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იერსი იენდროშკა 

• ევროპული და საჯარო საერთაშორისო სამართლის 
კათედრის გამგე, ოპოლის უნივერსიტეტი, პოლონეთი 

• არბიტრაჟის მუდმივი სასამართლოს არბიტრი, ჰააგა  
• ესპოს კონვენციის/გსშ ოქმის განხორციელების კომიტეტის 

წევრი, ჟენევა 
• ორჰუსის კონვენციასთან შესაბამისობის კომისიის წევრი, 

ჟენევა 
• გსშ ოქმის მოლაპარაკებათა ვიცე-თავმჯდომარე (2001-2003) 
• პოლონეთში გსშ კანონმდებლობის ავტორთა ჯგუფის წევრი 
• გზშ/გსშ კანონმდებლოს შექმნის იურიდიული 

კონსულტანტი ბალკანეთის, აღმოსავლეთი ევროპის, 
კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში 
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შინაარსი 

• გარემოს შეფასების წარმოშობის ისტორია და 
კონცეფცია 

• საერთაშორისო/ევროკავშირის სამართლებრივი 
ჩარჩოს განვითარება 

• გზშ და მასთან დაკავშირებული 
სამართლებრივი დოკუმენტები 

• გზშ დირექტივა და ესპოს კონვენცია 

• გზშ-ის ეროვნული სამართლებრივი ჩარჩოები 

• გამოყენების ფარგლები 

• ძირითადი პროცედურული ნაბიჯები 
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გარემოს შეფასების წარმოშობის ისტორია 
და კონცეფცია 

• აშშ 1969 წლის ეროვნული გარემოსდაცვითი 
პოლიტიკის აქტი  
– მოიცავს: გეგმებს, პროგრამებს, პოლიტიკურ 

დოკუმენტებს, საკანონმდებლო წინადადებებს, 
კონკრეტულ პროექტებს 

– ალტერნატივების განხილვის საკვანძო მნიშვნელობა  
– დაკავშირების კონცეფცია 

• ამჟამად ყველა განვითარებულ გარემოსდაცვით 
ეროვნულ ჩარჩოებში 

• საერთაშორისო და სუპრა-ეროვნული (EU) ჩარჩო 
ევროპაში 
– ეროვნული პროცედურების ჰარმონიზაცია  
– ტრანსსასაზღვრო პროცედურა  
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გარემოს შეფასების კონცეფცია  

• დაგეგმილ აქტივობებთან დაკავშირებული 
პრევენციული მექანიზმი, რომელმაც შეიძლება 
მნიშვნელოვანი ზემოქმედება იქონიოს 
გარემოზე 

• ფარგლები 
– გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ): 

• ინდივიდუალური პროექტები 

– გარემოს სტრატეგიული შეფასება (გსშ) : 
• გეგმები და პროგრამები 
• პოლიტიკური დოკუმენტები (პოლიტიკა) 
• კანონმდებლობა 

– ჰაბიტატის/ბიომრავალფეროვნების შეფასება  
• გზშ და გსშ შემოიფარგლება ჰაბიტატზე ზემოქმედებით 
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6 

გარემოს შეფასების როლი 

• ინფორმაციის შეგროვება  
• ალტერნატივების განხილვა 
• გარემოსდაცვითი პრობლემების 

ინტეგრირება ეკონომიკურ, სოციალურ და 
სხვა პრობლემებში 

• შეუქცევადი ეფექტების თავიდან აცილება 
• პროცედურული მექანიზმი  

– მრჩევლის როლი vs გადამწყვეტი როლი 
– სპეციფიკური სიტუაცია მნიშვნელოვანი 

საზიანო ეფექტის შემთხვევაში ‘Natura 2000’-ის 
არეალზე 
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ალტერნატივები 

• აქტივობისთვის 
– მაგალითად: გზატკეცილები ან რკინიგზა 

• აქტივობის ფარგლებში 
– ადგილმდებარეობა (ჩრდილოეთის თუ 

სამხრეთის  შემოვლითი გზები) 

– ტექნოლოგიური (ბეტონის თუ ასფალტის) 

– შერბილების ღონისძიებები (სიჩქარის 
შეზღუდვა ან ხმაურის ჩახშობა) 

• ვარიანტი „0” 

• ვარიანტი „ყველაზე ეკოლოგიური” 
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“დაკავშირების” კონცეფცია 

• სატრანსპორტო პოლიტიკა (გსშ) 
– გზატკეცილები ან რკინიგზა 

• ეროვნული საგზაო პროგრამა (გსშ) 
– ადგილმდებარეობის ალტერნატივები 

• რეგიონული/ადგილობრივი 
მიწათსარგებლობის გეგმა (გსშ) 
– მდებარეობის ალტერნატივები 

