები ინგლისურ, არაბულ, ესპანურ, ჩინურ, რუსულ და 

ფრანგულ ენებზე თანაბრად ავთენტიკურია, შესანახად გადაეცემა გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. 

რის დასტურადაც ქვემორე ხელის მომწერებმა, ამისათვის სათანადოდ უფლებამოსილებმა ხელი 

მოაწერეს ამ კონვენციას. 

შესრულებულია სტოკჰოლმში ორი ათას პირველი წლის ოცდაორ მაისს. 

 

დანართი A - ლიკვიდაცია 

ნაწილი I 

 

ქიმიური 

ნივთიერება 

საქმიანობა კონკრეტული გამონაკლისი 

ალდინი 

N CAS:309-OO-2 

წარმოება არ არსებობს 

  

გამოყენება 

ადგილობრივი ექტოპარაზიტიციდები 

ინსექტიციდები 

 

ქლორდანი * 

N CAS 57-74-9 

 

წარმოება 

რეესტრში ჩამოთვლილი მხარეებისა-

თვის გაცემული ნებართვით 

  

გამოყენება 

ადგილობრივი ექტოპარაზიტიციდები 

ინსექტიდები 

ტერმიციდები 

ტერმიციდები შენობებსა და კაშხლებში 

ტერმიციდები გზების მშენებლობებში 

დანამატები ფანერის შესაწებებელი 

მასალების მოსამზადებლად 
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დილდრინი * 

N CAS 60-57-1 

წარმოება არ არსებობს 

 გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები 

ენდრინი * 

N CAS 72-20-8 

წარმოება არ არსებობს 

 გამოყენება არ არსებობს  

ჰეპტაქლორი * 

N CAS 76-44-8 

წარმოება არ არსებობს 

 გამოყენება ტერმიციდები 

ტერმიციდები საცხოვრებელი სახლების 

სამშენებლო კონსტრუქციებში 

ტერმიციდები (მიწისქვეშა) ხე-ტყის 

დამუშავება გამოყენება მიწისქვეშა 

საკაბელო ქუჩებში. 

 

 

ჰექსაქლორბენზო-ლი 

N CAS 118-74-1 

წარმოება რეესტრში ჩამოთვლილი მხარეებისათვის 

გაცემული ნებართვით 

  

გამოყენება 

შუალედური ნაკეთობები  

გამხსნელი პესტიციდებში 

დახურულ სისტემაში არსებული 

ლოკალური მოქმედების შუალედური 

ნივთიერება 
 

მირექსი * 

N CAS 2385-85-5 

წარმოება რეესტრში ჩამოთვლილი მხარეებისათვის 

გაცემული ნებართვით 

 გამოყენება ტერმიციდები 

ტოქსაფენი * 

N CAS 8001-35-2 

წარმოება არ არსებობს 

 გამოყენება არ არსებობს 

პოლიქლორირებუ-

ლი ბიფენილები 

(PCB) * 

წარმოება არ არსებობს 

 გამოყენება ამ დანართის მე-2 ნაწილის დებულება-თა 

შესაბამისად ხმარებაში არსებული 

ნაკეთობები 
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შენიშვნები: 

ა) გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც კონვენციით სხვა რამ არის დათქმული, ქიმიური 

ნივთიერების ოდენობა, რომელსაც არაგანზრახი მიკროდამბინძურებლების სახით შეიცავს 

პროდუქტები და ნაკეთობები, არ განიხილება, როგორც ამ დანართში აღნიშნული; 

ბ) ეს შენიშვნა არ ითვლება, როგორც კონკრეტული გამონაკლისი, მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის 

მიზნებისათვის განხორციელებული წარმოებისა და გამოყენების მიმართ. ქიმიური ნივთიერების 

ოდენობა, რომელიც წარმოადგენს იმ ნაკეთობების ნაწილს, რომელიც წარმოებულ იქნა ან ხმარებაში 

იმყოფება მოცემული ქიმიური ნივთიერების მიმართ შესაბამისი ვალდებულების ძალაში შესვლამდე 

ან ძალაში შესვლის თარიღისათვის, არ განიხილება, როგორც ამ დანართში აღნიშნული, იმ პირობით, 

რომ მხარემ სამდივნოს აცნობა ნაკეთობის კონკრეტული სახეობის ხმარებაში დატოვების შესახებ 

თავის ტერიტორიაზე. სამდივნოს საჯაროდ გამოაქვს ამგვარი შეტყობინება:  

გ) ეს შენიშვნა, რომელიც არ ეხება ამ დანართის I ნაწილში მოყვანილი ცხრილის სვეტში 

ვარსკვლავით აღნიშნულ ქიმიურ ნივთიერებებს, არ ითვლება კონკრეტულ გამონაკლისად მე-3 

მუხლის მე-2 პუნქტის მიზნებისათვის განხორციელებული წარმოებისა და გამოყენების მიმართ. იმის 

გათვალისწინებით, რომ დახურულ სისტემაში მოთავსებული ლოკალური მოქმედების შუალედური 

ნივთიერების წარმოებისას და გამოყენებისას მოსალოდნელი არ არის ქიმიური ნივთიერების 

მნიშვნელოვანი ოდენობის კონტაქტი ადამიანებთან და გარემოსთან, მხარეს სამდივნოს 

შეტყობინების შემდეგ შეუძლია სანქცია მისცეს ამ დანართში ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერების 

გარკვეული ოდენობის წარმოებასა და გამოყენებაზე დახურულ სისტემაში მოთავსებული 

ლოკალური მოქმედების შუალედური ნივთიერების სახით, რომელიც ქიმიურად გარდაიქმნება იმ 

სხვა ქიმიური ნივთიერებების წარმოების პროცესში, რომლებიც D დანართის პირველ პუნქტში 

აღნიშნულების კრიტერიუმების გათვალისწინებით არ ავლენენ მდგრადი ორგანული 

დამბინძურებლების მახასიათებლებს. ასეთი შეტყობინება უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ამგვარი 

ქიმიური ნივთიერების წარმოებისა და გამოყენების მთლიან მოცულობაზე ან ამგვარი ინფორმაციის 

გონივრულ შეფასებასა და ინფორმაციის ხასიათის შესახებ, დამყარებულს გამოყენებაზე დახურულს 

თავისი სისტემით და შეზღუდულ სივრცეში მიმდინარე პროცესზე, მათ შორის, ინფორმაციის 

საბოლოო ნაკეთობის საწყისი მასალით, რომელიც წარმოადგენს მდგრად ორგანულ 

დამბინძურებელს, ნებისმიერი წინასწარგანუზრახველი მიკროდაბინძურების მოცულობის შესახებ, 

რაც გამოწვეულია მისი არასრული გარდაქმნით. ასეთი პროცედურა გამოიყენება იმ შემთხვევებში, 

თუ ამ დანართით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. სამდივნო ამგვარ შეტყობინებებს აცნობს 

მხარეთა კონფერენციას და საჯაროდ გამოაქვს ისინი. ამგვარი წარმოება ან გამოყენება არ განიხილება, 

როგორც კონკრეტული გამონაკლისი წარმოებისა და გამოყენების მიმართ ამა თუ იმ მხარისათვის. 

ამგვარი წარმოება და გამოყენება შეწყდება ათი წლის შემდეგ, თუ შესაბამისი მხარე სამდივნოს არ 

წარმოადგენს ახალ შეტყობინებას, ასეთ შემთხვევაში ეს პერიოდი გაგრძელდება კიდევ ათი წლით, 

თუ მხარეთა კონფერენცია წარმოებისა და გამოყენების მოცემული სახეობის განხილვის შედეგად 

სხვა რამეს არ გადაწყვეტს. შეტყობინების პროცედური შეიძლება განმეორდეს; 

დ) ამ დანართში შეტანილი ნივთიერებების მიმართ ყველა კონკრეტული გამონაკლისით 

სარგებლობა შეუძლიათ მხარეებს, რომლებმაც რეგისტრაციაში გაატარეს გამონაკლისები მათ მიმართ 

მე-4 მუხლის შესაბამისად, გარდა ხმარებაში მყოფ ნაკეთობებში არსებული პოლიქლორირებული 

ბიფენილებისა ამ დანართის II ნაწილის დებულებათა შესაბამისად, რომლებითაც სარგებლობა 

შეუძლია ყველა მხარეს. 
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ნაწილი II 

პოლიქლორირებული ბიფენილები 

თითოეული მხარე: 

ა) 2025 წლისათვის მოწყობილობებში (ე.ი. ტრანსფორმატორებში, კონდენსატორებში ან 

ნივთიერებათა თხევადი ნარჩენების შემცველ სხვა მიმღებებში) პოლიქლორირებული ბიფენილების 

გამოყენების შეწყვეტის მიმართ, მხარეთა კონფერენციის მიერ შესაძლო გადასინჯვის პირობით, 

იღებს ზომებს შემდეგი პრიორიტეტების შესაბამისად; 

ა.ა) 10 პროცენტზე მეტი კონცენტრაციისა და 5 ლიტრზე მეტი მოცულობის პოლიქლორირებული 

ბიფენილების შემცველი მოწყობილობების გამოვლენისათვის, მარკირებისა და ექსპლოატაციის 

შეწყვეტისათვის აქტიური ქმედებების განხორციელება; 

ა.ბ) 0,05 პროცენტსა და 5 ლიტრზე მეტი მოცულობის პოლიქლორირებული ბიფენილების 

შემცველი მოწყობილობების გამოვლენისათვის, მარკირებისა და ექსპლოატაციის შეწყვეტისათვის 

აქტიური ქმედებების განხორციელება; 

ა.გ) 0,005 პროცენტსა და 0,05 ლიტრზე მეტი მოცულობის პოლიქლორირებული ბიფენილების 

შემცველი მოწყობილობების გამოვლენისა და ექსპლოატაციის შეწყვეტისათვის აქტიური ქმედებების 

განხორციელება; 

ბ) „ა” ქვეპუნქტში აღნიშნული პრიორიტეტების შესაბამისად ხელს უწყობს ზემოქმედების 

საფრთხისა და რისკის შესამცირებლად და ამგვარი პოლიქლორირებული ბიფენილების 

გამოყენებაზე კონტროლის განხორციელების მიზნით შემდეგი ზომების მიღებას: 

ბ.ა) მხოლოდ დაუზიანებელ და ჰერმეტულ მოწყობილობებში და მხოლოდ იმ ადგილებში 

გამოყენება, სადაც გარემოში გაფრქვევის რისკი მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი, ხოლო ამგვარი 

გაფრქვევის შედეგები ოპერეტიულად იქნება აღმოფხვრილი; 

ბ.ბ) არ გამოიყენება იმ ადგილებში, რომლებიც დაკავშირებულია სურსათის ან საკვების 

წარმოებასა და გადამუშავებასთან; 

ბ.გ) დასაბლებულ რაიონებში გამოყენებისას ყველა გონიერი ზომის მიღებას ელექტრონული 

მოუგვარებლობის, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, თავიდან ასაცილებლად და 

მოწყობილობის ჰერმეტულობის რეგულარული შემოწმება; 

გ) მიუხედავად მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის დებულებებისა, უზრუნველყოფს, რომ არ 

განხორციელდეს „ა” ქვეპუნქტში აღწერილი პოლიქლორირებული ბიფენილების შემცველი 

მოწყობილობების ექსპორტი და იმპორტი ნებისმიერი სხვა მიზნით, გარდა ნარჩენების ეკოლოგიური 

თვალსაზრისით რაციონალური მოცილებისათვის; 

დ) არ უშვებს 0,005 პროცენტზე მეტი პოლიქლორირებული ბიფენილების შემცველი თხევადი 

ნივთიერებების რეკუპერაციას მათი მეორეული გამოყენებისათვის სხვა მოწყობილობებში, გარდა 

მოწყებილობების ექსპლოატაციისა და მომსახურების შემთხვევებისა; 

ე) ახორციელებს აქტიურ ქმედებებს, მიმართულს 0,005 პროცენტზე მეტი პოლიქლორირებული 

ბიფენილების შემცველი სითხეებისა და ამავე კონცენტრაციის პოლიქლორირებული ბიფენილებით 

დაბინძურებული აღჭურვილობის ეკოლოგიურად უსაფრთხოდ მოცილებისათვის, მე-6 მუხლის 

პირველი პუნქტის შესაბამისად, მაქსიმალურად მოკლე ვადებში, მაგრამ არა უგვიანეს 2028 წლისა, 

მხარეთა კონფერენციის მიერ ამ თარიღის შესაძლო გადასინჯვის პირობით; 

ვ) მიუხედავად ამ დანართის I ნაწილის „ბ” შენიშვნისა, ისწრაფვის, გამოავლინოს 0,005 პროცენტზე 

მეტი პოლიქლორირებულ ბიფენილების შემცველი სხვა საქონელი (მაგალითად, კაბელის გარსი, 
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გამყარებული გამამკვრივებელი კომპოზიტები და შეღებილი ნაკეთობები) და უზრუნველყოფს მათ 

რეგულირებას მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად; 

ზ) ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ, მე-15 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად წარადგენს 

მოხსენებას პოლიქლორირებული ბიფენილების წარმოებისა და გამოყენების შეწყვეტის 

ღონისძიებათა მიმდინარეობის თაობაზე; 

თ) მხარეთა კონფერენცია თავის მიმოხილვებში პოლიქლორირებული ბიფენილების თაობაზე 

სათანადოდ განიხილავს „ზ” ქვეპუნქტში აღნიშნულ მოხსენებებს. მხარეთა კონფერენცია 

მიმოიბილავს პოლიქლორირებული ბიფენილების ამოღების მიმდინარეობას ყოველ ხუთ 

წელიწადში ერთხელ ან, აუცილებლობის შემთხვევაში, ასეთი მოხსენებების გათვალისწინებით სხვა 

ინტერვალით. 

 

დანართი B - შეზღუდვა 

ნაწილი I 

ქიმიური ნივთიერება საქმიანობა მისაღები მიზანი ან კონკრეტული გამონაკლისი 

 

დდტ(1-1-1 ტრიქლორ-

2,2-ბის  

(ნ-ქლორფენილ)ეთა) 

N CAS: 50-29-3 

წარმოება მისაღები მიზანი: 

გამოყენება დაავადებების გადამტანებთან 

საბრძოლველად ამ დანართის II ნაწილის 

დებულებათა შესაბამისად 

კონკრეტული გამონაკლისი: 

შუალედური მასალა დიკოფილის წარმოებაში 

შუალედური მასალები 

 

 გამოყენება მისაღები მიზანი: 

ბრძოლა დაავადების გადამტანებთან ამ დანართის II 

ნაწილის დებულებათა შესაბამისად 

კონკრეტული გამონაკლისი: 

დიკოფოლის წარმოება 

შუალედური მასალები 

 

 

შენიშვნები: 

ა) გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც კონვენციით სხვა რამ არის დადგენილი, ქიმიური ნივთიერების 

ოდენობა, რომელსაც შეიცავს პროდუქტები და ნაკეთობები არაგანზრახი მიკროდამბინძურებლების 

სახით, არ განიხილება, როგორც ამ დანართის ჩამონათვალში შეტანას დაქვემდებარებული; 

ბ) ეს შენიშვნა არ განიხილება, როგორც მისაღები მიზანი ან კონკრეტული გამონაკლისი მე-3 მუხლის 

მე-2 პუნქტის მიზნებისათვის განხორციელებული წარმოებისა და გამოყენების მიმართ. ქიმიური 

ნივთიერების ოდენობა, რომელიც წარმოადგენს იმ ნაკეთობის ნაწილს, რომელიც წარმოებული იქნა 

ან ხმარებაში იმყოფება ამ ქიმიური ნივთიერების მიმართ შესაბამისი ვალდებულების ძალაში 
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შესვლამდე ან ძალაში შესვლის თარიღისათვის, ან განიხილება ამ დანართში შეტანილად იმ პირობით, 

რომ მხარემ აცნობა სამდივნოს ნაკეთობის კონკრეტული სახეობის ხმარებაში დატოვების შესახებ ამ 

მხარის ტერიტორიაზე. სამდივნოს საჯაროდ გამოაქვს ამგვარი შეტყობინებები; 

გ) ეს შენიშვნა არ განიხილება, როგორც კონკრეტული გამონაკლისი მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის 

მიზნებისათვის განხორციელებული წარმოებისა და გამოყენების მიმართ. იმის გათვალისწინებით, 

რომ დახურულ სისტემაში მოთავსებული ლოკალური მოქმედების შუალედური ნივთიერების 

წარმოებისას და გამოყენებისას მოსალოდნელი არ არის ქიმიური ნივთიერების მნიშვნელოვანი 

ოდენობის კონტაქტი ადამიანებთან და გარემოსთან, ნებისმიერ მხარეს სამდივნოს შეტყობინების 

შემდგომ შეუძლია სანქცია მისცეს ამ დანართის ჩამონათვალში შეტანილი ქიმიური ნივთიერების 

გარკვეული ოდენობის წარმოებასა და გამოყენებაზე დახურული სისტემის შიგნით მოთავსებული 

ლოკალური მოქმედების შუალედური ნივთიერების სახით, რომელიც ქიმიურად გარდაიქმნება იმ 

სხვა ქიმიური ნივთიერებების წარმოების პროცესში, რომლებიც D დანართის პირველი პუნქტის 

კრიტერიუმების გათვალისწინებით არ ავლენენ მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების 

მახასიათებლებს. ასეთი შეტყობინება უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ამგვარი ქიმიური ნივთიერების 

წარმოებისა და გამოყენების მთლიან მოცულობაზე ან ამგვარი ინფორმაციის გონივრულ შეფასებას და 

ინფორმაციას ხასიათის შესახებ, რომელიც ეფუძნება დახურული სისტემის და ლოკალური პროცესის 

გამოყენებას, მათ შორის, ინფორმაციას საბოლოო ნაკეთობის საწყისი მასალებით, რომლებიც 

წარმოადგენს მდგრად ორგანულ დამბინძურებლებს, ნებისმიერი წინასწარგანუზრახველი 

მიკროდაბინძურების მოცულობის შესახებ, რაც გამოწვეულია არასრული გარდაქმნით. ასეთი 

პროცედურა გამოიყენება იმ შემთხვევებში, თუ ამ დანართით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

სამდივნო მხარეთა კონფერენციას აცნობს ამგვარ შეტყობინებას და საჯაროდ გამოაქვს ისინი. ამგვარი 

წარმოება ან გამოყენება არ განიხილება, როგორც ამა თუ იმ ქვეყნისთვის კონკრეტული გამონაკლისი 

წარმოების ან გამოყენების მიმართ. ამგვარი წარმოება და გამოყენება შეწყდება ათწლიანი პერიოდის 

გასვლის შემდეგ, თუ შესაბამისი მხარე სამდივნოს არ წარუდგენს ახალ შეტყობინებას, რა 

შემთხვევაშიც ეს პერიოდი გაგრძელდება კიდევ ათი წლით, თუ მხარეთა კონფერენცია წარმოებისა და 

გამოყენების მოცემული სახეობის განხილვის შედეგად არ მიიღებს სხვა გადაწყვეტილებას. 

შეტყობინების პროცედურა შეიძლება განმეორდეს; 

დ) ამ დანართში მოცემული ყველა კონკრეტული გამონაკლისით სარგებლობა შეუძლია იმ მხარეებს, 

რომლებმაც რეგისტრაციაში გაატარეს გამონაკლისები მათ მიმართ მე-4 მუხლის შესაბამისად. 

