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พิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Cartagena Protocol on Biosafety)

ในระหวางวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ 2547  จะมีการประชุมคร้ังแรกของประเทศภาคีของพิธีสารคารตาเฮนา
วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ  (MOP1 – ม็อบ1)  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย การประชุมคร้ังนี้ถือวา
เปนการประชุมที่สํ าคัญ เนื่องจากกลุมสนับสนุนจีเอ็มโอที่ไมไดรวมลงนามในพิธีสาร อยางเชน สหรัฐอเมริกา และแค
นาดา รวมถึงองคกรอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน กลุมพันธมิตรดานการคาเมล็ดพืชนานาชาต ิพยายามชะลอและขัด
ขวางไมใหพิธีสารดังกลาวบังคับใช

ประวตัคิวามเปนมาของพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

พิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพนี้อยูภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
(Convention on Biological Diversity - CBD)1 ที่ไดรับการรับรองตั้งแตป พ.ศ. 25352  188 ประเทศที่รวมลงนามใน
CBD  เห็นพองตองกันวา การกํ าหนดมาตรการดานความปลอดภัยทีเ่พียงพอสํ าหรับส่ิงแวดลอมและสุขภาพของ
มนุษยมีความสํ าคัญมาก เพราะจะชวยใหจัดการกับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จี
เอ็มโอ)3 ได  ในเนื้อหาของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (ซีบีด)ี ยอมรับวาการแพรจีเอ็มโอออกสู
ธรรมชาต ิอาจมีผลกระทบดานลบตอการอนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
ดังนั้น ทุกประเทศที่ลงนามในซีบีดีจะตอง:

1) “สถาปนากฎระเบียบหรือคงไวซึ่งวิถีทางที่จะออกกฎ จัดการ หรือ ควบคุมความเส่ียงที่เกิดจากการ
ใชและการแพรส่ิงมีชีวิตดัดแปลงที่ไดจากเทคโนโลยีชีวภาพออกสูธรรมชาต ิอันอาจสงผลกระทบดาน
ลบตอส่ิงแวดลอม โดยค ํานึงถึงความเส่ียงตอสุขภาพของมนุษยดวย”4

และ
2) “พิจารณาถึงความจ ําเปนและรูปแบบของพิธีสารที่จะกํ าหนดกระบวนการที่เพียงพอและปลอดภัยในการ
ขนยาย จัดการและใชส่ิงมีชีวิตดัดแปลงใดก็ตามที่เปนผลพวงจากเทคโนโลยีชีวภาพ อันอาจสงผลกระทบ
ดานลบตอการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน”5
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การเจรจาอยางเขมขนเร่ืองพิธีสารฉบับนี้เร่ิมตนขึ้นเมื่อป 2538  เนื้อหาของพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ไดรับการรับรองในป 25436  พิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เร่ิมมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่  11 กันยายน 2546 ซึ่งปนเวลาสามเดือนหลังจากประเทศหาสิบประเทศรวมใหสัตยาบัน7

วัตถุประสงคของพิธีสารนั้น สอดคลองกับหลักการปองกันไวกอน (Precautionary approach) ซึ่งอยูใน
หลักการที่ 15 ของปฏิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา กลาวคือ

“เพื่อเปนหลักประกันวา จะมีระดับการปองกันที่เพียงพอและปลอดภัยในการขนยาย จัดการและใชส่ิงมี
ชีวิตดัดแปลงที่ไดจากเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งอาจสงผลกระทบดานลบตอการอนุรักษและการใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน รวมถึงอาจท ําใหเกิดความเส่ียงตอสุขภาพของมนุษย โดยพิธี
สารนี้จะเนนเร่ืองการขนสงขามพรมแดนเปนพิเศษ8”

ความหลากหลายทางชีวภาพนับเปนหัวใจของพิธีสารฉบับนี้  พิธีสารฉบับนี้ใชไดกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุ
กรรมทุกชนิด ที่อาจสงผลกระทบดานลบตอการอนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืนรวมถึงความเส่ียงตอสุขภาพของมนุษย 9  พิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพตระหนักถึงความสํ าคัญตอ
มนุษยชาติของบอกํ าเนิดและศูนยกลางความหลากหลายทางพันธุกรรม

