ევროკავშირის
ასოცირების ხელშეკრულების

გზამკვლევი
სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის

პროექტი ხორციელდება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტ
რის (EPRC)   მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტ
 იტუტის
(EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლ
 ებში.
პუბლიკაციის დამზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის
მხარდაჭერის შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშო
რისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.
პუბლიკაციის შინაარსზ
 ე პასუხისმგ
 ებელია ეკონომიკური პოლიტი
კის კვლევის ცენტრი (EPRC). ის შესაძლოა არ გამოხატავდეს US
AID-ის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ან/დ
 ა EWMI-ს
შეხედულებებს.

ევროკავშირის ასოცირების
ხელშეკრულების ზოგადი სარგებელი
500 მილიონიან ბაზარზე
წვდომა, გამოიწვევს საგარეო
ვაჭრობის და შესაბამისად, 		
ექსპორტის სტაბილურ ზრდას

საქართველოს ექსპორტი ევროკავშირში და რუ
სეთში (2005-2015 წლები), მილიონი აშშ დოლარი
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პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების ზრდა
ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში
განხორციელებული პირდაპირი უცხოურ
 ი ინ

2015 წელს ევროკავშირის ქვეყ
ნებში საქართველოს ექსპ
 ორტმა
მთელი ექსპ
 ორტის 29.3% შეადგი
ნა, მაშინ როდესაც 2010 წელს ეს
მაჩვენებელი მთელი ექსპ
 ორტის
18% იყო. გრძელვადიან პერიოდში,
პროგნოზით ევროკავშირთან თავი
სუფალი ვაჭრობის შედეგად, საქარ
თველოს მთლიანი ექსპ
 ორტი 12.4%ით გაიზრდება.

ვესტიციები, მილიონი აშშ დოლარი
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2015 წელს ევროკავშირის ქვეყნები
დან განხორციელებულმა ინვესტი
ციებმა საქართველოში მთელი ინ
ვესტიციების 48% შეადგინა, ხოლო
2010 წელს მთელი ინვესტიციების
30%-ს შეადგენდა.

გავლენა სოფლის 			
მეურნეობაზე

მოქალაქეების თავისუფალი
გადაადგილება წევრი სახელ
მწიფოების ტერიტორიაზე

ქართული სოფლის მეურნეობის
პროდუქტებს გზა გაეხსნებათ ევ
როკავშირის ბაზრისკენ იმპორ
ტის გადასახადის გაუქმებით, რაც
გაზრდის მოთხოვნას მთელ რიგ
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცი
აზე.

ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში

საქართველოს თხილის ექსპ
 ორტი 		

გადმორიცხული ფულადი გზავნილების ოდე

ევროკავშირში, ათასი ტონა

ნობა, მილიონი აშშ დოლარი
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2015 წელს ევროკავშირის წევრი სა
ხელმწ
 იფოებიდან გადმორიცხული
თანხის ოდენობა მთელი ფულადი
გზავნილების 31% იყო, მაშინ როდე
საც 2010 წლისთვის ეს მაჩვენებელი
26%–ს არ აღემატებოდა.

ოპტიმისტური პოლიტიკური
და ეკონომიკური სამომავლო
გეგმები
წინასწარი გათვლებით, ევროკავშირ
თან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი
გრძელვადიან პერიოდში, გამოიწვევს
საქართველოს მშპ-ს 4.3%-ით ზრდას,
ხოლო ხელფასების 3.6%-ით ზრდას.

2015

2015 წელს თხილის ექსპ
 ორტის 83%
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში გან
ხორციელდა.
ქართული ღვინის ექსპ
 ორტი ევროკავშირში,
ათასი ლიტრი
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ევროკავშირთან მიღწეულ იქნა
შეთანხმ
 ება ქართული თაფლის
და მატყლის ექსპ
 ორტის შესახებ.
თაფლის ექსპ
 ორტს ბოლო წლებში
მზარდი ტენდენცია გააჩნია: ექს
პორტმა 2005 წელს 0.7 ტონა, ხოლო
2015 წლისთვის 8.3 ტონა შეადგინა.

