
 

 

 

 

 

პროექტი: „ასოცირების შეთანხმებით აღებული ჩარჩო დირექტივების (WFD, MSFD, 

ბიომრავალფეროვნება), ენერგეტიკული რესურსების გამოყენებისა და კლიმატის 

ცვლილების შერბილების ვალდებულებათა შესრულების მონიტორინგი დასავლეთ 

საქართველოს მუნიციპალიტეტებში (ბათუმი, ქობულეთი, ფოთი, ზუგდიდი). 

 

საზღვაო სივრცის სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის საკვანძო მოვლენები და შესრულების  

მონიტორინგი ბათუმის, ქობულეთის,  ფოთისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტბში  

 

ფონდი „კავკასიის ეკოლოგია“ 

ავტორი მანანა დევიძე 

 

      

                                            

                                                       რეზიუმე 

 

ფონდის „კავკასიის ეკოლოგია“ კოორდინაციით განხორციელდა პროექტი „ასოცირების 

შეთანხმებით აღებული ჩარჩო დირექტივების (WFD, MSFD, ბიომრავალფეროვნება), 

ენერგეტიკული რესურსების გამოყენებისა და კლიმატის ცვლილების  შერბილების 

ვალდებულებათა შესრულების მონიტორინგი დასავლეთ საქართველოს 

მუნიციპალიტეტებში (ბათუმი, ქობულეთი, ფოთი, ზუგდიდი) COVID-19 პანდემიის 

პირობებში. 

საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ვალდებულებების  

ერთერთი მნიშვნელოვანი მუხლია საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივა, რომელიც 

მიზნად ისახავს შავი ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და საზღვაო 

გარემოს უფრო ეფექტურად დაცვას კარგი ეკოლოგიური მდგომარეობის მისაღწევად. 

ნაშრომში მიმოხილულია საზღვაო სივრცის სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის ძირითადი 

მიზნები, საქართველოში საზღვაო გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავებასთან 

დაკავშირებული საკვანძო მოვლენები, საზღვაო სივრცის კანონში შეტანილი 

ცვლილებები, გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა 2017-2020, 

საზღვაო სტრატეგიის დირექტივის იმპლემენტაციის ფარგლებში საქართველოში 

განხორციელებული რამოდენიმე საერთაშორისო პროექტი. ბათუმის, ქობულეთის, 



ფოთისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული მოკვლევის შედეგად 

გამოვლენილია საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის საკითხებზე ინფორმაციის 

ნაკლებობა და არასათანადო ცნობადობა, მითითებულია რეკომენდაციები ამ 

მუნიციპალიტეტების მერიებში  საზღვაო სტრატეგიის დირექტივების შესრულებასთან  

დაკაშირებულ საკითხებზე ცოდნის ასამაღლებლად და ვითარების გასუმჯობესებლად. 

 

 
                                                                     

                                                                  Resume  

 

Under the coordination of Foundation Caucasus Environmen has been realized the project 

“Monitoring of the Implementation of Obligations of Framework Directives (WFD, MSFD, 

Biodiversity), Use of Energy Resources and Climate Change Mitigation taken under the Association 

Agreement in the Municipalities of Western Georgia (Batumi, Kobuleti, Poti and Zugdidi) in 

COVID-19 Conditions” 

One of the important article of EU-Georgia Association Agreement is the Marine Strategy 

Framework Directive (MSFD), which aims improvement of the ecological situation of the Black 

Sea and more effective protection of the marine environment in order to reach good ecological 

condition. In the report are reviewed main goals of Marine Strategy Frameworks Directive, the 

key developments related to the marine environmental policy, amendments to the Low of 

Marine Environment, Third National Environmental Action Plan 2017-2020, some of the 

international projects realized under implementation the Marine Strategy Framework Directive. 

According to the survey conducted in Batumi, Kobuleti, Poti and Zugdidi municipalities 

revealed a lack of information and inadequacy the knowledge on the issues of the Maritime 

Strategy Framework Directive, recommendations were made for raising the knowledge related 

to the subjects of implementation of the Marine Strategy Directive and improvement the 

situation in the City Halls of these municipalities. 

                          

 

                                                             შესავალი 

 

საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ვალდებულებების  

ერთერთი მნიშვნელოვანი მუხლია საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივა. სტრატეგია  

მიზნად ისახავს შავი ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და საზღვაო 

გარემოს უფრო ეფექტურად დაცვას. 

საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივა მიღებულ იქნა 2008 წლის 17 ივნისს. 

ევროკომისიამ შეიმუშავა დეტალური კრიტერიუმები და მეთოდოლოგიური 

სტანდარტები წევრი სახელმწიფოების დასახამარებლად საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო 



დირექტივის განსახორციელებისათვის.  2017 წელს დირექტივაში შეიტანეს 

შესწორებები, რის შედეგადაც კომისიამ მიიღო ახალი გადაწყვეტილება გარემოს კარგი 

მდგომარეობის შესახებ. საზღვაო სივრცის ჩარჩო დირექტივის მიხედვით  „კარგი 

გარემოსდაცვითი სტატუსი" უზრუნველყოფს ბიოლოგიურ მრავალფეროვანებას და 

პროდუქტიულობას ოკეანეებსა და ზღვებში, საზღვაო გარემოს გამოყენება კი მდგრადია 

და შესაბამისად დაცულია მისი რესურსების გამოყენების პოტენციალი.   

 

         საზღვაო სივრცის სტრატეგიის  ჩარჩო დირექტივის ძირითადი მიზნები 

 

სტრატეგია  მიზნად ისახავს შავი ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და 

საზღვაო გარემოს უფრო ეფექტურად დაცვას საზღვაო გარემოს „კარგი გარემოსდაცვითი 

სტატუსის" მისაღებად. საზღვაო სივრცის სტრატეგიის დირექტივის ძირითადი მიზნების 

შესრულების მისაღწევად ბოლო წლებში დირექტივაში შეტანილ იქნა ცვლილებები. 

2017 წელს დირექტივის III დანართში  შევიდა ცვლილებები, რათა უკეთესად 

დაკავშირდეს ეკოსისტემის კომპონენტები, ანთროპოგენული წნეხები და ზღვის 

გარემოზე ზემოქმედება საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის 11 დისკრიპტორთან 

და ახალ გადაწყვეტილებასთან გარემოს კარგი მდგომარეობის შესახებ. 

2020 წლის ივნისში ევროკომისიამ მიიღო ანგარიში საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო 

დირექტივის პირველ იმპლემენტაციის ციკლზე. დირექტივის მე -20 მუხლით 

მოთხოვნილი ეს ანგარიში აჩვენებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის 

საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივა საზღვაო გარემოს დაცვის ერთ-ერთი ყველაზე 

ყოვლისმომცველი და ამბიციურია მსოფლიოში, საჭიროა მისი გაღრმავება, რათა 

გაუმკლავდეს ისეთ ზეწოლებს როგორიცაა ჭარბი თევჭერა და არამდგრადი თევზაობის 

პრაქტიკა, პლასტმასისა და ჭარბი ბიოგენების დაგროვება, წყალქვეშა ხმაური, 

ევტროფიკაცია  და სხვა სახის დამაბინძურებლების ზემოქმედება. 

დირექტივამ მოითხოვა ზღვაზე ადამიანის საქმიანობის ზეწოლის, ზღვის 

ბიომრავალფეროვნებაზე და მათ ჰაბიტატებზე ზემოქმედების უკეთ გააზრება და 

მდგრადი ეკოსისტემების შენარჩუნების აუცილებლობა.  

ამ დირექტივის ამოქმედებამ განაპირობა თანამშრომლობის გაღრმავება ევროპის ოთხი 

ზღვის რეგიონის, აგრეთვე საზღვაო რეგიონების სანაპირო წევრ ქვეყნებს შორის. 

შედეგად, ევროკავშირის არაწევრი სახელმწიფოები ასევე ცდილობენ მიიღონ კარგი 

გარემოსდაცვითი სტატუსი ან მისი ექვივალენტური სტატუსი. ევროკავშირის წევრ 

ქვეყნებს ერთობლივი ეფექტური ზომების გამოყენებით შეუძლიათ კიდევ უფრო 

გააუმჯობესონ თავიანთი კოორდინაცია სხვა არაწევრ ქვეყნებთან საერთო მიზნების 

განსაზღვრისას და საზღვაო სივრცეებზე უარყოფითი ზემოქმედების შესამცირებლად. 

