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 * მა ნა ნა ქოჩ ლა ძე ცენ ტა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ
რო პის ბან კე ბის დამ კ ვირ ვე ბელ თა ქსე ლის კო ორ დი
ნა ტო რია ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო რე გი ონ ში. ასე ვე 
არის ად გი ლობ რი ვი გა რე მოს დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ის 
„მწვანე ალ ტერ ნა ტი ვა“ დამფუძნებელი და ხელ მ ძღ ვა
ნე ლი. 20082010 წლებ ში იყო ევ რო კავ ში რის საბ ჭო სა 
და ევ რო პარ ლა მენ ტის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო საბ ჭოს წევ რი 
„ევროპის სა ინ ვეს ტი ციო ბან კის სა გა რეო მან და ტის შუ ა
ლე დუ რი გა და ხედ ვის თ ვის”. მა ნა ნა ქოჩ ლა ძემ 2004 წელს 
გოლ დ მა ნის გა რე მოს დაც ვი თი პრი ზი მი ი ღო ბა ქო თ ბი
ლი სი ჯე ი ჰა ნის კამ პა ნი ის თ ვის. გა ნათ ლე ბით ბი ო ლო გი ა. 
არის გა რე მოს დაც ვის და ენერ გე ტი კის სა კითხებ ზე არა
ერ თი ან გა რი შის ავ ტო რი და თა ნა ავ ტო რი.

დო კუ მენ ტი მომ ზა დე ბუ ლია ფონდ „ღია სა ზო გა დო
ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს“ ში და პრო ექ ტის „ევროკავშირ
საქართველოს შო რის ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის კო ა ლი ცი ის მი ერ“. ტექ ს ტი სა და კო მენ ტა
რე ბის ავ ტო რის მი ერ გა მო ხა ტუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი, მო
საზ რე ბე ბი და გან ცხა დე ბე ბი მხო ლოდ მას ეკუთ ვ ნის და 
არ გა მო ხა ტავს ფონ დის მო საზ რე ბას. შე სა ბა მი სად ფონ
დი მა სა ლის ში ნა არ ს ზე პა სუხს არ აგებს. 



შე სა ვა ლი 
გა რე მოს სა კითხებ თან და კავ ში რე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა გა რე მოს დაც ვით სა
კითხებ ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბის და გა რე მოს დაც
ვი თი უფ ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტი ა. ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს 
შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბა, რო მელ საც ხე ლი მო ე წე რა 2014 წელს და ძა
ლა ში შე ვი და 2016 წლის ზაფხუ ლი დან, ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს გა რე მოს დაც ვა სა და ბუ ნებ
რი ვი რე სურ სე ბის მდგრა დი გა მო ყე ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე. 20132016 წლებ ში ევ რო კავ ში რის 
ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგ ში ხაზ გას მით აღი ნიშ ნა გა ე როს  ევ რო პუ ლი ეკო ნო მი კუ რი კო მი სი ის 
გა რე მოს დაც ვით სა კითხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის, გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბი სა და ამ სფე რო ში მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სა კითხებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის (ორჰუსის კონ ვენ ცი ა1) უზ რუნ ველ ყო ფის აუცი ლებ ლო ბა. 

2003/4/EC დი რექ ტი ვა სა ზო გა დო ე ბის გა რე მოს დაც ვით ინ ფორ მა ცი ა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შე
სა ხებ   წარ მო ად გენს ორ ჰუ სის კონ ვენ ცი ის პირ ველ პრინ ციპ თან  შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო
ფის ინ ს ტ რუ მენტს. ის გუ ლის ხ მობს გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცი ის „შეძლებისდაგვარად ფარ თო 
სის ტე მურ ხელ მი საწ ვ დო მო ბა სა და გავ რ ცე ლე ბას”, რომ ლის მი ზა ნია ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი გა დაწყ
ვე ტი ლე ბე ბის  გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის გაზ რ და, სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შეწყო ბა და კო
რუფ ცი ის რის კე ბის შემ ცი რე ბა გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცი ის სფე რო ში. ასო ცი რე ბის შე სა ხებ 
შე თან ხ მე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლო ვალ დე ბუ ლია 2016 წლის ბო ლომ დე შე ას რუ ლოს აღ ნიშ
ნუ ლი დი რექ ტი ვა.