• გავრცობა 
– ტექნოლოგიური და შერბილების 

ალტერნატივები  
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გზშ და გსშ 

• პროცედურული მსგავსებები 

• შეფასების ფარგლები 

– გზშ-ის ფიზიკური ზემოქმედება vs  გსშ-ის 
გარემოსდაცვითი ამოცანების მიღწევა  

– უფრო ფართო მასშტაბი და ნაკლებად დეტალური 
მონაცემები 

• პროცედურული როლი: გზშ-ის განამავითარებლები vs გსშ-
ის საგეგმო სააგენტოები (იხ. ზოგადი სახელმძღვანელო) 

• სამართლებრივი ჩარჩო 

– ერთი კანონი ცალკე სქემებით გზშ-სთვის და გსშ-სთვის - 
დიახ 

– ერთი სქემა გზშ-სთვის და გსშ-სთვის - არა 
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პროცედურული ნაბიჯები 

 სკრინინგი და მისი შედეგების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდება 

• ეტაპები 
– ფარგლების განსაზღვრა (scoping) 

– შეფასების დოკუმენტაციის წარდგენა  

– შეგროვებული ინფორმაციის გათვალისწინება  

– გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმირება, დასაბუთების 
ჩათვლით  

• სავალდებულო ელემენტები (სხვადასხვა ეტაპზე) 
– კონსულტაციები გარემოსდაცვით ორგანეობთან 

– საზოგადოების მონაწილეობა 

• ტრანსსასაზღვრო კონსულტაციები (საჭიროების 
შემთხვევაში) 
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გარემოს შეფასების დოკუმენტაცია 

• სხვადასხვა სახელწოდებები (ანგარიში, განცხადება, 
კვლევა) 

• სავალდებულო ელემენტები 

– აქტივობის აღწერა 

– გარემოს აღწერა, რომელზედაც მოხდება 
ზემოქმედება 

– ალტერნატივები 

– ზემოქმედების აღწერა 

– შერბილების ღონისძიებები 

– ცოდნასთან დაკავშირებული ხარვეზები 

– არატექნიკური ხასიათის დასკვნა 
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გარემოს შეფასება საერთაშორისო 
სამართალში - ზოგადი პრინციპები 

• საერთაშორისო სამართლის ზოგადი პრინციპები 
– ტრაილის მარტენის ღუმელის საქმე - საარბიტრაჟო 

სასამართლო 

– ნაგიმაროს-გაბჩიკოვოს საქმე – მართლმსაჯულების 
საერთაშორისო სასამართლო (ICJ) 

– ცელულოზის ფაბრიკის საქმე - მართლმსაჯულების 
საერთაშორისო სასამართლო (ICJ) 

• რიოს დეკლარაცია გარემოსა და განვითარების 
შესახებ 
– ინტეგრაციის პრინციპი - პრინციპი 4 

– გარემოს შეფასება –პრინციპი 17 

– პასუხისმგებლობა ტრანსსასაზღვრო გარემოს 
ზიანისთვის - პრინიცპი 2  
• ტრანსსასაზღვრო პროცედურა (მე-18 და მე-19 პრინციპები) 
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სამართლებრივი ჩარჩოს განვითარება ევროპაში 

• გზშ დირექტივა 1985 – პროექტების ზემოქმედება 

• ესპოს კონვენცია, 1991 – პროექტების 
ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება  

• ჰაბიტატის დირექტივა, 1992 – გეგმების, 
პროგრამების და პროექტების ზემოქმედება 
ჰაბიტატზე (Natura 2000 არეალი) 

• გსშ დირექტივა, 2001 – გეგმების და პროგრამების 
ზემოქმედება 

• კიევის გსშ ოქმი, 2003 - გეგმების და 
პროგრამების ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება 
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გარემოს შეფასება და ევროკავშირის 
დაფინანსება 

• 1994 წლიდან მოყოლებული თანდათანობით 
დაინერგა ევროკავშირის დაფინანსების სქემაში 

• 2007-2013 წწ პროგრამირების პერიოდი – 1083/2006 
და 1828/2006 დებულების შესაბამისად საჭიროა 
არსებობდეს მტკიცებულება: 
– გზშ/ზღვის/ჰაბიტატის შეფასებისა და საზოგადოების 

მონაწილეობის შესახებ 

• ევროპულის კომისიის მიერ ენერგიული გამოყენება  
• კონტროლი 

– ფონდების დამტკიცებამდე 
– პროექტის შემდგომი კონტროლი 

• სანქციები 
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გარემოს შეფასება და ევროკავშირის დაფინანსება 
- არსებული სამართლებრივი ბაზა 

• ევროპის პარლამენტის და საბჭოს რეგულაცია (EU) No 1303/2013, 
2013 წლის 17 დეკემბერი; ჩამოაყალიბა საერთო დებულებები... და  
გააუქმა საბჭოს რეგულაცია (EC) No 1083/2006 

– მუხლი 101  მთავარი პროექტის დამტკიცებისთვის საჭირო 
ინფორმაცია  

– მთავარი პროექტის დამტკიცებამდე მმართველმა ორგანომ 
უნდა უზრუნველყოს შემდეგი სახის ინფორმაცია:  