საზღვაო სტრატეგიის დირექტივის ერთერთი მნიშვნელოვანი მიზანია საზღვაო 

დაცული არეალების შექმნა, რომელიც ეკოლოგიურად მნიშვნელოვანია და შესაბამისად 



ექნებათ კარგად დამუშავებული მენეჯმენტის გეგმები. ევროკავშირის ბევრმა ქვეყანამ  

უკვე შექმნა ასეთი საზღვაო დაცული ტერიტორიები.  

 

საქართველოში საზღვაო გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავებასთან დაკავშირებული 

საკვანძო მოვლენები 

ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, რომელიც განსაზღვრულია 

2008/56/EC დირექტივის მიხედვით და რომლის საფუძველზეც დგინდება ჩარჩო/ 

პირობები საზღვაო გარემოსდაცვითი პოლიტიკის სფეროში შემდეგია:  

• ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და უფლებამოსილი ორგანოს(-ების) 

დანიშვნა – 2017; 

• ევროკავშირის ზღვის სტრატეგიებთან თანამშრომლობით ზღვის სტრატეგიის 

შემუშავება (მუხლ. 5 და 6) – 2022; 

• საზღვაო წყლების საწყისი შეფასება, კარგი გარემოსდაცვითი სტატუსის 

განსაზღვრა და გარემოსდაცვითი მიზნებისა და ინდიკატორების დასახვა (მუხლ. 

5 და 8 – 10) – 2019; 

• მონიტორინგის პროგრამის დაფუძნება (მუხლ. 5 და 11) – 2021. 

 

                                  მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები 

საქართველოს კანონი საზღვაო სივრცის შესახებ  მიღებულ იქნა 1998 წლის 24 

დეკემბერს. ბოლო წლებში კანონში მნიშვნელოვანი ცვლილების შეტანა მოხდა 2018 

წლის 23 მარტს. კანონში შეტანილი ცვლილების თანახმად გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო შესაბამის უწყებებთან ერთად შეიმუშავებს შავი ზღვის 

გარემოს დაცვის ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას, რომელიც საქართველოს 

მთავრობამ 2022 წლის 1 სექტემბრისათვის უნდა დაამტკიცოს და ყოველ 6 წელიწადში 

ერთხელ უნდა განახლდეს. 

 

გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა 2017-2021 

გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა, რომელიც მომზადდა 2017-

2021 წლებისათვის მოიცავს შემდგომ ქმედებებს: 

• ზღვის სტრატეგიის სამუშაო ვერსიის შემუშავების დაწყება; 

• ზედაპირული (მათ შორის შავი ზღვის) და მიწისქვეშა წყლების ხარისხხის 

მონიტორინგის ქსელის გაფართოება; 

• ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგის პროგრამის შემუშავება; 

• შავი ზღვის წყლების წინასწარი შეფასება მათი კარგი გარემოსდაცვითი 

სტატუსის მისაღწევად. 

 



                        განხორციელებული საერთაშორისო  პროექტები 

 

საზღვაო სტრატეგიის დირექტივის იმპლემენტაციის ფარგლებში საქართველოში 

განხორციელდა რამოდენიმე საერთაშორისო პროექტი. ეს პროექტებია: 

 

 EUWM+ მდინარე ჭოროხი-აჭარისწყლის აუზის მართვის გეგმა (სანაპირო და 

გარდამავალი წყლების შეფასება); 

 EMBLAS+ მონიტორინგის მეთოდოლოგია და პროგრამები; 

 Support to implementation of the Environmental provisions of the EU-Georgia 

Association Agreement (“ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების 

გარემოსდაცვითი დებულებების შესრულების ხელშეწყობა”). 

 

EMBLAS+ მონიტორინგის ფარგლებში ჩატარდა შავი ზღვის ყველაზე მასშტაბური და 

უნიკალური კვლევა, რომელშიც ხუთი ქვეყნის 40 მეცნიერი მონაწილეობდა. კვლევის 

ერთ-ერთი მიზანი შავი ზღვის დანაგვიანების შეფასება იყო. დადგინდა, რომ შავი ზღვა 

კვლევის ფარგლებში შემოწმებული ლოკაციების მიხედვით ყველაზე მეტად 

დაბინძურებული საქართველოშია. 

შავი ზღვის ერთობლივი კვლევა უკრაინისა და საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში 

„შავი ზღვის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გაუმჯობესების“ (EMBLAS) პროექტის 

ფარგლებში ჩატარდა, რომელსაც ევროკავშირის კომისია და გაეროს განვითარების 

პროგრამა აფინანსებდნენ. ყველაზე დიდი რაოდენობის მარინოლიტერი (ზღვაში 

სხვადასხვა წარმოშობის ნაგავი) საქართველოს წყლებში აღინიშნა. ასევე საგულისხმოა 

ის, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობით ნაგავი კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვაო 

სექტორის მიმდებარე წყლებშია. 