 

ნაწილი II 

დდტ (1,1,1-ტრიქლორ-2,2-ბის (n-ქლორფენილ)ეთანი) 

1. დდტ-ის წარმოება და გამოყენება უნდა შეწყდეს ყველგან, გარდა იმ მხარეების ტერიტორიაზე, 

რომლებმაც შეატყობინეს სამდივნოს თავისი განზრახვა, აწარმოონ ან/და გამოიყენონ დდტ. 
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აღნიშნულით იქმნება დდტ-ის რეესტრი, რომელიც ღიაა ფართო საზოგადოებრიობისათვის. დდტ-ის 

რეესტრს აწარმოებს სამდივნო. 

2. დდტ-ის მწარმოებელი ან/და გამომყენებელი თითოეული მხარე დაავადებათა გადამტანებთან 

ბრძოლით ზღუდავს მის წარმოებას ან/და გამოყენებას ჯამრთელობის დაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის რეკომენდაციებისა და დდტ-ის გამოყენების სახელმძღვანელო პრინციპების 

შესაბამისად და იმ შემთხვევებში, როდესაც მოცემულ მხარეში ეს უსაფრთხოა და არ არსებობს 

ეფექტური და ხელმისაწვდომი ალტერნატიული საშუალებები. 

3. იმ შემთხვევაში, როდესაც მხარე, რომელიც არ არის შეყვანილი დდტ-ის რეესტრში, დაასკვნის, რომ 

ამა თუ იმ დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის მას ესაჭიროება დდტ-ის გამოყენება, მან 

სამდივნოს უმოკლეს ვადაში უნდა გაუგზავნოს შეტყობინება, რათა ამ დროიდან შეტანილ იქნეს 

დდტ-ის რეესტრში. ამავდროულად იგი ვალდებულია ამის შესახებ აცნობოს ჯამრთელობის დაცვის 

მსოფლიო ორგანიზაციას. 

4. ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ დდტ-ის მომხმარებელი თითოეული მხარე სამდივნოსა და 

ჯამრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას აწვდის ინფორმაციას მოხმარებული მოცულობის, 

ამგვარი გამოყენების პირობებისა და ამ მხარის მიერ დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის 

სტრატეგიისათვის მისი გამოყენების აუცილებლობის შესახებ იმ ფორმატის შესაბამისად, რომელსაც 

დაამტკიცებს მხარეთა კონფერენცია და ჯამრთელობის დაცვის ორგანიზაციასთან გამართული 

კონსულტაციების საფუძველზე. 

დდტ-ის გამოყენების შემცირებისა და საბოლოო ჯამში მისი შეწყვეტის მიზნით მხარეთა კონფერენცია 

ხელს უწყობს, რომ: 

ა) დდტ-ის გამომყენებელმა თითოეულმა მხარემ შეიმუშაოს და განახორციელოს მოქმედებათა გეგმა, 

როგორც მე-7 მუხლში მითითებული შესრულების გეგმის ნაწილი. ასეთი გეგმა უნდა შეიცავდეს: 

ა.ა) ნორმატიული და სხვა მექანიზმების შემუშავებას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს დდტ-ის 

გამოყენების შეზღუდვა დაავადებათა გადამტანებთან ბრძოლით; 

ა.ბ) შესაბამისი ალტერნატიული პროდუქტების, მეთოდებისა და სტრატეგიების დანერგვას, მათ 

შორის, ხელისშემშლელი ფაქტორების გადალახვის სტრატეგიების, ამ ალტერნატივების შემდგომი და 

ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფისათვის; 

ა.გ) ადამიანის ჯამრთელობის გაუმჯობესებისა და დაავადებათა შემთხვევების შემცირების 

ღონისძიებებს; 

ბ) მხარეები თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში დახმარებას უწევენ სამეცნიერო კვლევებსა და 

დდტ-ის მომხმარებელი მხარეებისათვის უსაფრთხო ალტერნატიული ქიმიური და არაქიმიური 

პროდუქტების, მეთოდებისა და სტრატეგიების შემუშავებას, ამ ქვეყნების პირობების 
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გათვალისწინებით და მოსახლეობისა და ეკონომიკისათვის დაავადებებით გამოწვეული მძიმე 

ტვირთის შემსუბუქების მიზნით. იმ ფაქტორებს, რომელთაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

მიექცეთ ალტერნატივების ან ალტერნატივების კომბინაციის განხილვისას, მიეკუთვნება ამ 

ალტერნატივების დანერგვასთან დაკავშირებული რისკი ადამიანის ჯამრთელობისათვის და 

ეკოლოგიური შედეგები. დდტ-ის მისაღები ალტერნატივები ნაკლებ რისკს უქმნიან ადამიანის 

ჯამრთელობასა და გარემოს, ხელსაყრელია დაავადებებთან საბრძოლველად მოცემული ქვეყნების 

პირობების გათვალისწინებით და ეფუძნება მონიტორინგის მონაცემებს. 

6. მხარეთა კონფერენციის პირველი თათბირიდან დაწყებული და შემდგომ, სამ წელიწადში ერთხელ 

მაინც, მხარეთა კონფერენცია ჯამრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების საფუძველზე ახორციელებს დაავადებათა გადამტანებთან ბრძოლისათვის დდტ-

ის საჭიროების შეფასებას არსებული სამეცნიერო, ტექნიკური, ეკოლოგიური და ეკონომიკური 

ინფორმაციის საფუძველზე, მათ შორის: 

ა) დდტ-ის წარმოება და გამოყენება და მე-2 პუნქტში აღნიშნული პირობები; 

ბ) დდტ-ის ალტერნატივების არსებობა, მათი მისაღებობა და დანერგვა; 

გ) პროგრესი ქვეყნების პოტენციალის გაზრდაში, რომელიც განაპირობებს ალტერნატივების 

უსაფრთხო გამოყენებაზე გადასვლის შესაძლებლობას. 

7. სამდივნოს წერილობითი შეტყობინების შემდგომ ნებისმიერ მხარეს შეუძლია ამორიცხოს თავისი 

თავი დდტ-ის რეესტრიდან. ამორიცხვა ძალაში შედის შეტყობინებაში მითითებული თარიღიდან 

 

 

დანართი C - წინასწარგანუზრახველი წარმოება 

 

ნაწილი I: მდგრადი ორგანული დამბინძურებლები, რომელთა მიმართაც დაცული უნდა 

იყოს მე-5 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები 

 

ეს დანართი განკუთვნილია ქვემოთ წამოთვლილი მდგრადი ორგანული დამბინძურებლებისათვის 

მათი წინასწარგანუზრახველი წარმოქმნის ან ანთრიპოგენური წყაროებიდან გაფრქვევის 

შემთხვევაში: 
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ქიმიური ნივთიერება 

 

პოლიქლორირებული დიბენზო-პ-დიოქსინები და დიბენზოფურანები (PCDD/PCDF) 

ჰექსაქლორბენზოლი (HCB) (N CAS: 118-74-1) 

პოლიქლორირებული ბიფენილები (PCB) 

 

 
 

ნაწილი II: წყაროთა კატეგორიები 

დიბენზო-პ-დიოქსინებისა და დიბენზოფურანების, ჰექსაქლორბენზოლისა და პოლიქლორირებული 

ბიფენილების არაგანზრახი წარმოქმნა და გაფრქვევა ხდება თერმული პროცესის განხორციელებისას 

ორგანული ნივთიერებისა და ქლორის თანაობისას არასრული წვის ან ქიმიური რეაქციების შედეგად. 

ქვემოთ მოყვანილ კატეგორიებში შეტანილია სამრეწველო წყაროები, რომელთაც შეუძლიათ 

გამოიწვიონ ამგვარი ქიმიური ნივთიერებების საკმაოდ მნიშვნელოვანი ოდენობის წარმოქმნა და 

მათი გარემოში გაფრქვევა: 

ა) დანადგარები ნარჩენების დაწვისათვის, მათ შორის, დანადგარები საყოფაცხოვრებო, საშიში ან 

სამედიცინო ნარჩენების ან ჩამდინარე წყლების ნალექის ერთობლივი დაწვისათვის; 

 ბ) ცემენტის ღუმელები საშიში ნარჩენების დაწვისათვის; 

 გ) ცელულოზის წარმოება ელემენტარული ქლორის ან გათეთრებისათვის ელემენტარული 

ქლორის წარმომქმნელი ქიმიური ნივთიერებების გამოყენებით; 

 დ) მეტალურგიულ მრეწველობაში მიმდინარე შემდეგი თერმული პროცესები: 

 დ.ა) სპილენძის მეორეული წარმოება; 

 დ.ბ) აგლომერაციული დანადგარები თუდისა და ფოლადსასხმელი მრეწველობის 

საწარმოებში; 

 დ.გ) ალუმინის მეორეული წარმოება; 

 დ.დ) თუთიის მეორეული წარმოება. 

 

ნაწილი III: წყაროთა კატეგორიები 

 დიბენზო-პ-დიოქსინებისა და დიბენზოფურანების, ჰექსაქლორბენზოლისა და 

პოლიქლორირებული ბიფენილების წინასწარგანუზრახველი წარმოქმნა და გაფრქვევა აგრეთვე 

შეიძლება მოხდეს იმ წყაროების შემთხვევაში, რომლებიც მიეკუთვნება შემდეგ კატეგორიებს: 

 ა) ნარჩენების ღიად დაწვა, ნაგავსაყრელთა დაწვის ჩათვლით; 

 ბ) მეტალურგიული მრეწველობის საწარმოებში მიმდინარე თერმული პროცესები, რომლებიც 

არ არის აღნიშნული II ნაწილში; 

 გ) წყაროები, რომლებიც უკავშირდება საოჯახო მეურნეობებში – მიმდინარე წვის 

პროცესებთან; 
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 დ) წიაღისეული სახეობის სათბობის დაწვა კომუნალური სისტემისა და სამრეწველო 

საქვაბეებში; 

 ე) დანადგარები ხე-ტყისა და ბიომასიდან სხვა სახეობის სათბობის დაწვისათვის; 

 ვ) ქიმიური ნივთიერებების წარმოების კონკრეტული პროცესები, დაკავშირებული 

წინასწარგანუზრახველად წარმოქმნილი მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების გაფრქვევასთან, 

უპირველეს ყოვლისა ქლორფენოლებისა და ქლორანილის წარმოება; 

ზ) კრემატორიუმები; 

თ) სატრანსპორტო საშუალებები, უპირველეს ყოვლისა ეთილირებულ ბენზინზე მომუშავენი; 

ი) ცხოველთა გვამების განადგურება; 

კ) ღებვა (ქლორანილის გამოყენებით) და გამოყვანა (ტუტით ექსტრაჰირება) საფეიქრო და ტყავის 

მრეწველობაში; 

ლ) ვადაგასული ავტომობილების გადამამუშავებელი დანადგარები; 

მ) სპილენძის კაბელების დამუშავება მღვივარი ცეცხლით; 

ნ) ნამუშევარი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმოები. 

 

ნაწილი IV: განმარტებები 

1. ამ დანართის მიზნებისათვის: 

ა) „პოლიქლორირებული ბიფენილები” ნიშნავს არომატულ ნაერთებს, რომლებიც წარმოიქმნება 

იმგვარად, რომ ბიფენილის მოლეკულის წყალბადის ატომები (ბენზოლის ორი ბირთვი შეერთებული 

ერთი ნახშირბად-ნახშირბადული ხმით) შესაძლებელია ჩანაცვლებულ იქნენ ქლორის ატომებით, 

რომელთა რაოდენობა ათას აღწევს; 

ბ) „პოლიქლორირებული დიბენზო-პ-დიოქსინები” და „პოლიქლორირებული დიბენზოფურანები” 

წარმოადგენენ სამბირთვიან არომატულ ნაერთებს, შემდგარს ბენზოლის ორი ბირთვისაგან, 

რომლებიც პოლიქლორირებული დიბენზო-P-დიოქსინების შემთხვევაში შეერთებული ჟანგბადის 

ორი ატომით და პოლიქლორირებული დიბენზოფურანების შემთხვევაში ჟანგბადის ერთი ატომითა 

და ერთი ნახშირბად-ნახშირბადული ბმით და რომელთა წყალბადის ატომები შესაძლებელია 

ჩანაცვლებულ იქნენ ქლორის ატომებით, რომელთა რაოდენობა რვას აღწევს. 

2. ამ დანართში პოლიქლორირებული დიბენზო-P-დიოქსინები და დიბენზოფურანების 

ტოქსიკურობა გამოიბატება ტოქსიკური ეკვივალენტობის ცნებით, რომელიც საშუალებას იძლევა 

დიოქსინების ანალოგიურად გაიზომოს მონათესავე პოლიქლორირებული დიბენზო-P-დიოქსინებისა 

და დიბენზოფურანების და კომპლანარული პოლიქლორირებული დიფენილების შედარებითი 

ტოქსიკური აქტივობა 2,3,7,8-ტეტრაქლორდიბენზო-P-დიოქსინების მიმართ. ტოქსიკური 

ეკვივალენტობის ფაქტორის მნიშვნელობები, რომლებიც გამოყენებული იქნება ამ კონვენციის 

მიზნებისათვის, შესაბამისობაშია დადგენილ საერთაშორისო სტანდარტებთან, მათ შორის, 

ჯამრთელობის დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ 1998 წელს ძუძუმწოვრებისათვის 

მიღებული ტოქსიკური ეკვივალენტობის ფაქტორის მნიშვნელობასთან პოლიქლორირებული 
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დიბენზო-P-დიოქსინებისა და დიბენზოფურანების და კომპლანარული პოლიქლორირებული 

დიფენილების მიმართ. კონცენტრაციები გამოიხატება ტოქსიკურ ეკვივალენტებში. 

 

ნაწილი V: ზოგადი სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც შეეხება ხელმისაწვდომ 

საუკეთესო ტექნიკასა და გარემოსდაცვითი საქმიანობის საუკეთესო სახეებს 

ამ ნაწილში მოყვანილია მხარეებისათვის განკუთვნილი ზოგადი სახელმძღვანელო პრინციპები, 

რომლებიც შეეხება I ნაწილში წამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებების გაფრქვევის თავიდან აცილებას 

ან შემცირებას. 

ა. თავიდან აცილების ზოგადი ზომები, რომლებიც შეეხება როგორც ხელმისაწვდომ საუკეთესო 

ტექნიკას, ასევე გარემოსდაცვითი საქმიანობის საუკეთესო სახეებს უმთავრესი ყურადღება უნდა 

დაეთმოს I ნაწილში ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებების წარმოქმნისა და გაფრქვევის თავიდან 

ასაცილებელი ზომების განხილვას. ეფექტიან ზომებს შეიძლება მიეკუთვნოს შემდეგი: 

ა) მცირენარჩენებიანი ტექნოლოგიების გამოყენება; 

ბ) ნაკლებად საშიში ქიმიური ნივთიერებების გამოყენება; 

გ) იმ ნარჩენებისა და ნივთიერებების რეკუპერაციისა და რეცირკულაციის პრაქტიკის 

გავრცელებისათვის ხელის შეწყობა, რომლებიც წარმოიქმნება და გამოიყენება ამა თუ იმ პროცესის 

ფარგლებში; 

დ) საწყისი მასალების შეცვლა იმ შემთხვევებში, როდესაც ისინი არიან მდგრადი ორგანული 

დამბინძურებლები ან როდესაც არსებობს უშუალო კავშირი მასალებსა და წყაროდან მდგრადი 

ორგანული დამბინძურებლების გაფრქვევას შორის; 

ე) მეურნეობების რაციონალური მართვა და პროგრამები პროფილაქტიკური რემონტის სფეროში; 

ვ) ნარჩენების რეგულირების მეთოდების სრულყოფა მათი ღიად ან სხვაგვარი უკონტროლო დაწვის, 

მათ შორის, ნაგავსაყრელთა დაწვის, შეწყვეტის მიზნით. ნარჩენების მოსაცილებლად ახალი 

დანადგარების მშენებლობის შესახებ წინადადებების განხილვისას ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთ 

ალტერნატივებს, როგორიცაა ღონისძიებები საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო ნარჩენების 

წარმოქმნის მაქსიმალური შემცირებისათვის, მათ შორის, რესურსების აღდგენა, მეორეული 

გამოყენება, რეცირკულაცია, ნარჩენების განაწილება და ნაკლები ოდენობის ნარჩენების 

წარმომქმნელი პროდუქტების გამოყენებისათვის ხელის შეწყობა. ამ მიდგომის საფუძველზე 

გულდასმით უნდა იქნეს განხილული ადამიანის ჯამრთელობის დაცვის საკითხები; 

ზ) პროდუქტებში დამბინძურებლების სახით არსებული ამ ნივთიერებების მაქსიმალური შემცირება; 

თ) ელემენტარული ქლორის ან ელემენტარული ქლორის, როგორც სათეთრებელი აგენტის, 

წარმომქმნელი ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების თავის არიდების აუცილებლობა. 

 

ბ. საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკა 

 

არსებული ხელმისაწვდომი ტექნიკის კონცეფცია მიზნად არ ისახავს დააწესოს რაიმე კონკრეტული 

მეთოდები ან ტექნოლოგიები, არამედ მიმართულია შესაბამისი დანადგარის ტექნიკური 
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მახასიათებლების, მისი გეოგრაფიული მდგომარეობისა და ადგილობრივი ბუნებრივი პირობების 

გათვალისწინების უზრუნველსაყოფად I ნაწილში ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებების 

გაფრქვევის შესამცირებლად მიმართული რეგულირების შესაბამისი მეთოდები, ზოგადად 

ერთნაირია. საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის განსაზღვრისას, ამა თუ იმ ღონისძიების 

გატარებასთან დაკავშირებული შესაძლო დანახარჯებისა და მოგების, ასევე სიფრთხილისა და 

პროფილაქტიკის მოსაზრებათა გათვალისწინებით, განსაკუთრებული ყურადღება როგორც 

ზოგადად, ასევე კონკრეტულ შემთხვევებში უნდა დაეთმოს შემდეგ ფაქტორება: 

ა) ზოგადი მოსაზრებები: 

ა.ა. შესაბამისი გაფრქვევის ხასიათი, შედეგები და მასსა: ტექნიკა შესაძლებელია ვარირებდეს წყაროს 

ზომის მიხედვით; 

ა.ბ. ახალი ან უკვე არსებული დანადგარების საექსპლოატაციოდ გადაცემის ვადები; 

ა.გ. საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის დასანერგად საჭირო დრო; 

ა.დ. კონკრეტულ პროცესში გამოყენებული ნედლეულის ხასიათი და მოხმარების მოცულობა და მისი 

ენერგოეფექტიანობა; 

ა.ე. გარემოზე გაფრქვევის ერთობლივი ზემოქმედების და რისკის თავიდან აცილების ან მინიმუმამდე 

დაყვანის აუცილებლობა; 

ა.ვ. ავარიის თავიდან აცილების აუცილებლობა და გარემოსათვის მათი შედეგების მინიმუმამდე 

დაყვანა; 

ა.ზ. სამუშაო ადგილებზე სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნილებისა და ტექნიკური უსაფრთხოების 

წესების დაცვის უზრუნველყოფის აუცილებლობა; 

ა.თ. შეპირისპირებითი პროცესები, დანადგარები ან საექსპლოატაციო მეთოდები, რომლებიც 

წარმატებით იქნა გამოცდილი სამრეწველო საწარმოების დონეზე; 

ა.ი. ტექნიკური სიახლეები და ცვლილებები სამეცნიერო ცოდნის სფეროში და ამა თუ იმ საკითხების 

ღრმა ცოდნა;  

ბ) გაფრქვევების შესამცირებელი ზოგადი ღონისძიებები: ახალი დანადგარების მშენებლობის ან 

არსებული დანადგარების მნიშვნელოვანი მოდიფიკაციის, რომელიც ხორციელდება იმ პროცესების 

გამოყენებით, როდესაც ხდება ამ დანართში ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებების გაფრქვევა, 

შესახებ წინადადებების განხილვისას, უმთავრესი ყურადღება უნდა მიექცეს ალტერნატიულ 

პროცესებს, მეთოდებს ან პრაქტიკას, რომელთაც აქვთ ანალოგიური სარგებლიანობა, მაგრამ 

რომელთა გამოყენებისას ხდება ამგვარი ქიმიური ნივთიერებების წარმოქმნისა და გაფრქვევის 

თავიდან აცილება. ასეთი დანადგარების მშენებლობის ან მნიშვნელოვანი მოდიფიკაციის 

განხორციელების შემთხვევებში, A დანართის V ნაწილში აღნიშნული გაფრქვევების თავიდან 

ასაცილებელი ზომების გარდა, საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის განსაზღვრისას დამატებით, 

შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნეს შემდეგი ღონისძიებები: 

ბ.ა. საკვამლე გაზის გაწმენდის გაუმჯობესებული მეთოდების გამოყენება, მაგალითად, თერმული ან 

კატალიზური დაწვა ან ჟანგვა, დალექვა ან მტვრის აბსორბცია; 
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ბ.ბ. ნარჩენების, ჩამდინარე წყლების, მონარჩენებისა და წყლების ნალექების დამუშავება, მაგალითად, 

თერმული ზემოქმედებით ან მათი გადაყვანით ინერტულ სისტემაში ანდა მათი დეტოქსიფიკაციის 

ქიმიური პროცესების გამოყენებით; 

ბ.გ. ცვლილებები პროცესის მახასიათებლებში, რომელიც იწვევს გაფრქვევის შემცირებას ან 

აღმოფხვრას, მაგალითად, დაბურულ სისტემაზე გადასვლა; 

ბ.დ. სრული წვის უზრუნველყოფისათვის ტექნოლოგიური პროცესების მოდიფიკაცია, რაც 

შესაძლებელს გახდის ამ დანართში წამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებების წარმოქმნის თავიდან 

აცილებას, ისეთი პარამეტრების კონტროლის საფუძველზე, როგორიცაა წვის ტემპერატურა ან 

შენარჩუნების პერიოდი. 