• (f) გარემოზე ზემოქმედების ანალიზი, კლიმატის 
ცვლილებებისადმი ადაპტაციისა და შერბილების 
მოთხოვნების გათვალისწინებით, კატსტროფებისადმი 
მდგრადობა;  

• კომისიის დელეგირებული რეგულაცია (EU) No 480/2014, 2014 
წლის 3 მარტი, შეცვალა რეგულაცია (EU) No 1303/2013…  
– დანართი II – საკითხი 6 
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გზშ და მასთან დაკავშირებული 
სამართლებრივი დოკუმენტები  

 
• გზშ და გსშ 

– ოქმი - გაეროს ეკონომიკური კომისია ევროპისთვის ( UNECE)  
– ევროკავშირის გსშ დირექტივა 

• გზშ და ჰაბიტატის შეფასება 
– კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ, 1992 წ. - მუხლი 14, და 

სახელმძღვანელო პრინციპები, რომლებიც მიღებულია გაეროს 
ბიომრავალფეროვნების კონფერენციის (COP 6) მიერ 2002 წელს, 
ჰააგაში. 

– ევროკავშირის დირექტივა ჰაბიტატის შესახებ 

• გზშ და ინდუსტრიული კატასტროფები  
– UNECE-ის კონვენცია ინდუსტრიული კატასტროფების 

ტრანსსასაზღვრო ეფექტების შესახებ 

– ევროკავშირის სევესოს  III დირექტივა 
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ჰაბიტატის შეფასება - გამოყენების 
ფარგლები 

• ნებისმიერი პროექტი ან გეგმა/პროგრამა, რომელიც 
სავარაუდოდ  მნიშვნელოვან ზემოქმედებას იქონიებს 
“Natura 2000”-ის არეალზე 

– ინდივიდუალურად ან სხვა გეგმებთან/პროგრამებთან ან 
პროექტებთან ერთად 

– პირდაპირ არ არის დაკავშირებული ან არ არის 
აუცილებელი იყოს დაკავშირებული ობიექტის 
მენეჯმენტთან.   

• გეგმებისთვის/პროგრამებისთვის - გსშ-ის ნაწილი 

• პროექტებისთვის  
– I დ II პროექტების დანართი – ჩვეულებრივ გზშ-ის ნაწილი 

– ყველა სხვა პროექტისთვის - ჩვეულებრივ განცალკევებულია 
ჰაბიტატის შეფასებისაგან 
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 გზშ/გსშ და ჰაბიტატის შეფასება 

• ნებისმიერი პროექტი ან გეგმა/პროგრამა - 
ნუსხა არ არის! 

• შეფასება შემოფარგლულია იმ 
ზემოქმედებით, რომელიც ეხება “Natura 
2000-ის ობიექტებს 

• არსებითი ეფექტი! 

• სხვადასხვა მიდგომა 
ალტერნატივებისადმი 
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ჰაბიტატის შეფასება - არსებითი ეფექტი 

• პროექტი/გეგმა/პროგრამა, რომელიც ზიანს მიაყენებს 
“Natura 2000”-ის ობიექტს - შეიძლება დამტკიცდეს 
მხოლოდ: 

– იმპერატიული მიზეზებისთვის, რომელთა მიმართ 
დიდია საზოგადოების ინტერესი 

– არ არსებობს ალტერნატივა 

– მიღებულია კომპენსაციის ღონისძიებები 

• ბუნებრივი ჰაბიტატის/სახეობათა პრიორიტეტის 
შემთხვევაში - ევროკომისიის დასკვნა 
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ჰაბიტატის შეფასება - წევრი 
სახელმწიფოების გამოცდილება 

• აქტივობათა და გადაწყვეტილებათა ფართო სპექტრი 
მოიცავდა - დაბინძურების ინტეგრირებული პრევენციისა 
და კონტროლის ნებართვებს (IPPC), წყლის დაბინძურების 
ნებართვებს, და მოლუსკების მექანიკური ჭერის 
ლიცენზიებსაც კი (C-127/02 – ვადენზი ) 

• ობიექტური კრიტერიუმების გადაწყვეტილება - C-209/02 – 
EC vs ავსტრია 

• შეფასება და დაცვა ასევე საჭიროა იმ ობიექტთა 
მიმართებითაც, რომლებიც ჯერ განსაზღვრული არ არის 

– C-117/03 (Draggagi) vs C-244/05 (Bund Naturschutz Bayern) 
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UNECE-ის ესპოს კონვენცია და ევროკავშირის 

გზშ-ის დირექტივა  

 
• ორივე არეგულირებს პროექტის დონეს  

– ღონისძიებათა (პროექტების) 1 ნუსხა ესპოს 
კონვენციაში 

– პროექტების 2 ნუსხა გზშ-ის დირექტივაში  

• ესპოს კონვენცია ფოკუსირებულია 
ტრანსსასაზღვრო პროცედურაზე (გზშ-ის 
ეროვნული პროცედურა მხოლოდ მე-2 
მუხლში) 