გავლენა ვაჭრობაზე
ასოცირების ხელშეკრულების შესა
ბამისად, საბაჟო ტარიფი მოიხსნ
 ება
საქართველოდან ექსპ
 ორტირებულ
ყველა პროდუქციაზე. შეთანხმ
 ება
ითვალისწინებს თავისუფალი ვაჭ
რობის სამი ტიპის გამონაკლისს:
1) თავისუფალი ვაჭრობა სატარიფო
განაკვეთების კვოტების ფარგლებში.
ამ კატეგორიაში შედის ერთადერთი
პროდუქტი -  ნიორი. კერძოდ, წინას
წარ განსაზღვრული წლიური კვოტის
ფარგლებში (220 ტონა), ევროკავში
რი ქართველ ექსპორტიორებს ათავი
სუფლებს საბაჟო ტარიფისგან. ხოლო
კვოტირებული ოდენობის, 220 ტონის
ზემოთ, ექსპორტიორები ჩვეულებრი
ვად გადაიხდიან საბაჟო ტარიფს.
2) პროდუქტები, რომლებზეც ჯერაც
ვრცელდება შეტანის ფასი, მაგრამ
რომელთა იმპორტის გადასახადის

ad valorem (ღირებულების შესაბამი
სი) ადვალორული კომპონენტი გაუქ
მებულია. ეს ნიშნავს, რომ აღნიშნუ
ლი გადასახადის ოდენობა არ იქნება
დამოკიდებული ექსპორტირებული
საქონლის მოცულობაზე, არამედ
დადგინდება შეტანის ფასის მიხედ
ვით. ქართველი ექსპორტიორებისთ
ვის საინტერესოა რამდენიმე აგრო
სასურსათო პროდუქტი რომელიც ამ
ჩამონათვალშია: პომიდორი, კიტრი,
ტკბილი ფორთოხალი, ვაშლი, მსხა
ლი, ყურძნის დურდო.
3) პროდუქტები, რომლებზეც ვრცელ
დება გაყალბების საწინააღმდეგო (an
ti-circumvention) მექანიზმი: საქონლის,
ღორის და ცხვრის ხორცი, ფრინვე
ლის ხორცი, რძის პროდუქტები, კვერ
ცხი, ბურღულეული, შაქარი, სოკო,
ალაო, ქატო, ტკბილი სიმინდი და სხვა.

გავლენა მწარმოებლებზე
სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა
დაცვის და ვეტერინარიის სისტემის
რეფორმირება ერთის მხრივ, ხელს
შეუწყობს წარმოებული პროდუქცი
ის ხარისხის ზრდას, ხოლო, მეორე
მხრივ, ქართველ მწარმოებლებს
ახალ გასაღების ბაზრებზე წვდომის
საშუალებას მისცემს.

გავლენა მომხმარებლებზე
სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა
დაცვისა და ვეტერინარიის სისტე
მის რეფორმირება უხარისხო პრო
დუქციისგან დაიც
 ავს ადგილობრივ
მომხმარებელსაც.

ENPARD (სოფლის მეურნეობის
და სოფლის განვითარების ევ
როპის სამეზობლო პროგრამა)
2013-2020 წლებში საქართველო
მიიღ
 ებს 182 მილიონი ევროს ოდე
ნობის დახმარებას, რომელიც მიე
მართება სოფლის მეურნეობის სექ
ტორის განვითარებაზე, როგორც
სახელმწ
 იფო ინსტ
 იტუტების, ასევე
ფერმერების
შესაძლებლობების
გაძლიერებაზე და სოფლად ცხოვ
რების პირობების გაუმჯობესებაზე.
1995-2015 წლებში ევროკავშირის
მიერ საქართველოსთვის   განხორ
ციელებული დახმარების ჯამური
ოდენობა აღემატება 550 მილიონ
აშშ დოლარს.

საბაჟო და სატარიფო
რეგულაციები
DCFTA ითვალისწინებს საქართვე
ლოს საბაჟო სისტემის ევროკავ
შირის საბაჟო სისტემასთან და
ახლოებას, რაც მიზნად ისახავს

საქართველოს და ევროკავშირის
ერთნაირ
 ი საბაჟო რეგულირების
გარემოს შექმნ
 ას, რაც ქართველ ექ
სპორტიორებს მინიმუმამდე შეუმცი
რებს ექსპ
 ორტის დანახარჯებს.
საბაჟო ვალდებულებებთან დაკავში
რებული დოკუმენტაციის შენახვის ვა
და იქნება 3 წელი, ნაცვლად 6 წლისა.
ასოცირების შესახებ შეთანხმ
 ების
მიხედვით, 2018 წლისთვის უნდა
დაინ
 ერგოს “უფლებამოსილი ეკო
ნომიკური ოპერატორის“ ინსტ
 იტუ
ტი. აღნიშნული სტატუსი მიენიჭება
საქართველოს
ექსპ
 ორტიორებს,
რომლებიც დააკმაყოფილებენ გან
საზღრულ პირობებს. მისი საშუალე
ბით, ისინი ნაკლები კონტროლის
გარეშე, უფრო სწრაფად და იაფად
მოახერხებენ ევროკავშირში ექს
პორტისას საბაჟო პროცედურების
განხორციელებას. კრიტერიუმ
 ები,
ამჟამად შემუშავების პროცესშია
და საბოლოო სახით, სავარაუდ
 ოდ,
2018 წელს გახდება ცნობილი, თუმ
ცა გასათვალისწინებელია, რომ
ისინი საკმაოდ მკაცრი იქნება.