გ. გარემოსდაცვითი საქმიანობის საუკეთესო სახეები 

 

მხარეთა კონფერენციას შეუძლია შეიმუშაოს მითითებები გარემოსდაცვითი საქმიანობის საუკეთესო 

სახეების შესახებ. 

 

დანართი D - მოთხოვნები ინფორმაციისა და შერწევის კრიტერიუმებისადმი 
 

1. მხარე, რომელიც წარადგენს წინადადებას რომელიმე ქიმიური ნივთიერების A, B ან/და C დანართში 

შეტანის თაობაზე, ახდენს ამ ქიმიური ნივთიერების იდენტიფიკაციას „ა” ქვეპუნქტში მითითებული 

მეთოდის შესაბამისად და წარმოადგენს ინფორმაციას ამ ქიმიური ნივთიერებების შესახებ და, თუ ეს 

აუცილებელია, მის გარდამავალ პროდუქტებზე „ბ”- „ე” ქვეპუნქტებში აღნიშნული შერჩევის 

კრიტერიუმების შესაბამისად: 

ა) ქიმიური ნივთიერების საიდენტიფიკაციო მონაცემები: 

ა.ა) სახელწოდებები, მათ შორის, სავაჭრო სახელწოდება ან სახელწოდებები, კომერციული 

სახელწოდება ან სახელწოდებები და სინონიმური სახელწოდებები, ქიმიის დარგში ანალიტიკური 

მიმოხილვების მომზადების სამსახურის რეესტრის ნომერი (Chemical Abstract Service (CAS)), 

თეორიული და გამოყენებითი ქიმიის საერთაშორისო კავშირის მიერ მინიჭებული სახელწოდება 

(International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)); 

ა.ბ) სტრუქტურა, მათ შორის, იზომერების მახასიათებლები, იქ, სადაც ეს გამოიყენება, და ქიმიური 

კლასის სტრუქტურა; 

ბ) მდგრადობა: 

ბ.ა) ფაქტობრივი მონაცემები, რომლებიც მიუთითებს, რომ წყალში ქიმიური ნივთიერების ნახევრად 

დაშლის პერიოდი აღემატება ორ თვეს, ან ნიადაგში მისი ნახევრად დაშლის პერიოდი ექვს თვეზე 

მეტია, ანდა დანალექებში მისი ნახევრად დაშლის პერიოდი აღემატება ექვს თვეს; 

ბ.ბ) ფაქტობრივი მონაცემები, რომლებიც მიუთითებს, რომ მოცემული ქიმიური ნივთიერება 

დანარჩენი პარამეტრების მიხედვით საკმაოდ მდგრადია იმისათვის, რომ დასაბუთებულად 

ჩაითვალოს აღნიშნულ ქიმიურ ნივთიერებაზე ამ კონვენციის მოქმედების გავრცელება; 

გ) ბიოაკუმულაცია: 
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გ.ა) ფაქტობრივი მონაცემები, რომლებიც მიუთითებენ, რომ წყლის სახეობების შემთხვევაში ქიმიური 

ნივთიერების ბიოკონცენტრაციის ფაქტორი (bio-concentration factor – BCF) ან ბიოაკუმულაციის 

ფაქტორი (bio–accumulation factor - BAF) აღემატება 5 000, ან BCF-ის და BAF–ის დამახასიათებელი 

მონაცემების არარსებობისას LOG Kow–ის მაწვენებელი 5-ზე მეტია; 

გ.ბ) ფაქტობრივი მონაცემები, რომლებიც მიუთითებს, რომ ქიმიურ ნივთიერებას აქვს სხვა ისეთი 

თვისებები, რომლებიც იწვევს შეშფოთებას, მაგალითად, სხვა სახეობებში ბიოაკუმულაციის მაღალი 

დონე, მაღალი ტოქსიკურობა ან ეკოტოქსიკურობა; 

გ.გ) ბიოტის მონიტორინგის მონაცემები მიუთითებს, რომ ქიმიური ნივთიერების ბიოაკუმულაციის 

პოტენციალი საკმაოდ მაღალია იმისათვის, რომ დასაბუთებულად ჩაითვალოს აღნიშნულ ქიმიურ 

ნივთიერებაზე ამ კონვენციის მოქმედების გავრცელება; 

დ) გარემოში შორ მანძილზე გადატანის უნარი: 

დ.ა) გაფრქვევის წყაროებიდან დაშორებულ რაიონებში გაზომილი ქიმიური ნივთიერების დონეები 

იწვევს პოტენციურ შეშფოთებას; 

დ.ბ) მონიტორინგის მონაცემები მიუთითებს, რომ მიმღებ გარემოში, შესაძლო გადატანისას ქიმიური 

ნივთიერების გადატანა გარემოში, შორ მაძილზე შეიძლება მომხდარიყო ჰაერით, წყლით ან 

მიგრირებადი სახეობების საშუალებებით; 

დ.გ) ეკოლოგიური „ბედის” მახასიათებელი ფაქტორები ან/და მოდელირების შედეგები, რომლებიც 

მიუთითებს, რომ ქიმიურ ნივთიერებას აქვს გარემოში, შორ მანძილზე ჰაერით, წყლით ან 

მიგრირებადი სახეობების საშუალებით გადატანის უნარი და მიმღებ გარემოში მისი გაფრქვევის 

წყაროებიდან დაშორებულ რაიონებში გადატანის პოტენციალური უნარი. იმ ქიმიური ნივთიერების 

შემთხვევაში, რომელიც გადაადგილდება ჰაერით მნიშვნელოვან მანძილზე, საჰაერო გარემოში მისი 

ნახევრად დაშლის პერიოდი უნდა აღემატებოდეს ორ დღეს; 

ე) არახელსაყრელი შედეგები: 

ე.ა) ფაქტობრივი მონაცემები, რომლებიც მიუთითებს ადამიანის ჯამრთელობაზე ან გარემოზე 

არახელსაყრელ ზემოქმედებაზე და რომელიც საფუძველს იძლევა, დასაბუთებულად ჩაითვალოს ამ 

ქიმიურ ნივთიერებაზე აღნიშნული კონვენციის მოქმედების გავრცელება; 

ე.ბ) ტოქსიკურობისა და ეკოტოქსიკურობის შესახებ მონაცემები, რომლებიც მიუთითებს 

პოტენციალურ ზიანზე ადამიანის ჯამრთელობისათვის ან გარემოსათვის. 

2. შემომთავაზებელი მხარე წარმოადგენს შეშფოთების გამომწვევ მიზეზებს, რომლებსაც იქ, სადაც ეს 

შესაძლებელია, ურთავს ტოქსიკურობის და ეკოტოქსიკურობის შესახებ მონაცემთა შეპირისპირებას 

რომელიმე ქიმიური ნივთიერების გარემოში, შორ მანძილზე ფაქტობრივი ან სავარაუდო გადატანის 

შედეგად გამოვლენილ ან პროგნოზირებად დონეებთან, აგრეთვე მოკლე განცხადებას გლობალური 

კონტროლის აუცილებლობის შესახებ. 

3. შესაძლებლობისამებრ და საკუთარი პოტენციალის გათვალისწინებით შემომთავაზებელი მხარე მე-

8 მუხლის მე-6 პუნქტში აღნიშნული წინადადების განხილვის მხარდასაჭერად წარმოადგენს 

დამატებით ინფორმაციას. ამგვარი წინადადების მომზადებისას მხარეს შეუძლია ნებისმიერი 

წყაროდან ისარგებლოს ტექნიკური საექსპერტო დახმარებით. 
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დანართი E - მოთხოვნები რისკების დასახასიათებლად საჭირო ინფორმაციისადმი 
 

მიმოხილვის მიზანია, შეფასდეს, შეუძლია თუ არა განსახილველ ქიმიურ ნივთიერებას გარემოში, შორ 

მანძილზე გადატანისას გამოიწვიოს ადამიანის ჯამრთელობისათვის ან/და გარემოსათვის 

მნიშვნელოვანი არახელსაყრელი შედეგები, რომლებიც გაამართლებდა გლობალური ზომების 

მიღებას. ამისათვის მზადდება რისკების დახასიათება, რომელშიც უფრო დაწვრილებითაა 

განხილული და დეტალურად შეფასებული D დანართში მითითებული ინფორმაცია და რამდენადაც 

ეს შესაძლებელია, მოყვანილია შემდეგი ინფორმაცია: 

ა) წყაროები, საჭიროების შემთხვევაში: 

ა.ა) წარმოების შესახებ მონაცემები, რაოდენობისა და ადგილმდებარეობის წათვლით; 

ა.ბ) გამოყენების სახეები; 

ა.გ) გაფრქვევები, მაგალითად, გადაყრა, გაჟონვა და აიროვანი ნარჩენები; 

ბ) რისკების შეფასება შესაბამისი საბოლოო პუნქტისათვის ან პუნქტებისათვის, მათ შორის, 

ტოქსიკოლოგიური ურთიერთქმედებები რამდენიმე ქიმიური ნივთიერების მონაწილეობით; 

გ) ეკოლოგიური „ბედი”, მათ შორის, მონაცემები და ინფორმაცია ქიმიური ნივთიერების ქიმიური და 

ფიზიკური თვისებებისა და მდგრადობის შესახებ და იმის შესახებ, რა კავშირშია ისინი მის გარემოში 

გადატანასთან, ბუნებრივი გარემოს ფარგლებსა და მათ შორის გადაადგილებასთან, 

დესტრუქციასთან და სხვა ქიმიურ ნივთიერებებად გარდაქმნასთან. აუცილებლად უნდა იქნეს 

წარმოდგენილი აზომილ სიდიდეებზე დაფუძნებული ბიოაკუმულაციისა და ბიოკონცენტრაციის 

ფაქტორების მნიშვნელობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მონიტორინგის მონაცემები უკვე 

მიჩნეულია საკმარისად; 

დ) მონიტორინგის მონაცემები; 

ე) ადგილობრივ რაიონებში ზემოქმედების შესახებ და, კერძოდ, გარემოში, შორ მანძილზე გადატანით 

გამოწვეული ზემოქმედების თაობაზე მონაცემები, აგრეთვე ინფორმაცია ბიოლოგიურ გარემოში მის 

არსებობაზე; 

ვ) ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებები, რისკის ანალიზი ან დახასიათება, მარკირების 

საშუალებებით მოწოდებული ინფორმაცია და რისკის კლასიფიკაცია, თუ ასეთი არსებობს; 

ზ) ქიმიური ნივთიერების სტატუსი საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისად. 

 

დანართი F - ინფორმაცია სოციალურ-ეკონომიკური მოსაზრებების შესახებ 
 

საჭიროა ჩატარდეს რეგულირების შესაძლო ზომების შეფასება, რომლებიც ითვალისწინებს 

ვარიანტების სრულ ჩამონათვალს, მათ შორის, იმ ქიმიურ ნივთიერებებთან მოპყრობასა და 
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ლიკვიდაციას, რომლებსაც განიხილავენ ამ კონვენციაში შესატანად. ამ მიზნისათვის აუცილებელია 

სათანადო ინფორმაციის უზრუნველყოფა, რომელიც შეეხება რეგულირების შესაძლო ზომებთან 

დაკავშირებულ სოციალურ-ეკონომიკურ მოსაზრებებს, რაც საშუალებას მისცემს მხარეთა 

კონფერენციას მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. ასეთ ინფორმაციაში სათანადოდ უნდა იყოს 

გათვალისწინებული მხარეთა განსხვავებული შესაძლებლობები და პირობები, აგრეთვე მოყვანილი 

უნდა იყოს მოსაზრებები შემდეგი სავარაუდო კითხვების მიხედვით: 

ა) რისკების შესამცირებლად მიმართული რეგულირების შესაძლო ზომების ქმედითობა და 

ეფექტიანობა: 

ა.ა) ტექნიკური განხორციელებადობა; 

ა.ბ) დანახარჯები, მათ შორის, დანახარჯები გარემოსა და ჯამრთელობის დაცვისათვის; 

ბ) ალტერნატივები (პროდუქტები და პროცესები): 

ბ.ა) ტექნიკური განხორციელებადობა; 

ბ.ბ) დანახარჯები, მათ შორის, დანახარჯები გარემოსა და ჯამრთელობის დაცვისათვის; 

ბ.გ) ეფექტურობა; 

ბ.დ) რისკები; 

ბ.ე) არსებობა; 

ბ.ვ) ხელმისაწვდომობა; 

გ) საზოგადოებისათვის პოზიტიური ან/და ნეგატიური შედეგები დაკავშირებული რეგულირების 

შესაძლო ზომების განხორციელებასთან: 

გ.ა) ჯამრთელობის დაცვა, მათ შორის საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვა, გარემოს სანიტარია და 

შრომის ჰიგიენა; 

გ.ბ) სოფლის მეურნეობა, მათ შორის აკვაკულტურა და სატყეო მეურნეობა; 

გ.გ) ბიოტა (ბიომრავალფეროვნება); 

გ.დ) ეკონომიკური ასპექტები; 

გ.ე) პროგრესი მდგრადი განვითარების მიღწევის საქმეში; 

გ.ვ) სოციალური დანახარჯები; 

დ) შედეგები დაკავშირებული ნარჩენებთან და მათ განთავსებასთან (კერძოდ, პესტიციდების 

მოძველებული მარაგი და დაბინძურებული ადგილების გაწმენდა); 

დ.ა) ტექნიკური განხორციელებადობა; 

დ.ბ) დანახარჯები; 
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ე) ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და საზოგადოებრიობის განათლება; 

ვ) რეგულირებისა და მონიტორინგის მდგომარეობა; 

ზ) რეგულირების ნებისმიერი ზომები მიღებული ეროვნულ ან რეგიონალურ დონეზე, მათ შორის, 

ინფორმაცია ალტერნატივების შესახებ და ნებისმიერი სხვა სათანადო ინფორმაცია რისკების მართვის 

თაობაზე.  

 

 

 

როტერდამის კონვენცია – ცალკეული საშიში ქიმიური 

ნივთიერებებითა და პესტიციდებით საერთაშორისო ვაჭრობის 

სფეროში წინასწარ დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის 

შესახებ 
 

მიღებულ იქნა ქ. როტერდამში 1998 წლის 10 სექტემბერს.  

რატიფიცირებული საქართველოში 2007 წლის 27 თებერვალს. 

 

შესავალი 

ბოლო სამი ათეული წლის განმავლობაში ქიმიური ნივთიერებების წარმოების მოცულობისა და ამ 

სფეროში ვაჭრობის სწრაფმა ზრდამ და საშიში ქიმიური ნივთიერებებისა და პესტიციდების 

გამოყენებასთან დაკავშირებულმა შესაძლო რისკმა საზოგადოებისა და ოფიციალური წრეების 

შეშფოთება გამოიწვია. განსაკუთრებით სავალალო მდგომარეობაა ამ მხრივ ქვეყნებში, სადაც 

შექმნილი არ არის ამ ნივთიერებების იმპორტსა და გამოყენებაზე მონიტორინგის 

განხორციელებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა. 

ამასთან დაკავშირებით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გარემოსდაცვითმა პროგრამამ 

(UNEP) და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 

ორგანიზაციამ (FAO) 80-იანი წლების შუა ხანებში დაიწყეს ინფორმაციის გაცვლის ნებაყოფლობითი 

პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. 1985 წლის FAO-მ მიიღო პესტიციდების გამოყენებისა 

და განაწილების სფეროში ქცევის საერთაშორისო კოდექსი, ხოლო 1987 წელს UNEP-მა შეადგინა 

საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში ქიმიური ნივთიერებების შესახებ ინფორმაციის გაცვლის 

ლონდონის სახელმძღვანელო პრინციპები. 

შემდგომ, 1989 წელს ამ ორმა ორგანიზაციამ ერთობლივად შეიმუშავა წინასწარდასაბუთებული 

თანხმობის ნებაყოფლობითი პროცედურა (PIC). მოქმედებენ რა ერთობლივად, ამ პროგრამების 

მიზანია, მთავრობას მიაწოდონ აუცილებელი ინფორმაცია საშიში ქიმიური ნივთიერებების შესახებ, 

რათა შეფასებულ იქნეს რისკის ფაქტორი და ამომწურავ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიღებულ 

იქნეს გადაწყვეტილება ქიმიური ნივთიერებების შემდგომი ექსპორტის თაობაზე. 

აცნობიერებენ რა სავალდებულო კონტროლის უზრუნველყოფის აუცილებლობას, თანამდებობის 

პირებმა, რომლებიც მონაწილეობდნენ 1992 წელს რიო-დე-ჟანეიროში ჩატარებულ უმაღლესი დონის 
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შეხვედრაზე ,,პლანეტა დედამიწა”, მიიღეს 21-ე საუკუნის დღის წესრიგის მე-19 თავი, რომელიც 

შეიცავს მოწოდებას, 2000 წლისათვის მიღებულ იქნეს სავალდებულო იურიდიული ძალის მქონე 

დოკუმენტი PIC პროცედურის გამოყენების შესახებ. შესაბამისად, FAO-სა და UNEP-ის საბჭოებმა 

თავის ადმინისტრაციულ ხელმძღვანელებს დაავალეს მოლაპარაკების წარმოება. ამ მოლაპარაკების 

შედეგად, რომელიც დაიწყო 1996 წლის მარტში და დასრულდა 1998 წლის მარტს, მომზადდა 

ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში წინასწარი 

დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ კონვენციის საბოლოო ტექსტი. 