• გზშ ფოკუსირებულია გზშ ეროვნულ 
პროცედურებზე (ტრანსსასაზღვრო 
პროცედურა არის მხოლოდ მე-7 მუხლში) 

21 Jerzy Jendrośka 



გზშ დირექტივა 

• გზშ დირექტივა 85/337  
• შესწორებულია შემდეგი დოკუმენტებით 

– დირექტივა  97/11, 1997 წ. 
– საზოგადოების მონაწილეობის დირექტივა 2003/35 
– დირექტივა 2009/31/EC  

• დირექტივა  2011/92/EU, 2011 წლის 13 დეკემბერი, 
გარკვეული საზოგადოებრივი და კერძო პროექტების 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (კოდიფიცირება)   
• შესწორებულია დირექტივით 2014/52/EU 

• ევროკავშირის იმპლემენტაციის მთავარი 
სამართლებრივი დოკუმენტი  
– ესპოს კონვენცია 
– ორჰუსის კონვენციის მე-6 და მე-9(2) მუხლები 
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გზშ დირექტივა - დეფინიციები (მუხლი 1) 

• გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დეფინიცია 
(დამატებულია 2014 წლის შესწორებით) 

• ფარგლების განსაზღვრის საკვანძო დეფინიციები 
–  პროექტი 

– განვითარების შეთანხმება 

– დეველოპერი 

– კომპეტენტური ორგანო  

• დეფინიციები, დამატებული 2003 წელს, 
ორჰუსის კონვენციის შესაბამისად.  
– საზოგადოება 

– დაინტერესებული საზოგადოება 
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გარემოზე ზემოქმედების შეფასება – 
მუხლი. 1.2 (g) 

• “გარემოზე ზემოქმედების შეფასება” ნიშნავს პროცესს, რომელიც შეიცავს: 
• (i) დეველოპერის მიერ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოხსენების 

მომზადება, როგორც ეს მითითებულია მე-5 მუხლის 1-ლ და მე-2 
პუნქტებში; 

• (ii) კონსულტაციების გამართვა, როგორც ეს მითითებულია მე-6 მუხლში 
და, აქტუალობის შემთხვევაში, მე-7 მუხლში; 

• (iii) კომპეტენტური ორგანოს მიერ ინფორმაციის შემოწმება, რომელიც 
მოცემულია დეველოპერის მიერ წარმოდგენილი გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების მოხსენებაში და თანდართულ ინფორმაცია 
აქტუალური ინფორმაციის, რომელიც მიღებულია კონსულტაციების 
მეშვეობით, მე-6 და მე-7 მუხლების საფუძველზე; 

• (iv) კომპეტენტური ორგანოს დასაბუთებული დასკვნა გარემოზე 
პროექტის მნიშვნელოვანი ზეგავლენის შესახებ, (iii) ქვეპუნქტში 
მითითებული შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით და, საჭიროების 
შემთხვევაში, მისი დამატებითი შემოწმების; და  

• (v)კომპეტენტური ორგანოს დასაბუთებული დასკვნის ინტეგრირება 
ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში, რომლებიც მე-8ა მუხლშია მითითებული.  
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პროექტი - მუხლი. 1.2.(a) 

• დეფინიცია (art. 1.2.(a):  
 - სამშენებლო სამუშაოების ან სხვა ობიექტებისა და სქემების 
წარმოება; 
- ბუნებრივ გარემოში და ლანდშაფტში სხვა ჩარევები, 
მინერალური რესურსების მოპოვების სამუშაოების ჩათვლით 

• “მშენებლობის” ფართო დეფინიცია 
– არსებული გზების მოდერნიზება  (C-142/07 CODA) 
– დაშლის/დანგრევის სამუშაოები  (C-50/09, კომისის v. 

ირლანდია,) 

• სხვა ჩარევები - მაგალითად: ტყის გაშენება ან გაუდაბნოება, 
ჯართის შენახვა, ინტენსიური თევზჭერის ფერმები  

• პროექტი = „შეთავაზებული აქტივობა” ორჰუსის და ესპოს 
კონვენციების საფუძველზე 
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დეველოპერი და კომპეტენტური ორგანო - 
მუხლი. 1.2 (b) და (f) 

• (b) „დეველოპერი”  
– განმცხადებელი, რომელიც ითხოვს ავტორიზაციასკერძო 

პროექტისთვის, ან საჯარო ორგანო, რომელიც არის პროექტის 
ინიციატორი 

• (f) “კომპეტენტური ორგანო„ - ორგანო ან ორგანოები 
• რომელსაც წევრი სახელმწიფო დანიშნავს, როგორც 

პასუხისმგებელს, ამ დირექტივიდან წარმოშობილი 
ვალდებულებების შესრულებისთვის (გზშ დირექტივა) 

• პირი, რომელიც მხარის მიერ უფლებამოსილია მიიღოს 
გადაწყვეტილება შეთავაზებული აქტივობის შესახებ (ესპოს 
კონვენცია)  