2014 წლი დან 2016 წლამ დე სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ გა ა ტა რა რი გი ღო ნის ძი ე ბე ბი დი რექ ტი ვის 
შეს რუ ლე ბის მიზ ნით, გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცი ის დე ფი ნი ცია სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბით შე
ი ტა ნა კა ნონ მ დებ ლო ბა ში და, მცი რე შე ფერ ხე ბის შემ დეგ, და იწყო გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბის სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.

მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა ზღუ დავს გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცი ის ხელ
მი საწ ვ დო მო ბას სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის და ეწი ნა აღ მ დე გე ბა 2003/4/EC დი რექ ტი ვას. ეს ფაქ ტო რი 
მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე,  სა ზო გა დო ე ბას 
წა რუდ გი ნოს სრულ ფა სო ვა ნი ინ ფორ მა ცია გა რე მოს შე სა ხებ. შე დე გად, უკა ნას კ ნელ წლებ ში გა რე
მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი ან გა რი შე
ბი გა რე მოს შე სა ხებ ზე და პი რუ ლად გა ნი ხი ლავს ინ ფორ მა ცი ას მსხვი ლი დამ ბინ ძუ რებ ლე ბის მი ერ 
გა მოწ ვე უ ლი ემი სი ე ბის, და ბინ ძუ რე ბის ტი პე ბი სა და ზი ა ნის შე სა ხებ (ძირითადად, ენერ გე ტი კუ ლი და 
სამ თო მომ პო ვე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი).

გა რე მოს დაც ვით ინ ფორ მა ცი ა ზე შეზღუ დუ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ასე ვე ზღუ დავს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში სა ზო გა დო ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან მო ნა წი ლე ო ბას  ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი გან ვი თა რე
ბის პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე (მაგალითად, გა დამ ცე მი ხა ზე ბი, გზე ბი, ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კა, 
ახა ლი მა ღა რო ე ბი და ა.შ.). შე დე გად, მუდ მი ვად მიმ დი ნა რე ობს და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის საპ
რო ტეს ტო გა მოს ვ ლე ბი მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით.

1 ოქჰუსის კონვენცია  1998 წლის ორჰუსის კონვენცია ითვალისწინებს გარემოსდაცვით სფეროში ინფორმაციის, 
გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობისა და მართლმსაჯულების მისაწვდომობის საკითხებს. საქართველოს 
ტერიტორიაზე ის  ძალაში შევიდა 2001 წლის 30 ოქტომბერს. 
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ინ ფორ მა ცი ის  თა ვი სუფ ლე ბა  სა ქარ თ ვე ლო ში      
და  მი სი შე სა ბა მი სო ბა  2003/4/EC  დი რექ ტი ვას თან
სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 37ე მუხ ლის თა ნახ მად „ყველას აქვს უფ ლე ბა, დრო უ ლად მი ი ღოს 
სრუ ლი და ობი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცია გა რე მოს მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ“. სა ქარ თ ვე ლოს ზო გა დი ად
მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის თა ვის 42ე მუხ ლი ხაზს უს ვამს, რომ ინ
ფორ მა ცია გა რე მო ზე, რო გორც ნე ბის მი ე რი სხვა სა ხის ინ ფორ მა ცი ა, უნ და იყოს ღია და ხელ მი საწ ვ
დო მი სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქი სათ ვის, თუ ის არ წარ მო ად გენს სა ხელ მ წი ფო ან კო მერ ცი ულ 
სა ი დუმ ლო ე ბას ან  პერ სო ნა ლურ მო ნა ცე მებს.

