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პროექტი ხორციელდება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტ
რის(EPRC) მიერაღმოსავლეთდასავლეთისმართვისინსტიტუტის
(EWMI)ACCESSისპროექტისფარგლებში.

პუბლიკაციის დამზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის
მხარდაჭერისშედეგადამერიკისშეერთებულიშტატებისსაერთაშო
რისოგანვითარებისსააგენტოს(USAID)დაფინანსებით.
 
პუბლიკაციის შინაარსზე პასუხისმგებელია ეკონომიკური პოლიტი
კის კვლევის ცენტრი (EPRC). ის შესაძლოა არ გამოხატავდეს US
AIDის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ან/და EWMIს
შეხედულებებს.



500 მი ლი ო ნი ან ბა ზარ ზე  
წვდო მა, გა მო იწ ვევს სა გა რეო 
ვაჭ რო ბის და შე სა ბა მი სად,   
ექ ს პორ ტის სტა ბი ლურ ზრდას 

საქართველოსექსპორტიევროკავშირში,

მილიონიაშშდოლარი

 

2015 წელს ევროკავშირის ქვეყ
ნებში საქართველოს ექსპორტმა
მთელი ექსპორტის 29.3% შეადგი
ნა, მაშინ როდესაც 2010 წელს ეს
მაჩვენებელი მთელი ექსპორტის
18%იყო.გრძელვადიანპერიოდში,
პროგნოზითევროკავშირთანთავი
სუფალივაჭრობისშედეგად,საქარ
თველოსმთლიანიექსპორტი12.4%
ითგაიზრდება.

საქართველოსექსპორტიევროკავშირშიდარუ

სეთში(20052015წლები),მილიონიაშშდოლარი

 

პირ და პი რი უცხო უ რი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის ზრდა

ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინ

ვესტიციები,მილიონიაშშდოლარი

 

ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ზო გა დი სარ გე ბე ლი
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2015წელსევროკავშირისქვეყნები
დან განხორციელებულმა ინვესტი
ციებმა საქართველოში მთელი ინ
ვესტიციების 48% შეადგინა, ხოლო
2010 წელს მთელი ინვესტიციების
30%სშეადგენდა.

მო ქა ლა ქე ე ბის თა ვი სუ ფა ლი 
გა და ად გი ლე ბა წევ რი სა ხელ
მ წი ფო ე ბის ტე რი ტო რი ა ზე

ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში

გადმორიცხული ფულადი გზავნილების ოდე

ნობა,მილიონიაშშდოლარი

2015წელსევროკავშირისწევრისა
ხელმწიფოებიდან გადმორიცხული
თანხის ოდენობა მთელი ფულადი
გზავნილების31%იყო,მაშინროდე
საც2010წლისთვისესმაჩვენებელი
26%–სარაღემატებოდა.

ოპ ტი მის ტუ რი პო ლი ტი კუ რი 
და ეკო ნო მი კუ რი სა მო მავ ლო 
გეგ მე ბი

წინასწარიგათვლებით,ევროკავშირ
თან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი
გრძელვადიანპერიოდში,გამოიწვევს
საქართველოს მშპს 4.3%ით ზრდას,
ხოლოხელფასების3.6%ითზრდას.

გავ ლე ნა სოფ ლის    
მე ურ ნე ო ბა ზე

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

საქართველოსთხილისექსპორტი 

ევროკავშირში,ათასიტონა

 

2015წელსთხილისექსპორტის83%
ევროკავშირისწევრქვეყნებშიგან
ხორციელდა.

ქართული ღვინის ექსპორტი ევროკავშირში,

ათასილიტრი
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ევროკავშირთან მიღწეულ იქნა
შეთანხმება ქართული თაფლის
და მატყლის ექსპორტის შესახებ.
თაფლის ექსპორტს ბოლო წლებში
მზარდი ტენდენცია გააჩნია: ექს
პორტმა2005წელს0.7ტონა,ხოლო
2015წლისთვის8.3ტონაშეადგინა.