ეს კონვენცია მიღებულ იქნა და ხელმოწერისათვის ღიად გამოცხადდა სრულუფლებიანი 

წარმომადგენლების კონფერენციაზე, რომელიც გაიმართა როტერდამში 1998 წლის 10 სექტემბერს. მას 

ხელი მოაწერა 61 სახელმწიფომ და ეკონომიკური ინტეგრაციის ერთმა რეგიონალურმა ორგანიზაციამ 

1998 წლის 11 სექტემბერს გამართულ საგანგებო ცერემონიაზე. ეს კონვენცია 1998 წლის 12 

სექტემბრიდან ერთი წლის განმავლობაში ღიაა ხელმოსაწერად გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის სათავო ორგანიზაციებში, ნიუ-ორკში. იგი ძალაში შევა რატიფიკაციის შესახებ 

ორმოცდამეათე დოკუმენტის შესანახად გადაცემის თარიღიდან 90-ე დღეს. 

კონფერენციამ აგრეთვე მიიღო რეზოლუცია ამ კონვენციის დროებითი მექანიზმების შესახებ. ამ 

რეზულუციის დებულებების თანახმად, ამჟამად მოქმედი PIC-ის ნებაყოფლობითი პროცედურა 

შეიცვლება მისი კონვენციის დებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით და იმოქმედებს 

კონვენციის ძალაში შესვლამდე. FAQ და UNET-ი ერთობლივად შეასრულებენ კონვენციის სამდივნოს 

ფუნქციებს გარდამავალ პერიოდში და მისი ძალაში შესვლის შემდგომ. 

 

1999 წლის იანვარი  

როტერდამის კონვენცია 

ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებითა და პრესტიციდებით საერთაშორისო ვაჭრობის 

სფეროში წინასწარდასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ 

 

ამ კონვენციის მხარეები:  

აცნობიერებენ რა, ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებითა და პესტიციდებით 

საერთაშორისო ვაჭრობისას მათ მავნე ზეგავლენას ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე, 

იმოწმებენ რა, გარემოსა და განვითარების რიო-დე-ჟანეიროს დეკლარაციის შესაბამის დებულებას 

და 21-ე საუკუნის დღის წესრიგის მე-19 თავს, რომელიც ეხება ,, ეკოლოგიურად უსაფრთხო მართვას 

ტოქსიკური ქიმიური ნივთიერებების გამოყენებით, ტოქსიკური და საშიში პროდუქტების უკანონო 

საერთაშორისო ბრუნვის თავიდან აცილების ჩათვლით”, 

ითვალისწინებენ რა, იმ სამუშაოს, რომელიც შეასრულეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

გარემოსდაცვითმა პროგრამამ (UNEP) და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სურსათისა და 

სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ (FAO) წინასწარდასაბუთებული თანხმობის ნებაყოფლობითი 

პროცედურის გამოყენებასთან დაკავშირებით, რომელიც გვხვდება საერთაშორისო ვაჭრობის 

სფეროში ქიმიურ ნივთიერებებზე ინფორმაციის გაცვლის შესახებ UNEP-ის მიერ შემუშავებულ 

ლონდონის ცვლილებაშეტანილ სახელმძღვანელო პრინციპებსა (შემდგომში - ლონდონის 

ცვლილებაშეტანილი სახელმძღვანელო პრინციპები) და პესტიციდების განაწილებისა და 

გამოყენების სფეროში ქცევის საერთაშორისო კოდექსში (შემდგომში - ქცევის საერთაშორისო 

კოდექსი), რომელიც მიღებულია FAO-ს მიერ. 

მხედველობაში იღებენ რა, განვითარებადი ქვეყნებისა და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე 

ქვეყნების პირობებსა და საგანგებო მოთხოვნილებებს, განსაკუთრებით, ეროვნული 
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შესაძლებლობებისა და პოტენციალის გაძლიერების აუცილებლობას ქიმიური ნივთიერებების 

რაციონალური გამოყენების სფეროში, მათ შორის, ტექნოლოგიების გადაცემას, ფინანსური და 

ტექნიკური დახმარების აღმოჩენას და მხარეებს შორის თანამშრომლობისათვის ხელის შეწყობას, 

ითვალისწინებენ რა, ზოგიერთი ქვეყნის განსაკუთრებულ მოთხოვნილებას ტრანზიტული 

გადაზიდვების შესახებ ინფორმაციაზე, 

აღიარებენ რა, რომ ყველა ქვეყანაში საჭიროა ქიმიური ნივთიერებების რაციონალური გამოყენების 

პრაქტიკის გავრცელებისათვის ხელის შეწყობა იმ ნებაყოფლობითი სტანდარტების 

გათვალისწინებით, რომელიც მოცემულია ქცევის საერთაშორისო კოდექსსა და ქიმიური 

ნივთიერებებით ვაჭრობის სფეროში მოქმედ UNEP-ის ეთიკის კოდექსში, 

გამოთქვამენ რა სურვილს, უზრუნველყონ, რომ თავისი ტერიტორიიდან ექსპორტირებული 

საშიში ქიმიური ნივთიერებები შეფუთული და ეტიკეტირებული იყოს იმგვარად, რომ საიმედოდ 

იყოს დაცული ადამიანის ჯანმრთელობა და გარემო და აკმაყოფილებდეს ლონდონის 

ცვლილებაშეტანილ სახელმძღვანელო პრინციპებსა და ქცევის საერთაშორისო კოდექსის 

მოთხოვნებს, 

აღიარებენ რა, რომ ვაჭრობაში და გარემოს დაცვის სფეროებში განხორციელებული საქმიანობის 

ძირითადი მიმართულებები უნდა ავსებდნენ ერთმანეთს, რათა მიღწეულ იქნეს მდგრადი 

განვითარება, 

ხაზგასმით აღნიშნავენ რა, რომ ამ კონვენციის არც ერთი დებულება არ გულისხმობს რომელიმე 

ქვეყნის სამართლის ან მოვალეობის შეცვლას ნებისმიერი არსებული საერთაშორისო შეთანხმებების 

ჩარჩოში, რომლებიც გამოიყენება ქიმიური ნივთიერებებით საერთაშორისო ვაჭრობაში ან გარემოს 

დაცვაში, 

აღიარებენ რა, რომ ზემოაღნიშნული არ გულისხმობს იერარქიის დადგენას ამ კონვენციასა და სხვა 

საერთაშორისო შეთანხმებებს შორის, 

გამოთქვამენ რა მზადყოფნას, უზრუნველყონ საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში ადამიანის, მათ 

შორის, მომხმარებლებისა და მუშების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა ცალკეული ქიმიური 

ნივთიერებებისა და პესტიციდების მავნე ზემოქმედებისაგან, 

შეთანხმდნენ შემდეგზე:  

 

მუხლი 1.  მიზანი 
ამ კონვენციის მიზანია, ხელი შეუწყოს ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებით 

საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში მხარეების საერთო პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფას და 

ერთობლივ ძალისხმევას, რათა ადამიანის ჯანმრთელობა და გარემო დაცულ იქნეს მავნე 

ზემოქმედებისაგან და დაეხმაროს საშიში ქიმიური ნივთიერებების ეკოლოგიურად დასაბუთებულ 

გამოყენებას მათი თვისებების შესახებ ინფორმაციის გაცვლის გაადვილებით, მათ ექსპორტსა და 

იმპორტზე გადაწყვეტილების ეროვნულ დონეზე მიღების თაობაზე დებულებების განმტკიცებითა 

და მხარეებს შორის ამ გადაწყვეტილებათა გავრცელებით. 

 

მუხლი 2.  განმარტებანი 
ამ კონვენციის მიზნებისათვის: 

ა) „ქიმიური ნივთიერება” ნიშნავს ნივთიერებას, რომელიც არსებობს დამოუკიდებლად ან შედის 

ნარევის ან პრეპერატის შემადგენლობაში, დამზადებულია სამრეწველო წესით ან მიღებულია 

ბუნებრივი გზით, მაგრამ არ შეიცავს არანაირ ცოცხალ ორგანიზმს. ეს ტერმინი მოიცავს შემდეგ 
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კატეგორიებს: პესტიციდები (განსაკუთრებით საშიში პესტიციდური ნაერთების ჩათვლით) და 

სამრეწველო ქიმიკატებით; 

ბ) „აკრძალული ქიმიური ნივთიერება” ნიშნავს ქიმიურ ნივთიერებას, რომლის გამოყენების ყველა 

სახე ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის მიზნით საბოლოო სარეგლამენტაციო 

დადგენილებით აკრძალოს ერთი ან რამდენიმე კატეგორიის ჩარჩოებში. აქ იგულისხმება ისეთი 

ქიმიური ნივთიერებები, რომელთა პირველ გამოყენებაზე ითქვა უარი, ან რომლებიც ამოღებულ იქნა 

მრეწველობიდან, ან რომელთა გაყიდვა ქვეყნის შიგნით აიკრძალა, აგრეთვე ის ნივთიერებები, 

რომელთა მოცემულ ქვეყანაში გაყიდვაზე თანხმობის მიცემის განხილვის პროცესი შეწყდა, ამასთან, 

არსებობს იმისი უტყუარი დადასტურება, რომ ეს ზომები მიღებულ იქნა ადამიანის ჯანმრთელობის 

ან გარემოს დაცვის მიზნით; 

გ) „მკაცრად შეზღუდული ქიმიური ნივთიერება” ნიშნავს ქიმიურ ნივთიერებას, რომლის 

გამოყენების ყველა სახე ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის მიზნით საბოლოო 

სარეგლამენტაციო დადგენილებით აიკრძალა ერთი ან რამდენიმე კატეგორიის ჩარჩოებში, მაგრამ 

რომლის ცალკეული, კონკრეტული სახით გამოყენება მაინც ნებადართულია, აქ იგულისხმება ისეთი 

ქიმიური ნივთიერებები, რომელთა თითქმის ყველა სახის გამოყენებაზე ითქვა უარი, ან რომლებიც 

ამოღებულ იქნა მრეწველობიდან, ან რომელთა გაყიდვა ქვეყნის შიგნით აკრძალა, 

აგრეთვე ის ნივთიერებები, რომელთა მოცემულ ქვეყანაში გაყიდვაზე თანხმობის მიცემის 

განხილვის პროცესი შეწყდა, ამასთან, არსებობს იმის უტყუარი დადასტურება, რომ ეს ზომები 

მიღებულ იქნა ადამიანის ჯანმრთელობის ან გარემოს დაცვის მიზნით; 

დ) „განსაკუთრებით საშიში პესტიციდური ნაერთი” ნიშნავს ქიმიურ ნივთიერებას, რომელიც 

მიღებულია იმ მიზნით, რომ გამოყენებულ იქნეს, როგორც პესტიციდი და რომელიც სერიოზულ 

მავნე ზეგავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე, რაც დადასტურებულია მისი 

ერთჯერადი ან მრავალჯერადი გამოყენების შემდგომ დროის მოკლე პერიოდში განხორციელებული 

დაკვირვებით; 

ე) „საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილება” ნიშნავს მხარის მიერ მიღებულ დადგენილებას, 

რომელიც არ საჭიროებს შემდგომ სარეგლამენტაციო დადგენილებას და რომელის მიზანია ქიმიური 

ნივთიერების აკრძალვა ან მკაცრი შეზღუდვა; 

ვ) „ექსპორტი” და ”იმპორტი” მათ შესაბამისი მნიშვნელობის ფარგლებში ნიშნავს ერთი მხარის 

ტერიტორიიდან მეორის ტერიტორიაზე ქიმიური ნივთიერებების გადაადგილებას, რომელიც 

გამორიცხავს წმინდა ტრანზიტულ ოპერაციებს; 

ზ) „მხარე” ნიშნავს სახელმწიფოს ან ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალურ ორგანიზაციას, 

რომელსაც ეკისრება ამ კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებები და რომლისთვისაც ეს 

კონვენცია ძალაშია შესული; 

თ) „ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაცია” ნიშნავს რომელიმე რეგიონის 

სუვერენული სახელმწიფოების მიერ შექმნილ ორგანიზაციას, რომელსაც თავისი წევრი 

სახელმწიფოების მიერ დავალებული აქვს ამ კონვენციით გათვალისწინებულ საკითხებზე მუშაობა 

და რომელიც თავისი შინაგანაწესით სათანადოდ უფლებამოსილია, ხელი მოაწეროს ამ კონვენციას, 

მოახდინოს მისი რატიფიცირება, მიიღოს და დაამტკიცოს იგი ან შეუერთდეს მას; 

ი) „ქიმიური ნივთიერებების განმხილველი კომიტეტი” ნიშნავს მე-18 მუხლის მე-6 პუნქტში 

აღნიშნულ დამხმარე ორგანოს. 
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მუხლი 3.  კონვენციის მოქმედების სფერო 
1. ეს კონვენცია ვრცელდება: 

ა) აკრძალულ ან მკაცრად შეზღუდულ ქიმიურ ნივთიერებებზე; 

ბ) განსაკუთრებით საშიშ პესტიციდურ ნაერთებზე. 

2. ეს კონვენცია არ ვრცელდება: 

ა) ნარკოტიკებსა და ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე; 

ბ) რადიოაქტიურ მასალაზე; 

გ) ნარჩენებზე; 

დ) ქიმიურ იარაღზე; 

ე) ფარმაცევტულ პრეპარატებზე, მათ შორის, სამკურნალო პრეპარატებსა და ვეტერინარულ 

საშუალებებზე; 

ვ) ქიმიურ ნივთიერებებზე, რომლებიც გამოიყენება, როგორც საკვები დანამატი; 

ზ) სურსათზე; 

თ) ქიმიური ნივთიერებების მოცულობაზე, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობაზე ან გარემოზე 

არაკეთილსასურველ გავლენას ვერ მოახდენს, თუ ისინი იმპორტირებულია: 

თ.ა) ცდებისა და ანალიზის ჩატარების მიზნით; 

თ.ბ) ცალკეული პირების მიერ პირადი მოხმარებისათვის იმ ოდენობით, რომელიც გონივრულია 

ამ სახით გამოყენებისათვის. 

 

მუხლი 4.  დანიშნული ეროვნული ორგანოები 
1. თითოეული მხარე ნიშნავს ერთი ან რამდენიმე ეროვნულ ორგანოს, რომელიც უფლებამოსილია 

იმოქმედოს მისი სახელით ამ კონვენციით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული ფუნქციების 

შესრულებისას. 

2. თითოეული მხარე ცდილობს, რომ ასეთ ორგანოს ან ორგანოებს ჰქონდეთ საკმარისი რესურსები 

თავისი ამოცანების ეფექტიანი შესრულებისათვის. 

3. თითოეული მხარე არაუგვიანეს იმ თარიღისა, როდესაც მისთვის ეს კონვენცია შევიდა ძალაში, 

სამდივნოს აცნობებს ასეთი ორგანოს (ორგანოების) სახელწოდებასა და მისამართს. იგი 

დაუყოვნებლივ ატყობინებს სამდივნოს ამ ორგანოს (ორგანოების) მისამართსა და სახელწოდებასთან 

დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილებების შესახებ. 

4. სამდივნო დაუყოვნებლივ აწვდის მხარეებს ინფორმაციას მე-3 პუნქტის შესაბამისად მიღებული 

შეტყობინებების შესახებ. 

 

მუხლი 5.  აკრძალულ ან მკაცრად შეზღუდულ ქიმიურ ნივთიერებებთან 

დაკავშირებული პროცედურები 
1. თითოეული მხარე, რომელმაც მიიღო საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილება, ამის შესახებ 

წერილობით აცნობებს სამდივნოს. ასეთი შეტყობინება იგზავნება რაც შეიძლება სწრაფად, ნებისმიერ 

შემთხვევაში არაუგვიანეს ოთხმოცდამეათე დღისა იმ თარიღიდან, როდესაც ძალაში შევიდა 

საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილება და იგი უნდა შეიცავდეს I დანართით განსაზღვრულ 

სავალდებულო ინფორმაციას, თუ არსებობს ასეთი ინფორმაცია. 

2. თითოეული მხარე ამ კონვენციის მისთვის ძალაში შესვლის თარიღისათვის სამდივნოს 

წერილობით აცნობებს იმ დროის მოქმედი საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილებების შესახებ, 

გარდა იმ მხარეებისა, რომლებმაც უკვე წარადგინეს შეტყობინება საბოლოო სარეგლამენტაციო 
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დადგენილებების შესახებ ლონდონის ცვლილებაშეტანილი სახელმძღვანელო პრინციპების ან ქცევის 

საერთაშორისო კოდექსის შესაბამისად. 

3. სამდივნო უმოკლეს ვადაში, ნებისმიერ შემთხვევაში შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 

ექვსი თვისა, პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად ამოწმებს, შეიცავს თუ არა შეტყობინება I 

დანართით განსაზღვრულ სავალდებულო ინფორმაციას. თუ შეტყობინება შეიცავს აუცილებელ 

ინფორმაციას, სამდივნო დაუყოვნებლივ უგზავნის ყველა მხარეს მიღებული ინფორმაციის 

რეზიუმეს. თუ შეტყობინება არ შეიცავს საჭირო ინფორმაციას, სამდივნო ამის შესახებ სათანადო 

წესით აცნობებს შემტყობინებელ მხარეს. 

4. სამდივნო ყოველ ექვს თვეში ერთხელ მხარეებს უგზავნის პირველი და მე-2 პუნქტების 

შესაბამისად მიღებული ინფორმაციის მოკლე მიმოხილვას, მათ შორის, ინფორმაციას იმ 

შეტყობინებების შესახებ, რომლებშიც არ არის სრულად მოცემული I დანართით განსაზღვრული 

სავალდებულო ინფორმაცია. 

5. მას შემდეგ, რაც სამდივნო იმ ორი რეგიონიდან, რომლებიც იყენებენ წინასწარდასაბუთებელი 

თანხმობის პროცედურას, მიიღებს თუნდაც ერთ შეტყობინებას კონკრეტული ქიმიური ნივთიერების 

შესახებ, რომელიც მის მიერ ჩატარებული შემოწმების თანახმად აკმაყოფილებს I დანართით 

განსაზღვრულ მოთხოვნებს, სამდივნო მათ გადაუგზავნის ქიმიური ნივთიერებების განმხილველ 

კომიტეტს. რეგიონების შემადგენლობა, რომლებზედაც ვრცელდება წინასწარდასაბუთებული 

თანხმობის პროცედურა, განისაზღვრება მხარეთა კონვენციის პირველ სხდომაზე კონსენსუსით 

მიღებული გადაწყვეტილებით. 

6. ქიმიური ნივთიერებების განმხილველი კომიტეტი შეისწავლის შეტყობინებებითა და 2 

დანართში აღნიშნული კრიტერიუმების შესაბამისად მოწოდებულ ინფორმაციას და მხარეთა 

კონფერენციას წარუდგენს რეკომენდაციას, შეიძლება თუ არა მოცემულ ქიმიურ ნივთიერებაზე 

გავრცელდეს წინასწარდასაბუთებული თანხმობის პროცედურა და, შესაბამისად, იგი შეტანილ იქნეს 

III დანართში. 

 

მუხლი 6.  განსაკუთრებით საშიშ პესტიციდურ ნაერთებთან დაკავშირებული 

პროცედურები 
1. ნებისმიერ მხარეს, რომელიც წარმოადგენს განვითარებად ქვეყანას ან გარდამავალი ეკონომიკის 

მქონე ქვეყანას და აქვს თავის ტერიტორიაზე განსაკუთრებით საშიში პესტიციდური ნაერთის 

არსებულ პირობებში გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემები, შეუძლია სამდივნოს 

შესთავაზოს, შეიტანოს ეს საშიში პესტიციდური ნაერთი III დანართში. შესაბამისი წინადადებების 

მომზადებისას მხარეს შეუძლია დაეყრდნოს ნებისმიერი სათანადო წყაროდან მიღებულ ტექსტურ 

საექსპერტო მონაცემებს. ეს წინადადება უნდა შეიცავდეს IV დანართის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებულ აუცილებელ ინფორმაციას. 