საქონლის წარმოშობის წესები
და წარმოშობის სერტიფიკატი

მოთ ჩამოთვლილი პროდუქტების
გან.

იმისთვის, რომ ქართული საქონელი
საბაჟო ტარიფის გარეშე შევიდეს
ევროკავშირის ბაზარზე, მან უნდა
დააკმაყოფილოს წარმოშობასთან
დაკავშირებული პირობები. საქო
ნელი შეიძლება იყოს მთლიანად ან
ნაწილობრივ საქართველოში წარ
მოშობილი. საქართველოში წარმო
შობილ პროდუქციად ჩაითვლება:

ნაწილობრივ წარმოშობილია პრო
დუქცია, თუ მისმა მასალებმა საქარ
თველოს ტერიტორიაზე განიცადა
საკმარისი დამუშავება ან გადამუშა
ვება. მსგავსი საქონელიც სარგებ
ლობს თავისუფალი სავაჭრო რეჟი
მით.

• საქართველოში მოყვანილი მცენა
რეულ
 ი პროდუქტები;
• საქართველოს ნიადაგიდან ან
ზღვის ფსკერიდან ამოღებული მი
ნერალური პროდუქტები;
• საქართველოში დაბადებული და
გაზრდილი ცოცხალი საქონელი;
• საქართველოში განხორციელებუ
ლი ნადირობითა თუ თევზჭ
 ერით მი
ღებული პროდუქცია;
• საზღვაო თევზჭერით მიღებული
ან სხვაგვარი პროდუქცია, ამოღე
ბული ზღვიდან საქართველოს მცუ
რავი საშუალებების დახმარებით,
მისი ტერიტორიული წყლების საზღ
ვრებს გარეთ მხოლოდ იმ პირობით,
თუ ქვეყანას აქვს ზღვის ფსკერის ან
წიაღის ამ მონაკვეთის დამუშავების
საგანგებო უფლებები;;
• საქართველოს მცურავ თევზს
 არეწ
ში წარმოებული პროდუქცია;
• საქართველოში წარმოებული სა
ქონელი, რომელიც მიღებულია ზე

საქონლის პრეფერენციულ
 ი წარმო
შობის სერტიფიკატის - EUR.1 გაიც
 ე
მა შემოსავლების სამსახურის მიერ
3 დღის ვადაში.
EUR.1 სერტიფიკატის აღება (ასევე
თურქეთში ექსპ
 ორტირების შემთხ
ვევაში) სავალდებულოა, თუ ექს
პორტიორს სურს ისარგებლოს სა
ბაჟო-სატარიფო შეღავათებით. იმ
შემთხვევაში, თუ საქართველოში
წარმოებული საქონელი ვერ აკმა
ყოფილებს წარმოშობის კრიტერი
უმებს და ბიზნეს ოპერატორს მისი
ევროკავშირში ან თურქეთში შეღა
ვათების გარეშე ექსპ
 ორტი სურს,
მას შეუძლია აიღოს არაპრეფერენ
ციულ
 ი წარმოშობის სერტიფიკატი.
ის, ასევე გაიც
 ემა სხვა ქვეყანაში
წარმოშობილი პროდუქციის საქარ
თველოდან ექსპ
 ორტის დროსაც
(საქონლის წარმოშობის დამადას
ტურებელი სერტიფიკატის საფუძ
ველზე).
წარმოშობის სერტიფიკატი ძალაში
იქნება ექსპ
 ორტიორ ქვეყანაში მისი
გაცემის დღიდან 4 თვის განმავლო
ბაში და ამ ხნის განმავლობაში უნ
და წარედგინოს იმპორტიორი ქვეყ
ნის საბაჟო სამსახურს, იმ ქვეყანაში

მოქმედი პროცედურების თანახმად.
ზემოხსენებულმა საბაჟო უწყებამ
შეიძლება მოითხოვოს წარმოშობის
სერტიფიკატის თარგმ
 ანი და, ასევე,
იმპორტის დეკლარაციასთან ერ
თად, იმპორტიორის ანგარიში იმის
შესახებ, რომ პროდუქცია აკმაყო
ფილებს წინამდებარე შეთანხმ
 ების
განხორციელებისთვის საჭირო პი
რობებს.