გავ ლე ნა ვაჭ რო ბა ზე

ასოცირებისხელშეკრულებისშესა
ბამისად,საბაჟოტარიფიმოიხსნება
საქართველოდან ექსპორტირებულ
ყველა პროდუქციაზე. შეთანხმება
ითვალისწინებს თავისუფალი ვაჭ
რობისსამიტიპისგამონაკლისს:

1) თავისუფალი ვაჭრობა სატარიფო
განაკვეთებისკვოტებისფარგლებში.
ამ კატეგორიაში შედის ერთადერთი
პროდუქტი  ნიორი. კერძოდ, წინას
წარგანსაზღვრულიწლიური კვოტის
ფარგლებში (220 ტონა), ევროკავში
რიქართველექსპორტიორებსათავი
სუფლებსსაბაჟოტარიფისგან.ხოლო
კვოტირებულიოდენობის,220ტონის
ზემოთ, ექსპორტიორებიჩვეულებრი
ვადგადაიხდიანსაბაჟოტარიფს.

2) პროდუქტები, რომლებზეც ჯერაც
ვრცელდება შეტანის ფასი, მაგრამ
რომელთა იმპორტის გადასახადის

ad valorem (ღირებულების შესაბამი
სი)ადვალორულიკომპონენტიგაუქ
მებულია. ეს ნიშნავს, რომ აღნიშნუ
ლიგადასახადისოდენობაარიქნება
დამოკიდებული ექსპორტირებული
საქონლის მოცულობაზე, არამედ
დადგინდება შეტანის ფასის მიხედ
ვით.ქართველიექსპორტიორებისთ
ვის საინტერესოა რამდენიმე აგრო
სასურსათოპროდუქტირომელიცამ
ჩამონათვალშია:პომიდორი,კიტრი,
ტკბილიფორთოხალი, ვაშლი, მსხა
ლი,ყურძნისდურდო.

3) პროდუქტები,რომლებზეც ვრცელ
დებაგაყალბებისსაწინააღმდეგო(an
ticircumvention) მექანიზმი: საქონლის,
ღორის და ცხვრის ხორცი, ფრინვე
ლისხორცი,რძისპროდუქტები,კვერ
ცხი, ბურღულეული, შაქარი, სოკო,
ალაო,ქატო,ტკბილისიმინდიდასხვა.

გავ ლე ნა მწარ მო ებ ლებ ზე

სურსათისუვნებლობის,მცენარეთა
დაცვისდავეტერინარიისსისტემის
რეფორმირებაერთისმხრივ,ხელს
შეუწყობს წარმოებული პროდუქცი
ის ხარისხის ზრდას, ხოლო, მეორე
მხრივ, ქართველ მწარმოებლებს
ახალგასაღებისბაზრებზეწვდომის
საშუალებასმისცემს.

გავ ლე ნა მომ ხ მა რებ ლებ ზე

სურსათისუვნებლობის,მცენარეთა
დაცვისა და ვეტერინარიის სისტე
მისრეფორმირება უხარისხო პრო
დუქციისგანდაიცავს ადგილობრივ
მომხმარებელსაც.



ENPARD (სოფლის მე ურ ნე ო ბის 
და სოფ ლის გან ვი თა რე ბის ევ
რო პის სა მე ზობ ლო პროგ რა მა)

20132020 წლებში საქართველო
მიიღებს182 მილიონი ევროსოდე
ნობის დახმარებას, რომელიც მიე
მართებასოფლისმეურნეობისსექ
ტორის განვითარებაზე, როგორც
სახელმწიფო ინსტიტუტების, ასევე
ფერმერების შესაძლებლობების
გაძლიერებაზე და სოფლად ცხოვ
რებისპირობებისგაუმჯობესებაზე.

19952015 წლებში ევროკავშირის
მიერ საქართველოსთვის  განხორ
ციელებული დახმარების ჯამური
ოდენობა აღემატება 550 მილიონ
აშშდოლარს.

სა ბა ჟო და სა ტა რი ფო  
რე გუ ლა ცი ე ბი

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

საქართველოს და ევროკავშირის
ერთნაირი საბაჟო რეგულირების
გარემოსშექმნას,რაცქართველექ
სპორტიორებსმინიმუმამდეშეუმცი
რებსექსპორტისდანახარჯებს.

საბაჟოვალდებულებებთანდაკავში
რებულიდოკუმენტაციისშენახვისვა
დაიქნება3წელი,ნაცვლად6წლისა.