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “Support to implementation of the 

Environmental provisions of the EU-Georgia Association Agreement” ფარგლებში, დაიწყო 

საზღვაო გარემოს დაცვის სტრატეგიისა და  მოქმედებათა პროგრამის შემუშავება. ამ 

პროგრამის ფარგლებში 2019 წელს თბილისსა და ბათუმში ჩატარდა სასტარტო სამუშაო 

შეხვედრები რომელსაც კოორდინაციას უწევდა საზღვაო სტრატეგიის დირექტივის 

ექსპერტი ევროკავშირიდან მაიკ მანაატი. გამოიყო საზღვაო სტრატეგიის დირექტივის 5 

თემა:    

 საზღვაო შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება, მიზნებისა და ინდიკატორების 

დასახვა; 

 მონიტორინგის პროგრამის შედგენა; 

 ღონისძიებების პროგრამები; 

 საზღვაო სტრატეგიის იმპლემენტაცია; 

 ჩარჩოს განვითარება სტრატეგიის სხვადასხვა ელემენტების 6 წლიანი 

მიმოხილვისთვის; 
 

რას ნიშნავს კარგი გარემოსდაცვითი სტატუსი 

http://emblasproject.org/


საზღვაო სივრცის ჩარჩო დირექტივის მიხედვით  „კარგი გარემოსდაცვითი სტატუსი" 

ნიშნავს საზღვაო წყლების ეკოლოგიურ სტატუსს, სადაც უზრუნველყოფილია 

ეკოლოგიური მრავალფეროვანება და დინამიურობა, სისუფთავე  და პროდუქტიულობა 

ოკეანეებსა და ზღვებში, საზღვაო გარემოს გამოყენება კი მდგრადია და შესაბამისად 

უზრუნველყოფილია მისი რესურსების გამოყენების პოტენციალის დაცვა  დღევანდელი 

და მომავალი თაობებისათვის. 

კარგი გარემოსდაცვითი სტატუსის მიხედვით:  

 საზღვაო ეკოსისტემების შემადგენელი სტრუქტურა, ფუნქციები 

ფიზიოგრაფიულ, გეოგრაფიულ, გეოლოგიურ და კლიმატურ ფაქტორებთან 

ერთად, ამ ეკოსისტემებს სრულად ფუნქციონირების საშუალებას აძლევს და 

უნარჩუნებს მდგრადობას ადამიანის საქმიანობით გამოწვეულ გარემოს 

ცვლილებების მიმართ.  

 დაცულია საზღვაო სახეობები და ჰაბიტატები და მრავალფეროვანი 

ბიოლოგიური კომპონენტების ფუნქციონირება წონასწორობაშია; 

 ეკოსისტემების ჰიდრომორფოლოგიური, ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, მათ 

შორის ის თვისებები, რომლებიც წარმოიქმნება ადამიანის საქმიანობით ამ 

სფეროში, უზრუნველყოფენ ეკოსისტემების მდგრადობას;  

 

კარგი გარემოსდაცითი სტატუსის ამ განსაზღვრებებით უნდა იხელმძღვანელონ 

საზღვაო სივრცის ჩარჩო დირექტივის შესრულებაზე პასუხისმგებელმა ორგანოებმა. 

 

საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის იმპლემენტაციის მიმოხილვა სამიზნე 

მუნიციპალიტეტებში  

ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებათა მონიტორინგისათვის პროექტის 

ოთხ სამიზნე მუნიციპალიტეტში (ბათუმი, ქობულეთი, ფოთი, ზუგდიდი) ჩატარდა 

მოკვლევა. შედგენილ იქნა კითხვარი და გადაეგზავნა მუნიციპალიტეტების მერიების 

შესაბამის სამსახურებს. კერძოდ კი საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის 

იმპლემენტაციის მონიტორინგის კუთხით გადაეგზავნათ შემდეგი კითხვები:  

1. რამდენად ინფორმირებულია თქვენი მუნიციპალიტეტი საზღვაო სივრცის 

სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის შესახებ;  

2. დაწყებულია თუ არა  მუშაობა ამ ჩარჩო დირექტივის შესასრულებლად?  

