თავი 3
ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში, სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია, აკრედიტაცია და
შესაბამისობის შეფასება

მუხლი 44
მოქმედების სფერო და განსაზღვრებები
1. ეს თავი ეხება სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და შესაბამისობის შეფასების
პროცედურების მომზადებას, მიღებასა და გამოყენებას იმგვარად, როგორც
განსაზღვრულია ვმო-ს შეთანხმების 1A დანართში მოცემულ ვაჭრობაში ტექნიკური
ბარიერების შეთანხმებაში („ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შეთანხმება“), რამაც
შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს მხარეთა შორის საქონლით ვაჭრობაზე.
2. პირველი პუნქტის დებულებების მიუხედავად, მოცემული თავი არ ეხება სანიტარულ და
ფიტოსანიტარულ ზომებს, რომლებიც განსაზღვრულია ვმო-ს შეთანხმების 1A დანართში
მოცემული სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომების გამოყენების შესახებ
შეთანხმების („სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომების შეთანხმება“) A დანართში,
ასევე არ ეხება საჯარო უწყებების მიერ იმ შესყიდვებთან დაკავშირებით მომზადებულ
სპეციფიკაციებს, რომლებიც განკუთვნილია საკუთარი წარმოების ან მოხმარების
მიზნებისთვის.
3. წინამდებარე თავის მიზნებისთვის გამოყენებული იქნება ვაჭრობაში ტექნიკური
ბარიერების შეთანხმების დანართ 1-ში მოცემული განსაზღვრებები.

მუხლი 45
ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შეთანხმების დამტკიცება
მხარეები ადასტურებენ ერთმანეთის მიმართ ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების
შეთანხმების ფარგლებში არსებულ უფლებებსა და ვალდებულებებს, რომელიც შეტანილია
ამ შეთანხმებაში და წარმოადგენს მის ნაწილს.

მუხლი 46
ტექნიკური თანამშრომლობა
1. მხარეებმა
უნდა
განამტკიცონ
თანამშრომლობა
სტანდარტების,
ტექნიკური
რეგლამენტების, მეტროლოგიის, ბაზრის ზედამხედველობის, აკრედიტაციისა და
შესაბამისობის შეფასების სისტემების სფეროში, მხარების შესაბამისი სისტემების უკეთ
გაცნობისა და მათ შესაბამის ბაზრებზე დაშვების გაადვილების მიზნით. ამ მიზნიდან
გამომდინარე, მათ შეიძლება აწარმოონ რეგულირებასთან დაკავშირებული დიალოგები
როგორც ჰორიზონტალურ, ისე სექტორულ დონეებზე.

2. თანამშრომლობის პროცესში, მხარეებმა უნდა გამოავლინონ, განავითარონ და
წაახალისონ ვაჭრობის ხელშეწყობასთან დაკავშირებული ინიციატივები, რაც შეიძლება
მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს შემდეგით:
(a) რეგულირებასთან დაკავშირებული თანამშრომლობის განმტკიცება გამოცდილებისა
და მონაცემთა ურთიერთგაცვლის და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გზით,
ტექნიკური რეგლამენტების, სტანდარტების, ბაზრის ზედამხედველობის, შესაბამისობის
შეფასებისა და აკრედიტაციის ხარისხის გაუმჯობესების და რეგულირებებთან
დაკავშირებული რესურსების ეფექტიანად გამოყენების მიზნით;
(b) თანამშრომლობის ხელშეწყობა და წახალისება მხარეების მეტროლოგიაზე,
სტანდარტიზაციაზე, ბაზრის ზედამხედველობაზე, შესაბამისობის შეფასებასა და
აკრედიტაციაზე პასუხისმგებელ შესაბამის საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციებს შორის.
(c) საქართველოში სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის
შეფასებისა და ბაზრის ზედამხედველობის სისტემისათვის ხარისხის ინფრასტრუქტურის
განვითარების სტიმულირება;
(d) შესაბამისი ევროპული ორგანიზაციების საქმიანობაში საქართველოს მონაწილეობის
ხელშეწყობა;
(e) გადაწყვეტილებების მოძიება ვაჭრობაში იმ ტექნიკურ ბარიერებთან დაკავშირებით,
რომლებიც შესაძლოა წარმოიქმნას; და
(f) საჭიროებისამებრ, ძალისხმევის მიმართვა საკუთარი პოზიციების შესაჯერებლად
საერთო ინტერესების საკითხებზე ვაჭრობასა და რეგულირებასთან დაკავშირებულ
საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორიცაა ვმო და გაეროს ეკონომიკური კომისია
ევროპისათვის (UN-ECE).