ასოცირების შესახებ შეთანხმების
მიხედვით, 2018 წლისთვის უნდა
დაინერგოს “უფლებამოსილი ეკო
ნომიკური ოპერატორის“ ინსტიტუ
ტი. აღნიშნული სტატუსი მიენიჭება
საქართველოს ექსპორტიორებს,
რომლებიცდააკმაყოფილებენგან
საზღრულპირობებს.მისისაშუალე
ბით, ისინი ნაკლები კონტროლის
გარეშე,უფროსწრაფადდაიაფად
მოახერხებენ ევროკავშირში ექს
პორტისას საბაჟო პროცედურების
განხორციელებას. კრიტერიუმები,
ამჟამად შემუშავების პროცესშია
დასაბოლოოსახით,სავარაუდოდ,
2018წელსგახდებაცნობილი,თუმ
ცა გასათვალისწინებელია, რომ
ისინისაკმაოდმკაცრიიქნება.



სა ქონ ლის წარ მო შო ბის წე სე ბი 
და წარ მო შო ბის სერ ტი ფი კა ტი

იმისთვის,რომქართულისაქონელი
საბაჟო ტარიფის გარეშე შევიდეს
ევროკავშირის ბაზარზე, მან უნდა
დააკმაყოფილოს წარმოშობასთან
დაკავშირებული პირობები. საქო
ნელიშეიძლებაიყოსმთლიანადან
ნაწილობრივ საქართველოში წარ
მოშობილი.საქართველოშიწარმო
შობილპროდუქციადჩაითვლება:

•საქართველოშიმოყვანილიმცენა
რეულიპროდუქტები;

• საქართველოს ნიადაგიდან ან
ზღვის ფსკერიდან ამოღებული მი
ნერალურიპროდუქტები;

• საქართველოში დაბადებული და
გაზრდილიცოცხალისაქონელი;

• საქართველოში განხორციელებუ
ლინადირობითათუთევზჭერითმი
ღებულიპროდუქცია;

• საზღვაო თევზჭერით მიღებული
ან სხვაგვარი პროდუქცია, ამოღე
ბული ზღვიდან საქართველოს მცუ
რავი საშუალებების დახმარებით,
მისიტერიტორიულიწყლებისსაზღ
ვრებსგარეთმხოლოდიმპირობით,
თუქვეყანასაქვსზღვისფსკერისან
წიაღისამმონაკვეთისდამუშავების
საგანგებოუფლებები;;

•საქართველოსმცურავთევზსარეწ
შიწარმოებულიპროდუქცია;

• საქართველოში წარმოებული სა
ქონელი, რომელიც მიღებულია ზე

მოთ ჩამოთვლილი პროდუქტების
გან.

ნაწილობრივ წარმოშობილია პრო
დუქცია,თუმისმამასალებმასაქარ
თველოს ტერიტორიაზე განიცადა
საკმარისიდამუშავებაანგადამუშა
ვება. მსგავსი საქონელიც სარგებ
ლობსთავისუფალისავაჭრორეჟი
მით.

საქონლისპრეფერენციულიწარმო
შობისსერტიფიკატისEUR.1გაიცე
მაშემოსავლებისსამსახურისმიერ
3დღისვადაში.

EUR.1 სერტიფიკატის აღება (ასევე
თურქეთში ექსპორტირების შემთხ
ვევაში) სავალდებულოა, თუ ექს
პორტიორს სურს ისარგებლოს სა
ბაჟოსატარიფო შეღავათებით. იმ
შემთხვევაში, თუ საქართველოში
წარმოებული საქონელი ვერ აკმა
ყოფილებს წარმოშობის კრიტერი
უმებს და ბიზნეს ოპერატორს მისი
ევროკავშირში ან თურქეთში შეღა
ვათების გარეშე ექსპორტი სურს,
მასშეუძლიააიღოსარაპრეფერენ
ციული წარმოშობის სერტიფიკატი.
ის, ასევე გაიცემა სხვა ქვეყანაში
წარმოშობილიპროდუქციისსაქარ
თველოდან ექსპორტის დროსაც
(საქონლის წარმოშობის დამადას
ტურებელი სერტიფიკატის საფუძ
ველზე).