 

სამწუხაროდ გაგზავნილ კითხვებზე ვერც ერთი მუნიციპალიტეტიდან ვერ მივიღეთ 

შეკითხვებზე პასუხი. მხოლოდ ბათუმის მუნიციპალიტეტიდან მივიღეთ წერილი 

თხოვნით მიგვეწოდებინა ჩვენს მიერ მითითებული ჩარჩო დირექტივის დოკუმენტი და 

სხვა ამ დირექტივასთან დაკავშირეული დოკუმენტები, იმისათვის, რომ დაედგინათ რა 



ვალდებულელებია განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

უფლებამოსილების ფარგლებში. მოთხოვნილი დოკუმენტაცია და შესაბამისის 

მასალები გადაეგზავნათ მუნიციპალიტეტებს. 

ზოგადად კი გამოკითხვამ გვიჩვენა, რომ მუნიციპალიტეტები არ არიან სათანადოდ 

ინფორმირებულნი საზღვაო სივრცის ჩარჩო დირექტივის შესახებ და ამ მიმართულებით 

არც რაიმე დაგეგმილი ქმედებების შესრულების ვალდებულებები აქვთ აღებული, 

მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის სამიზნე მუნიციპალიტეტები  წარმოადგენენ შავი 

ზღვის სანაპირო ზონის ტერიტორიულ ერთეულებს და საერთაშორისო პროექტების 

ფარგლებში ჩატარებული სამეცნიერო კვლევების მიხედვით შავი ზღვა ყველაზე მეტად 

დაბინძურებულია საქართველოს წყლებში. ამასთან ერთად მუნიციპალიტეტბს არა აქვთ 

ინფორმაცია იმ საერთაSორისო პროექტებზე (EMBLAS+, EUWM+, Support for EU-Georgia 

AA for implementation MSFD), რომლებიც ჩატარდა მათ რეგიონებში და სადაც 

გამოვლინდა მონოტორინგის სისტემაში ტესტირებების არასაკმარისი რაოდენობა 

საზღვაო სივრცის სტრატეგიის დირექტივების სრულფასოვნად შესასრულებლად.  

 

                                  შედეგები და დასკვნები  

1. ანგარიშში წარმოდგენილი და განხილული იქნა საქართველოში საზღვაო 

გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავებასთან დაკავშირებული საკვანძო 

მოვლენები; 

2. გამოიკვეთა საკანონმდებლო, პროგრამული და საერთაშორისო საპროექტო 

წინადადებების განხილვისა და სამოქმედო გეგმების  შედგენის საჭირობა 

საზღვაო სტრატეგიის დირექტივის შესრულებაზე სამიზნე მუნიციპალიტეტბში;  

3. ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა სამიზნე 

მუნიციპალიტეტბში საზღვაო სივრცის სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივაზე 

ინფორმაციის და ცოდნის ნაკლებობა და შესაბამისად დაბალი აქტივობა. 

 

                                             რეკომენდაციები: 

1. მუნიციპალიტეტების მერიების სპეციალისტებისათვის საზღვაო სტრატეგიის 

ჩარჩო დირექტივის მიმართულებით  ცოდნის ასამაღლებლად სასწავლო 

თრენინგების ჩატარება და საინფორმაციო მასალების  მიწოდება; 

2. საზღვაო სტგრატეგიის ჩარჩო დირექტივის შესრულებისათვის სამოქმედო 

გეგმების შედგენა და ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან 

მუნიციპალიტეტებისათვის დირექტივის შესრულების ხელშეწყობა; 



3. საქართველოს საზღვაო აკვატორიაში დაბინძურების წყაროების მონიტორინგის 

გაძლიერება და საზღვაო დამაბინძურებლების ჩადინების შემცირებისათვის 

დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ღონისძიებების დაგეგმვა. 

 

                                  გამოყენებული წყაროები 

 საქართველოს კანონი საზღვაო სივრცის შესახებ, 1998; 

 https://batumelebi.netgazeti.ge/weekly1/50579/ . 2016-2017; 

 „საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე, 2017; 

 Support to implementation of the environmental provisions of the EU-Georgia Association 

Agreement, EU, 2019; 

 მარიამ მაკაროვა. საქართველოში საზღვაო გარემოსდაცვითი პოლიტიკის 

შემუშავებასთან დაკავშირებული საკვანძო მოვლენები, 2019-2020. 
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