• შემოსავლების სამსახურის ახალ
ციხის განყოფილება
• შემოსავლების სამსახურის ქუთაი
სის განყოფილება
• გაფორმების ეკონომიკური ზონა
„თბილისი“
• გაფორმების ეკონომიკური ზონა
„აეროპორტი“

იმ ქართველი ექსპორტიორებისთ
ვის, რომელთაც ევროკავშირის ბა
ზარზე საკუთარი ნაწარმის შეტანა
საბაჟო გადასახადის გარეშე სურთ,
EUR.1-ის აღება უფასოა. საქართვე
ლოს ექსპორტიორებს საქონლის
წარმოშობის სერტიფიკატის აღება
შეუძლიათ საქართველოს შემოსავ
ლების სამსახურის შემდეგ   სერვის
ცენტრებში:

• გაფორმების ეკონომიკური ზონა
„ფოთი“.

• საბაჟო დეპარტამენტი, თბილისი

1. განცხადება

• საბაჟო გამშვები პუნქტ
 ი „თბილისის
აეროპორტი“

2. დეკლარაცია საქონლის კუთვნი
ლებისა და კრიტერიუმების შესახებ,
საქართველოს მთავრობის N420 დად
გენილების N4 დანართის შესაბამისად

• საბაჟო გამშვები პუნქტ
 ი „ბათუმის
პორტი“
• საქონლის გაფორმების სამმართ
ველო: გარდაბნის მუნიციპალიტე
ტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის
შემოსავლელი გზის 36-ე კილომეტ
რი
• შემოსავლების სამსახურის რუსთა
ვის განყოფილება
• შემოსავლების სამსახურის თელა
ვის განყოფილება

• გაფორმების ეკონომიკური ზონა
„ბათუმი“

EUR.1-ის გაცემისათვის 		
აუცილებელი დოკუმენტებია:

3. კონტრაქტი
4. ანგარიშფაქტურა (ინვოისი)
5. შესაბამისობის სერტიფიკატი
ყურძნ
 ისეულ
 ი წარმოშობის პრო
დუქტების ექსპ
 ორტის შემთხვევაში.
საბაჟო დეპარტამენტს უფლება
აქვს, საჭიროებიდან გამომდინარე,
მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენ
ტაცია.

მოთხოვნები პირველადი
მწარმოებლებისთვის
პირველადი წარმოება არის პრო
ცესი, რომელიც მოიც
 ავს: მცენარის
მოყვანას (მოსავლის აღების, ნაყო
ფის კრეფის ჩათვლ
 ით); ცხოველის
გაზრდას, მოშენებას დაკვლამდე,
აგრეთვე რძის წველას. პირველადი
წარმოება ასევე მოიც
 ავს ნადირო
ბას, თევზჭ
 ერასა და ველური მცენა
რეების შეგროვებას.  

სურსათის მწარმოებლად
რეგისტრაცია
ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რო
მელიც ეწევა სურსათის პირველად
წარმოებას მისი რეალიზაციის მიზ
ნით, მათ შორის, ხილის მოყვანას,
ცხოველების მოშენებას, თევზჭ
 ე
რას, სატბორე მეურნეობას და რძის
შეგროვებას, ვალდებულია დარე
გისტრირდეს სურსათის მწარმო
ებლად. რეგისტრაციის გარეშე სა
წარმოს საქმიანობა აკრძალულია
და ისჯება საქართველოს მოქმედი
კანონმდ
 ებლობით.
ფიზიკური პირი, რომელიც პირვე
ლად წარმოებას ეწევა არაორგანი
ზებულად (მაგალითად, საკუთარი
ეზოს ხილის მოკრეფა და არასისტე
მურად ადგილზე რეალიზაცია) ან/და
საკუთარი მოხმარების მიზნით, მას  
სურსათის მწარმოებლად რეგისტრა
ციის გავლა არ მოეთხოვება.
რეგისტრაციისათვის პირმა უნდა მი
მართოს საჯარო რეესტრის ეროვ

ნულ სააგენტოს თავისი მონაცემების
ბაზაში შეტანის მიზნით.