წარმოშობის სერტიფიკატი ძალაში
იქნებაექსპორტიორქვეყანაშიმისი
გაცემისდღიდან4თვისგანმავლო
ბაშიდაამხნისგანმავლობაშიუნ
დაწარედგინოსიმპორტიორიქვეყ
ნისსაბაჟოსამსახურს,იმქვეყანაში



მოქმედიპროცედურებისთანახმად.
ზემოხსენებულმა საბაჟო უწყებამ
შეიძლებამოითხოვოსწარმოშობის
სერტიფიკატისთარგმანიდა,ასევე,
იმპორტის დეკლარაციასთან ერ
თად,იმპორტიორისანგარიშიიმის
შესახებ, რომ პროდუქცია აკმაყო
ფილებს წინამდებარე შეთანხმების
განხორციელებისთვის საჭირო პი
რობებს.

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

•საბაჟოდეპარტამენტი,თბილისი

•საბაჟოგამშვებიპუნქტი„თბილისის
აეროპორტი“

•საბაჟოგამშვებიპუნქტი „ბათუმის
პორტი“

•საქონლისგაფორმებისსამმართ
ველო: გარდაბნის მუნიციპალიტე
ტი,სოფელიმარტყოფი,თბილისის
შემოსავლელიგზის36ე კილომეტ
რი

•შემოსავლებისსამსახურისრუსთა
ვისგანყოფილება

•შემოსავლებისსამსახურისთელა
ვისგანყოფილება

• შემოსავლების სამსახურის ახალ
ციხისგანყოფილება

•შემოსავლებისსამსახურისქუთაი
სისგანყოფილება

• გაფორმების ეკონომიკური ზონა
„თბილისი“

• გაფორმების ეკონომიკური ზონა
„აეროპორტი“

• გაფორმების ეკონომიკური ზონა
„ბათუმი“

• გაფორმების ეკონომიკური ზონა
„ფოთი“.

EUR.1ისგაცემისათვის
აუცილებელიდოკუმენტებია:

1.განცხადება

2. დეკლარაცია საქონლის კუთვნი
ლებისა და კრიტერიუმების შესახებ,
საქართველოსმთავრობისN420დად
გენილებისN4დანართისშესაბამისად

3.კონტრაქტი

4.ანგარიშფაქტურა(ინვოისი)

5. შესაბამისობის სერტიფიკატი
ყურძნისეული წარმოშობის პრო
დუქტებისექსპორტისშემთხვევაში.

საბაჟო დეპარტამენტს უფლება
აქვს,საჭიროებიდანგამომდინარე,
მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენ
ტაცია.



პირველადი წარმოება არის პრო
ცესი,რომელიცმოიცავს:მცენარის
მოყვანას(მოსავლისაღების,ნაყო
ფის კრეფის ჩათვლით); ცხოველის
გაზრდას, მოშენებას დაკვლამდე,
აგრეთვერძისწველას.პირველადი
წარმოება ასევე მოიცავს ნადირო
ბას,თევზჭერასადაველურიმცენა
რეებისშეგროვებას.

სურ სა თის მწარ მო ებ ლად 
რე გის ტ რა ცია

ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რო
მელიც ეწევა სურსათის პირველად
წარმოებას მისირეალიზაციის მიზ
ნით, მათ შორის, ხილის მოყვანას,
ცხოველების მოშენებას, თევზჭე
რას,სატბორემეურნეობასდარძის
შეგროვებას, ვალდებულია დარე
გისტრირდეს სურსათის მწარმო
ებლად. რეგისტრაციის გარეშე სა
წარმოს საქმიანობა აკრძალულია
და ისჯება საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობით.

ფიზიკური პირი, რომელიც პირვე
ლად წარმოებას ეწევა არაორგანი
ზებულად (მაგალითად, საკუთარი
ეზოსხილისმოკრეფადაარასისტე
მურადადგილზერეალიზაცია)ან/და
საკუთარი მოხმარების მიზნით, მას
სურსათისმწარმოებლადრეგისტრა
ციისგავლაარმოეთხოვება.

რეგისტრაციისათვისპირმაუნდამი
მართოს საჯარო რეესტრის ეროვ

ნულსააგენტოსთავისიმონაცემების
ბაზაშიშეტანისმიზნით.

ჰი გი ე ნუ რი მოთხოვ ნე ბი  
პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის თ ვის

პირველადი წარმოებით დაკავე
ბულმაბიზნესოპერატორებმაუნდა
განახორციელონ საფრთხის კონტ
როლისღონისძიებები,მათშორის,
ყველა შესაძლო წყაროდან დაბინ
ძურების კონტროლის ღონისძიებე
ბი.

მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნეს ოპე
რატორებმა,სათანადოწესით,გარ
კვეული პერიოდულობით აწარმო
ონ რისკების გაკონტროლებასთან
დაკავშირებით განხორციელებულ
ღონისძიებათა ჩანაწერები. ჩანა
წერები შეიძლება იყოს როგორც
დოკუმენტური, ისე ელექტრონული
სახის.

ზოგადჰიგიენურმოთხოვნებს პირ
ველადი მწარმობლებისთვის ად
გენს 2004 წლის29 აპრილისრეგუ
ლაცია „(EC) No 852/2004 საკვები
პროდუქტების ჰიგიენის შესახებ“.
გარდა ამისა, არსებობს საქართ
ველოს მთავრობის 2010 წლის 15
ივნისის N173 დადგენილების 1ლი
დანართი  სურსათის/ცხოველის
საკვების მწარმოებელი საწარმოს/
დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი
წესი.

მოთხოვ ნე ბი პირ ვე ლა დი  
მწარ მო ებ ლე ბის თ ვის



მიკ ვ ლე ვა დო ბას თან  
და კავ ში რე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი

მიკვლევადობის განსახორციელებ
ლად აუცილებელია ბიზნეს ოპერა
ტორს ჰქონდეს სათანადო ინფორ
მაცია, აწარმოებდეს შესაბამის
დოკუმენტაციასა და ჩანაწერებს.
ბიზნეს ოპერატორმა უნდა დანერ
გოსისეთისისტემებიდაპროცედუ
რები, რომლებიც, მოთხოვნის შემ
თხვევაში, საჭირო ინფორმაციით
უზრუნველყოფს კომპეტენტურ ორ
განოებს.მიკვლევადობაშიიგულის
ხმება, საქონლის წარმომავლობის
აღრიცხვაიმმიზნით,რომსაჭირო
ების შემთხვევაში შესაძლებელი
იყოსპირველადმწარმოებელზედა
შესაბამისად, პროდუქციაზე გასვ
ლა.

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის  
კონ ტ რო ლი

სურსათის უვნებლობაზე პასუხის
მგებლობა ეკისრება ბიზნეს ოპე
რატორს და თავისი საქმიანობის
ფარგლებში 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
ჯანმრთელობას. თუ სურსათი მავ
ნეა, ამ სურსათის მთელი პარტია
მავნედ მიიჩნევა, გარდა იმ შემთხ

ვევისა, როცა პარტიის დეტალური
შემოწმებისასდადასტურდება,რომ
პარტიის დანარჩენი ნაწილი აკმა
ყოფილებს სურსათის უვნებლობის
მოთხოვნებს.

ძირითადი სახელმძღვანელო კა
ნონმდებლობაა:

•რეგულაცია„(EC)No882/2004ოფი
ციალურიკონტროლისშესახებ,რო
მელიც ხორციელდება ცხოველის
საკვების და სურსათის კანონთან,
ცხოველთაჯანმრთელობისდა  კე
თილდღეობის წესებთან შესაბამი
სობისდასადგენად“;.

•სურსათის/ცხოველისსაკვებისუვ
ნებლობის,ვეტერინარიისადამცე
ნარეთადაცვისკოდექსი

• საქართველოს მთავრობის 2010
წლის 25 ივნისის დადგენილებით
განისაზღვრა სურსათის უვნებლო
ბის, ვეტერინარიისადამცენარეთა
დაცვის სფეროებში ზედამხედვე
ლობის,მონიტორინგისადასახელ
მწიფოკონტროლისგანხორციელე
ბისწესი.

სურსათის უვნებლობის სფეროში
სახელმწიფოკონტროლისგანხორ
ციელებისმექანიზმებია: (1)ინსპექ
ტირება, (2) მონიტორინგი, (3) ზე
დამხედველობა, (4) დოკუმენტური
შემოწმება, (5)  სურსათის ნიმუშის
აღება.