2. სამდივნო უმოკლეს ვადაში, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული წინადადების მიღებიდან არა უგვიანეს ექვსი თვისა, ამოწმებს მასში IV 

დანართის პირველ ნაწილით გათვალისწინებული ინფორმაციის არსებობას. თუ წინადადება შეიცავს 

ასეთ ინფორმაციას, სამდივნო დაუყოვნებლივ უგზავნის ყველა მხარეს მიღებული ინფორმაციის 

რეზიუმეს, ხოლო თუ წინადადება არ შეიცავს შესაბამის ინფორმაციას, სამდივნო ამის შესახებ 

აცნობებს შემომთავაზებელ მხარეს. 

3. სამდივნო მე-2 პუნქტის შესაბამისად გამოგზავნილი წინადადების შესახებ აგროვებს დამატებით 

ინფორმაციას, რომელიც გათვალისწინებულია IV დანართის მე-2 ნაწილით. 
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4. მას შემდეგ, რაც კონკრეტული განსაკუთრებით საშიში პესტიციდური ნაერთის მიმართ 

შესრულდება მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები, სამდივნო წინადადებასა 

და შესაბამის ინფორმაციას გადასცემს ქიმიური ნივთიერებების განმხილველ კომიტეტს. 

5. ქიმიური ნივთიერებების განმხილველი კომიტეტი შეისწავლის წარმოდგენილ წინადადებაში 

მოცემულ ინფორმაციას და IV დანართის მე-3 ნაწილით განსაზღვრული კრიტერიუმების 

შესაბამისად მხარეთა კონფერენციისათვის შეიმუშავებს რეკომენდაციას მოცემულ განსაკუთრებით 

საშიშ პესტიციდურ ნაერთზე წინასწარდასაბუთებული თანხმობის პროცედურის გავრცელებისა და, 

შესაბამისად, მისი III დანართში შეტანის შესახებ. 

 

მუხლი 7.  ქიმიური ნივთიერებების შეტანა III დანართში 
1. თითოეული ქიმიური ნივთიერების შესახებ, რომელიც ქიმიური ნივთიერებების განმხილველი 

კომიტეტის მიერ რეკომენდებულია III დანართში შესატანად, კომიტეტი ამზადებს დოკუმენტის 

პროექტს, რომელიც ხელს შეუწყობს გადაწყვეტილების მიღებას. ეს დოკუმენტი სულ მცირე უნდა 

ეფუძნებოდეს I დანართში ან საჭიროების შემთხვევაში IV დანართში აღნიშნულ ინფორმაციას და 

შეიცავდეს ცნობებს რომელიმე კატეგორიაში ამ ქიმიური ნივთიერების გამოყენების სახეების შესახებ, 

გარდა იმ კატეგორიებისა, რომლის მიმართაც ძალაშია საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილება. 

2. პირველ პუნქტში აღნიშნული რეკომენდაცია და იმ დოკუმენტის პროექტი, რომელიც ხელს 

შეუწყობს გადაწყვეტილების მიღებას, ეგზავნება მხარეთა კონფერენციას. მხარეთა კონფერენცია 

იღებს გადაწყვეტილებას, გავრცელდეს თუ არა ამ ქიმიური ნივთიერებაზე წინასწარ დასაბუთებული 

თანხმობის პროცედურა და, შესაბამისად, იგი შეტანილ იქნეს III დანართში, აგრეთვე, ამტკიცებს იმ 

დოკუმენტის პროექტს, რომელიც ხელს შეუწყობს გადაწყვეტილების მიღებას. 

3. როდესაც გადაწყვეტილება ქიმიური ნივთიერების III დანართში შეტანის შესახებ მიღებულია 

და მხარეთა კონფერენციის მიერ დამტკიცებულია დოკუმენტი, რომელიც ხელს შეუწყობს 

გადაწყვეტილების მიღებას, სამდივნო ყველა მხარეს დაუყოვნებლივ აცნობებს ამ ინფორმაციას. 

 

მუხლი 8.  ქიმიური ნივთიერებები, რომლებზედაც ვრცელდება 

წინასწარდასაბუთებული თანხმობის ნებაყოფლობითი პროცედურა 
III დანართში მოცემული ქიმიური ნივთიერებისაგან განსხვავებული ნებისმიერი ქიმიური 

ნივთიერების შესახებ, რომელზედაც მხარეთა კონფერენციის პირველი სხდომის ჩატარებამდე 

ვრცელდებოდა წინასწარდასაბუთებული თანხმობის ნებაყოფლობითი პროცედურა, მხარეთა 

კონფერენცია ამ სხდომაზე იღებს გადაწყვეტილებას მისი III დანართში შეტანის შესახებ, მხოლოდ იმ 

პირობით, თუ იგი დარწმუნებულია, რომ ყველა მოთხოვნა ამ დანართში ქიმიური ნივთიერების 

შეტანის შესახებ შესრულებულია. 

 

მუხლი 9.  III დანართიდან ქიმიური ნივთიერებების ამოღება 
1. თუ მხარე სამდივნოს წარუდგენს ინფორმაციას, რომელიც არ არსებობდა იმ დროს, როდესაც 

მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ამა თუ იმ ქიმიური ნივთიერების III დანართში შეტანის შესახებ და 

ეს ინფორმაცია მიუთითებს, რომ ნივთიერების ამ დანართში შეტანა უკვე უსაფუძვლოდ შეიძლება 

ჩაითვალოს II დანართის კრიტერიუმების შესაბამისად ან IV დანართში აღნიშნულ გარემოებათა 

მიხედვით, სამდივნო ამ ინფორმაციას უგზავნის ქიმიური ნივთიერებების განმხილველ კომიტეტს. 

2. ქიმიური ნივთიერებების განმხილველი კომიტეტი შეისწავლის პირველი პუნქტის შესაბამისად 

მიღებულ ინფორმაციას. თითოეული იმ ქიმიური ნივთიერების შესახებ, რომელზედაც ქიმიური 
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ნივთიერებების განმხილველი კომიტეტი II დანართის კრიტერიუმების შესაბამისად ან IV დანართში 

აღნიშნულ გარემოებათა მიხედვით იღებს გადაწყვეტილებას III დანართიდან მისი ამოღების შესახებ, 

კომიტეტი ამზადებს იმ დოკუმენტის გადასინჯულ პროექტს, რომელიც ხელს შეუწყობს 

გადაწყვეტილების მიღებას. 

3. მხარეთა კონფერენციას გადაეცემა მე-2 პუნქტში აღნიშნული რეკომენდაცია, რომელსაც ერთვის 

იმ დოკუმენტის გადასინჯული პროექტი, რომელიც ხელს შეუწყობს გადაწყვეტილების მიღებას. 

მხარეთა კონფერენცია იღებს გადაწყვეტილებას მოცემული ქიმიური ნივთიერების III დანართიდან 

ამოღების საჭიროების შესახებ და იმ დოკუმენტის გადასინჯული პროექტის დამტკიცების თაობაზე, 

რომელიც ხელს შეუწყობს გადაწყვეტილების მიღებას. 

4. მას შემდეგ, რაც მხარეთა კონფერენცია მიიღებს გადაწყვეტილებას III დანართიდან ქიმიური 

ნივთიერების ამოღების შესახებ და დაამტკიცებს იმ დოკუმენტის გადასინჯულ პროექტს, რომელიც 

ხელს შეუწყობს გადაწყვეტილების მიღებას, სამდივნო ყველა მხარეს დაუყოვნებლივ უგზავნის ამ 

ინფორმაციას. 

 

მუხლი 10.  ვალდებულებები III დანართში შეტანილი ქიმიური ნივთიერებების 

იმპორტთან მიმართებაში 
1. თითოეული მხარე ახორციელებს საკანონმდებლო ან ადმინისტრაციულ ღონისძიებებს, რათა 

უზრუნველყოს III დანართში შეტანილი ქიმიური ნივთიერებების იმპორტის შესახებ დროული 

გადაწყვეტილებების მიღება. 

2. თითოეული მხარე უმოკლეს ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს მეცხრე თვისა მე-7 მუხლის მე-3 

პუნქტში აღნიშნული იმ დოკუმენტის გაგზავნის თარიღიდან, რომელიც ხელს შეუწყობს 

გადაწყვეტილების მიღებას, უგზავნის სამდივნოს პასუხს მოცემული ქიმიური ნივთიერების 

მომავალი იმპორტის შესახებ. თუ მხარე პასუხში შეიტანს ცვლილებას, იგი გადასინჯულ პასუხს 

დაუყოვნებლივ წარუდგენს სამდივნოს. 

3. სამდივნო მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ მხარეს, რომელმაც არ 

წარმოადგინა ასეთი პასუხი, დაუყოვნებლივ უგზავნის წერილობით თხოვნას მისი წარმოდგენის 

შესახებ. თუ მხარე ვერ შეძლებს გამოაგზავნოს პასუხი, სამდივნო ეხმარება მას, წარმოადგინოს პასუხი 

იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტის ბოლო წინადადებაში. 

4. მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პასუხი წარმოდგენილი უნდა იქნეს ერთ-ერთი შემდეგი 

ფორმით: 

ა) საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებულია საკანონმდებლო ან ადმინისტრაციული 

ღონისძიებების შესასრულებლად: 

ა.ა) იმპორტზე თანხმობა; 

ა.ბ) იმპორტზე უარი; 

ა.გ) იმპორტზე თანხმობა მხოლოდ კონკრეტული პირობებით;  

ბ) შუალედური პასუხი, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს: 

ბ.ა) წინასწარ გადაწყვეტილებას, რომელიც იძლევა იმპორტზე თანხმობას კონკრეტული 

პირობებით ან მათ გარეშე, ანდა არ იძლევა იმპორტზე თანხმობას შუალედური პერიოდის 

განმავლობაში; 

ბ.ბ) განცხადებას იმის შესახებ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება აქტიური განხილვის სტადიაშია; 

ბ.გ) დამატებითი ინფორმაციის მოწოდების შესახებ თხოვნას სამდივნოსადმი ან იმ მხარისადმი, 

რომელმაც შეატყობინა საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილების თაობაზე; 
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ბ.დ) სამდივნოსადმი თხოვნას ქიმიური ნივთიერების შეფასებაში დახმარების გაწევის შესახებ. 

5. მე-4 პუნქტის „ა” ან „ბ” ქვეპუნქტებში მოყვანილი პასუხები განეკუთვნება III დანართში 

შეტანილი ქიმიური ნივთიერებების კატეგორიას ან კატეგორიებს. 

6. საბოლოო გადაწყვეტილებას უნდა ერთვოდეს ინფორმაცია იმ საკანონმდებლო ან 

ადმინისტრაციული ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც იგი ეფუძნება. 

7. თითოეული მხარე არაუგვიანეს იმ თარიღისა, როდესაც მისთვის ეს კონვენცია შევიდა ძალაში, 

სამდივნოს უგზავნის პასუხს III დანართში შეტანილი თითოეულ ქიმიურ ნივთიერებასთან 

დაკავშირებით. მხარემ, რომელმაც ამგვარი პასუხები უკვე წარმოადგინა ლონდონის 

ცვლილებაშეტანილი სახელმძღვანელო პრინციპების ან ქცევის საერთაშორისო კოდექსის 

შესაბამისად, განმეორებით აღარ უნდა წარმოადგინოს ისინი. 

8. თითოეული მხარე ამ მუხლის დებულებების შესაბამისად წარმოდგენილ საკუთარ პასუხებს 

თავისი საკანონმდებლო ან ადმინისტრაციული ღონისძიებების საშუალებით აცნობებს იმ 

დაინტერესებულ პირებს, რომლებზედაც ვრცელდება მისი იურისდიქცია. 

9. მხარე, რომელიც ამ მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტებისა და მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტის 

შესაბამისად იღებს გადაწყვეტილებას, აკრძალოს ესა თუ ის ქიმიური ნივთიერება ან იმპორტზე 

თანხმობა მისცეს მხოლოდ განსაზღვრული პირობებით, თუ მას ეს ჯერ კიდევ არ განუხორციელებია, 

ერთდროულად კრძალავს ან აწესებს ანალოგიურ პირობებს: 

ა) ამ ქიმიური ნივთიერების იმპორტისათვის ნებისმიერი წყაროდან; 

ბ) შიდა გამოყენების მიზნით მისი სამამულო წარმოებისათვის. 

10. სამდივნო ექვს თვეში ერთხელ ყველა მხარეს აწვდის ინფორმაციას მიღებული პასუხის შესახებ. 

ეს ინფორმაცია შეიცავს ცნობებს იმ საკანონმდებლო ან ადმინისტრაციული ღონისძიებების შესახებ, 

რომლებსაც ეფუძნება გადაწყვეტილება, თუ ასეთი ცნობები არსებობს. გარდა ამისა, სამდივნო 

მხარეებს ატყობინებს ნებისმიერი იმ შემთხვევის შესახებ, როდესაც არ იქნა წარმოდგენილი პასუხი. 

 

მუხლი 11.  ვალდებულებები III დანართში შეტანილი ქიმიური ნივთიერებების 

ექსპორტთან მიმართებაში 
1. თითოეული ექსპორტიორი მხარე: 

ა) ახორციელებს შესაბამის საკანონმდებლო ან ადმინისტრაციულ ღონისძიებებს, რათა 

დაინტერესებულ სუბიექტებს, რომლებზედაც ვრცელდება მისი იურისდიქცია, აცნობოს ის პასუხები, 

რომლებიც სამდივნომ გამოაგზავნა მე-10 მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად; 

ბ) იღებს სათანადო საკანონმდებლო ან ადმინისტრაციულ ზომებს, რათა უზრუნველყოს 

ექსპორტიორების მიერ, რომლებზედაც ვრცელდება მისი იურისდიქცია, ყოველ ასეთ პასუხში 

მოცემული გადაწყვეტილებების შესრულება, არაუგვიანეს ექვსი თვისა იმ თარიღის შემდეგ, როდესაც 

სამდივნო პირველად აცნობებს მხარეებს ასეთი პასუხის შესახებ მე-10 მუხლის მე-10 პუნქტის 

შესაბამისად; 

გ) იმპორტიორ მხარეებს მათივე თხოვნითა და შესაბამისი წესით კონსულტაციებს უწევს და ხელს 

უწყობს: 

გ.ა) დამატებითი ინფორმაციის მოპოვებაში, რომელიც დაეხმარება მხარეებს, მიიღონ 

გადაწყვეტილება მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტისა და ამ მუხლის მე-2 პუნქტის ”გ” ქვეპუნქტის 

შესაბამისად; 

გ.ბ) გააფართოონ თავიანთი შესაძლებლობები და პოტენციალი ქიმიური ნივთიერებების 

უსაფრთხო რეგულირების სფეროში მათი ვარგისიანობის განმავლობაში. 
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2. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ III დანართში შეტანილი ქიმიური ნივთიერება თავისი 

ტერიტორიიდან არ იყოს ექსპორტირებული ნებისმიერი იმპორტიორი მხარის ტერიტორიაზე, 

რომელმაც განსაკუთრებული გარემოების გამო არ გააგზავნა პასუხი ან გააგზავნა შუალედური 

პასუხი, რომელიც არ შეიცავდა წინასწარ გადაწყვეტილებას, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ: 

ა) ესაა ქიმიური ნივთიერება, რომელიც იმპორტის მიწოდების განხორციელებისას იმპორტიორ 

მხარეში რეგისტრირებულია, როგორც ქიმიური ნივთიერება; 

ბ) ესაა ქიმიური ნივთიერება, რომლის შესახებაც არსებობს ინფორმაცია, რომ იგი ადრე 

გამოიყენებოდა იმპორტიორი მხარის ტერიტორიაზე ან ამ ტერიტორიაზე ხორციელდებოდა მისი 

იმპორტი და მის მიმართ არ იყო გამოყენებული არანაირი სარეგლამენტაციო ღონისძიება მისი 

აკრძალვის მიზნით; 

გ) ექსპორტიორის მიერ აკრძალული იყო, ხოლო იმპორტიორი მხარის დანიშნული ეროვნული 

ორგანოსაგან მიღებული იყო აშკარად გამოხატული თანხმობა ექსპორტის განხორციელებაზე. 

იმპორტიორი მხარე ასეთ თხოვნაზე პასუხს აგზავნის სამოცი დღის განმავლობაში და დაუყოვნებლივ 

აცნობებს სამდივნოს თავისი გადაწყვეტილების შესახებ. 

 ექსპორტიორი მხარეების ვალდებულებები ამ პუნქტის შესაბამისად გამოიყენება იმ დღიდან 

ექვსი თვის გასვლის შემდეგ, როდესაც მე-10 მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად სამდივნომ 

პირველად მიაწოდა მხარეებს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მხარემ არ გამოაგზავნა პასუხი ან 

გამოაგზავნა შუალედური პასუხი, რომელიც არ შეიცავს წინასწარ გადაწყვეტილებას და ძალაშია 

ერთი წლის განმავლობაში. 

 

მუხლი 12.  შეტყობინება ექსპორტის შესახებ 
1. თუ რომელიმე მხარის მიერ აკრძალული ან მკაცრად შეზღუდული ქიმიური ნივთიერების 

ექსპორტი ხორციელება ამ მხარის ტერიტორიიდან, იგი იმპორტიორ მხარეს უგზავნის შეტყობინებას 

ექსპერტის შესახებ, რომელიც შეიცავს IV დანართით განსაზღვრულ ინფორმაციას. 

2. ამ ქიმიური ნივთიერებებს ექსპორტის შესახებ შეტყობინება წარმოდგენილი უნდა იყოს პირველ 

საექსპორტო მიწოდებამდე, შესაბამისი საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილების მიღების 

შემდეგ. შემდგომში შეტყობინება ექსპორტის შესახებ იგზავნება ნებისმიერი კალენდარული წლის 

პირველი საექსპორტო მიწოდების განხორციელებამდე. იმპორტიორი მხარის დანიშნულმა 

ეროვნულმა ორგანომ შეიძლება გააუქმოს მოთხოვნა ექსპორტის განხორციელებამდე შეტყობინების 

გაგზავნის თაობაზე. 

3. ექსპორტიორი მხარე ექსპორტის შესახებ განახლებულ შეტყობინებას აგზავნის მას შემდეგ, რაც 

იგი მიიღებს საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილებას, რომლითაც გათვალისწინებულია 

მოცემული ქიმიური ნივთიერების აკრძალვასთან ან მკაცრ შეზღუდვასთან დაკავშირებული 

ცვლილებები. 

4. იმპორტიორი ქვეყანა ადატურებს ექსპორტის შესახებ პირველი შეტყობინების მიღებას, 

რომელიც მიღებულია საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილების დამტკიცების შემდეგ. თუ 

ექსპორტიორი მხარე ექსპორტის შესახებ შეტყობინების გაგზავნიდან ოცდაათი დღის განმავლობაში 

არ მიიღებს შესაბამის დასტურს, იგი აგზავნის ექსპორტის შესახებ მეორე შეტყობინებას. 

ექსპორტიორი მხარე იღებს სათანადო ზომებს, რათა უზრუნველყოს იმპორტიორი მხარის მიერ 

მეორე შეტყობინების მიღება. 

5. ნებისმიერი მხარის ვალდებულება, რომელიც განსაზღვრულია ამ მუხლის პირველი პუნქტით, 

წყვეტს მოქმედებას, თუ:  

ა) ქიმიური ნივთიერება შეტანილ იქნა III დანართში; 
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ბ) იმპორტიორმა მხარემ სამდივნოს წარუდგინა პასუხი ქიმიური ნივთიერებების შესახებ მე-10 

მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად; 

გ) სამდივნომ მხარეთა შორის გაავრცელა პასუხი მე-10 მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად. 

