
დანართი XVIII 

 

“წინასწარი შეტყობინების მექანიზმი“ 

 

1. ევროკავშირი და საქართველო ქმნიან “წინასწარი შეტყობინების მექანიზმს“, რომლის 

მიზანია  პრაქტიკული ზომების განსაზღვრა საგანგებო სიტუაციების ან საგანგებო 

სიტუაციების საფრთხის თავიდან აცილებისა და მასზე სწრაფი რეაგირების 

უზრუნველყოფის მიზნით. აღნიშნული ითვალისწინებს ბუნებრივი აირის, ნავთობის 

ან ელექტროენერგიის მოთხოვნა-მიწოდებასთან დაკავშირებული პოტენციური 

რისკებისა და პრობლემების წინასწარ შეფასებას, და  საგანგებო სიტუაციებსა თუ 

საგანგებო სიტუაციების საფრთხის შემთხვევაში პრევენციული ზომების გატარებასა და 

სწრაფ რეაგირებას. 

 

2. წინამდებარე დანართის მიზნებიდან გამომდინარე, საგანგებო სიტუაცია არის 

სიტუაცია, რაც გამოწვეულია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

ენერგოპროდუქტების  მიწოდების მნიშვნელოვანი შეფერხებით ან ფიზიკური 

შეწყვეტით. 

 

3. წინამდებარე დანართის მიზნებიდან გამომდინარე, კოორდინატორებს წარმოადგენენ  

საქართველოს მთავრობის შესაბამისი მინისტრი და ენერგეტიკის საკითხებზე 

პასუხისმგებელი ევროკომისიის წევრი. 

 

4. ენრგომასალებისა და პროდუქტების მოთხოვნა-მიწოდებასთან დაკავშირებული 

პოტენციური რისკებისა და პრობლემების რეგულარული შეფასება უნდა 

განხორციელდეს ორივე მხარის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად და ამის შესახებ 

უნდა ეცნობოს  კოორდინატორებს. 

 

5. თუკი რომელიმე მხარისათვის გახდება ცნობილი საგანგებო სიტუაციის ან ისეთი 

სიტუაციის შესახებ, რომელმაც მოცემული მხარის აზრით, შეიძლება გამოიწვიოს 

საგანაგებო სიტუაცია, ეს მხარე დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს აღნიშნულის 

შესახებ. 
 

6. მე-5 პუნქტში აღწერილი გარემოებების შესაბამისად, კოორდინატორებმა 

შეძლებისდაგვარად მოკლე დროში უნდა შეატყობინონ ერთმანეთს წინასწარი 

შეტყობინების მექანიზმის გამოყენების აუცილებლობის შესახებ. სხვა საკითხებთან 

ერთად, ეს შეტყობინება უნდა მოიცავდეს კოორდინატორების მიერ 

უფლებამოსილებამინიჭებული პირების სიას, რომელთა დახმარებითაც მათ მუდმივი 

კონტაქტი ექნებათ ერთმანეთთან. 

 

7. მე-6 პუნქტის შესაბამისად შეტყობინების გაგზავნისთანავე, თითოეული მხარე 

ვალდებულია მიაწოდოს მეორე მხარეს საკუთარი შეფასება. ასეთი შეფასება უნდა 

მოიცავდეს სავარაუდო დროის მონაკვეთს, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია 

საგანგებო სიტუაციის საფრთხისა თუ საგანგებო სიტუაციის აღმოფხვრა. მხარეებმა 

დაუყოვნებლივ უნდა მოახდინონ რეაგირება მეორე მხარის მიერ მიწოდებულ 



შეფასებაზე და დაურთონ ამ შეტყობინებას მათ ხელთ არსებული დამატებითი 

ინფორმაცია. 

 

8. თუკი ერთ-ერთი მხარე ვერ ახერხებს ადეკვატურად შეაფასოს ან მიიღოს მეორე მხარის 

მიერ მიწოდებული სიტუაციის შეფასება ან სავარაუდო დროის მონაკვეთი, რომლის 

ფარგლებშიც შესაძლებელია საგანგებო სიტუაციის საფრთხისა თუ საგანგებო 

სიტუაციის აღმოფხვრა, შესაბამის კოორდინატორს შუძლია კონსულტაციების 

მოთხოვნა, რომელიც უნდა დაიწყოს მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული შეტყობინების 

გაგზავნიდან არაუგვიანეს სამი დღისა. ასეთი კონსულტაციები უნდა ჩატარდეს 

ექსპერტთა ჯგუფის მიერ, რომელიც შედგება კოორდინატორების მიერ 

უფლებამოსილი წარმომადგენლებისაგან. კონსულტაციების მიზანია: 

 

(a) სიტუაციის საერთო შეფასებისა და მოვლენების შესაძლო განვითარების 

შეფასების შემუშავება; 

 

(b) რეკომენდაციების შემუშავება საგანგებო სიტუაციის საფრთხის თავიდან 

ასაცილებლად ან აღმოსაფხვრელად, ან არსებული საგანგებო სიტუაციის  

დასაძლევად.  

(c) რეკომენდაციების შემუშავება ერთობლივ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით 

წინამდებარე დანართის მე-8 პუნქტის „a“ და „b“ ქვეპუნქტების გათვალისწინებით, 

რათა მოხდეს  საგანგებო სიტუაციის შედეგების  მინიმალიზაცია და, თუ 

შესაძლებელია, საგანგებო სიტუაციის დაძლევა, სპეციალური მონიტორინგის 

ჯგუფის შექმნის შესაძლებლობის ჩათვლით. 
 