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

სურ სათ ში პეს ტი ცი დე ბის  
ნარ ჩე ნე ბის და საშ ვე ბი  
მაქ სი მა ლუ რი ზღვა რი

საჭიროზემეტირაოდენობითგამო
ყენებული პესტიციდები საფრთხეს
უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა
და სიცოცხლეს, ვინაიდან ზედმე
ტადგამოყენებულიპესტიციდისურ
სათში აისახება როგორც ნარჩენი,
რომელიცწარმოადგენსსაფრთხეს
სურსათისმომხმარებლებისათვის.

რეგულაცია „EC No 396/2005 პეს
ტიციდების მაქსიმალური ნარჩენი
რაოდენობამცენარეულიდაცხოვე
ლური წარმოშობის სურსათზე/სურ
სათში და ცხოველის საკვებზე/საკ
ვებში“შესაბამისად,ყველააქტიური
ინგრედიენტისთვის პესტიციდების
მაქსიმალური ნარჩენირაოდენობა
უდრის1მილიგრამს1კილოგრამზე.
თუმცა,ვინაიდანრეგულაციასაკმა
ოდ რთულია, რეკომენდირებულია,
სახელმძღვანელოდ გამოყენებუ
ლი იქნეს ვროკავშირის პესტიცი
დების მონაცემთა ბაზა,1 რომელიც
მომხმარებელს შესაძლებლობას
აძლევს, მონაცემები გაფილტროს
საკვები პროდუქტისა და პესტიცი
დებისტიპისმიხედვით.

საბაზისო მოთხოვნების გარდა
არისკიდევGlobalGapსტანდარტი,
რომელიც არსებობს სოფლის მე
ურნეობის პროდუქტის პირველადი
წარმოებისთვის. ისეთი პროდუქტე
ბისთვის, როგორიცაა  ხილი, ბოს
ტნეულიდახორცისპროდუქცია.ის

მოიცავს სხვადასხვა ელემენტებს,
მაგალითად, პესტიციდების სწო
რადმოხმარებას, გარემოსდაცვის
კუთხითწესებს,რომელიცუნდაგა
მოიყენოს 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,ჰიგიენადასხვა.

სურსათის უვნებლობის, ვეტე
რინარულ და მცენარეთა დაც
ვის მოთხოვნები 2020 წლამდე არ
ვრცელდება შინამეურნეობებზე და
საოჯახომეურნეობებზე.



მოთხოვ ნე ბი სურ სა თის მწარ მო ებ ლე ბის თ ვის

სურსათის  წარმოება არის პროცე
სი, რომელიც მოიცავს ადამიანის
საკვებად განკუთვნილი პროდუქტის
წარმოებასპირველადიან/დაგადაუ
მუშავებელი პროდუქტის ნებისმიერი
სახისგადამუშავებით.სურსათისწარ
მოება შეიძლება მოიცავდეს მცენა
რეულიდა ცხოველური წარმოშობის
პროდუქციას, მათ ნაზავს, ასევე ნე
ბისმეირსასმელს,მათშორისსასმელ
წყალს და ნებისმიერ ნივთიერებას,
რომელიცსურსათშიგამოიყენება.

სურ სა თის მწარ მო ებ ლად  
რე გის ტ რა ცია

ნებისმიერი ფიზიკური თუ იურიდიუ
ლი პირი, რომელიც ახორციელებს
სურსათთანდაკავშირებულწარმოე
ბას,იმპორტსდარეალიზაციას,ვალ
დებულიაგაიაროსრეგისტრაცია.რე
გისტრაციისგარეშეასეთისაწარმოს
საქმიანობააკრძალულიადაისჯება
კანონმდებლობით.

თუ ფიზიკური პირი სურსათის წარ
მოებას ეწევა არაორგანიზებულად,
მაგალითად საქონლის დაკვლა და
არასისტემურადრეალიზაცია,ანსურ
სათსაწარმოებსსაკუთარიმოხმარე
ბისმიზნით,მასარმოეთხოვებასურ
სათისმწარმოებლადრეგისტრაცია.

ბიზ ნეს ოპე რა ტო რის აღი ა რე ბა

გარდა რეგისტრაციისა, აღიარებას
ექვემდებარება ცხოველური წარ
მოშობის სურსათის მწარმოებელი

და გადამამუშავებელი საწარმოები.
აღიარებასახორციელებსსურსათის
ეროვნულისააგენტო.

კანონმდებლობისშესაბამისად,აღი
არებას არ ექვემდებარება ოჯახური
წარმოებისსუბიექტიდაბიზნესოპე
რატორი, რომელიც ახორციელებს
პირველადწარმოებას.