 

მუხლი 13.  თანმხლები ინფორმაცია ქიმიური ნივთიერების ექსპორტისას 
1. მხარეთა კონფერენცია მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციას რეკომენდაციას აძლევს, შეთანხმებული 

სისტემის ფარგლებში, მიზანშეწონილებიდან გამომდინარე III დანართში შეტანილ თითოეულ 

ქიმიურ ნივთიერებას ან ქიმიური ნივთიერების თითოეულ ჯგუფს მიენიჭოს კონკრეტული საბაჟო 

კოდი. ყველა შემთხვევაში, როდესაც ასეთ ქიმიურ ნივთიერებას მინიჭებული აქვს შესაბამისი კოდი, 

თითოეული მხარე ითხოვს, რომ მოცემული ქიმიური ნივთიერების ექსპორტისას ეს კოდი 

აღნიშნული იყოს თანმხლებ დოკუმენტში. 

2. იმპორტიორი მხარის რომელიმე მოთხოვნისათვის ზიანის მიყენების გარეშე ყოველი მხარე 

მოითხოვს, რომ III დანართში შეტანილი ქიმიური ნივთიერებების და თავის ტერიტორიაზე 

აკრძალული ან მკაცრად შეზღუდული ნივთიერებების ექსპორტისას დაცული იყოს ეტიკეტირების 

ის მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ან გარემოსათვის 

შესაძლო საშიშროების ან რისკის შესახებ საკმარისი ინფორმაციის არსებობას საერთაშორისო 

ნორმების გათვალისწინებით. 

3. იმპორტიორი მხარის რომელიმე მოთხოვნისათვის ზიანის მიყენების გარეშე ყოველ მხარეს 

შეუძლია მოითხოვოს, რომ იმ ქიმიურ ნივთიერებების ექსპორტისას, რომლის მიმართაც ამ მხარეების 

ტერიტორიაზე მოქმედებს ეტიკეტირებასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი ან სამედიცინო 

მოთხოვნები, დაცული იყოს ეტიკეტირების ის მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფს ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის ან გარემოსათვის შესაძლო საშიშროების ან რისკის შესახებ საკმარისი 

ინფორმაციის არსებობას საერთაშორისო ნორმების გათვალისწინებით. 

4. მე-2 პუნქტში აღნიშნულ ქიმიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებით, რომლებიც გამოიყენება 

პროფესიული მიზნებისათვის, თითოეული ექსპორტიორი მხარე მოითხოვს, უსაფრთხოების შესახებ 

მონაცემთა ფორმას, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ ფორმატს 

და რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს უახლესი ინფორმაცია, დაეგზავნოს თითოეულ იმპორტიორს. 

5. ინფორმაცია ნიშანდების ეტიკეტზე და უსაფრთხოების შესახებ მონაცემთა ფორმაში, 

აღნიშნული უნდა იყოს, რამდენადაც ეს პრაქტიკულადაა შესაძლებელი, იმპორტიორი მხარის ერთ ან 

რამდენიმე ოფიციალურ ენაზე. 

 

მუხლი 14.  ინფორმაციის გაცვლა 
1. მხარეები სათანადოდ და ამ კონვენციის მიზნების შესაბამისად ხელს უწყობენ: 

ა) ამ კონვენციის მოქმედების ფარგლებში ქიმიური ნივთიერებების შესახებ სამეცნიერო, 

ტექნიკური, ეკონომიკური და სამართლებრივი ინფორმაციის, მათ შორის, ტოქსიკოლოგიური და 

ეკოტოქსიკოლოგიური ხასიათის და უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაციის გაცვლას; 

ბ) იმ ეროვნული სარეგლამენტაციო დადგენილებების შესახებ საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი 

ინფორმაციის მიწოდებას, რომელიც მნიშვნელოვანია ამ კონვენციის მიზნების შესრულებისათვის; 

გ) შესაბამის შემთხვევებში სხვა მხარეებს უშუალოდ ან სამდივნოს მეშვეობით მიაწოდონ 

ინფორმაცია იმ შიდა სარეგლამენტაციო ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც არსებითად ზღუდავენ 

ქიმიური ნივთიერებების ერთი ან რამდენიმე სახით გამოყენებას. 
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2. მხარეები, რომლებიც ახორციელებენ ინფორმაციის გაცვლას ამ კონვენციის შესრულებისათვის, 

ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე უზრუნველყოფენ ნებისმიერი კონფიდენციალური 

ინფორმაციის დაცვას. 

3. ამ კონვენციის მიზნებისათვის კონფიდენციალურად არ ითვლება შემდეგი ინფორმაცია: 

ა) I და IV დანართებში აღნიშნული ინფორმაცია, რომელიც წარმოდგენილია შესაბამისად მე-5 და 

მე-6 მუხლების შესასრულებლად; 

ბ) მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტში აღნიშნული უსაფრთხოების შესახებ მონაცემთა ფორმაში 

მოცემული ინფორმაცია; 

გ) ქიმიური ნივთიერებათა ვარგისიანობის ვადა; 

დ) ინფორმაცია უსაფრთხოების ღონისძიებების შესახებ, მათ შორის, საფრთხის ხარისხზე რისკის 

ხასიათისა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შესაბამისი რეკომენდაციების თაობაზე; 

ე) ტოქსიკოლოგიური და ეკოტოქსიკოლოგიური შემოწმების შედეგების რეზიუმე. 

4. ამ კონვენციის მიზნებისათვის ქიმიური ნივთიერებების გამოშვების თარიღი ჩვეულებრივ არ 

ითვლება კონფიდენციალურ ინფორმაციად. 

5. ნებისმიერი მხარე, რომელსაც ესაჭიროება ინფორმაცია თავის ტერიტორიაზე III დანართში 

შეტანილი ქიმიური ნივთიერებების ტრანზიტული გადაზიდვების შესახებ, ამის თაობაზე აცნობებს 

სამდივნოს, რომელიც ყველა მხარეს შესაბამისი წესით აწვდის ინფორმაციას. 

 

მუხლი 15.  კონვენციის შესრულება 
1. თითოეული მხარე ამ კონვენციის ეფექტიანი შესრულების მიზნით იღებს აუცილებელ ზომებს 

ეროვნული ინფრასტრუქტურისა და დაწესებულებების შექმნისა და გაძლიერებისათვის. ეს ზომები 

აუცილებლობისდა მიხედვით მოიცავს ეროვნული კანონმდებლობის მიღების ან შეცვლას, ამ 

ადმინისტრაციული ხასიათის ქმედებათა განხორციელებას, აგრეთვე შეიძლება ითვალისწინებდეს: 

ა) ეროვნული რეგისტრაციის მონაცემთა ბაზის შექმნას, რომელიც შეიცავს ინფორმაციის ქიმიური 

ნივთიერებების უსაფრთხოების შესახებ; 

ბ) მრეწველობის სფეროში წარმოდგენილი ინიციატივების წახალისებას ქიმიური უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფისათვის ხელის შეწყობის მიზნით; 

გ) ნებაყოფლობითი შეთანხმების დადებისათვის ხელის შეწყობის მე-16 მუხლის დებულებების 

გათვალისწინებით. 

2. თითოეული მხარე შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფს, რომ საზოგადოებისათვის 

ხელმისაწვდომი იყოს ინფორმაცია ქიმიური ნივთიერებებით სარგებლობისა და ავარიის 

შემთხვევაში სათანადო ზომების მიღების შესახებ, აგრეთვე იმ ალტერნატიული ნივთიერებების 

თაობაზე, რომლებიც უფრო უსაფრთხოა ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ვიდრე III დანართში 

ჩამოთვლილი ქიმიური ნივთიერებები. 

3. სუბრეგიონალურ, რეგიონალურ და გლობალურ დონეებზე ამ კონვენციის შესასრულებლად 

მხარეები თანხმდებიან უშუალო თანამშრომლობაზე, ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს 

მიზანშეწონილია – თანამშრომლობაზე კომპეტენტური საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით. 

4. ამ კონვენციის არც ერთი დებულება არ უნდა იქნეს გაგებული, თითქოს იგი ზღუდავდეს მხარეს, 

ადამიანის ჯამრთელობისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად მიიღოს უფრო მკაცრი ზომები, 

ვიდრე ეს გათვალისწინებულია ამ კონვენციით, მხოლოდ იმ პირობით, რომ ეს ზომები უნდა 

შეესაბამებოდეს ამ კონვენციისა და საერთაშორისო სამართლის დდებულებებს. 
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მუხლი 16.  ტექნიკური დახმარება 
განვითარებადი ქვეყნებისა და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების მოთხოვნილებათა 

გათვალისწინებით, მხარეები ტექნიკური დახმარების გაწევის ხელშეწყობისათვის ამ კონვენციის 

შესაბამისად თანამშრომლობენ ქიმიურ ნივთიერებათა რაციონალური გამოყენებისათვის 

აუცილებელი ინფრასტრუქტურისა და პოტენციალის განვითარების მიზნით. მხარეებმა, რომლებსაც 

აქვთ ქიმიური ნივთიერებების რეგულირების უფრო დახვეწილი პროგრამები, ტექნიკური დახმარება 

უნდა გაუწიონ დანარჩენი მხარეების შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და პოტენციალის 

განვითარების სფეროში, პროფესიონალური მომზადების ჩათვლით, რათა შესაძლებელი გახდეს 

ქიმიური ნივთიერებების რაციონალური გამოყენება მთელი მათი სასიცოცხლო ციკლის 

განმავლობაში. 

 

მუხლი 17.  შეუსრულებლობა 
მხარეთა კონფერენცია უმოკლეს ვადაში, რამდენადაც ეს პრაქტიკულადაა შესაძლებელი, 

შეიმუშავებს და ამტკიცებს პროცედურებსა და საორგანიზაციო მექანიზმებს, რომელთა მიზანია, 

განსაზღვროს ამ კონვენციის დებულებების შეუსრულებლობის ფაქტი და მიიღოს ზომები იმ 

მხარეების მიმართ, რომლებიც არ იცავენ ამ დებულებებს. 

 

მუხლი 18.  მხარეთა კონფერენცია 
1. აღნიშნულით ფუძნდება მხარეთა კონფერენცია. 

2. მხარეთა კონფერენციის პირველი სხდომის ამ კონვენციის ძალაში შესვლის შემდგომ 

არაუგვიანეს ერთი წლისა ერთობლივად იწვევენ UNEP-ის აღმასრულებელი დირექტორი და FAO-ს 

გენერალური დირექტორი. შემდგომში მხარეთა კონფერენციის სხდომები მოიწვევა იმ 

პერიოდულობით, რომელსაც დაადგენს კონფერენცია. 

3. მხარეთა კონფერენციის რეგგარეშე სხდომაზე იწვევენ მაშინ, როდესაც ამას საჭიროდ ჩათვლის 

კონფერენცია ან ნებისმიერი მხარის წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, იმ პირობით, რომ ამ 

თხოვნას მხარს დაუჭერს მხარეთა არანაკლებ ერთი მესამედი. 

4. მხარეების კონფერენცია პირველ სხდომაზე კონსენსუსით ათანხმებს და იღებს როგორც 

საკუთარ, ისე სხვა დამხმარე ორგანოების საპროცედურო წესებსა და საფინანსო დებულებებს, 

რომლებიც აწესრიგებენ სამდივნოს საქმიანობას. 

5. მხარეთა კონფერენცია გამუდმებით ადევნებს თვალყურს ამ კონვენციის შესრულებას და იძლევა 

შესაბამის შეფასებას. იგი ასრულებს ამ კონვენციით მისთვის მინიჭებულ ფუნქციებს და ამ მიზნით: 

ა) მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული დამხმარე ორგანოების გარდა, ამ კონვენციის 

შესრულებისათვის აფუძნებს იმ დამხმარე ორგანოებს, რომლებსაც საჭიროდ მიიჩნევს; 

ბ) შესაბამის შემთხვევაში თანამშრომლობს კომპეტენტურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და 

სამთავრობოთაშორისო და არასამთავრობო ორგანოებთან; 

გ) განიხილავს და იღებს სხვა ნებისმიერ დამატებით ზომებს, რომლებიც შეიძლება საჭირო გახდეს 

ამ კონვენციის მიზნების მისაღწევად. 

6. მხარეთა კონფერენცია თავის პირველ სხდომაზე აფუძნებს დამხმარე ორგანოს, სახელწოდებით, 

ქიმიური ნივთიერებების განმხილველი კომიტეტი, იმ ფუნქციების შესასრულებლად, რომლებიც ამ 

კომიტეტს დაეკისრება კონვენციის შესაბამისად. ამასთან დაკავშირებით: 

ა) ქიმიური ნივთიერებების განმხილველი კომიტეტის წევრებს ნიშნავს მხარეთა კონფერენცია. 

კომიტეტი შედგება მთავრობების მიერ დანიშნული განსაზღვრული რაოდენობის ექსპერტებისაგან 
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ქიმიურ ნივთიერებათა რეგულირების დარგში. კომიტეტის წევრები ინიშნებიან სამართლიანი 

გეოგრაფიული განაწილების საფუძველზე, ამასთან უზრუნველყოფილია მხარეთა, როგორც 

განვითარებული, ისე განვითარებადი ქვეყნების, დაბალანსებული წარმომადგენლობა; 

ბ) მხარეთა კონფერენცია წყვეტს საკითხებს კომიტეტის გამგებლობის სფეროს შესახებ და მუშაობს 

ორგანიზებისა და ფუნქციონირების თაობაზე; 

გ) კომიტეტი მიმართავს ყველა აუცილებელ ზომის, რათა თავისი რეკომენდაციები მიიღოს 

კონსენსუსის საფუძველზე. თუ კონსენსუსის მიღწევის ყველა შესაძლებლობა ამოწურულია და მისი 

მიღწევა არ მოხერხდა, ასეთი რეკომენდაცია მიიღება კენჭისყრით, როგორც საბოლოო 

ღონისძიებებით, დამსწრე და კენჭისყრაში მონაწილე მხარეთა ხმათა უმრავლესობით – ორი 

მესამედით. 

7. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, მის სპეციალიზებულ დაწესებულებას და ატომური 

ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს, აგრეთვე ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელიც არ არის ამ 

კონვენციის მხარე, შეუძლიათ დაესწრონ მხარეთა კონფერენციას, როგორც დამკვირვებლები. 

ნებისმიერი სხვა ორგანოები ან დაწესებულებები, ეროვნული ან საერთაშორისო, სამთავრობო ან 

არასამთავრობო, რომელთა აქვს ამ კონვენციის მოქმედების სფეროში მუშაობის გამოცდილება და 

რომლებმაც აცნობეს სამდივნოს თავისი სურვილი, დაესწრონ მხარეთა კონფერენციას, როგორც 

დამკვირვებლები, შეიძლება დაშვებულ იქნენ ამ კონფერენციაზე, თუ ამის წინააღმდეგი არ იქნება 

სხდომაზე დამსწრე მხარეთა ერთი მესამედი. დამკვირვებლების კონფერენციაზე დაშვება და მასში 

მონაწილეობა რეგულირდება მხარეთა კონფერენციის მიერ მიღებული საპროცედურო წესით. 

 

მუხლი 19.  სამდივნო 
1. აღნიშნულით ფუძნდება სამდივნო. 

2. სამდივნოს ფუნქციებია: 

ა) მხარეთა კონფერენციისა და მისი დამხმარე ორგანოების სხდომების მოწვევის ორგანიზება და 

მათი მომსახურება არსებული მოთხოვნების შესაბამისად; 

ბ) მხარეებისათვის, პირველ რიგში, იმ მხარეებისათვის, რომლებიც არიან განვითარებადი ქვეყნები 

და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, მათივე თხოვნით, ამ კონვენციის შესრულებაში ხელის 

შეწყობა; 

გ) სხვა შესაბამისი საერთაშორისო ორგანოების სამდივნოებთან აუცილებელი კოორდინაციის 

უზრუნველყოფა; 

დ) მხარეთა კონფერენციის საერთო ხელმძღვანელობით ისეთი ადმინისტრაციული და 

სახელშეკრულებო შეთანხმებების დადება, რომლებიც შეიძლება საჭირო გახდეს მისი ფუნქციების 

ეფექტიანი შესრულებისათვის; 

ე) ამ კონვენციით გათვალისწინებული სხვა სამდივნო ფუნქციების შესრულება, აგრეთვე იმ 

ფუნქციების განხორციელება, რომლებიც შეიძლება განსაზღვროს მხარეთა კონფერენციამ. 

3. ამ კონვენციის ჩარჩოებში სამდივნო ფუნქციებს ერთობლივად ასრულებენ UNEP-ის 

აღმასრულებელი დირექტორი და FAO-ს გენერალური დირექტორი იმ შეთანხმების 

გათვალისწინებით, რომლებზედაც ისინი ერთმანეთში თანხმდებიან და რომლებსაც ამტკიცებს 

მხარეთა კონფერენცია. 

4. მხარეთა კონფერენციამ ხმათა უმრავლესობით, კენჭისყრაში მონაწილე და დამსწრე მხარეთა 

ორი მესამედი, შესაძლოა მიიღოს გადაწყვეტილება, სამდივნო ფუნქციების შესრულება დაავალოს 

ერთი ან რამდენიმე კომპეტენტურ საერთაშორისო ორგანიზაციას, თუ იგი დაასკვნის, რომ სამდივნო 

მექანიზმი ვერ ფუნქციონირებს სათანადოდ, ისე როგორც, ივარაუდებოდა. 
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მუხლი 20.  დავის გადაწყვეტა 
1. მხარეები ნებისმიერ სადავო საკითხს ამ კონვენციის განმარტებისა და გამოყენების შესახებ 

წყვეტენ მოლაპარაკებით ან ნებისმიერი სხვა მშვიდობიანი გზით, რომელსაც ისინი აირჩევენ. 

2. მხარე, რომელიც არ არის ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაცია, ამ 

კონვენციის რატიფიკაციისას, მიღებისას, დამტკიცებისას ან მასთან შეერთებისას ან ამის შემდგომ 

ნებისმიერ სხვა დროს შეუძლია დეპოზიტარს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება იმის შესახებ, 

რომ ნებისმიერი დავა ამ კონვენციის გამოყენების ან განმარტების თაობაზე უნდა დარეგულირდეს 

ქვემოთ მოყვანილი ერთი ან ორივე საშუალებით, ყველა იმ მხარის მიმართ, რომელმაც თავის თავზე 

აიღო ასეთივე ვალდებულება: 

ა) საარბიტრაჟო განხილვით, როგორც კი ეს პრაქტიკულად იქნება შესაძლებელი, იმ 

პროცედურების შესაბამისად, რომლებიც მხარეთა კონფერენციამ უნდა მიიღოს დანართით; 

ბ) დავის საერთაშორისო სასამართლოში გადაგზავნით. 

3. მხარეს რომელიც არის ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაცია, საარბიტრაჟო 

გარჩევასთან დაკავშირებით შეუძლია გააკეთოს ანალოგიური განცხადება მე-2 პუნქტის ”ა” 

ქვეპუნქტში აღნიშნული პროცედურის შესაბამისად. 

4. მე-2 პუნქტის შესაბამისად გაკეთებული განცხადება ძალაშია მისი მოქმედების ვადის 

გასვლამდე ამ განცხადების პირობების შესაბამისად, ან დეპოზიტარისათვის განცხადების 

გამოხმობის შესახებ წერილობითი შეტყობინებების შესანახად გადაცემის დღიდან სამი თვის 

გასვლამდე. 