• ჩვეულებრივ: ადგილობრივი ან რეგიონული ორგანოები, 
რომლებიც უფლებამოსილნი არიან აწარმოონ ურგანული 
განვითარების/სამშებნებლო პროექტები, ზოგჯერ: 
ენერგეტიკის, რესურსების მოხმარების სპეციალიზირებული 
ორგანოები, უფრო იშვიათად - სპეციალიზირებული 
გარემოსდაცვითი ორგანოები.  
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განვითარების თანხმობა - მუხლი. 1.2 (c) 

• დეფინიცია - განვითარების თანხმობა ნიშნავს 
– კომპეტენტური ორგანოს ან ორგანოების 

გადაწყვეტილებას, რომელიც დეველოპერს უფლებას 
აძლევს განახორციელოს პროექტი 

• განვითარების თანხმობა=  
– „საბოლოო გადაწყვეტილება” (ესპო) 
– „გადაწყვეტილება იმის შესახებ, შეთავაზებული 

აქტივობის ნებართვა” 

• უნდა იყოს თუ არა: 
– სავალდებულო (საქმე 96/81 კომისია v. ნიდერლანდები) 
– ჩუმი შეთანხმება დაუშვებელია -C-360/87 and C-230/00 

(ევროკომისია vs ბელგია) 
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საზოგადოება და დაინტერესებული 
საზოგადოება- მუხლი. 1.2 (d) და (e) 

• (d) “საზოგადოება" ნიშნავს ერთ ან რამდენიმე ფიზიკურ ან 
იურიდიულ პირს და, ეროვნული კანონმდებლობის და პრაქტიკის 
შესაბამისად, მათ გაერთიანებებს, ორგანიზაციებსა და ჯგუფებს; 

• (e) “დაინტერესებული საზოგადოება“ ნიშნავს საზოგადოებას, 
რომელსაც ეხება ან შესაძლოა შეეხოს გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილებების მიღება, ან რომელიც დაინტერესებულია  მე-
2(2) მუხლში მითითებული გადაწყვეტილებების მიღებაის 
პროცესში მონაწილეობით. ამ დეფინიციის მიზნებისთვის 
დაინტერესებულ მხარედ შეიძლება ჩაითვალოს არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, რომლებიც ხელს უწყობენ გარემოს დაცვას და 
აკმაყოფილებენ ეროვნული კანონმდებლობით 
გათვალისწინებულ ნებისმიერ მოთხოვნას;  
 

• ორივე დეფინიცია არის ორჰუსის კონვენციიდან 

Jerzy Jendrośka 28 Jerzy Jendrośka 



ძირითადი მოთხოვნები, მუხლი 2 

• პროექტები, რომლებმაც შესაძლოა 
მნიშვნელოვანი ზემოქმედება იქონიონ 
გარემოზე, ექვემდებარებიან: 
– განვითარების თანხმობას 
– გზშ პროცედურას, განვითარების თანხმობის 

მიღებამდე 
• გზშ არ შეიძლება ჩატარდეს თანხმობის შემდეგ! - C-215/06 

(ევროკომისია vs ირლანდია) 

• გზშ პროცედურა ზუსტად უნდა იქნეს დაცული 
– საჭიროა გზშ-ის ფართო და ზუსტი განმარტება - C-

72/95 (კრაიეველდი)  
• ევროკომისიის სახელმძღვანელო მასალები 
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გზშ და განვითარების კონტროლის 
პროცედურები (მუხლი. 2.2) 

• შესაძლოა მოხდეს გზშ-ის ინტეგრირება 

–  განვითარების თანხმობის არსებულ 
პროცედურებში წევრი სახელმწიფოების 
პროექტებისთვის, ან 

–  სხვა პროცედურებში, ან  

–  პროცედურებში, რომლებიც უნდა შეიქმნას 
დირექტივის მიზნების 
დასაკმაყოფილებლად 
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გზშ და განვითარების კონტროლის 
პროცედურები (მუხლი. 2.2)- ტიპური 

მაგალითები 

• ინტეგრირება განვითარების თანხმობის 
არსებულ პროცედურებში 
– ზონირების/ადგილმდებარეობის 

გადაწყვეტილებები და შენობის/მშენებლობის 
ნებართვები 

– მაგალითები:  ბრიტანეთი, გერმანია, პოლონეთი 
(2009 წლამდე) 

• სპეციალური პროცედურები 
– გარემოსდაცვითი (გზშ) გადაწყვეტილებები 
– მაგალითები: ბულგარეთი, ჩეხეთის 

რესპუბლიკა, უნგრეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, 
ლიტვა, პოლონეთი (2009 წლიდან) 
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განვითარების კონტროლის პროცედურები 
პროექტებისთვის - ევროკავშირის ტიპური 

სტრუქტურები 

• გზშ გადაწყვეტილება 
• ადგილმდებარეობის გადაწყვეტილება/დაგეგმვის ნებართვა 
• მშენებლობის/შენობის ნებართვა 
• დაბინძურების კონტროლის (IPPC) ნებართვა და/ან 