ბიზნეს ოპერატორს აღიარება მიენი
ჭებაუვადოდიმშემთხვევაში,თუმისი
საქმიანობა სრულად შეესაბამება კა
ნონმდებლობითდადგენილ მოთხოვ
ნებს. იმ შემთხვევაში თუ დგინდება,
რომბიზნესოპერატორისსაქმიანობა
სრულადარშეესაბამებასაკანონმდებ
ლო მოთხოვნებს, მაგრამ საწარმოს
ინფრასტრუქტურა, მოწყობილობები
დააღჭურვილობასრულადაკმაყოფი
ლებსმოთხოვნებს,მასაღიარებაენი
ჭება6თვისვადითდამიუთითებსშე
უსაბამობისაღმოფხვრისაკენ.6თვის
შემდეგ მაკონტროლებელი ამოწმებს
შეუსაბამობების აღმოფხვრას და შე
საძლებელია ვადის არსებული პრო
ცესისკიდევ6თვითგაგრძელება.მაგ
რამ, მესამე ვადა, ანუ 12 თვეზე მეტი
საწარმოსაღარეძლევადაავტომატუ
რადუუქმდებააღიარება.

ჰი გი ე ნუ რი მოთხოვ ნე ბი  
სურ სა თის მწარ მო ე ბე ლი   
სა წარ მო ე ბის მი მართ

ყველა მწარმოებელი ვალდებულია
დაიცვას დადგენილი ჰიგიენური
მოთხოვნებიწარმოების,გადამუშავე
ბისდადისტრიბუციისყველაეტაპზე.



ზოგადჰიგიენურმოთხოვნებს პირ
ველადი მწარმობლებისთვის ად
გენს 2004 წლის29 აპრილისრეგუ
ლაცია „(EC) No 852/2004 საკვები
პროდუქტების ჰიგიენის შესახებ“.
პირველადმა მწარმოებლებმა წარ
მოების პროცესში უნდა დაიცვან
ძირითადი ჰიგიენური მოთხოვნე
ბი. გარდა ამისა, არსებობს საქარ
თველოსმთავრობის 2010 წლის 15
ივნისის N173 დადგენილების 1ლი
დანართი  სურსათის/ცხოველის
საკვების მწარმოებელი საწარმოს/
დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი
წესი.

არსებობს ზოგადი მოთხოვნები სურ
სათის მიმართ, რომლებიც დამატე
ბით უნდა გაითვალისწინონ სურსა
თის მწარმოებლებმა. მოთხოვნები
შეეხებასურსათისშეფუთვას,შენობას
დამოწყობილობებს,წყალმომარაგე
ბასდაკანალიზაციას,სანიტარიასდა
დეზინფექციას, ტრანსპორიტებას და
პერსონალისპირადჰიგიენას.

HACCP (საფრთხის ანა ლი ზი სა 
და კრი ტი კუ ლი სა კონ ტ რო ლო 
წერ ტი ლე ბის პრინ ცი პე ბი) მა
ღა ლი რის კის და გა და მუ შა ვე
ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის თ ვის. 

სურსათის მწარმოებელ ბიზნეს ოპე
რატორსდანერგილიუნდაჰქონდეს
HACCPის7პრინციპი:

1. საფრთხის ანალიზის შეფასება
(დადგენადაშეფასება);

2.კრიტიკულისაკონტროლოწერტი
ლებისდადგენა;

3.კრიტიკულიზღვრებისდაწესება;

4.მონიტორინგისპროცესისდაწესება;

5. მაკორექტირებელი ქმედებების
დაწესება;

6.გადამოწმებისქმედებებისდაწესება;

7.ჩანაწერებისწარმოებისპროცესე
ბისდაწესება.

2015 წლის 1 იანვრიდან HACCPის
სისტემისშეუსაბამობაიწვევსსაწარ
მოსდაჯარიმებას.ამმიმართულები
თაც, მაკონტროლებელი ორგანოა
სურსათისეროვნულისააგენტო.

სურ სა თის ეტი კე ტი რე ბა

სურსათისმწარმოებელმაუნდადააკ
მაყოფილოს სურსათის ეტიკეტირე
ბისმოთხოვნები.მათშორის,ეტიკეტ
ზე განსათავსებელი სავალდებულო
ინფორმაცია,კვებითიღირებულების
აღნიშვნადასურსათისვარგისიანო
ბისმინიმალურივადა.

