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ასოცირების შეთანხმება და
ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობა
Association Agreement and Membership in EC
• AA ძირითადი საგანი – ევროპის
ენერგეტიკული კანონმდებლობის
დანერგვა საქართველოში
AA main issue – implementation of EU
energy acquis in Georgia
• AA – Harmonization - AA –ჰარმონიზაცია
• EC – transposition – EC - ტრანსპოზიცია

ასოცირების შეთანხმების АА ვალდებულებები
Obligations under Association Agreement (AA)
AA ძირითადი ენერგეტიკული მუხლები (მესამე პაკეტი)
დელეგირებას აკეთებს ენერგეტიკული გაერთიანების (EC)
მოლაპარაკებებზე
Main energy clauses of AA delegate the implementation of EU
acquis to EC negotiations
•

•

საქართველოს მიერ ამ დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს ეგხ
ფარგლებში შეთანხმებულ ვადებში. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს
მიერთება ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულებასთან არ
მოხდება წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ორი წლის
განმავლობაში, ასოცირების საბჭოს წარედგინება წინადადება ახალი
ვადის შესახებ ამ შეთანხმების ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს სამი
წლის განმავლობაში.
This Directive's provisions shall be implemented in accordance with the timeline
agreed by Georgia in the framework of the Energy Community Treaty. Should
Georgia's accession to the Energy Community Treaty not become effective within 2
years of the entry into force of this Agreement, a proposal for a timeline will be
submitted to the Association Council no later than 3 years after the entry into
force of the this Agreement.

• საქართველოს მიერ ამ დირექტივის
დებულებები უნდა შესრულდეს ეგხ
ფარგლებში შეთანხმებულ ვადებში. იმ
შემთხვევაში, თუ საქართველოს მიერთება
ენერგეტიკული გაერთიანების
ხელშეკრულებასთან არ მოხდება
წინამდებარე შეთანხმების ძალაში
შესვლიდან ორი წლის განმავლობაში,
ასოცირების საბჭოს წარედგინება
წინადადება ახალი ვადის შესახებ ამ
შეთანხმების ძალაში შესვლიდან
არაუგვიანეს სამი წლის განმავლობაში.

ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება
 2005 წლის ათენის
ხელშეკრულება
 წევრები: EU + 8 წევრი
ქვეყანა, 4 დამკვირვებელი
ქვეყანა

www. energy-community.org

ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება
Energy Community
მიზანი - სტაბილური ერთიანი მარეგულირებელი და საბაზრო სივრცის შექმნა, არაწევრი ქვეყნების
ტერიტორიაზე.
Goal – united regulatory and market space – Extension of EU energy acquis to non-member states
• ინტეგრირებული/ერთიანი ენერგო ბაზრის შექმნა, რაც ელექტროენერგიით ტრანსასაზღვრო ვაჭრობის
საშუალებას მისცემს გაერთიანების წევრ ქვეყნებს; Integrated Market for crossborder trade
• ფართო გეოგრაფიულ არეალში კონკურენტული გარემოს Competition environment
გარემოსდაცვითი პირობების გაუმჯობესება; - Improved Environmental Conditions
• ენერგეტიკული უსაფრთხოების ზრდა, როგორც ეროვნული ისე რეგიონული მასშტაბით.
Increased Energy security
გაზრდილი ინვესტიციები ელექტროენერგიის წარმოებისა და ქსელურ სექტროში, რაც უზურნველყოფს
ენერგიის უწყვეტ და სტაბილურ მიწოდებას, და შესაბამისად ეკონომიკურ განვითარებასა და სოციალურ
სტაბილურობას;
More investment in generation and network infrastructure - ecoomic development and stability

პრიორიტეტეული მიმართულებები
•
ელექტროენერგია
•
გაზი
•
გარემოს დაცვა
•
კონკურენცია
•
განახლებადი ენერგია
•
ენერგოეფექტურობა
•
ნავთობი

THE ACQUIS ON ELECTRICITY
THE ACQUIS ON GAS
THE ACQUIS ON ENVIRONMENT
THE ACQUIS ON COMPETITION
THE ACQUIS ON RENEWABLES
THE ACQUIS ON ENERGY EFFICIENCY
THE ACQUIS ON OIL
THE ACQUIS ON STATISTICS

ძირითადი ფაქტები და შეკითხვები
Main facts and Questions
• მთავარი გადაწყვეტილებები მიღებულია AA
ფარგლებში – ლაპარაკია ვადებზე და ფორმებზე
main decisions are made – negotiations on timeframe and
forms of implementation
• ტრანსპოზიცია (EC) - ჰარმონიზაცია (AA)
Transposition (EC) vs – Harmonization (AA)
• სხვებთან ერთად (EC) თუ ერთი–ერთზე (AA)
Multilateral (EC) vs – bilateral (AA)
• ახლა, როდესაც პოლიტიკური მოლოდინი და
განწყობაა(?) , თუ სამ წელიწადში ?
Now – when there is political support(?) or in three years?
რას ვიგებთ გადავადებით?
Do we win anything with time?