5. განცხადების მოქმედების ვადის გასვლა, შეტყობინება გამოხმობის შესახებ ან ახალი ასეთი 

განცხადება არანაირად არ ვრცელდება იმ საქმეებზე, რომლებსაც განიხილავს საარბიტრაჟო 

სასამართლო ან საერთაშორისო სასამართლო, თუ დავის მონაწილე მხარეები ამის შესახებ არ 

შეთანხმდებიან. 

6. თუ დავის მონაწილე მხარეებმა მე-2 პუნქტის შესაბამისად არ მიიღეს იგივე ან ნებისმიერი 

პროცედურა და თუ ერთი მხარის მიერ მეორე მხარისათვის მათ შორის დავის წარმოშობის შესახებ 

შეტყობინების გაგზავნიდან თორმეტი თვის გასვლის შემდეგ მხარეებმა ვერ შეძლეს მისი გადაწყვეტა, 

ეს დავა ნებისმიერი მხარის თხოვნით გადაეცემა შემთანხმებელ კომისიას. შეთანხმებული კომისია 

წარმოადგენს მოხსენებას რეკომენდაციებით. შემთანხმებელ კომისიასთან დაკავშირებული 

დამატებითი პროცედურები შეტანილ იქნება დანართში, რომელიც მხარეთა კონფერენციამ უნდა 

მიიღოს არაუგვიანეს კონფერენციის მეორე სხდომის ჩატარების დღეს. 

 

მუხლი 21.  კონვენციის შესწორება 
1. ნებისმიერ მხარეს შეუძლია წარმოადგინოს წინადადება ამ კონვენციაში შესწორებების შეტანის 

შესახებ. 

2. ამ კონვენციაში შესატანი შესწორებები მიიღება კონფერენციის სხდომაზე. ნებისმიერი 

წარმოდგენილი შესწორების ტექსტს სამდივნო მხარეებს უგზავნის არაუგვიანეს ექვსი თვისა იმ 

სხდომის ჩატარებამდე, რომელზედაც იგეგმება მისი მიღება. სამდივნო შემოთავაზებული 

შესწორების ტექსტს ასევე უგზავნის იმ ქვეყნებს, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ამ კონვენციას, და 

დეპოზიტარს ინფორმაციისათვის. 

3. მხარეები მიმართავენ სათანადო ზომებს, რომ ნებისმიერი წარმოდგენილი შესწორება მიიღონ 

კონსენსუსის გზით. თუ კონსენსუსის მიღწევის ყველა საშუალება ამოწურულია, ხოლო შეთანხმება 
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არ არის მიღწეული, შესწორება მიიღება კენჭისყრით, დამსწრე და კენჭისყრაში მონაწილე მხარეთა 

სამი მეოთხედის უმრავლესობით. 

4. დეპოზიტარი ყველა მხარეს უგზავნის შესწორებას რატიფიკაციისათვის, მიღებისათვის ან 

დამტკიცებისათვის. 

5. დეპოზიტარს წერილობით ეცნობება შესწორების რატიფიკაციის, მიღებისა და დამტკიცების 

შესახებ. მე-3 პუნქტის შესაბამისად მიღებული შესწორება მისი მიმღები მხარეებისათვის ძალაში 

შედის რატიფიკაციის, მიღების ან დამტკიცების შესახებ დოკუმენტის შესაბამისად ჩაბარებიდან 

ოთხმოცდამეათე დღეს ან მხარეთა არანაკლებ სამი მეოთხედის მიერ მისი დამტკიცების შემთხვევაში. 

შემდგომში ნებისმიერი სხვა მხარესათვის შესწორება ძალაში შედის ამ მხარის მიერ შესწორების 

რატიფიკაციის, მიღების ან დამტკიცების შესახებ დოკუმენტის შესანახად ჩაბარებიდან 

ოთხმოცდამეათე დღეს. 

 

მუხლი 22.  დანართების მიღება და მათში ცვლილებების შეტანა 
1. ამ კონვენციის დანართი მისი განუყოფელი ნაწილია და თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ამ 

კონვენციის დამოწმება იმავდროულად გულისხმობს მისი ნებისმიერი დანართის დამოწმებას. 

2. დანართში აღნიშნულია პროცედურული, სამეცნიერო, ტექნიკური ან ადმინისტრაციული 

საკითხები. 

3. ამ კონვენციის დამატებითი დანართების წარდგენა, მიღება და ძალაში შესვლა ხორციელდება 

შემდეგი პროცედურით: 

ა) დამატებითი დანართების წარდგენა და მიღება ხდება 21-ე მუხლი ს პირველი, მე-2 და მე-3 

პუნქტებში აღნიშნული პროცედურების შესაბამისად; 

ბ) ნებისმიერმა მხარემ, რომელსაც არ შეუძლია მიიღოს დამატებითი დანართი, დეპოზიტარს ამის 

შესახებ უნდა აცნობოს წერილობით, დეპოზიტარის მიერ ამ დანართის მიღების შესახებ 

შეტყობინების დღიდან ერთი წლის განმავლობაში. დეპოზიტარი დაუყოვნებლივ აცნობებს სხვა 

მხარეებს ასეთი შეტყობინების მიღების შესახებ. მხარეს შეუძლია უკან გამოითხოვოს ადრე 

გაგზავნილი შეტყობინება დამატებითი დანართის მიუღებლობის შესახებ, რის შემდეგაც ამ 

მხარისათვის დანართი ძალაში შედის მე-3 პუნქტის ,,გ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად; 

გ) დეპოზიტარის მიერ დამატებითი დანართის მიღების შესახებ შეტყობინების თარიღიდან ერთი 

წლის გასვლის შემდეგ ეს დანართი ძალაში შედის ყველა იმ მხარისათვის, რომლებმაც არ 

წარმოადგინეს შეტყობინება ამ პუნქტის ,,ბ” ქვეპუნქტის შესაბამისად. 

4. წინადადებები ამ კონვენციის დანართებში, გარდა III დანართისა, შესწორებების შეტანისა და 

ძალაში შესვლის შესახებ რეგულირდება იმ პროცედურის ანალოგიური პროცედურით, რომელიც 

გათვალისწინებულია ამ კონვენციის დამატებითი დანართის წარდგენის, მიღებისა და ძალაში 

შესვლის შემთხვევაში. 

5. III დანართში შესწორებების შეტანის შესახებ წინადადების წარდგენისათვის, მიღებისა და 

ძალაში შესვლისათვის გამოიყენება შემდეგი პროცედურები: 

ა) III დანართში შეტანილი შესწორების წარდგენა ხდება მე-5-9 მუხლებსა და 21-ე მუხლის მე-2 

პუნქტში აღნიშნული პროცედურების შესაბამისად; 

ბ) მხარეთა კონფერენციას თავისი გადაწყვეტილება შესწორებების მიღების შესახებ გამოაქვს 

კონსენსუსის საფუძველზე; 

გ) დეპოზიტარი დაუყოვნებლივ აცნობებს ყველა მხარეს III დანართში შესწორების შეტანის 

გადაწყვეტილების შესახებ. ყველა მხარისათვის შესწორებები ძალაში შედის გადაწყვეტილებაში 

მითითებული თარიღიდან. 
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6. თუ დამატებითი დანართი ან დანართის შესწორება მოითხოვს ამ კონვენციაში შესწორებების 

შეტანის, ასეთი დამატებითი დანართი ან შესწორება ძალაში შედის მხოლოდ ამ კონვენციის 

შესწორების ძალაში შესვლის შემდგომ. 

 

მუხლი 23.  კენჭისყრა 
1. ამ კონვენციის თითოეულ მხარეს აქვს ერთი ხმა, გარდა მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 

გამონაკლისისა. 

2. ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაცია თავის კომპეტენციას მოკუთვნებულ 

საკითხებზე იყენებს ხმის უფლებას. მას აქვს იმდენი ხმა, რამდენი მისი წევრი სახელმწიფოცაა ამ 

კონვენციის მხარე. ასეთი ორგანიზაცია არ იყენებს თავისი ხმის უფლებას, თუ მისი წევრი 

სახელმწიფოები სარგებლობენ თავისი ხმის უფლებით, და პირიქით. 

3. ამ კონვენციის მიზნებისათვის ტერმინი „მხარეები, რომლებიც ესწრებიან და მონაწილეობენ 

კენჭისყრაში” ნიშნავს მხარეებს, რომლებიც ესწრებიან და ამ კენჭისყრისას რაიმე გადაწყვეტილებას 

მხარს უჭერენ ან ეწინააღმდეგებიან. 

 

მუხლი 24.  ხელმოწერა 
ეს კონვენცია ხელმოსაწერად ღიად გამოცხადდა ყველა სახელმწიფოსა და ეკონომიკური 

ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაციისათვის როტერდამში 1998 წლის 11 სექტემბერს და 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სათავო ორგანიზაციებში, ნიუ-იორკში, 1998 წლის 12 

სექტემბრიდან 1999 წლის 10 სექტემბრამდე. 

 

მუხლი 25.  რატიფიკაცია, მიღება, დამტკიცება ან შეერთება 
1. ეს კონვენცია ექვემდებარება სახელმწიფოებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური 

ორგანიზაციების მიერ რატიფიკაციას, მიღებას ან დამტკიცებას. იგი ღიაა სახელმწიფოებისა და 

ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაციების შეერთებისათვის ამ კონვენციის 

ხელმოსაწერად დახურვის თარიღიდან მეორე დღეს. დოკუმენტები რატიფიკაციის, მიღების, 

დამტკიცების ან შეერთების თაობაზე შესანახად გადაეცემა დეპოზიტარს. 

2. ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალურ ორგანიზაციას, რომელიც ხდება ამ კონვენციის მხარე, 

მაშინ, როდესაც არც ერთი მისი წევრი სახელმწიფო არ არის მხარე, ეკისრება ამ კონვენციით 

გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება. თუ ასეთი ორგანიზაციის ერთი ან რამდენიმე წევრი 

სახელმწიფო კონვენციის მხარეა, ეს ორგანიზაცია და მისი წევრი სახელმწიფოები განიხილავენ 

კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებულ თავის 

მოვალეობებს. ასეთ შემთხვევებში ორგანიზაციასა და მის წევრ სახელმწიფოებს არ შეუძლიათ 

ერთდროულად განახორციელონ ამ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები. 

3. ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაცია თავის დოკუმენტში რატიფიკაციის, 

მიღების, დამტკიცების ან შეერთების შესახებ აღნიშნავს თავის კომპეტენციას მიკუთვნებულ, ამ 

კონვენციით რეგულირებად საკითხებს. ნებისმიერი ასეთი ორგანიზაცია დეპოზიტარს აგრეთვე 

უგზავნის შეტყობინებას, რომელიც, თავის მხრივ, მხარეებს აწვდის ინფორმაციას მისი კომპეტენციის 

სფეროსთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილების შესახებ. 
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მუხლი 26.  ძალაში შესვლა 
1. ეს კონვენვია ძალაში შედის რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების ან შეერთების შესახებ 

ორმოცდამეათე დოკუმენტის შესანახად გადაცემიდან 90-ე დღეს. 

2. თითოეული მხარისათვის ან ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაციისათვის, 

რომელიც მოახდენს ამ კონვენციის რატიფიცირებას, მიღებას ან დამტკიცებას ან შეუერთდება მას 

რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების ან მიერთების შესახებ ორმოცდამეათე დოკუმენტის 

შესანახად გადაცემის შემდეგ, კონვენცია ძალაში შედის ამ სახელმწიფოს ან ეკონომიკური 

ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაციის მიერ რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების ან 

შეერთების შესახებ ტავისი დოკუმენტის შესანახად გადაცემიდან 90-ე დღეს. 

3. პირველი და მე-2 პუნქტების მიზნებისათვის ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელსაც შესანახად 

გადასცემს ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაცია, არ განიხილება ამ 

ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების მიერ გადაცემული დოკუმენტების დამატებით დოკუმენტად. 

 

მუხლი 27.  დათქმა 
ამ კონვენციის მიმართ ნებისმიერი დათქმა დაუშვებელია. 

 

მუხლი 28.  კონვენციიდან გამოსვლა 
1. მხარე მისთვის ამ კონვენციის ძალაში შესვლიდან 3 წლის შემდეგ ნებისმიერ დროს შეუძლია 

გავიდეს კონვენციიდან, რის შესახებაც წერილობით აცნობებს დეპოზიტარს. 

2. ნებისმიერი ასეთი გასვლა ძალაში შედის დეპოზიტარის მიერ შეტყობინების მიღების დღიდან 

ერთი წლის განმავლობაში ან იმ უფრო გვიანდელი თარიღიდან, რომელიც შეიძლება მითითებული 

იყოს შეტყობინებაში. 

 

მუხლი 29.  დეპოზიტარი 
ამ კონვენციის დეპოზიტარია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი. 

 

მუხლი 30.  აუთენტური ტექსტი 
ამ კონვენციის ორიგინალი, რომლის ტექსტებიც შესრულებული ინგლისურ, არაბულ, ესპანურ, 

ჩინურ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე, ითვლება ავთენტურ ტექსტებად. შესანახად გადაეცემა 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. 

 რის დასადასტურებლადაც  

ქვემორე ხელის მომწერებმა, საამისოდ დადგენილი წესით უფლებამოსილებმა, ხელი მოაწერეს ამ 

კონვენციას. 

 

 შესრულებულია როტერდამში ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი წლის სექტემბრის მეათე დღეს. 

 

I დანართი 

იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებული მოთხოვნები, რომელიც მოცემულია მე-5 

მუხლის შესაბამისად წარმოდგენილ შეტყობინებებში 
შეტყობინებები უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

1. თვისებები, იდენტიფიკაცია და გამოყენების ინფორმაცია: 
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ა) საერთო სახელწოდება; 

ბ) ქიმიური სახელწოდება საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ნომენკლატურის ჩარჩოებში 

(მაგალითად, თეორიული და გამოყენებითი ქიმიის საერთაშორისო კავშირი – IUPAC), ასეთი 

ნომენკლატურის არსებობის შემთხვევაში; 

გ) სავაჭრო დასახელებები და ნაერთების დასახელებები; 

დ) კოდის ნომრები: ქიმიაში ანალიტიკური მიმოხილვის მომზადების სამსახურის (KAC) ნომრები, 

საბაჟო კოდების შეთანხმებული სისტემა და სხვა ნომრები; 

ე) ინფორმაცია საშიშროების კლასიფიკაციის შესახებ, თუ ქიმიურ ნივთიერებაზე ვრცელდება 

კლასიფიკაციის მოთხოვნები; 

ვ) გამოყენების სახე ან სახეები; 

ზ) ფიზიკო-ქიმიური, ტოქსიკოლოგიური და ეკოტოქსიკოლოგიური თვისებები. 

2. საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილება: 

ა) ინფორმაცია საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილების შესახებ: 

ა.ა) საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილების რეზიუმე; 

ა.ბ) სარეგლამენტაციო დოკუმენტის დამოწმება; 

ა.გ) საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილების ძალაში შესვლის თარიღი; 

ა.დ) ცნობა იმის შესახებ, იყო თუ არა საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილება მიღებული 

რისკის/საშიშროების შეფასების საფუძველზე, და შესაბამისად, ამ შეფასების შესახებ ინფორმაცია, 

სათანადო დოკუმენტაციის მითითებით; 

ა.ე) საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილების მიღების მიზეზი, რომლებიც უკავშირდება 

ადამიანის, მათ შორის, მომხმარებლებისა და მუშების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის 

საკითხებს; 

ა.ვ) ადამიანის, მათ შორის, მომხმარებლებისა და მუშების, ჯანმრთელობისათვის ან გარემოსათვის 

შესაძლო იმ საშიშროებისა და რისკის მიმოხილვა, რომელიც დაკავშირებულია ქიმიურ 

ნივთიერებებთან და საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილების მიღებით გამოწვეული შედეგების 

განხილვა; 

ბ) გამოყენების კატეგორია ან კატეგორიები, რომლის საფუძველზედაც მიღებულ იქნა საბოლოო 

სარეგლამენტაციო დადგენილება თითოეული კატეგორიის მიხედვით: 

ბ.ა) გამოყენების სახე ან სახეები, რომლებიც აკრძალულია საბოლოო სარეგლამენტაციო 

დადგენილების შესაბამისად; 

ბ.ბ) გამოყენების სახე ან სახეები, რომლებიც კვლავინდებურად ნებადართულია; 

ბ .გ) წარმოებული, იმპორტირებული, ექსპორტირებული და გამოყენებული ქიმიური 

ნივთიერებების მოცულობის შეფასება, ასეთი შეფასების არსებობის შემთხვევაში; 

გ) შეძლებისდაგვარად იმის მითითება, რამდენად აქტუალური შეიძლება იყოს საბოლოო 

სარეგლამენტაციო დადგენილება სხვა ქვეყნებისა და რეგიონებისათვის; 

დ) ნებისმიერი სხვა შესაბამისი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს:  

დ.ა) საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილების მიღებასთან დაკავშირებული სოციალურ-

ეკონომიკური შედეგების შეფასებას; 

დ.ბ) ინფორმაციას ალტერნეტივებისა და მათთან დაკავშირებული რისკის შესახებ, ასეთი 

ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში, როგორიცაა, მაგალითად: 

-სოფლის მეურნეობის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის კომპლექსური სტრატეგია; 

-საწარმოო მეთოდები და პროცესები, მათ შორის, ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიები. 
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II დანართი 

აკრძალული ან მკაცრი შეზღუდული ქიმიური ნივთიერებების III დანართის შეტანის 

კრიტერიუმები 
 

 ქიმიური ნივთიერებების განმხილველი კომიტეტი სამდივნოს მიერ მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად გამოგზავნილი შეტყობინებების შესწავლისას: 

ა) ადასტურებს, რომ საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილება მიღებულ იქნა ადამიანის 

ჯანმრთელობის ან გარემოს დაცვის მიზნით; 

ბ) ადგენს, რომ საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილება მიღებულ იქნა რისკის შეფასების 

შედეგების საფუძველზე. ეს შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს სამეცნიერო მონაცემების მიმოხილვას 

შესაბამისი მხარისათვის განსაკუთრებით აქტუალური პირობების გათვალისწინებით, ამიტომ 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან ნათელი უნდა იყოს, რომ: 

ბ.ა) მონაცემები მიღებულია მეცნიერულად აღიარებული მეთოდებით; 

ბ.ბ) მონაცემთა მიმოხილვა ჩატარებულია და დოკუმენტურად გაფორმებულია საყოველთაოდ 

აღიარებული სამეცნიერო პრინციპებისა და პროცედურების დაცვით; 

ბ.გ) საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილება ეფუძნება რისკის შეფასების შედეგებს 

დადგენილების მიმღები მხარისათვის განსაკუთრებით აქტუალური პირობების გათვალისწინებით; 

გ) განსაზღვრავს, იძლევა თუ არა საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილება იმის საკმაო 

საფუძველს, რომ ქიმიური ნივთიერება შეყვანილ იქნეს III დანართში შემდეგი გარემოებების 

გათვალისწინებით: 

გ.ა) თუ გამოიწვია საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილების მიღებამ ან, როგორც 

მოსალოდნელია, გამოიწვევს მოცემული ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების მოცულობის ან მისი 

გამოყენების სახეების რაოდენობის შემცირებას; 

გ.ბ) თუ გამოიწვია საბოლოო სარეგლამენტაციო დადგენილების მიღებამ ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის და გარემოსათვის შესაძლო რისკის ფაქტობრივი შემცირება ან, როგორც 