ჰიგიენური მოთხოვნები
პირველადი წარმოებისთვის
პირველადი წარმოებით დაკავე
ბულმა ბიზნეს ოპერატორებმა უნდა
განახორციელონ საფრთხის კონტ
როლის ღონისძიებები, მათ შორის,
ყველა შესაძლო წყაროდან დაბინ
ძურების კონტროლის ღონისძიებე
ბი.
მნიშვნ
 ელოვანია, რომ ბიზნეს ოპე
რატორებმა, სათანადო წესით, გარ
კვეულ
 ი პერიოდულობით აწარმო
ონ რისკების გაკონტროლებასთან
დაკავშირებით განხორციელებულ
ღონისძიებათა ჩანაწერები. ჩანა
წერები შეიძლება იყოს როგორც
დოკუმენტური, ისე ელექტრონული
სახის.
ზოგად ჰიგიენურ მოთხოვნებს პირ
ველადი მწარმობლებისთვის ად
გენს 2004 წლის 29 აპრილის რეგუ
ლაცია „(EC) No 852/2004 საკვები
პროდუქტების ჰიგიენის შესახებ“.
გარდა ამისა, არსებობს საქართ
ველოს მთავრობის 2010 წლის 15
ივნისის N173 დადგენილების 1-ლი
დანართი -  სურსათის/ც
 ხოველის
საკვების მწარმოებელი საწარმოს/
დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი
წესი.

მიკვლევადობასთან
დაკავშირებული მოთხოვნები
მიკვლევადობის განსახორციელებ
ლად აუცილებელია ბიზნეს ოპერა
ტორს ჰქონდეს სათანადო ინფორ
მაცია, აწარმოებდეს შესაბამის
დოკუმენტაციასა და ჩანაწერებს.
ბიზნეს ოპერატორმა უნდა დანერ
გოს ისეთი სისტემები და პროცედუ
რები, რომლებიც, მოთხოვნის შემ
თხვევაში, საჭირო ინფორმაციით
უზრუნველყოფს კომპეტენტურ ორ
განოებს. მიკვლევადობაში იგულის
ხმება, საქონლის წარმომავლობის
აღრიცხვა იმ მიზნით, რომ საჭირო
ების შემთხვევაში შესაძლებელი
იყოს პირველად მწარმოებელზე და
შესაბამისად, პროდუქციაზე გასვ
ლა.

სურსათის უვნებლობის
კონტროლი
სურსათის უვნებლობაზე პასუხის
მგებლობა ეკისრება ბიზნეს ოპე
რატორს და თავისი საქმიანობის
ფარგლ
 ებში იგი ვალდებულია უზ
რუნველყოს სურსათის უვნებლო
ბა წარმოების, გადამუშავებისა და
დისტრიბუციის ყველა ეტაპზე. ბა
ზარზე განთავსებული სურსათი უნ
და აკმაყოფილებდეს სურსათის
უვნებლობის მოთხოვნებს. დაუშ
ვებელია მავნე სურსათის ბაზარზე
განთავსება, თუ იგი საფრთხეს უქ
მნის ადამიანის სიცოცხლესა და
ჯანმრ
 თელობას. თუ სურსათი მავ
ნეა, ამ სურსათის მთელი პარტია
მავნედ მიიჩნევა, გარდა იმ შემთხ

ვევისა, როცა პარტიის დეტალური
შემოწმებისას დადასტურდება, რომ
პარტიის დანარჩენი ნაწილი აკმა
ყოფილებს სურსათის უვნებლობის
მოთხოვნებს.
ძირითადი სახელმძ
 ღვანელო
ნონმდ
 ებლობაა:

კა

• რეგულაცია „(EC) No 882/2004 ოფი
ციალური კონტროლის შესახებ, რო
მელიც ხორციელდება ცხოველის
საკვების და სურსათის კანონთან,
ცხოველთა ჯანმრ
 თელობის და   კე
თილდღეობის წესებთან შესაბამი
სობის დასადგენად“;.
• სურსათის/ც
 ხოველის საკვების უვ
ნებლობის, ვეტერინარიის
 ა და მცე
ნარეთა დაცვის კოდექსი
• საქართველოს მთავრობის 2010
წლის 25 ივნისის დადგენილებით
განისაზღვრა სურსათის უვნებლო
ბის, ვეტერინარიის
 ა და მცენარეთა
დაცვის სფეროებში ზედამხედვე
ლობის, მონიტორინგისა და სახელ
მწიფო კონტროლის განხორციელე
ბის წესი.
სურსათის უვნებლობის სფეროში
სახელმწ
 იფო კონტროლის განხორ
ციელების მექანიზმებია: (1) ინსპ
 ექ
ტირება, (2) მონიტორინგი, (3) ზე
დამხედველობა, (4) დოკუმენტური
შემოწმება, (5)   სურსათის ნიმუშის
აღება.