მუხლი 47
ტექნიკური რეგლამენტების, სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების დაახლოება

1. სხვადასხვა
სექტორებში
დაახლოების
პრიორიტეტების
გათვალისწინებით,
საქართველომ უნდა მიიღოს საჭირო ზომები ევროკავშირის მხარის ტექნიკური
რეგლამენტების, სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის
შეფასების სისტემებთან და ბაზრის ზედამხედველობის სისტემასთან ეტაპობრივი
დაახლოების მიზნით და
იღებს ვალდებულებას დაიცვას ევროკავშირის მხარის
შესაბამის კანონმდებლობაში გაწერილი პრინციპები და მეთოდები (საორიენტაციო ნუსხა
მოცემულია ამ შეთანხმების III-B დანართში). დაახლოებისათვის საჭირო ღონისძიებების
ჩამონათვალი მოცემულია ამ შეთანხმების III-A დანართში, რომელშიც ცვლილებების
შეტანა შესაძლებელია ამ შეთანხმების 408-ე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულ
ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

2. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად, საქართველომ უნდა:

(a) საკუთარი პრიორიტების გათვალისწინებით, ეტაპობრივად დაუახლოოს საკუთარი
კანონმდებლობა ევროკავშირის მხარის შესაბამის კანონმდებლობას; და
(b) მიაღწიოს და შეინარჩუნოს ადმინისტრაციული და ინსტიტუციონალური
ეფექტიანობის იმ დონეს, რომელიც საჭიროა ქმედუნარიანი და გამჭვირვალე სისტემის
უზრუნველსაყოფად, ამ თავის განხორციელებისთვის.
3. დაახლოების პრიორიტეტულ სფეროებში საქართველომ თავი უნდა შეიკავოს თავისი
ჰორიზონტალური და სექტორული კანონმდებლობის ცვლილებისგან, გარდა ისეთი
ცვლილებებისა,
რომლებიც
უზრუნველყოფენ
კანონმდებლობის
პროგრესულ
დაახლოებას და დაახლოების დონის შენარჩუნებას ევროკავშირის შესაბამის
კანონმდებლობასთან. საქართველომ ეროვნული კანონმდებლობის ასეთი ცვლილებების
შესახებ უნდა აცნობოს ევროკავშირს.
4. საქართველომ უნდა უზრუნველყოს და ხელი შეუწყოს შესაბამისი ეროვნული
ორგანოების
მონაწილეობას
ევროპულ
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებში,
სტანდარტიზაციის, საკანონმდებლო და ფუნდამენტური მეტროლოგიისა და
შესაბამისობის შეფასების სფეროებში, აკრედიტაციის ჩათვლით, ამ ორგანოების
საქმიანობის
სფეროსა
და
მასთან
დაკავშირებული
წევრობის
სტატუსის
გათვალისწინებით.