ขอก ําหนดหลักของพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

หลังจากพิธีสารมีผลบังคับใชในวันที ่11 กันยายน 2546   ขอกํ าหนดเฉพาะบางขอมีผลบังคับใชทันที ไดแก

• ประเทศภาคีจะตองใชมาตรการทางกฎหมาย การปกครองและมาตรการอื่น ๆ ที่จ ําเปนและเหมาะสม
เพื่อดํ าเนินการตามขอบังคับที่ระบุในพิธีสาร  ประเทศตาง ๆ ตองรับประกันวาการพัฒนา การจัดการ
การขนสง การใช การขนยาย และการเผยแพรส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมสูธรรมชาต ิจะตองมีการ
ปองกันหรือลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดยค ํานึงถึงความเส่ียงตอสุข
ภาพของมนุษยดวยเชนกัน10

• ประเทศที่สงออกส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) สํ าหรับเผยแพรสูส่ิงแวดลอม จะตองแจง
ประเทศที่นํ าเขาลวงหนา ตามกระบวนการภายใตขอตกลงแจงขอมูลลวงหนา (Advance Informed
Agreement) และใหขอมูลที่เพียงพอเพื่อใหประเทศที่จะนํ าเขาสามารถตัดสินใจได 11

• การขนสงส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมสํ าหรับเผยแพรสูส่ิงแวดลอมจะตองแนบเอกสารระบุวา สินคา
นั้นเปนจีเอ็มโอ โดยเจาะจงชนิดและลักษณะเฉพาะของจีเอ็มโอนั้น พรอมใบประกาศวา “การขนสง
คร้ังนี้ถูกตองตามขอบังคับของพิธีสาร”12
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• ในลักษณะเดียวกัน การขนสงสินคาจีเอ็มโอ เพื่อใชในอาหาร อาหารสัตว หรือการแปรรูปอาหาร จะ
ตองระบุในเอกสารแนบวาสินคาดังกลาว “อาจปนเปอน” จีเอ็มโอ และ “ไมไดมีไวเพื่อการเผยแพรสูส่ิง
แวดลอม”13  จนกวาจะมีการตั้งกฎเกณฑใหม

• ประเทศใดก็ตามที่อนุมัติใหใชและขายจีเอ็มโอในประเทศ เพื่อใชในอาหาร อาหารสัตว หรือการแปรรูป
อาหารเพื่อการสงออกได จะตองเปดเผยการตัดสินใจดังกลาว รวมถึงรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับจีเอ็ม
โอนั้นๆ ใหประชาคมโลกไดรับรู โดยผานทางฐานขอมูลอีเล็กทรอนิก ชื่อ Biosafety Clearing-House
ซึ่งสามารถเขาถึงทางเว็บไซตได

ขอตกลงแจงขอมูลลวงหนา( Advanced Informed Agreement – เอไอเอ)

ภายใตกระบวนการที่เปนที่รูจักในนาม “ขอตกลงแจงขอมูลลวงหนา” หรือเอไอเอ นั้น กอนที่ประเทศใดก็
ตามจะไดรับอนุญาตใหสงออกจีเอ็มโอสํ าหรับเผยแพรสูส่ิงแวดลอม ประเทศนั้น ๆ จะตองไดรับการยินยอมอยางชัด
เจนจากประเทศนํ าเขากอน  ประเทศผูนํ าเขาสามารถตั้งเงื่อนไขการน ําเขาจีเอ็มโอ หรือไมอนุญาตใหน ําเขาได หาก
ไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่แนนอนเกี่ยวกับผลกระทบดานลบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเล่ียงหรือลดอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นตอความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสุขภาพของมนุษย14 และหากประเทศนํ าเขาตัดสินใจอนุมัติใหน ํา
เขาจีเอ็มโอได ประเทศผูนํ าเขาอาจทบทวนการอนุมัติหรือเปล่ียนใจเมื่อใดก็ได ถาไดขอมูลใหมทางวิทยาศาสตร15

ขอยกเวนจากขอก ําหนดของเอไอเอ
กลุมไลคมายด (Like-Minded group) ของประเทศในโลกที่สาม ตองการใหกระบวนการของเอไอเอครอบ