სურსათში პესტიციდების
ნარჩენების დასაშვები
მაქსიმალური ზღვარი
საჭიროზე მეტი რაოდენობით გამო
ყენებული პესტიციდები საფრთხეს
უქმნ
 ის ადამიანის ჯანმრ
 თელობასა
და სიცოცხლეს, ვინაიდ
 ან ზედმე
ტად გამოყენებული პესტიციდი სურ
სათში აისახება როგორც ნარჩენი,
რომელიც წარმოადგენს საფრთხეს
სურსათის მომხმ
 არებლებისათვის.
რეგულაცია „EC No 396/2005 პეს
ტიციდების მაქსიმალური ნარჩენი
რაოდენობა მცენარეულ
 ი და ცხოვე
ლური წარმოშობის სურსათზე/სურ
სათში და ცხოველის საკვებზე/საკ
ვებში“ შესაბამისად, ყველა აქტიურ
 ი
ინგრ
 ედიენტისთვის პესტიციდების
მაქსიმალური ნარჩენი რაოდენობა
უდრის 1 მილიგრამს 1 კილოგრამზე.
თუმცა, ვინაიდ
 ან რეგულაცია საკმა
ოდ რთულია, რეკომენდირებულია,
სახელმძ
 ღვანელოდ
გამოყენებუ
ლი იქნეს ვროკავშირის პესტიცი
დების მონაცემთა ბაზა,1 რომელიც
მომხმ
 არებელს
შესაძლებლობას
აძლევს, მონაცემები გაფილტროს
საკვები პროდუქტისა და პესტიცი
დების ტიპის მიხედვით.
საბაზისო
მოთხოვნების
გარდა
არის კიდევ Global Gap სტანდარტი,
რომელიც არსებობს სოფლის მე
ურნეობის პროდუქტის პირველადი
წარმოებისთვის. ისეთი პროდუქტე
ბისთვის, როგორიცაა   ხილი, ბოს
ტნეულ
 ი და ხორცის პროდუქცია. ის

1 http://ec.europa.eu/sanco_pesticides

მოიც
 ავს სხვადასხვ
 ა ელემენტებს,
მაგალითად, პესტიციდების სწო
რად მოხმარებას, გარემოს დაცვის
კუთხით  წესებს, რომელიც უნდა გა
მოიყ
 ენოს ფერმერმა, რომ არ გა
მოიწვიოს გარემოს დაბინძურება;
როგორ უნდა დაგეგმოს სწორად
თავისი ნათესები, რა საშუალებები
უნდა ჰქონდეს იმისთვის, რომ სა
წარმოში დაცული იყოს პერსონა
ლის უსაფრთხოება, პერსონალის
კვალიფიკაცია, ჰიგიენა და სხვა.
სურსათის
უვნებლობის,
ვეტე
რინარულ და მცენარეთა დაც
ვის მოთხოვნები 2020 წლამდე არ
ვრცელდება შინამეურნეობებზე და
საოჯახო მეურნეობებზე.

მოთხოვნები სურსათის მწარმოებლებისთვის
სურსათის   წარმოება არის პროცე
სი, რომელიც მოიცავს ადამიანის
საკვებად განკუთვნილი პროდუქტის
წარმოებას პირველადი ან/და გადაუ
მუშავებელი პროდუქტის ნებისმიერი
სახის გადამუშავებით. სურსათის წარ
მოება შეიძლება მოიცავდეს მცენა
რეული და ცხოველური წარმოშობის
პროდუქციას, მათ ნაზავს, ასევე ნე
ბისმეირ სასმელს, მათ შორის სასმელ
წყალს და ნებისმიერ ნივთიერებას,
რომელიც სურსათში გამოიყ
 ენება.

სურსათის მწარმოებლად
რეგისტრაცია
ნებისმიერი ფიზიკური თუ იურიდიუ
ლი პირი, რომელიც ახორციელებს
სურსათთან დაკავშირებულ წარმოე
ბას, იმპორტს და რეალიზაციას, ვალ
დებულია გაიაროს რეგისტრაცია. რე
გისტრ
 აციის გარეშე ასეთი საწარმოს
საქმიანობა აკრძალულია  და ისჯება
კანონმდებლობით.
თუ ფიზიკური პირი სურსათის წარ
მოებას ეწევა არაორგანიზებულად,
მაგალითად საქონლის დაკვლ
 ა და
არასისტემურად რეალიზაცია, ან სურ
სათს აწარმოებს საკუთარი მოხმარე
ბის მიზნით, მას არ მოეთხოვება სურ
სათის მწარმოებლად რეგისტრაცია.