როგორ შევაფასოთ ენერგეტიკული მოვლენები?
How to evaluate the energy matters

saqarTvelos erovnuli Rirebulebebi
/ National Values of Georgia

 suvereniteti da teritoriuli mTlianoba /
Sovereignty and territorial integrity
 Tavisufleba / Freedom
 demokratia da kanonis uzenaesoba / Democracy and rule
of law
 usafrTxoeba / Security
 keTildReoba / Prosperity
 mSvidoba / Peace

saqarTvelos erovnuli interesebi / National Interests of
Georgia
suverenitetisa da teritoriuli
mTlianobis uzrunvelyofa / Ensuring
sovereignty and territorial integrity

erovnuli usafrTxoebis efeqtiani
sistemis ganviTareba / Development of
an efficient national security system

energetikuli usafrTxoebis
uzrunvelyofa / Ensuring energy security

evropuli da evroatlantikuri
integracia / European and Euro-Atlantic
integration

saqarTvelos da regionis ekologiuri
usafrTxoebis uzrunvelyofa / Ensuring the
environmental security of Georgia and the region

სხვა 6 ეროვნული ინტერესები... /
6 different national interests

ekonomikis stabiluri grZelvadiani
zrdis uzrunvelyofa / Securing stable longterm economic growth

saqarTvelos satranzito
funqciis gaZliereba /
Strengthening the transit role of Georgia

kiberusafrTxoebis
ganmtkiceba / Strengthening cyber
security

რისკები
• სათბობი რესურსების ტრანზიტიდან მიღებული შემოსავლების
დაკარგვა
Loss of benefits from transit projects
• რეფორმის წინააღმდეგობა არსებულ მემორანდუმების
სისტამასთან - მემორანდუმები ეწინააღმდეგება
ევროინტეგრაციას
Contradiction with existing memoranda – contradiction with interests of
European integration
• პირდაპირი კავშირის არქონა ევროპის ბაზართან – ვერ
ამოქმედდება ურთიერთდახმარების მუხლი
• Lack of direct connection with EU markets makes emergency clause
ineffective
• სხვა მოთხოვნები – ენერგოეფექტურობა, განახლებადი
ენერგიის განვითარება, სტატისტიკა გარემოსდაცვითი და სხვ.
Other requirements – EE, RE, Statistics, environmental etc.

სარგებლები Benefits
• სატრანზიტო ფუნქციის განხორციელების და
სტრატეგიული ენერგეტიკული პროექტების
განხორციელების მნიშვნელოვანი პირობა
Important condition for strategic transit project
implementation
• ხარისხიანი და გამჭვირვალე კანონმდებლობა –
განვითარების და (ენერგეტიკული)
უსაფრთხოების წინაპირობა
Transparent and high quality legislation – precondition for
development and (energy) security

სარგებელი Benefits
• პოლიტიკური არჩევანის თანამიმდევრულობის და
სიმტკიცის დადასტურება – მეტი პოლიტიკური
ასოცირება – მეტი მხარდაჭერა - ევროკავშირი, აშშ
• Confirmation of political choice – higher political
association, higher support (Euro-Atlantic)
• ხარისხიანი და სტაბილური გარემო – ინვესტირების
და განვითარების პირობა
Stable and robust environment – investment climate and
development
• ტექნიკური დახმარება და იაფი სესხები, RE
პროექტების ერთობლივი განხორციელება
Technical assistance, cheap loans, joint implementation of RE
projects

სარგებელი Benefits
• ევროპასთან ენერგეტიკული ურთიერთობის
ფორუმი
Forum for energy relations and discussions with EU
• ურთიერთდახმარების ფორმების მოძიების
შესაძლებლობები
Potential forms of emergency help could be sought

სარგებელი და საფრთხე
Benefits and Threats
• ევროინტეგრაცია – ეროვნული ინტერესი
European integration is Georgia’s National interest
• მოლდოვას მაგალითი 2013წ
Moldova case of 2013
• დაკარგული დრო შეიძლება გამოყენებულ
იქნას პროცესის კიდევ უფრო
შესაფერხებლად
• The lost time can be used for further stopping the
process

მადლობა ყურადღებისათვის
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