2003/4/EC დი რექ ტი ვა აღი ა რებს გა მო ნაკ ლი სე ბის აუცი ლებ ლო ბას, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს სა ერ
თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის, ეროვ ნუ ლი თავ დაც ვის, სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რ თხო ე ბის, კო მერ ცი უ
ლი, სამ რეწ ვე ლო და პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის  კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის დაც ვას. სა ქარ თ ვე ლოს 
ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, იგი ით ვა ლის წი ნებს, რომ „ინფორმაციაზე 
უარის თქმის სა ფუძ ვე ლი... უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს  შეზღუ დუ ლად,  კონ კ რე ტუ ლი საქ მის გათ ვა ლის წი
ნე ბით, რო დე საც   ინ ფორ მა ცი ის გა სა ჯა რო ე ბა ემ სა ხუ რე ბა სა ზო გა დო ებ რივ ინ ტე რესს“.  აღ ნიშ ნუ ლი 
დი რექ ტი ვა მო ითხოვს  ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზე უარის თქმის სა ფუძ ვ ლე ბის გან მარ ტე ბე ბი სა და პრო
ცე დუ რე ბის შე მუ შა ვე ბას ეროვ ნულ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, ინ ფორ მა ცი ის ღი ა ო ბის პრე ზუმ პ ცი ა ზე დაყ
რ დ ნო ბით.  ის ითხოვს, რომ „ყოველ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში, ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 
სა ზო გა დო ებ რი ვი სარ გე ბე ლი უნ და შე და რე ბულ იქ ნას მი სი სა ი დუმ ლოდ მიჩ ნე ვის სარ გე ბელ თან“.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, დი რექ ტი ვა მო ითხოვს სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის ტეს ტის შე მო ღე ბას, რო
დე საც მოთხოვ ნი ლი გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცია შე ი ცავს  კო მერ ცი ულ, პერ სო ნა ლურ  ან სა
ხელ მ წი ფო კონ ფი დენ ცი ა ლურ ინ ფორ მა ცი ას. ამ შემ თხ ვე ვა ში იგუ ლის ხ მე ბა, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ინ ტე რე სი ინ ფორ მა ცი ის გა სა ჯა რო ე ბას თან მი მარ თე ბა ში უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე გა მო ნაკ ლი სის შე
ნარ ჩუ ნე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, თი თო ე ულ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა
ში, შე სა ბა მის მა უწყე ბამ, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზე უარის თქმის შემ თხ ვე ვა ში, ნათ ლად უნ და 
და ა სა ბუ თოს, თუ რო გორ ბა ლან ს დე ბა სა ჯა რო ინ ტე რე სი ინ ფორ მა ცი ის გა უმ ჟ ღავ ნებ ლო ბის პი რო
ბებ ში. 

დი რექ ტი ვა ასე ვე მო ითხოვს, რომ შე სა ბა მის მა სა ჯა რო უწყე ბამ უზ რუნ ველ ყოს  კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი 
გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, ამ ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყო ფით „იმ და ნარ ჩე ნი 
მოთხოვ ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის გან“.

სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა ხში რად უარს ამ ბობს გა ამ ჟ ღავ ნოს გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცი ა, 
რად გა ნაც, მა თი თქმით, მე ტი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სა ზი ა ნო იქ ნე ბა მე სა მე მხა რის კო მერ ცი უ ლი ან სა მე
წარ მეო ინ ტე რე სე ბის თ ვის.  

მა გა ლი თად, კონ ფი დენ ცი ა ლუ რად შე იძ ლე ბა გა მოცხად დეს დი დი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი და ენერ გე
ტი კუ ლი პროგ რა მე ბის/პრო ექ ტე ბის სა ჯა რო კერ ძო პარ ტ ნი ო რო ბის კონ ტ რაქ ტე ბი. იმავ დ რო უ ლად, 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი მო ი ცავს ისეთ გა რე მოს დაც ვით ინ ფორ მა ცი ას, რო გო რი ცაა „ადმინისტრაციული 
ღო ნის ძი ე ბე ბი, გა რე მოს დაც ვი თი შე თან ხ მე ბე ბი, პო ლი ტი კა, კა ნონ მ დებ ლო ბა, გეგ მე ბი და პროგ რა
მე ბი,  რო მ ლე ბიც გავ ლე ნას ახ დე ნენ გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის ელე მენ ტებ ზე .... და ასე ვე  გა რე მოს
დაც ვით სა კითხებ ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი  ხარ ჯ ე ფექ ტი ა ნო ბი სა და სხვა ეკო
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ნო მი კუ რი ანა ლი ზე ბი და ვა რა უ დე ბი“. ამ ტი პის შეზღუდ ვა აფერ ხებს სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბას 
კონ კ რე ტულ პრო ექ ტებ სა და პროგ რა მებ ში.