და გადამამუშავებელი საწარმოები.
აღიარებას ახორციელებს სურსათის
ეროვნული სააგენტო.
კანონმდებლობის შესაბამისად, აღი
არებას არ ექვემდებარება ოჯახური
წარმოების სუბიექტი და ბიზნეს ოპე
რატორი, რომელიც ახორციელებს
პირველად წარმოებას.
ბიზნეს ოპერატორს აღიარება მიენ
 ი
ჭება უვადოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი
საქმიანობა სრულად შეესაბამება კა
ნონმდებლობით დადგენილ მოთხოვ
ნებს. იმ შემთხვევაში თუ დგინდება,
რომ ბიზნეს ოპერატორის საქმიანობა
სრულად არ შეესაბამება საკანონმდებ
ლო მოთხოვნებს, მაგრამ საწარმოს
ინფრასტრ
 უქტურა, მოწყობილობები
და აღჭურვილობა სრულად აკმაყოფი
ლებს მოთხოვნებს, მას აღიარება ენი
ჭება 6 თვის ვადით და მიუთითებს შე
უსაბამობის აღმოფხვრისაკენ. 6 თვის
შემდეგ მაკონტროლებელი ამოწმებს
შეუსაბამობების აღმოფხვრას და შე
საძლებელია ვადის არსებული პრო
ცესის კიდევ 6 თვით გაგრძელება. მაგ
რამ, მესამე ვადა, ანუ 12 თვეზე მეტი
საწარმოს აღარ ეძლევა და ავტომატუ
რად უუქმდ
 ება აღიარება.

ჰიგიენური მოთხოვნები
სურსათის მწარმოებელი 		
საწარმოების მიმართ

ბიზნეს ოპერატორის აღიარება
გარდა რეგისტრაციისა, აღიარებას
ექვემდებარება ცხოველური წარ
მოშობის სურსათის მწარმოებელი

ყველა მწარმოებელი ვალდებულია
დაიცვას
დადგენილი
ჰიგიენური
მოთხოვნები წარმოების, გადამუშავე
ბის და დისტრიბუციის ყველა ეტაპზე.

ზოგად ჰიგიენურ მოთხოვნებს პირ
ველადი მწარმობლებისთვის ად
გენს 2004 წლის 29 აპრილის რეგუ
ლაცია „(EC) No 852/2004 საკვები
პროდუქტების ჰიგიენის შესახებ“.
პირველადმა მწარმოებლებმა წარ
მოების პროცესში უნდა დაიცვან
ძირითადი ჰიგიენური მოთხოვნე
ბი. გარდა ამისა, არსებობს საქარ
თველოს მთავრობის 2010 წლის 15
ივნისის N173 დადგენილების 1-ლი
დანართი -  სურსათის/ც
 ხოველის
საკვების მწარმოებელი საწარმოს/
დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი
წესი.
არსებობს ზოგადი მოთხოვნები სურ
სათის მიმართ, რომლებიც დამატე
ბით უნდა გაითვალისწინონ სურსა
თის მწარმოებლებმა. მოთხოვნები
შეეხება სურსათის შეფუთვას, შენობას
და მოწყობილობებს, წყალმომარაგე
ბას და კანალიზაციას, სანიტარიას და
დეზინფექციას, ტრანსპორიტებას და
პერსონალის პირად ჰიგიენას.

HACCP (საფრთხის ანალიზისა
და კრიტიკული საკონტროლო
წერტილების პრინციპები) მა
ღალი რისკის და გადამუშავე
ბული პროდუქტებისთვის.
სურსათის მწარმოებელ ბიზნეს ოპე
რატორს დანერგილი უნდა ჰქონდეს
HACCP-ის 7 პრინციპი:
1. საფრთხის ანალიზის შეფასება
(დადგენა და შეფასება);
2. კრიტიკული საკონტროლო წერტი
ლების დადგენა;

3. კრიტიკული ზღვრების დაწესება;
4. მონიტორინგის პროცესის დაწესება;
5. მაკორექტირებელი
დაწესება;

ქმედებების

6. გადამოწმების ქმედებების დაწესება;
7. ჩანაწერების წარმოების პროცესე
ბის დაწესება.
2015 წლის 1 იანვრიდან HACCP-ის
სისტემის შეუსაბამობა იწვევს საწარ
მოს დაჯარიმებას. ამ მიმართულები
თაც, მაკონტროლებელი ორგანოა
სურსათის ეროვნული სააგენტო.