คลุมถึงส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทั้งหมด อยางไรก็ตามกลุมไมอามีของประเทศผูสงออกสามารถผลักดันใหเอไอเอ
ครอบคลุมเฉพาะการนํ าเขาสินคาจีเอ็มโอสํ าหรับเผยแพรสูส่ิงแวดลอมคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียวเทานั้น  สินคาจีเอ็มโอ
สวนมากไมไดอยูภายใตขอตกลงดังกลาว อันไดแก

• จีเอ็มโอทั้งหมดที่ซื้อขายกันเปนพืชผล เชน จีเอ็มโอที่ใชในอาหาร อาหารสัตว และการแปรรูปอาหาร16

• จีเอ็มโอที่ใชอยางควบคุม เชน จีเอ็มโอที่ใชในหองทดลอง17

• จีเอ็มโอที่ใชในเภสัชภัณฑของมนุษย ในกรณีที่จีเอ็มโอที่ใชเปนยานี้ถูกควบคุมโดย “ขอตกลงหรือองค
กระหวางประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ”18

• การขนสงจีเอ็มโอที่มีการ “แวะพักระหวางทาง” เชน การขนสงจีเอ็มโอผานอาณาเขตประเทศหนึ่งโดย
มีจุดหมายไปยังอีกประเทศหนึ่ง19
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จีเอ็มโอสํ าหรับใชเปนพืชผล (Commodities)
เหตุผลที่กลุมไมอามีตองการใหพืชผลจีเอ็มโอไดรับการยกเวนจากเอไอเอ ก็คือ ปจจุบัน สินคา

ออกที่เปนจีเอ็มโอของประเทศเหลานี้สวนใหญเปนสินคาจีเอ็มโอที่ใชในการผลิตอาหาร ไมใชสินคาจีเอ็ม
โอสํ าหรับเผยแพรสูสิ่งแวดลอม  อยางไรก็ตาม ประเทศอื่น ๆ เกือบทั้งหมดโตแยงวาการก ําหนดความ
แตกตางระหวาง “จีเอ็มโอส ําหรับเผยแพรสูสิ่งแวดลอม” กับ “จีเอ็มโอที่ใชในอาหาร อาหารสัตว และ
กระบวนการผลิตอาหาร” นั้นไมมีเหตุผล และขัดกับวัตถุประสงคของพิธีสาร

การแบงประเภทของจีเอ็มโอเปนสองแบบนี้เปนเรื่องจอมปลอม เนื่องจากมนุษยน ําเมล็ดพืชที่
เดิมตั้งใจวาจะใชในอาหารนั้น ไปปลูกไดบอยๆ และนํ าเมล็ดพืชที่เหลือจากการเพาะปลูกมาประกอบ
อาหาร  การเล็ดรอดของจีเอ็มโอออกสูสิ่งแวดลอมโดยไมตั้งใจจึงเกิดขึ้นไดเสมอ เชน เมล็ดพืชที่ใชเลี้ยง
สัตวปกในฟารมเปด และเมล็ดพืชที่หลนจากรถบรรทุกในระหวางการขนสง เปนตน นายทีโวลด เบอรฮาน กี
เบอร เอ็กเซียเบอร โฆษกของกลุมประเทศไลคมายด กลาววา “เมล็ดพืช ก็คือเมล็ดพืช  ไมวาเมล็ดนั้นจะใชสํ าหรับ
เพาะปลูก หรือผลิตอาหาร ก็มีสิทธิเล็ดลอดเขาสูส่ิงแวดลอม และกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพไดเชนกัน”20

แมวาพิธีสารนี้จะครอบคลุมจีเอ็มโอที่ใชในอาหาร อาหารสัตว หรือการแปรรูปอาหาร (Living Modified
Organisms for food, feed and processing –  LMO-FFPs) แตก็เปนกระบวนการควบคุมที่ออนวาเอไอเอ
กระบวนการที่ใชกับสินคาจีเอ็มโอเหลานี้ผลักภาระใหประเทศผูนํ าเขาตองไปคนขอมูลวาจะมีการขนสงจีเอ็มโอเมื่อใด
จาก Biosafety Clearing-House เอาเอง แทนที่จะบังคับใหประเทศผูสงออกตองไดรับความยินยอมจากประเทศผูน ํา
เขาเสียกอนที่จะนํ าเขาสินคา ประเทศผูนํ าเขาจึงตองประเมินอันตรายที่อาจมีตอความหลากหลายทางชีวภาพ รวม
ถึงสุขภาพมนุษย หากนํ าจีเอ็มโอเหลานี้เขามายังประเทศของตน  จากนั้น ประเทศผูนํ าเขาจึงอาจแจงไปยัง
Biosafety Clearing-House  วาจะอนุญาตใหน ําเขาจีเอ็มโอนั้นหรือไม21