რესურსების გამოყენების გადაწყვეტილებების (მაგ., წყლის 
ნებართვა, სამაღარო სამუშაოების ლიცენზია, ატომური 
ენერგიის გამოყენების ნებართვა) 

• საქმეები 
– მრავალჯერადი გადაწყვეტილების მიღება (C-416/10, კრიჟენი) 
– მთავარი და განხორციელების პროცესში მყოფი 

გადაწყვეტილება - C-201/02 (დელენა უელსი)  
–  განმეორებითი გზშ-ის საჭიროება - კრისტალ პალასი/უაით 

სითი (C-508/03), ბარკერი (C-290/03) 
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განვითარების კონტროლი - კოორდინირებული 
პროცედურები და განთავისუფლება 

• კოორდინირებული და ერთობლივი 
პროცედურები 
– გზშ და ბიომრავალფეროვნების/ჰაბიტატის 

შეფასება 
– გზშ და შეფასება სხვა დირექტივების 

საფუძველზე  

• განთავისუფლება 
– მუხლი 3.4 – სპეციფიკური პროექტი 
– მუხლი 3.5 – პარლამენტის კონკრეტული აქტი 
– მაგრამ დირექტივის ამოცანები უნდა 

შესრულდეს 
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შეფასება – მუხლი 3 

• 1. გარემოზე ზემოქმედების შეფასებამ, სათანადო სახით უნდა განსაზღვროს, 
აღწეროს და შეაფასოს - თითოეული ინდივიდუალური საქმის ფონზე - პროექტის 
პირდაპირი და არაპირდაპირი ზემოქმედება შემდეგ ფაქტორებზე:   

• (a) მოსახლეობა და ადამიანის ჯანმრთელობა; 

• (b) ბიომრავალფეროვნება, განსაკუთრებული ყურადღებით 92/43/EEC და 
2009/147/EC დირექტივებით დაცული სახეობების და 
ბიომრავალფეროვნების მიმართ; 

• (c) მიწა, ნიადაგი, წყალი, ჰაერი და კლიმატი;  

• (d) მატერიალური კაპიტალი, კულტურული მემკვიდრეობა და ლანშაფტი; 

• (e) ურთიერთქმედება (a) - (d) პუნქტებში მითითებულ ფაქტორებს შორის. 

• 2. 1-ლ პარაგრაფში მითითებული ზემოქმედება აქვე განსაზღვრულ ფაქტორებზე, 
უნდა მოიცავდეს მოსალოდნელ ზემოქმედებას, რომელიც მომდინარეობს 
პროექტის სუსტი მხარეებიდან ძირითადი ავარიების რიკების მიმართ და/ან 
კატასტროფების, რომლებიც აქტუალურია მოცემული პროექტისთვის.  
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შეფასებას დაქვემდებარებული პროექტები– 
მუხლი 4 

• გარემოსდაცვითი შეფასება საჭიროა პროექტებისთვის, 
რომლებმაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზემოქმედება იქონიონ 
გარემოზე  

• გზშ დირექტივისადმი დაქვემდებარებულ პროექტთა ნუსხა 
მოცემულია I და II დანართებში  

– I დანართში ჩამოთვლილი პროექტები – განმარტების 
მიხედვით, შეიძლება ზემოქმედება იქონიონ გარემოზე და, 
მაშასადამე, ყოველთვის მოითხოვს შეფასებას  

• II დანართში ჩამოთვლილი პროექტები – წევრმა სახელმწიფოებმა 
უნდა განსაზღვრონ (სკრინინგის მეთოდებისა და დანართში 
ჩამოთვლილი კრიტერიუმების გამოყენებით), რომ პროექტი, 
რომელიც მიეკუთვნება II დანართში ჩამოთვლილ პროექტებს, 
იქონიებს თუ არა მნიშვნელოვან ზემოქმედებას გარემოზე და, ამის 
გამო, საჭიროებს შეფასებას.  
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გზშ დირექტივა - პროცედურული ნაბიჯები 

• II დანართში მოცემული პროექტების სკრინინგი - მუხლი 4.2 
და დანართი III 

• ფარგლების დადგენა – მუხლი 5.2 
• გზშ დოკუმენტაციის მომზადება - მუხლი 5.3 და დანართი 

IV 
• კონსულტაცია გარემოსდაცვით ორგანოებთან - მუხლი 6.1 
• საზოგადოების მონაწილეობა– მუხლი 6,2- 6.6 
• ტრანსსასაზღვრო პროცედურა – მუხლი 7 
• გადაწყვეტილება და შემდგომი ინფორმირება– მუხლი 8 -9a 
• პროექტის შემდგომი მონიტორინგი – მუხლი 8a.4 
• მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა – მუხლი 11 
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II დანართის პროექტების სკრინინგი 

• სკრინინგის მეთოდები 
– თითოეული საქმის შესაბამისად 
– ზღვარი/კრიტერიუმი 
– შერეული 

• სკრინინგის კრიტერიუმები (დანართი III) 
– პროექტების მახასიათებლები 
– პროექტების ადგილმდებარეობა 
– ზემოქმედების მახასიათებლები 