სურსათის ეტიკეტირება
სურსათის მწარმოებელმა უნდა დააკ
მაყოფილოს სურსათის ეტიკეტირე
ბის მოთხოვნები. მათ შორის, ეტიკეტ
ზე განსათავსებელი სავალდებულო
ინფორმაცია, კვებითი ღირებულების
აღნიშვნა და სურსათის ვარგისიანო
ბის მინიმალური ვადა.

სურსათის უვნებლობის
კონტროლი
ბაზარზე განთავსებული სურსათი
უნდა აკმაყოფილებდეს სურსათის
უვნებლობის მოთხოვნებს და დაუშ
ვებელია მავნე სურსათის ბაზარზე
განთავსება.
პასუხისმგ
 ებლობა სურსათის უვნებ
ლობაზე მთლიანად ეკისრება სურ
სათის მწარმოებელს წარმოების,

გადამუშავების და დისტრიბუციის
ყველა ეტაპზე.
ბაზარზე განთავსებული სურსათი
უნდა აკმაყოფილებდეს სურსათის
უვნებლობის მოთხოვნებს. დაუშ
ვებელია მავნე სურსათის ბაზარზე
განთავსება, თუ იგი საფრთხეს უქმ
ნის ადამიან
 ის სიცოცხლესა და ჯან
მრთელობას. თუ სურსათი მავნეა,
ამ სურსათის მთელი პარტია მავნედ
მიიჩნევა, გარდა იმ შემთხვევისა,
როცა პარტიის დეტალური შემოწმე
ბისას დადასტურდება, რომ პარტიის
დანარჩენი ნაწილი აკმაყოფილებს
სურსათის უვნებლობის მოთხოვ
ნებს. ძირითადი სახელმძღვანელო
კანონმდებლობაა:
• რეგულაცია „(EC) No 882/2004 ოფი
ციალური კონტროლის შესახებ, რო
მელიც ხორციელდება ცხოველის
საკვების და სურსათის კანონთან,
ცხოველთა ჯანმრთელობის და   კე
თილდღეობის წესებთან შესაბამისო
ბის დასადგენად“;.
• სურსათის/ცხოველის საკვების უვ
ნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენა
რეთა დაცვის კოდექსი;
• საქართველოს მთავრობის 2010
წლის 25 ივნისის დადგენილებით გა
ნისაზღვრა სურსათის უვნებლობის,
ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაც
ვის სფეროებში ზედამხედველობის,
მონიტორინგისა და სახელმწიფო
კონტროლის განხორციელების წესი.
სურსათის უვნებლობის კონტრო
ლი ხორციელდება სურსათის უვ
ნებლობისა
და
ეტიკეტირების

განსაზღვრ
 ულ მოთხოვნებთან შესა
ბამისობის დასადგენად. სურსათის
უვნებლობის სფეროში სახელმწ
 ი
ფო კონტროლის განხორციელების
მექანიზმებია: ინსპ
 ექტირება, მონი
ტორინგი, ზედამხედველობა, დოკუ
მენტური შემოწმება, სურსათის ნი
მუშის აღება.

სურსათში პესტიციდების
ნარჩენების დასაშვები
მაქსიმალური ზღვარი
რეგულაციით დადგენილია მცენარე
თა დაცვის საშუალებებით გამოწვეუ
ლი ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრე
ბი, რომელიც ვრცელდება მთელს
ევროკავშირის ბაზარზე.
სურსათში პესტიციდების დასაშვებ
მიქსიმალურ ზღვრულ ნორმას ად
გენს რეგულაცია „EC No 396/2005
პესტიციდების მაქსიმალური ნარ
ჩენი რაოდენობა მცენარეულ
 ი და
ცხოველური წარმოშობის სურსათ
ზე/სურსათში და ცხოველის საკ
ვებზე/საკვებში“. საჭიროზე მეტი
რაოდენობით გამოყენებული პესტი
ციდები საფრთხეს უქმნ
 ის ადამია
ნის ჯანმრ
 თელობას და სიცოცხლეს,
ვინაიდ
 ან ზედმეტად გამოყენებული
პესტიციდი სურსათში აისახება რო
გორც ნარჩენი, რომელიც წარმო
ადგენს საფრთხეს სურსათის მომხ
მარებლისთვის.
სურსათის უვნებლობის, ვეტერინა
რულ და მცენარეთა დაცვის მოთხოვ
ნები 2020 წლამდე არ ვრცელდება
შინამეურნეობებზე და საოჯახო მე
ურნეობებზე.
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