9. კონსულტაციები, საერთო შეფასებები და შეთავაზებული რეკომენდაციები უნდა 

ეფუძნებოდეს გამჭვირვალობის, არადისკრიმინაციულობისა და პროპორციულობის 

პრინციპებს. 

 

10. კოორდინატორები, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში,  იმუშავებენ საგანგებო 

სიტუაციის საფრთხის აღმოფხვრასა თუ საგანგებო სიტუაციის დაძლევაზე, 

მხედველობაში მიიღებენ რა კონსულტაციების შედეგად შემუშავებულ 

რეკომენდაციებს. 

 

11. მე-8 პუნქტში ხსენებულმა ექსპერტთა ჯგუფმა ჩატარებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში 

უნდა ჩააბაროს კოორდინატორებს ნებისმიერი შეთანხმებული გეგმის 

განხორციელებისთანავე. 

 

12. საგანგებო სიტუაციის წარმოშობის შემთხვევაში, კოორდინატორებმა შესაძლოა შექმნან 

სპეციალური მონიტორინგის ჯგუფი, რომლის მიზანიც იქნება არსებული 

მდგომარეობის და შემდგომი მოვლენების შეფასება და ობიექტური ჩანაწერების 

წარმოება. ასეთი ჯგუფის შემადგენლობაში შეიძლება შევიდნენ: 

 

 

 



(a) მხარეთა წარმომადგენლები; 

 

(b) მხარეთა ენერგოკომპანიების წარმომადგენლები; 

 

(c) მხარეთა მიერ შეთავაზებული და ორმხრივად დამტკიცებული საერთაშორისო 

ენერგეტიკული ორგანიზაციების წარმომადგენლები და 

 

(d) მხარეთა მიერ შეთავაზებული და ორმხრივად დამტკიცებული დამოუკიდებელი 

ექსპერტები. 

 

13. სპეციალური მონიტორინგის ჯგუფი დაუყოვნებლივ იწყებს მუშაობას და ოპერირებს 

საჭიროებისამებრ, საგანგებო სიტუაციის აღმოფხვრამდე. სპეციალური 

მონიტორინგის ჯგუფის მუშაობის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება 

ერთობლივად კოორდინატორების მიერ. 

 

14. იმ დროიდან, როცა მხარე ატყობინებს მეორე მხარეს მე-5 პუნქტში აღწერილი 

გარემოებების შესახებ და წინამდებარე დანართით გათვალისწინებული 

პროცედურების დასრულებამდე, ასევე საგანგებო სიტუაციის საფრთხის თავიდან 

აცილებამდე ან აღმოფხვრამდე ან საგანგებო სიტუაციის დაძლევამდე, თითოეულმა 

მხარემ, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ყველაფერი უნდა გააკეთოს მეორე 

მხარისათვის უარყოფითი შედეგების მინიმალიზაციის მიზნით. მხარეებმა უნდა 

ითანამშრომლონ  პრობლემის მყისიერად გადაჭრის მიზნით გამჭვირვალობის 

სულისკვეთებით. მხარეებმა თავი უნდა შეიკავონ ნებისმიერი ქმედებისაგან, რომელიც 

არ  უკავშირდება მიმდინარე საგანგებო სიტუაციას და რომელმაც შეიძლება 

გამოიწვიოს ან გაამძაფროს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ბუნებრივი აირის, 

ნავთობისა თუ ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებული უარყოფითი 

შედეგები. 

 

15. თითოეული მხარე დამოუკიდებლად იღებს ვალდებულებას წინამდებარე დანართით 

გათვალისწინებულ ქმედებებთან დაკავშირებულ ხარჯებზე. 

 

16. მხარეები ვალდებულნი არიან, დაიცვან მათ შორის გაცვლილი ინფორმაციის 

კონფიდენციალურობა, თუ ეს ინფორმაცია კონფიდენციალური ხასიათისაა. მხარეები 

ვალდებულნი არიან, მიიღონ შესაბამისი ზომები კონფიდენციალური ინფორმაციის 

დასაცავად საქართველოს ან ევროკავშირის საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების 

საფუძველზე და შესაბამისი საერთაშორისო შეთანხმებებისა და კონვენციების 

თანახმად. 

 

17. ორმხრივი თანხმობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ, მოიწვიონ მესამე მხარის 

წარმომადგენლები მე-8 და მე-12 მუხლებში აღწერილ კონსულტაციებსა და 

მონიტორინგში მონაწილეობის მისაღებად. 

 

18. მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ წინამდებარე დანართის დებულებების მიღებაზე  

წინასწარი შეტყობინების მექანიზმის შესაქმნელად მათი და სხვა მხარეთა 



მონაწილეობით. 

 

19. ამ დანართის დებულებების დარღვევა არ შეიძლება გახდეს დავის მოგვარების 

პროცედურების საფუძველი, რომელიც გათვალისწინებულია ამ შეთანხმების IV კარით 

(ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) ან ნებისმიერი სხვა 

შეთანხმებით, რომელიც გამოიყენება მხარეებს შორის დავის მოგვარებისთვის. ამასთან, 

მხარეებს ეკრძალებათ, დავის მოგვარების პროცედურის ფარგლებში სამხილის სახით 

დაეყრდნონ ან წარადგინონ: 

 

 

(a) წინამდებარე დანართით გათვალისწინებული პროცედურის ფარგლებში მეორე 

მხარის მიერ დაკავებული პოზიცია ან გამოთქმული შეთავაზება; ან 

 

(b) ფაქტი, რომ მეორე მხარემ გამოთქვა მზაობა, მიიღოს ამ მექანიზმს 

დაქვემდებარებული საგანგებო სიტუაციის გადაჭრის ესა თუ ის გზა. 

 

 

________________ 

 

 