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის  
კონ ტ რო ლი

ბაზარზე განთავსებული სურსათი
უნდა აკმაყოფილებდეს სურსათის
უვნებლობის მოთხოვნებს და დაუშ
ვებელია მავნე სურსათის ბაზარზე
განთავსება.

პასუხისმგებლობასურსათისუვნებ
ლობაზე მთლიანად ეკისრება სურ
სათის მწარმოებელს წარმოების,



გადამუშავების და დისტრიბუციის
ყველაეტაპზე.

ბაზარზე განთავსებული სურსათი
უნდა აკმაყოფილებდეს სურსათის
უვნებლობის მოთხოვნებს. დაუშ
ვებელია მავნე სურსათის ბაზარზე
განთავსება,თუ იგი საფრთხეს უქმ
ნისადამიანისსიცოცხლესადაჯან
მრთელობას. თუ სურსათი მავნეა,
ამსურსათისმთელიპარტიამავნედ
მიიჩნევა, გარდა იმ შემთხვევისა,
როცაპარტიისდეტალურიშემოწმე
ბისასდადასტურდება,რომპარტიის
დანარჩენი ნაწილი აკმაყოფილებს
სურსათის უვნებლობის მოთხოვ
ნებს. ძირითადი სახელმძღვანელო
კანონმდებლობაა:

•რეგულაცია„(EC)No882/2004ოფი
ციალურიკონტროლისშესახებ,რო
მელიც ხორციელდება ცხოველის
საკვების და სურსათის კანონთან,
ცხოველთა ჯანმრთელობის და  კე
თილდღეობისწესებთანშესაბამისო
ბისდასადგენად“;.

• სურსათის/ცხოველის საკვების უვ
ნებლობის,ვეტერინარიისადამცენა
რეთადაცვისკოდექსი;

• საქართველოს მთავრობის 2010
წლის25ივნისისდადგენილებითგა
ნისაზღვრა სურსათის უვნებლობის,
ვეტერინარიისადა მცენარეთადაც
ვის სფეროებში ზედამხედველობის,
მონიტორინგისა და სახელმწიფო
კონტროლისგანხორციელებისწესი.

სურსათის უვნებლობის კონტრო
ლი ხორციელდება სურსათის უვ
ნებლობისა და ეტიკეტირების

განსაზღვრულმოთხოვნებთანშესა
ბამისობის დასადგენად. სურსათის
უვნებლობის სფეროში სახელმწი
ფო კონტროლის განხორციელების
მექანიზმებია: ინსპექტირება, მონი
ტორინგი,ზედამხედველობა,დოკუ
მენტური შემოწმება, სურსათის ნი
მუშისაღება.

სურ სათ ში პეს ტი ცი დე ბის  
ნარ ჩე ნე ბის და საშ ვე ბი  
მაქ სი მა ლუ რი ზღვა რი

რეგულაციითდადგენილიამცენარე
თადაცვისსაშუალებებითგამოწვეუ
ლინარჩენებისმაქსიმალურიზღვრე
ბი, რომელიც ვრცელდება მთელს
ევროკავშირისბაზარზე.

სურსათში პესტიციდების დასაშვებ
მიქსიმალურ ზღვრულ ნორმას ად
გენს რეგულაცია „EC No 396/2005
პესტიციდების მაქსიმალური ნარ
ჩენი რაოდენობა მცენარეული და
ცხოველური წარმოშობის სურსათ
ზე/სურსათში და ცხოველის საკ
ვებზე/საკვებში“. საჭიროზე მეტი
რაოდენობითგამოყენებულიპესტი
ციდები საფრთხეს უქმნის ადამია
ნისჯანმრთელობასდასიცოცხლეს,
ვინაიდანზედმეტადგამოყენებული
პესტიციდისურსათშიაისახებარო
გორც ნარჩენი, რომელიც წარმო
ადგენსსაფრთხესსურსათისმომხ
მარებლისთვის.

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინა
რულდამცენარეთადაცვისმოთხოვ
ნები 2020 წლამდე არ ვრცელდება
შინამეურნეობებზე და საოჯახო მე
ურნეობებზე.
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