ზოგ ჯერ, ხე ლი სუფ ლე ბამ შე იძ ლე ბა მო ითხო ვოს ნე ბარ თ ვა კო მერ ცი უ ლი მე სა კუთ რის გან, და ა ხა რის
ხოს და გა მო აქ ვეყ ნოს გარ კ ვე უ ლი  ინ ფორ მა ცი ა. ხე ლი სუფ ლე ბა, კო მერ ცი უ ლი მფლო ბე ლის ნე ბარ
თ ვის გა რე შე და /ან სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა რე შე არ ახორ ცი ე ლებს გა რე მოს დაც ვი თი 
ინ ფორ მა ცი ის  გან ცალ კე ვე ბას. 

კა ნო ნი  წი ა ღის  შე სა ხებ  -  შე უ სა ბა მო ბა  ინ ფორ მა ცი ა ზე 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბის  უფ ლე ბა ზე
კა ნო ნი წი ა ღის შე სა ხებ პირ და პირ ეწი ნა აღ მ დე გე ბა  2003/4/EC დი რექ ტი ვას და სა ქარ თ ვე ლოს ზო
გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის თავს. კა ნო ნის 29ე მუხ ლი ხაზს 
უს ვამს, რომ ნი ა და გის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია წარ მო ად გენს ლი ცენ ზი ის მფლო ბე ლის ქო ნე ბას და 
„დაუშვებელია სა ხელ მ წი ფო სა ინ ფორ მა ციო ფონ დებ ში შე ტა ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა სხვა იური
დი ულ და ფი ზი კურ პირ ზე, ინ ფორ მა ცი ის მე სა კუთ რის თან ხ მო ბის გა რე შე“. მუხ ლი ეწი ნა აღ მ დე გე ბა 
ორ ჰუ სის კონ ვენ ცი ი სა და სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვის შე სა ხებ კა ნო ნით გან საზღ ვ რული გა რე
მოს დაც ვითი ინ ფორ მა ცი ის დე ფი ნი ცი ას. გა რე მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ რო 
არ გას ცემს ინ ფორ მა ცი ას წი ა ღის გე ო ლო გი უ რი აგე ბუ ლე ბის, წი ა ღი სე უ ლის მა რა გე ბი სა და რე სურ
სე ბის, სა ბა დოს და მუ შა ვე ბის ტექ ნი კუ რი პი რო ბე ბი სა და სხვა თვი სე ბე ბის და პა რა მეტ რე ბის შე სა
ხებ, თუ ეს ინ ფორ მა ცია სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბის მი ერ არ არის შექ მ ნი ლი. „ლიცენზირებისა და 
ნე ბარ თ ვე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის თა ნახ მად, სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა  ლი ცენ ზი ის მფლო ბე ლე
ბის კონ ტ როლს ახორ ცი ე ლებს მხო ლოდ სა ლი ცენ ზიო პი რო ბე ბის ან / და მე სა კუთ რის რე გუ ლა რუ ლი 
წლი უ რი ან გა რი შე ბის მო ნი ტო რინ გის გზით. გა რე მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის
ტ როს მო ნი ტო რინ გის საქ მი ა ნო ბის სიხ ში რე და მას შ ტა ბი (2015 წელს, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით 3124 
წი ა ღით სარ გებ ლო ბის აქ ტი უ რი ლი ცენ ზი ი დან, სა მი ნის ტ რომ მხო ლოდ 117 ლი ცენ ზი ა ტი შე ა მოწ მა) 
ძა ლი ან შეზღუ დუ ლი ა.