5. სტანდარტიზაციის სისტემის ინტეგრირების მიზნით, საქართველო მაქსიმალურად უნდა
ეცადოს, რომ მისმა სტანდარტიზაციის უწყებამ:
(a) ეტაპობრივად მიიღოს ევროპული (EN) სტანდარტების ნაკრები ეროვნულ
სტანდარტებად, ჰარმონიზებული ევროპული სტანდარტების ჩათვლით, რომელთა
ნებაყოფლობითი გამოყენება იძლევა საქართველოს კანონმდებლობაში გადმოტანილი
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის პრეზუმფციას.
(b)
მათი
მიღების
პარალელურად,
გააუქმოს
ევროპულ
სტანდარტებთან
წინააღმდეგობაში მყოფი ეროვნული სტანდარტები;
(c) ეტაპობრივად შეასრულოს ევროპის სტანდარტიზაციის ორგანიზაციების სრული
წევრობისათვის საჭირო სხვა პირობები.

მუხლი 48
შეთანხმება სამრეწველო პროდუქციის შესაბამისობის შეფასებასა და აღიარებაზე (ACAA)
საბოლოოდ, მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ, რომ სამრეწველო პროდუქციის
შესაბამისობის შეფასებასა და აღიარებაზე შეთანხმება (ACAA) ოქმის სახით დაერთოს ამ
შეთანხმებას და შეთანხმებისამებრ მოიცვას ერთი ან რამდენიმე სექტორი, მას შემდეგ, რაც
ევროკავშირის მიერ დადასტურდება, რომ საქართველოს შესაბამისი ჰორიზონტალური და
სექტორული კანონმდებლობა, ინსტიტუტები და სტანდარტები სრულად იქნა
დაახლოებული ევროკავშირის კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან. ასეთი ACAA

უზრუნველყოფს, რომ მხარეებს შორის პროდუქტებით ვაჭრობა იმ სფეროებში, რომლებსაც
მოიცავს აღნიშნული შეთანხმება, განხორციელდება იმავე პირობებში, რომლებიც
გამოიყენება ამ პროდუქტებით ვაჭრობისას წევრ სახელმწიფოებს შორის.

მუხლი 49
ნიშანდება და ეტიკეტირება
1. ამ შეთანხმების 47-ე და 48-ე მუხლების დებულებებისთვის ზიანის მიყენების გარეშე და
ნიშანდებისა და ეტიკეტირების მოთხოვნებთან დაკავშირებული ტექნიკური
რეგლამენტების გათვალისწინებით, მხარეები ადასტურებენ ვაჭრობაში ტექნიკური
ბარიერების შეთანხმების 2.2 თავის პრინციპებს, რომ მსგავსი მოთხოვნების შემუშავება,
მიღება და გამოყენება არ მოხდება საერთაშორისო ვაჭრობაში დამატებითი
დაბრკოლებების
შექმნის
მიზნით.
აქედან
გამომდინარე,
ნიშანდებასა
და
ეტიკეტირებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები არ იქნება ვაჭრობის იმაზე მეტად
შემზღუდავი, ვიდრე საჭიროა ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად, იმ რისკების
გათვალისწინებით, რაც შეუსრულებლობამ შეიძლება განაპირობოს.
2. კერძოდ, სავალდებულო ნიშანდებასა ან ეტიკეტირებასთან დაკავშირებით, მხარეები
თანხმდებიან, რომ:
(a) ისინი ეცდებიან მინიმუმამდე დაიყვანონ საკუთარი მოთხოვნები ნიშანდებასა ან
ეტიკეტირებასთან მიმართებით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ეს საჭიროა ამ
სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობის მისაღებად და ასევე ჯანმრთელობის,
უსაფრთხოების ან გარემოს დაცვის ან საჯარო პოლიტიკის სხვა კეთილგონივრული
მიზნების შესასრულებლად;
(b) მხარემ შეიძლება დაადგინოს ეტიკეტირების ან ნიშანდების ფორმა, მაგრამ არ უნდა
მოითხოვოს ეტიკეტების დამტკიცება, რეგისტრაცია ან სერტიფიცირება; და

(c) მხარეები იტოვებენ უფლებას მოითხოვონ, რომ ინფორმაცია ეტიკეტზე
ნიშანდებაზე მიეთითოს რომელიმე კონკრეტულ ენაზე.

ან

