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120/2011* SAYILI TAVSİYE KARARI
KEİ ülkelerinde GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) Uygulamaları:
Ekonomik ve Çevresel Boyutları
1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, dünya nüfusunun hızla artması
ve yiyecek ve hayvan yemine olan yoğun talep karşısında GDO ile ilgili hususların
önemini kabul etmektedir. Diğer bölgelerle ve kıtalarla mukayese edildiğinde
Karadeniz bölgesi yiyecek temini konusunda ciddi sorunlarla yüz yüze olmasa da
GDO ile ilgili hususlar yine de güncellik arz etmektedir.
2. Asamble öncelikle, KEİ ülkelerindeki GDO uygulamaları ve konu ile ilgili
yöntemlerin kullanılmasına ve anlamlı bir GDO araştırmasının yürütülmesine imkan
sağlayan, modern ekipmanlara sahip özel laboratuarların kurulması konusunda
kapsamlı bir yasal çerçevenin devreye sokulması görüşünü benimsemektedir.
3. KEİPA aynı zamanda GDO alanında gerekli araştırmaları yürütebilecek uzmanların
eğitimi için bilimsel merkezlerin kurulması hususunu da amaca uygun bulmaktadır.
4. Asamble, çiftçilerin arazi kaynaklarından, kredilerden ve meslek eğitimlerinden eşit ve
adil bir şekilde yararlanmalarını sağlamanın ve çiftçilere gereken yardımlarda
bulunmanın gıda ve tarım politikaları açısından öncelikli görevler olduğuna
inanmaktadır.
5. KEİPA, KEİ üyesi devletlerin, gelecekte güvenli ekonomi için esas teşkil edebilecek
doğal ürünlere dayalı tarımın geliştirilmesine daha fazla önem vereceğini
düşünmektedir.
6. Asamble, 1992 yılında Rio-de-Janeiro’da imzalanan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
doğrultusunda GDO bilimsel ve araştırma enstitüleri ile ilgili bilgilere ve
biyomühendislik alanında çalışan bilim insanlarına serbest erişim ilkesinin yerine
getirilmesini sağlamanın gereğine inanmaktadır.
Raportör – Sn. Gagik Minasyan, Komisyon Başkanı (Ermenistan)
1 Temmuz 2011 tarihli Asamble Müzakeresi (bkz Doc. GA37/ЕC36/REP/11, KEİPA Ekonomi, Ticaret,
Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu’nun 16 Mart 2011 tarihinde Moskova’da görüşülen “KEİ
Ülkelerinde GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) Uygulamaları: Ekonomik ve Çevre Boyutları”
konulu Raporu)
*

Müzakere metni Asamble tarafından Kiev’de 1 Temmuz 2011 tarihinde kabul edilmiştir.
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7. Asamble uluslararası örgütlerin ve özellikle de BM, BDTPA, PAB AETPA,
AKPM’nin ilgili bölümlerinin GDO ile ilgili faaliyetlerini ve Avrupa Komisyonu’nun
deneyimlerini memnuniyetle karşılamaktadır.
8. Asamble “Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınmanın Teşviki” hakkındaki 54/2001
sayılı, “Karadeniz Ülkelerinde Çevresel Sorunların Çözümlerinin Ekonomik Yönleri”
hakkındaki 81/2005 sayılı, “KEİ Üyesi Devletlerde Balıkçılığın Durumu ve
Pertspektifi” hakkındaki 94/2007 sayılı ve “KEİ Ülkelerinde Gıda Güvenliği”
hakkındaki 114/2010 sayılı eski Tavsiye Kararlarını hatırlatmaktadır.
9. Yukarıda yazılanlar ışığında, Asamble KEİ üyesi devletlerin parlamentolarına ve
hükümetlerine:
i.

KEİ ülkelerinde GDO kullanımını düzenleyen gerekli koordineli bir yasal
çerçeveyi en kısa zamanda geliştirmeleri ve onaylamaları;*

ii.

GDO konusundaki eğilimleri ve güçlükleri göz önünde bulundurarak yeni bölgesel
işbirliği mekanizmalarını benimsemeleri; *

iii.

GDO kullanımını ele alan uluslararası örgütlerle koordinasyonu ve bağlantıyı
geliştirmeleri;

iv.

etiketleme, denetim, kontrol ve diğer güvenlik tedbirlerinin, özellikle de Avrupa
tanıtma ve kod sisteminin uygulanmasını sağlayan GDO kullanım ve yayılma
normları geliştirmeleri;*

v.

insan hayatı ve sağlığı için ve hayvan yemleri de dahil GDO tüketicilerinin yararı
için güvenli koşullar sağlayan normlar uyarlamaları;*

vi.

KEİ üyesi devletlerdeki üreticiler için ambalaj üzerinde ürünün GDO içerdiğini
yazmalarını zorunlu kılmaları;*

vii.

KEİ üyesi devletlerde yiyecek maddeleri ve hayvan yemleri içersindeki GDO
miktarını denetleyecek uygulamaların takibi için zorunlu bir sistem oluşturmaları;

viii.

benimsenen normlar doğrultusunda insan sağlığının, gıdaların ve hayvan
yemlerinin korunmasını amaçlayan ve muhtemel GDO kullanımını göz önünde
bulunduran güvenlik kontrol mekanizmalarını geliştirmeleri;*

ix.

tarım konusundaki bilimsel araştırmaları genişletmeleri ve küçük ve orta ölçekli
çiftliklere verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla yardım sağlamak
için bilimsel ve araştırma potansiyelini daha etkin kullanmaları;

x.

organik tohum türlerinin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yönelik tarımı
teşvik etmeleri;

xi.

kamu ve sivil toplum kuruluşlarının GDO kullanımını takip faaliyetlerini teşvik
etmeleri ve desteklemeleri;

xii.

BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Cartagena Protokolünü henüz imzalamamış
olan KEİ devletlerini bu husustaki çalışmalarını hızlandırmaya çağırmaları

tavsiyesinde bulunmaktadır.
10. Parlamenter Asamble, KEİ Dış İşleri Bakanlar Konseyini bu Tavsiye Kararı’nı
değerlendirmeye davet eder.
---------------------------------* Sadece , GDO kullanımına müsade eden ülkeler için geçerlidir.
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