შე სა ბა მი სად, ლი ცენ ზი ის მფლო ბელ თა რე გუ ლა რუ ლი წლი უ რი ან გა რი შე ბი გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მთა ვა რი წყა რო ა. თუმ ცა, ისი ნი კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ა, რაც ზღუ დავს   ინ ფორ
მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას კონ კ რე ტუ ლი ლი ცენ ზი ის მფლო ბე ლის საქ მი ა ნო ბის ყვე ლა პა რა მეტ
რის, მათ შო რის ემი სი ე ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვი სა და ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის დაც ვის, გა
რე მოს დაც ვი თი სა მოქ მე დო გეგ მე ბის, კონ ტ რაქ ტე ბის, ბი უ ჯეტ ში წლი უ რი გა და სა ხა დე ბის შე სა ხებ. 

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო უწყე ბა ხში რად ზღუ დავს ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მას  დამ ტ კი ცე ბუ ლი ან ამო
ღე ბუ ლი მა რა გე ბის ემი სი ე ბი სა და მა ხა სი ა თებ ლე ბის შე სა ხებ. ეს ქმე დე ბა ეწი ნა აღ მ დე გე ბა 2003/4/
EC დი რექ ტი ვას, რომ ლის თა ნახ მა დაც, “ემისიებთან და კავ ში რე ბუ ლი  (მათ შო რის, ჩა მო ნა დე ნი სა 
და სხვა გაფ რ ქ ვე ვე ბის შე სა ხებ),  გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნი სას, უარი არ უნ და ეთ
ქ ვას იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, რო დე საც შე სა ბა მი სი გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცია და ცუ ლია შე სა ბა მი სი 
დე ბუ ლე ბით ან და კავ ში რე ბუ ლია კო მერ ცი ულ ან სამ რეწ ვე ლო კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბას თან”. მუხ ლი 
ზღუ დავს სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბას, არ გას ცეს ინ ფორ მა ცია ემი სი ე ბის შე სა ხებ, კო მერ ცი უ ლი ან სამ
რეწ ვე ლო კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის მი ზე ზით. 
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რიგ შემ თხ ვე ვებ ში, სა სა მარ თ ლომ მოს თხო ვა მთავ რო ბას გა ე სა ჯა რო ე ბი ნა ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც 
არ ექ ვემ დე ბა რე ბო და გა სა ჯა რო ე ბას წი ა ღის შე სა ხებ კა ნო ნის 29ე მუხ ლის თა ნახ მად, აპე ლი რებ და 
რა მო ქა ლა ქე ე ბის კონ ს ტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბა ზე. თუმ ცა, მთავ რო ბა გა ნაგ რ ძობს სა ქარ თ ვე ლოს წი ა ღის 
შე სა ხებ კა ნო ნის  29ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შეზღუდ ვის გა მო ყე ნე ბას. რაც სა ზო გა დო ე ბას 
უქ მ ნის დიდ ბა რი ერს ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზე და ლი ცენ ზი ის მფლო ბელ თა ლი ცენ ზი ის 
პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გ ზე.