ขอก ําหนดในการติดฉลาก

จีเอ็มโอสํ าหรับเผยแพรสูส่ิงแวดลอมโดยตรง (GMOs intended for direct introduction into the environment)
พิธีสารนี้กํ าหนดใหประเทศผูสงออกรับประกันวาตองติดฉลากสินคาจีเอ็มโอสํ าหรับเผยแพรสูส่ิงแวดลอม

ใหชัดเจน โดยในฉลากจะตองระบุขอมูลตาง ๆ ดังนี้
• ระบุวาเปน “ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม”
• ลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ลักษณะที่เกี่ยวของอื่น ๆ
• วิธีการจัดการ จัดเก็บ ขนสง และวิธีใชอยางปลอดภัย
•  สถานที่ติดตอในกรณีที่ตองการขอมูลเพิ่มเติม และชื่อ ที่อยูของผูสงออก และผูนํ าเขา
• คํ าประกาศยืนยันวาการขนสงนี้เปนไปตามขอก ําหนดของพิธีสาร เชน ระบุวาประเทศนํ าเขาได

อนุญาตใหสินคาจีเอ็มโอนี้เขาสูอาณาเขตประเทศตนได
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จีเอ็มโอสํ าหรับใชอยางควบคุม (GMOs intended for contained use)
ฉลากของจีเอ็มโอสํ าหรับใชอยางควบคุมไมตองระบุลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ลักษณะที่เกี่ยวของอื่น ๆ

ของจีเอ็มโอนั้น ๆ และไมตองระบุวาการขนสงจีเอ็มโอนี้เปนไปตามขอกํ าหนดของพิธีสาร

จีเอ็มโอสํ าหรับใชเปนพืชผล (GE commodities)
ฉลากสํ าหรับสินคาจีเอ็มโอที่เปนพืชผล (หรือที่ภาษาของพิธีสารเรียกวา สิ่งมีชีวิตดัดแปลง

สํ าหรับใชในอาหาร อาหารสัตว และการแปรรูปอาหาร) นั้น ไมตองระบุรายละเอียดมากนัก กลุมไมอามี
ตอตานการติดฉลากสินคาจีเอ็มโอเหลานี้อยางหนัก จนไดรับการยินยอมในหลายเรื่อง ในขณะนี ้สินคา
เหลานั้นตองติดฉลากเพียงวา “อาจปนเปอนสิ่งมีชีวิตดัดแปลง” ฉลากนี้อาจระบุดวยวาสินคานี้ไมไดมีไวเพื่อ
เผยแพรสูส่ิงแวดลอม พรอมทั้งใหรายละเอียดของสถานที่ติดตอในกรณีที่ตองการขอมูลเพิ่มเติม  อยางไรก็ด ีประเทศ
ภาคีจะตองตัดสินใจเร่ืองรายละเอียดของฉลากจีเอ็มโอชนิดนี ้ภายในสองปหลังจากที่พิธีสารมีผลบังคับใช 22

ขอพิจารณาดานสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Considerations)

แมวาในพิธีสารไมไดก ําหนดไวชัดเจนวาจะตองน ําขอพิจารณาดานสังคมและเศรษฐกิจมาใชในกระบวน
การประเมินความเส่ียง แตประเทศภาคีก็มีสิทธิพิจารณาผลกระทบดานสังคมและเศรษฐกิจในขณะที่ประเมินจีเอ็มโอ
ที่จะนํ าเขา  นอกจากนี ้ในการบังคับใชมาตรการเกี่ยวกับจีเอ็มโอภายในประเทศ ประเทศตาง ๆ อาจพิจารณาดาน
สังคมและเศรษฐกิจ โดยค ํานึงถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอชนพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่น23

