
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Благодаря, г-жо Председател! 
 
Говоря от името на Инициативата „Обществени изследвания и регулации“ (ИОИР). 
 
Г-жо Председател,  едно от ключовите постижения на Протокола от Картагена е постигането на 
международно съгласие относно  принципите и методологията за провеждането на Оценката на 
риска, в резултат от натрупаните редица години на практически опит. 

Както е записано в Приложение III, Оценката на риска следва да се провежда по научно обоснован 
и прозрачен начин, като може да взема предвид препоръките, разработени от съответните 
международни организации. 

ИОИР приветства дискусиите по време на MOP4 относно разработването на пътна карта, която да 
помогне за прилагането на наличните препоръки по начин, съответстващ на Приложение III. В 
съответствие с това ИОИР  активно се включи в създадената Работна група и онлайн дискусия като 
предостави огромния колективен опит на своите членове относно провеждането на Оценка на 
риска. 

Въпреки това, след 8 години на онлайн дискусии, Работни групи и проверки на функционирането, 
ИОИР споделя загрижеността на другите относно полезността на черновата версия на документа. 
Като изследователи, работещи в областта на биотехнологиите за обществена полза ние сме 
загрижени, че тези Препоръки (в настоящия си вид) ще доведат до повече объркване, отколкото 
да помогнат. 

Относно предложените елементи в черновата на решенията ние бихме искали да отбележим: 

Относно предлаганата чернова на Препоръки и, имайки предвид различните гледни точки 
относно самите Препоръки,  възниква въпросът какво се има предвид под „приема“ в процедурно 
отношение в рамките на системата на ООН, още повече – в практическо отношение на национално 
ниво. 

Другият възникващ въпрос е дали „референтен документ“  не би било по-подходящо заглавие от 
„Препоръки“, имайки предвид, че самият документ обяснява, че е създаден с цел да служи като 
референция. 

Относно предложените по-нататъшни стъпки, ИОИР вярва, че макар онлайн форумът и Работната 
група да са добри механизми за обсъждане на гледни точки, не е подходящо те да се използват за 
изработването на Препоръки, относно високо специализирани области. Разработването на 
Препоръки и провеждането на съответните обучения е най-добре да бъде оставено на 
специализираните регионални и международни организации. Ние с надежда отбелязваме 
наличието на редица такива ценни инициативи в областта, представени по време на Срещата на 
Страните чрез брошури и допълнително организирани събития. 

Благодаря, г-жо Председател! 
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Изявления на ИОИР за COP13 и MOP8 

Изявление на ИОИР относно Оценката на риска 