დას კ ვ ნა  და  რე კო მენ და ცი ე ბი
რი ოს დეკ ლა რა ცი ის2 მე ა თე პრინ ცი პი აძ ლი ე რებს გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო
მო ბის პრინ ციპს მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სა და კარ გი მმარ თ ვე ლო ბის მი საღ წე ვად, რად გან მას შე უძ
ლია გა ა უმ ჯო ბე სოს გა რე მოს დაც ვი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა და და ბინ ძუ რე ბის კონ ტ რო ლი, 
გა რე მოს დაც ვის ხა რის ხის  გაზ რ და და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო
ცეს ში.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ შე ას რუ ლოს ევ რო კავ
ში რი სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა და უზ რუნ ველ ყოს 
სამ თო, ენერ გე ტი კი სა და სხვა მო მიჯ ნა ვე სექ ტო რე ბის მე ტი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა. ცხა დი ა, არ სე ბობს 
გარ კ ვე უ ლი რის კი რომ ზო გი ერ თი კო მერ ცი უ ლი კომ პა ნია  ამ ნა ბი ჯე ბის წი ნა აღ მ დე გი იქ ნე ბა. 
თუმ ცა, უკა ნას კ ნელ წლებ ში სულ უფ რო მე ტი კომ პა ნი ა, გან სა კუთ რე ბით მი ნე რა ლურ და ენერ გე
ტი კულ სექ ტო რებ ში, ოპე რი რებს სხვა დას ხ ვა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი სტან დარ ტე ბით (მაგ. მო პო ვე ბი თი 
მრეწ ვე ლო ბის გამ ჭ ვირ ვა ლე ო ბის სა ერ თა შო რი სო ინი ცი ა ტი ვა, ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კის მდგრა დო
ბის  შე ფა სე ბის ოქ მი  და სხვ.) სა ზო გა დო ე ბის თ ვის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 
გაზ რ დის მიზ ნით. ამ ინი ცი ა ტი ვებ მა დი დი მხარ და ჭე რა მი ი ღო  ევ რო კავ ში რის მხრი დან. უფ რო 
მე ტიც, ორ ჰუ სის კონ ვენ ცი ა სა და ევ რო კავ ში რის  შე სა ბა მის დი რექ ტი ვებ თან სრუ ლი შე სა ბა მი სო
ბა ხელს შე უწყობს ახა ლი სტან დარ ტე ბის შექ მ ნას და  მდგრა დი გან ვი თა რე ბის კენ მი მარ თუ ლი 
კომ პა ნი ე ბის მო ზიდ ვას.

ამ დე ნად, ევ რო კო მი სი ამ უნ და გა ამ კაც როს მოთხოვ ნე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას თან, რა თა 
ამ უკა ნას კ ნელ მა შე ას რუ ლოს 2003/4/EC დი რექ ტი ვა და ორ ჰუ სის კონ ვენ ცი ა. მან ასე ვე უნ და უზ
რუნ ველ ყოს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მე ტი ჩარ თუ ლო ბა ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მარ თ ვის პრო ცე
სებ ში, გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ზრდის, სა ინ ვეს ტი ციო კლი მა ტის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და კო რუფ ცი ი სა და სხვა 
დარ ღ ვე ვე ბის შან სე ბის შემ ცი რე ბის მიზ ნით.

სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის მიზ ნით, მათ შო რის ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის შე
სა ხებ შე თან ხ მე ბის ფარ გ ლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს:

2 1992 წელს რიო დეჟანეიროს გაეროს გარემოსა და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციის მიერ მიღებული 
„გარემოსა და განვითარების რიოს დეკლარაციის” პრინციპები. 
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• სრუ ლი შე სა ბა მი სო ბა წი ა ღის შე სა ხებ კა ნონ სა და 2003/4/EC დი რექ ტი ვას შო რის კა ნო ნის მი
ხედ ვით ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შეზღუდ ვა ზე. დი რექ ტი ვის შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ლი ცენ ზი ის მფლო ბე ლე ბის  მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი წლი უ რი ან გა რი შე ბი ხელ
მი საწ ვ დო მი უნ და იყოს სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის;

• სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვი თი ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კა ნონ მ დებ ლო ბა უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს 
2003/4/EC დი რექ ტი ვას. მან უნ და გან საზღ ვ როს გა რე მოს დაც ვითი ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო
მო ბა ზე უარის თქმის გა რე მო ე ბე ბი პერ სო ნა ლუ რი, სა ხელ მ წი ფო, კო მერ ცი ული ან სამ რეწ ვე ლო 
კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ინ ფორ მა ცი ის ღი ა ო ბის პრე ზუმ ფ ცი ა ზე და ფუძ ნე ბით. დი
რექ ტი ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე მო ღე ბა, მათ შო რის სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე
რე სის ტეს ტე ბიც, ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბა სა და სა ჯა რო ინ ტე რე სებს შო რის თა ნაბ
რო ბის გა რან ტი იქ ნე ბა. 

გარემოსდაცვით საკითხებთან  დაკავშირებულ  ინფორმაციაზე 
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