მოსალოდნელია, მნიშვნელოვანი შემცირება იმ მხარის ტერიტორიაზე, რომელმაც წარმოადგინა 

შეტყობინება; 

გ.გ) თუ გამოიყენება ის მოსაზრებები, რომლებიც საფუძვლად დაედო საბოლოო 

სარეგლამენტაციო დადგენილების მიღებას, მხოლოდ შეზღუდულ გეოგრაფიულ რაიონებში ან სხვა 

შეზღუდულ გარემოებებში; 

გ.დ) თუ არსებობს ამ ქიმიური ნივთიერებებით საერთაშორისო დონეზე ვაჭრობის გაგრძელების 

დამადასტურებელი ფაქტები; 

გ.დ) თუ არსებობს ამ ქიმიური ნივთიერებებით საერთაშორისო დონეზე ვაჭრობის გაგრძელების 

დამადასტურებელი ფაქტები; 

დ) ითვალისწინებს, რომ წინასწარგანზრახული არასწორი გამოყენება თავისთავად არ არის 

საკმარისი საფუძველი ქიმიური ნივთიერებების III დანართში შესატანად. 
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III დანართი 

ქიმიური ნივთიერებები, რომლებზედაც ვრცელდება წინასწარ დასაბუთებული 

თანხმობის პროცედურა 
 

ქიმიური ნივთიერება  KAC შესაბამისი ნომერი კატეგორია 

2,4,5-ტ 93-76-5 პესტიციდი 

ალდრინი 309-00-2 პესტიციდი 

კაპტაფოლი 2425-06-1 პესტიციდი 

ქლორდანი 57-74-9 პესტიციდი 

ქლორდიმეფორმი 6164-98-3 პესტიციდი 

ქლორბენზილატი 510-15-6 პესტიციდი 

DDT 50-29-3 პესტიციდი 

დილდრინი 60-57-1 პესტიციდი 

დინოსები და დინოსების მარილი 88-85-7 პესტიციდი 

1,2-დიბრომეთანი (EDB) 106-93-4 პესტიციდი 

ფლორაცეტამიდი 640-19-7 პესტიციდი 

HCH(შერეული იზომერი) 608-73-1 პესტიციდი 

ჰეპტაქლორი 76-44-8 პესტიციდი 

ჰექსაქლორობენზინი 118-74-1 პესტიციდი 

ლინდანი 58-89-9 პესტიციდი 

ვერცხლისწყლის შენაერთი არაორგანული 

ვერცხლისწყლის შენაერთი, ალკილ 

ვერცხლისწყლის შენაერთები დიალკიოქსი 

ალკილის და არილ ვერცხლისწყლის შენაერთი 

 პესტიციდი 

პენტაქლოროფენოლი 87-86-5 პესტიციდი 

მონოქროტოფოსი (ნივთიერების გამხსნელი სითხის, 

რომელიც შეიცავს 600გ აქტიური ინგრედიენტს 

ლიტრზე) 

6923-22-4 პესტიციდი 

მეთამოდოფოსი (ნივთიერების გამხსნელი სითხით, 

რომელიც შეიცავს 600გ აქტიურ ინგრედიენტს 

ლიტრზე) 

10265-92-6 რამდენიმე 

სახიფათო 

პესტიციდი 

ფოსფამიდონი (ნივთიერების გამხსნელი სითხით, 

რომელიც შეიცავს 1000გ აქტიურ ინგრედიენტს 

ლიტრზე) 

13171-21-6 ((E) და (Z) 

იზომერების ნარევი) 

23783-98-4 

((Z)-იზომერი)  

297-99-4 

((E)-იზომერი) 

რამდენიმე 

სახიფათო 

პესტიციდი 
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მეთილ-პარატიონი (ემულსირებული კონცეტრანტი 

(EC) 19.5%, 40%, 50%, 60% აქტიური ინგრედიენტით 

და მტვერი, რომელიც შეიცავს 1.5%, 2%, და 3% 

აქტიურ ინგრედიენტს) 

298-00-0 რამდენიმე 

სახიფათო 

პესტიციდი 

პარატიონი (ნებისმიერ ფორმაში - აეროზოლები, 

პუდრა (DP), ემულსირებული კონცენტრატები (EC), 

გრანულები (GR) და ტენიენი პუდრა (WP)-ამ 

ნივთიერების შემცველობაში, გარდა კაფსულების 

სუსპენზიებისა (CS)) 

56-38-2 რამდენიმე 

სახიფათო 

პესტიციდი 

ქროსიდოლიტი 12001-28-4 საწარმო 

პოლიბრომინატის ბიფენილები 

(PBB) 

36355-01-4 (ჰექსა-) 

27858-07-7 (ოქტა-) 

13654-09-6 (დეკა-) 

საწარმო 

პოლიქლორინული ტერფენილები (PCT) 61788-33-8 საწარმო 

თრის (2,3-დიბრომოპროპილ) 126-72-7  

 

 

IV დანართი 

განსაკუთრებით საშიში პესტიციდური ნაერთების III დანართში შეტანის შესახებ 

ინფორმაცია და კრიტერიუმები 
 

ნაწილი 1. დოკუმენტაციები, რომელიც უნდა წარმოადგინოს შემომთავაზებელმა მხარემ 

მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილ წინადადებებს თან უნდა ერთოდეს 

დოკუმენტაცია, რომელიც შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას: 

ა) საშიში პესტიციდური ნაერთის სახელწოდება; 

ბ) აქტიური ინგრედიენტის ან ნაერთში ინგრედიენტების სახელწოდებები; 

გ) ნაერთში აქტიური ინგრედიენტის შედარებითი მოცულობა; 

დ) ნაერთის ტიპი; 

ე) სავაჭრო სახელწოდება და მწარმოებლების სახელწოდება, თუ ასეთები არსებობენ; 

ვ) შემომთავაზებელი მხარის ტერიტორიაზე ნაერთის გამოყენების ფართოდ გავრცელებული და 

აღიარებელი სახეები; 

ზ) პრობლემასთან დაკავშირებული ინციდენტის დეტალური აღწერა, მათ შორის, არასასურველი 

შედეგებისა და იმის აღწერა, თუ როგორ გამოიყენებოდა პესტიციდური ნაერთი; 

თ) ნებისმიერი სარეგლამენტაციო, ადმინისტრაციული ან სხვა სახის ზომები, რომლებიც 

მიღებულია ან მსგავსი ინციდენტების განმეორების შემთხვევაში მიღებულ იქნება შემომთავაზებელი 

მხარის მიერ. 
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ნაწილი II. ინფორმაცია, რომელსაც შეაგროვებს სამდივნო 

მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად სამდივნო აგროვებს ნაერთის შესახებ სათანადო 

ინფორმაციას, მათ შორის: 

ა) მონაცემებს ნაერთის ფიზიკო-ქიმიური, ტოქსიკოლოგიური და ეკოტოქსიკოლოგიური 

თვისებების შესახებ; 

ბ) ინფორმაციას სხვა ქვეყნებში გადამუშავებასთან ან გამოყენებასთან დაკავშირებით არსებული 

შეზღუდვების შესახებ; 

გ) ინფორმაციას სხვა სახელმწიფოებში ნაერთთან დაკავშირებული ინციდენტის შესახებ; 

დ) სხვა მხარეების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 

მოწოდებულ ან სხვა შესაბამისი, ეროვნული ან საერთაშორისო წყაროებიდან მოპოვებულ 

ინფორმაციას; 

ე) არსებული რისკის ან/ და საშიშროების შეფასებას; 

ვ) ინფორმაციას, თუ იგი არსებობს, რომელიც მოუთითებს ნაერთის გამოყენების მასშტაბებზე, 

მაგალითად, რეგისტრაციების რაოდენობა ან წარმოების მოცულობა ან გაყიდული ნაერთის ოდენობა; 

ზ) განსახილველი პესტიციდის სხვა ნაერთებს და ინფორმაციას მათთან დაკავშირებული 

ინციდენტების შესახებ, თუ ასეთი არსებობს; 

თ) სოფლის მეურნეობის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის ალტერნატიულ მეთოდებს; 

ი) სხვა ინფორმაციას, რომელიც ქიმიური ნივთიერებების განმხილველმა კომიტეტმა შეიძლება 

განსაზღვროს, როგორც ამ საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაცია. 

 

 

ნაწილი III. განსაკუთრებით საშიში პესტიციდური ნაერთების III დანართში შეტანის 

კრიტერიუმები 

ქიმიური ნივთიერებების განმხილველი კომიტეტი სამდივნოს მიერ მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად გამოგზავნილი წინადადების განხილვისას მხედველობაში იღებს შემდეგ ფაქტორებს: 

ა) იმ მონაცემების საიმედოობას, რომლებიც მოწმობენ, რომ ნაერთის გამოყენებამ მხარის მიერ 

მიღებული ან ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკის შესაბამისად გამოიწვია რეგისტრირებული 

შემთხვევები; 

ბ) ასეთი შემთხვევების აქტუალურობა იმ ქვეყნებში, რომლებსაც ახასიათებთ ანალოგიური 

კლიმატი, ნივთიერებების გამოყენების პირობები და თავისებურებები; 

გ) ტექნოლოგიებთან და მეთოდებთან დაკავშირებული დამუშავების ან გამოყენების შეზღუდვები, 

რომლებიც შესაძლოა არ იყოს რაციონალურად ან ფართოდ გამოყენებული სათანადო 

ინფრასტრუქტურის არმქონე სახელმწიფოებში; 

დ) რეგისტრირებული შემთხვევების მნიშვნელობა გამოყენებული ნაერთის მოცულობიდან 

გამომდინარე; 

ე) წინასწარგანზრახული არასწორი გამოყენება თავისთავად არ არის საკმარისი საფუძველი 

ქიმიური ნივთიერების III დანართში შესატანად. 
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V დანართი 

იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებული მოთხოვნები, რომელსაც შეიცავს შეტყობინება 

ექსპორტის შესახებ 

1. შეტყობინება ექსპორტის შესახებ შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას: 

ა) ექსპორტიორი და ინპორტიორი მხარეების შესაბამისი დანიშნული ეროვნული ორგანოების 

სახელწოდება და მისამართი; 

ბ) იმპორტიორი მხარის ტერიტორიაზე საექსპორტო მიწოდების განხორციელების სავარაუდო 

თარიღი; 

გ) აკრძალული ან მკაცრად შეზღუდული ქიმიური ნივთიერების სახელწოდება და I დანართში 

მითითებული საინფორმაციო მასალების რეზიუმე, რომლებიც უნდა წარედგინოს სამდივნოს მე-5 

მუხლის შესაბამისად. თუ ნაერთში ან ნარევში არის ერთზე მეტი მსგავსი ქიმიური ნივთიერება, ასეთი 

ინფორმაცია სამდივნოს წარედგინება თითოეული ქიმიური ნივთიერების შესახებ; 

დ) განცხადება, რომელშიც მითითებულია ქიმიური ნივთიერებების სავარაუდო კატეგორია, თუ 

იგი ცნობილია, და იმპორტიორი მხარის ტერიტორიაზე ამ კატეგორიის ფარგლებში მისი სავარაუდო 

გამოყენების სახე; 

ე) ინფორმაცია უსაფრთხოების ზომების შესახებ, რომლებიც მიმართულია ზემოქმედებისა და 

ქიმიური ნივთიერების ნარჩენების შესამცირებლად; 

ვ) ნარევის ან ნაერთის შემთხვევაში მიეთითება აკრძალული ან მკაცრად შეზღუდული 

ნივთიერების ან ნივთიერებების კონცენტრაცია; 

ზ) იმპორტიორის სახელწოდება და მისამართი; 

თ) ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც აქვს ექსპორტიორი მხარის დანიშნულ 

ეროვნულ ორგანოს და რომელიც შეიძლება დაეხმაროს იმპორტიორი მხარის დანიშნულ ეროვნულ 

ორგანოს. 

2. პირველ პუნქტში აღნიშნული ინფორმაციის გარდა, ექსპორტიორი მხარე იმპორტიორი მხარის 

მოთხოვნის შემთხვევაში წარადგენს I დანართით განსაზღვრულ დამატებით ინფორმაციას. 

 

 

 

 

მინამატას კონვენცია  ვერცხლისწყლის შესახებ 
 

მინამატას კონვენცია აწესებს რიგ ვალდებულებებს სხვადასხვა წარმოებიდან ვერცხლისწყლის 

გავრცელებაზე, ვერცხლისწყლის შემცველი პროდუქტების გამოყენებასა და წარმოებაზე, ექსპორტსა 

და იმპორტზე, ასევე ოქროს მცირემასშტაბიან მოპოვებაზე, რომელიც ვერცხლისწყლის გავრცელების 

ერთ-ერთ წყაროს წარმოადგენს. 

2013 წლის ოქტომბერში საქართველომ ხელი მოაწერა ვერცხლისწყლის შესახებ მინამატას 

კონვენციას; 
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დირექტივები 
 

ნარჩენების მართვის სფეროში გასატარებელი ღონისძიებები მოცემულია ევროკავშირ-საქართველოს 

ასოცირების შეთანხმების  (ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს 

მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს 

შორის - მიღებულია 27/06/2014)  XXVI  დანართში: 

2008 წლის 19 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008/98/EC  დირექტივა 

ნარჩენების შესახებ   

 

გამოიყენება ამ დირექტივის შემდეგი დებულებები: 

 

-  ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური ორგანო(ებ)ის განსაზღვრა; 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან სამი წლის ვადაში. 
 

 

 

- ნარჩენების მართვის გეგმების მომზადება  ნარჩენების  ხუთსაფეხურიანი იერარქიის 

შესაბამისად და  ნარჩენების პრევენციის პროგრამების შემუშავება (თავი V, 29(4) მუხლის 

გარდა); 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში. 
 

 

 

- ხარჯების ამოღების მექანიზმის შემუშავება „დამაბინძურებელი იხდის“ პრინციპზე 

დაყრდნობით (მუხლი 14); 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან შვიდი წლის ვადაში. 
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- სანებართვო სისტემის შექმნა ისეთი ობიექტებისათვის, რომლებიც ეწევიან ნარჩენების 

განთავსებისა და აღდგენის ოპერაციებს და იღებენ სპეციალურ ვალდებულებებს სახიფათო 

ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით (თავი IV). 

 

 

 

- ნარჩენების შემგროვებელი და გადამზიდავი დაწესებულების  და საწარმოების   

რეგისტრაციის შემოღება (თავი IV). 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან ოთხი წლის ვადაში. 
 

 

  

 

1999 წლის 26 აპრილის საბჭოს 1999/31/EC  დირექტივა ნაგავსაყრელების შესახებ  (EC) 

N 1882/2003 რეგულაციით შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად   
 

გამოიყენება ამ დირექტივის შემდეგი დებულებები: 
 

- ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური ორგანო(ებ)ის განსაზღვრა. 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან სამი წლის ვადაში. 
 

 

 - ნაგავსაყრელების  კლასიფიკაცია (მუხლი 4); 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში. 
 

 

- ეროვნული სტრატეგიის შემუშავება, რომლითაც შემცირდება ნაგავსაყრელზე   

ბიოდეგრადირებადი მუნიციპალური ნარჩენების მოხვედრა  (მუხლი 5). 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში. 
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ვადა: ამ დირექტივის 5(1) მუხლის დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე 

შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში 

ასოცირების საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას ნაგავსაყრელზე მოსახვედრი   

ბიოდეგრადირებადი მუნიციპალური ნარჩენების შემცირების თარიღისა და პროცენტული 

მაჩვენებლის შესახებ,   ასევე განსაზღვრავს საანგარიშო წელს. ამ დირექტივის მუხლი 5(3) 

და 5(4) შესრულდება წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან რვა წლის ვადაში. 
 

 

 

- ნაგავსაყრელებზე ნარჩენების მიღების პროცედურების, განაცხადის შეტანისა  და 

სანებართვო  სისტემის ჩამოყალიბება (მუხლი 5-7, 11, 12 და 14, გარდა მუხლის 7 (i) იმ 

ნაწილისა, რომელიც შეეხება 8 (a) (iv) მუხლით განსაზღვრულ მოთხოვნებს).  

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში. 
 

 

 

- დადგინდეს  კონტროლის და მონიტორინგის პროცედურები ნაგავსაყრელების 

ოპერირების, დახურვის და დახურვის შემდგომ ფაზებში მოვლის პროცედურების შესახებ  

(მუხლი 12 და 13). 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში. 
 

 

 

- არსებული ნაგავსაყრელებისათვის  პირობათა  გეგმების შემუშავება (მუხლი 14). 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში. 
 

 

 

- ხარჯთაღრიცხვის მექანიზმების შემუშავება, რომელიც ითვალისწინებს ნაგავსაყრელის 

მოწყობასა და ოპერირებას, და რამდენადაც შესაძლებელია, დახურვასა და დახურვის 

შემდგომ   მოვლა-პატრონობის პროცედურებს (მუხლი 10,  გარდა მუხლის 8 (a) იმ ნაწილისა, 

რომელიც ეხება 8 (a) (iv) მუხლით განსაზღვრულ მოთხოვნებს) 
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ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან რვა წლის ვადაში. 
 

 

 

-  ნაგავსაყრელზე განთავსებამდე გარკვეული ნარჩენების დამუშავების უზრუნველყოფა  

(მუხლი 6).  

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან რვა წლის ვადაში. 
 

 

 

 

2006 წლის 15 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/21/EC დირექტივა 

მოპოვებითი მრეწველობიდან წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის შესახებ 
 
 

გამოიყენება ამ დირექტივის შემდეგი დებულებები: 

 

- ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური ორგანო(ებ)ის განსაზღვრა; 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან სამი წლის ვადაში. 
 

 

- ოპერატორების მიერ ნარჩენების მართვის გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა; 

ნარჩენების გადამამუშავებელი  საწარმოების იდენტიფიკაცია და კლასიფიკაცია  (მუხლები 

4 და 9 და დანართი III, პირველი პუნქტი). 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში. 
 

 

 

- სანებართვო, ინსპექტირებისა და ფინანსური გარანტიების  სისტემის ჩამოყალიბება 

(მუხლები 7 და 17). 
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ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში. 
 

 

 

- სამთო-მოპოვებითი სამუშაოების შედეგად დარჩენილი კარიერების მართვისა და 

მონიტორინგის პროცედურების შემუშავება (მუხლი 10) 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში. 
 

 

 

- სამთო-მოპოვებითი ნარჩენების მოპოვების შედეგად არსებული ადგილების   დახურვისა 

და დახურვის შემდგომი პროცედურების შემუშავება (მუხლი 12). 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში. 
 

 

 

- დახურული სამთო-მოპოვებითი ნარჩენების მომპოვებელი ადგილების ინვენტარიზაცია 

(მუხლი 20). 

 

ვადა: ამ დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს  წინამდებარე შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის ვადაში. 
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წყაროები: 
 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1485058?publication=0 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/112708?publication=0 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/43702?publication=0 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1245079?publication=0 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1480847?publication=0 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/44200?publication=0 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2250269?publication=0 

http://www.parliament.ge/ge/gavigot-meti-evrokavshirtan-asocirebis-shetanxmebis-

shesaxeb/associationagreement1 

http://www.parliament.ge/uploads/other/22/22585.pdf 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959?publication=0 

 

 
გამოცემაზე მუშაობდნენ აკაკი ფანჩულიძე და მარიკა ფიროსმანაშვილი 

რედაქტორი: მარიკა ფიროსმანაშვილი 

 

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები - 

საქართველო 

საქართველო, თბილისი, სლავა მეტრეველის 4/6 

ელ-ფოსტა: info@greens.ge 

ვებ-გვერდი: www.greens.ge 
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