• სკრინინგის განსაზღვრა (“სკრინინგის შესახებ 
გადაწყვეტილება”) 
– დეველოპერის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 

საფუძველზე - დანართი IIa 
– განსაზღვრა – 90 დღემდე 

 
Opole University 

37 



ფარგლების დადგენა 

• გზშ დირექტივაში –  
– აუცილებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასე 

მოთხოვს დეველოპერი (მუხლი 5.2) 
– საჭიროა კონსულტაციები გარემოსდაცვით ორგანოებთან 

• მრავალ წევრ სახელმწიფოში - გზშ პროცედურის 
სავალდებულო ელემენტი 

• II დანართისთვის - პროექტები ხშირად 
კომბინირებულია სკრინინგთან    

• პროცედურული შედეგები 
– საზოგადოებრივი მონაწილეობის უზრუნველყოფა 

(ორჰუსის კონვენცია)  
– ტრანსსასაზღვრო პროცედურა (ესპო) 
– მახასიათებლები გზშ კონსულტანტებისთვის 
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გზშ დოკუმენტაცია – მუხლი 5 და დანართი IV 

• გზშ მოხსენება (დამაბნეველი სახელწოდება 2014-მდე - „ინფორმაცია, 
რომელიც დეველოპერმა უნდა წარმოადგინოს“) 

• ხარისხის კონტროლი – მუხლი 5.3  

• დეტალები - მუხლი 5.3 და დანართი IV 

– პროექტის აღწერა (ადგილი/ობიექტი, პროექტის დიზაინი და ზომა);  

– აღწერა ღონისძიებების, რომლებიც გათვალისწინებულია 
მნიშვნელოვანი საზიანო ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად, 
შესამცირებლად და, შესაძლებლობის შემთხვევაში, 
გასაჩივრებისთვის;   

– მონაცემები ძირითადი ზემოქმედების იდენტიფიცირებისა და 
შეფასებისთვის, რომელიც პროექტმა შესაძლოა მოახდინოს გარემოზე;  

– დეველოპერის მიერ შესწავლილი გონივრული ალტერნატივების 
აღწერა, რომლებიც აქტუალურია პროექტისთვის და მისი 
სპეციფიკური მახასიათებლები, და არჩეული ვერსიის გამამყარებელი 
საფუძვლები  

– არატექნიკური ხასიათის დასკვნა 
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კონსულტაციები – მუხლები 6 და 7 

• გარემოსდაცვით ორგანოებთან 

• საზოგადოებასთან (დაინტერესებულ 
საზოგადოებასთან) - საზოგადოების 
მონაწილეობა 

• ტრანსსასაზღვრო პროცედურა  
– შეტყობინება 

– ინფორმაციის მიწოდება და კომენტარების 
შესაძლებლობა (უცხო ქვეყნის საზოგადოების 
ჩათვლით) 

–  კონსულტაციები 
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კონსულტაციები გარემოსდაცვით ორგანოებთან 
– მუხლი 6.1 

• ორგანოები, რომლებიც სავარაუდოდ 
დაინტერესებულნი არიან მათზე დაკისრებული 
კონკრეტული გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის 
საფუძველზე ან ადგილობრივი და რეგიონული 
უფლებამოსილებების საფუძველზე  

• „შესაძლებლობა ეძლევათ გამოხატონ თავიანთი 
მოსაზრება“ - ამრიგად,  ვალდებულნი არ არიან 
გამოხატონ ასეთი მოსაზრება  

• მოსაზრება ორივე საკითხზე 
– პროექტის შესახებ 
– გზშ-ის დოკუმენტაციის შესახებ 

• წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა შექმნან დეტალური 
სქემები, გონივრული გრაფიკების ჩათვლით  

41 Jerzy Jendrośka 



საზოგადოების მონაწილეობა – მუხლი 6.2-6.6, 
მუხლი 8 და მუხლი 9.1 

• ემსახურებიან ორჰუსის კონვენციის მე-6 მუხლის იმპლემენტაციას   

• დამოკიდებულება ტრანსსასაზღვრო პროცედურასთან ორჰუსის 
კონვენციის დისკრიმინაციის დაუშვებლობის დებულების კონტექსტში 
(მუხლი 3.9) 

• პროცედურის ელემენტები 

– საზოგადოების ინფორმირება (შეტყობინება) - მუხლი 6.2 და  6.5 

– აქტუალური ინფორმაციის მისაწვდომობის უზრუნველყოფა – 
მუხლი 6.3 

– კომენტარებისა და მოსაზრებების მიწოდების შესაძლებლობა – 
მუხლი 6.4 და  6.5 

– საზოგადოების მონაწილეობის შედეგების გათვალისწინება – მუხლი 
8 

– საზოგადოების ინფორმირება გადწყვეტილების შესახებ და მისი 
ხელმისაწვდომობა (დასაბუთებისა და მოსაზრებების თანხლებით, 
რომლებსაც დაეფუძნა გადაწყვეტილება) – მუხლი 9.1  
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საზოგადოების ინფორმირება 

• ფორმა 
– საზოგადოების შეტყობინება ან სხვა შესაბამისი 

საშუალებები, როგორიცაა, ელექტრონული 
მასმედია (სადაც შესაძლებელია), 

– ანგარიშის დაგზავნა გარკვეულ რადიუსში 

– ადგილობრივ გაზეთში გამოქვეყნება 

• შეტყობინების დეტალური შინაარსი  

• დამოკიდებულება ორჰუსის კონვენციის მე-6 
მუხლთან 
– საზოგადოება vs დაინტერესებული საზოგადოება 

– ინფორმირების დროული, ეფექტური და 
ადეკვატური ფორმა 
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ზოგადი პრინციპები - ადრეული ეტაპიდან 
მონაწილეობა და გონივრული გრაფიკები 

• ადრეულ ეტაპზე მონაწილეობა –  
– როდესაც ყველა არჩევანი ღიაა 
– ვიდრე გადაწყვეტილებას მიიღებენ 

• გონივრული გრაფიკები - მიდგომის შეცვლა 
– (თავდაპირველი დირექტივა) „სათანადო ვადები პროცედურის 

სხვადასხვა ეტაპებისთვის, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს 
გადაწყვეტილების მიღება გონივრულ დროში” 

– (დღევანდელი ვერსი, ორჰუსის შემდეგ) „უზრუნველყოფილი 
უნდა იქნეს გონივრული ვადები სხვადასხვა ფაზებისთვის, 
დრო საზოგადოების ინფორმირებისთვის და 
დაინტერესებული საზოგადოების მოსამზადებლად და 
ეფექტური მონაწილეობისთვის გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რაც ექვემდებარება ამ 
მუხლის დებულებებს.”  

• სხვადასხვა ფაზები 
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ტრანსსასაზღვრო პროცედურები – მუხლი 
7 

• გამოიყენება ესპოს კონვენციის მიდგომა და 
მეთოდოლოგია 

• ფაზა I - პროცედურის ინიცირება 
• შეტყობინება 

• დადასტურება დაზარალებული ქვეყნის მხრიდან 

ფაზა II – სრული პროცედურა 
• ინფორმაციის და დოკუმენტაციის მიწოდება 

• კომენტარების გაკეთების შესაძლებლობა (ხელისუფლების ორგანოები და 
საზოგადოება) 

• კონსულტაცია 

• საბოლოო გადაწყვეტილება და ინფორმაცია გადაწყვეტილების შესახებ 

• ესპოს კონვენცია ასევე მოითხოვს პროექტის შემდგომ ანალიზს (თუ აქტუალურია) 

• პრაქტიკული სქემები, რომლებიც უნდა შეიქმნას 
– კონკრეტული შემთხვევებისთვის 

– ორმხრივი ხელშეკრულებები 
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გადაწყვეტილება – მუხლები 8 – 9a 

• დასაბუთბული დასკვნა (იურიდიული ძალა - 
მუხლი 8a.6.) 

• სათანადო ყურადღება ექცევა 
– გზშ მოხსენებას 
– გარემოსადაცვით ორგანოებთან კონსულტაციას 
– ტრანსსასაზღვრო კონსულტაციას 
– საზოგადოების მონაწილეობას 

• მიზეზების გაცხადების აუცილებლობა   
• ინფორმირების და გადაწყვეტილებაზე 

ხელმისაწვდომობის აუცილებლობა  
– საზოგადოებისა და დაინტერესებული 

ორგანოებისთვის 
– დაზარალებული მხარეებისთვის 
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მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა 

• დაემატა 2003 წელს, ორჰუსის კონვენციის მე-9(2) 
მუხლის იმპლემენტაციის მიზნით 

• გადაწყვეტილების, აქტების ან გადაცდომების 
გასაჩივრების შესაძლებლობა 

• მათთვის, ვისაც 
– სათანადო დაინტერესება აქვთ, ან 
– დარღვეული უფლებების აღდგენა სურთ  

• მათ შორის, არასამთავრობო ორგანიზაციები 
• პრობლემური საკითხები 

– სკრინინგი 
– არასამთავრობოთა რეპუტაცია 
– რეპუტაცია და განხილვის ფარგლები იმ ქვეყნებში, 

სადაც სისტემა ეფუძნება სუბიექტური უფლებების 
დაცვას 
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გზშ დირექტივა - პრაქტიკა 

• სრული გზშ ყოველწლიურად – 
დაახლოებით 20 000-25 000 

• II დანართის პროექტების სკრინინგი 
– დაახლოებით 27 000-33 000 ყოველწლიურად 

(პოზიტიური 1400-3500) 

• საშუალო ხანგრძლივობა – 11,6 თვე 

• საშუალო დანახარჯი – 1% პროექტის 
საფასურის (41 000 ევრო საშუალოდ 
ყოველ გზშ-სთვის) 
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