ภาระรับผิดชอบ (Liability)

แมกลุมไมอามีจะยืนยันอยางหนักแนนวาจีเอ็มโอนั้นปลอดภัยแนนอน แตในการเจรจาเร่ืองความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ประเทศเหลานี้กลับไมเต็มใจที่จะยอมรับระบบที่รัดกุมเร่ืองภาระรับผิดชอบและการชดใช  ภายใตระบบ
นี้  ผูสงออกจีเอ็มโอจะตองรับผิดชอบหากจีเอ็มโอนั้นกอใหเกิดความเสียหาย  อยางไรก็ตาม แมวาจะยังหาขอสรุปไม
ได  แตประเทศตาง ๆ ก็ตองก ําหนดระเบียบเร่ืองภาระรับผิดชอบใหชัดเจนภายในส่ีปหลังจากพิธีสารบังคับใช24

การมีสวนรวมของประชาชน (Public Consultation)

พิธีสารนี้กํ าหนดใหรัฐบาลตอง :
• ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับจีเอ็มโอ
• ใหขอมูลประชาชนเกี่ยวกับจีเอ็มโอที่อาจจะนํ าเขา
• เผยแพรผลของการตัดสินใจใด ๆ ที่เกิดขึ้น25
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เหตใุดกรนีพซีจึงสนับสนุนภาพรวมของพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

แมวาพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพจะไมสมบูรณแบบ แตก็นับเปนกาวแรกที่นํ าไปสูหลักการ
‘ปองกันไวกอน’ ในเร่ืองจีเอ็มโอ  หลักการนี้ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ26   จากมุมมองของกรีนพีซ  ขอดีของ
พิธีสารนี้คือ

Ø การยอมรับหลักการปองกันไวกอน  หลักการนี้ชวยท ําใหประเทศตาง ๆ สามารถหามน ําเขาจีเอ็มโอ
บางประเภทได  แมวาในทางวิทยาศาสตรจะยังไมเห็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดชัดเจน 27

Ø กระบวนการขอตกลงแจงขอมูลลวงหนา ประเทศผูสงออกจะตองไดรับอนุมัติจากประเทศผูน ําเขา
กอนที่จะสงจีเอ็มโอสํ าหรับเผยแพรสูส่ิงแวดลอมไปยังประเทศนั้นเปนคร้ังแรก 28

Ø การแบงปนขอมูลเกี่ยวกับจีเอ็มโอผานทาง Biosafety Clearing-House (BCH)29 เพื่อใหประเทศ
ภาคีแลกเปล่ียนขอมูลทางวิทยาศาสตร ทางเทคนิค ทางส่ิงแวดลอม และทางกฎหมาย ระหวางกันได
อยางสะดวก และยังชวยในการบังคับใชพิธีสารนี้ดวย30  Biosafety Clearing-House ควรรวมขอมูลที่
มีอยูแลวเขาไปดวย ไมวาจะเปนขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ และแนวทางในการบังคับใชพิธีสาร
ขอตกลงและการจัดการในระดับทวิภาค ีระดับภูมิภาค และระดับพหุภาคี บทสรุปของการประเมิน
ความเส่ียง หรือบทวิจารณดานส่ิงแวดลอม การตัดสินใจขั้นสุดทาย และรายงานที่สประเทศภาคี 31

Ø ความเปนไปไดที่จะเกิดกฎการติดฉลากที่ละเอียดและเขมงวดมากขึ้น สํ าหรับการขนสง
จีเอ็มโอขามพรมแดน ภายในเวลาสองปนับจากวันที่พิธีสารมีผลบังคับใช 32

Ø การสรางประสิทธิภาพและการใหเงินสนับสนุนแกประเทศที่อาจจะไมมีความเชี่ยวชาญและ/หรือ
ทรัพยากรทางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 33

Ø ขอผูกมัดในเรื่องการรับรูและมีสวนรวมของประชาชนในเร่ืองความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึง
การใหประชาชนสามารถเขาถึง Biosafety Clearing-House ได 34

Ø สัญญาที่จะใชระเบียบเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบและการชดเชย หากเกิดความเสียหายที่เปนผล
จากการขนสงจีเอ็มโอขามพรมแดน ภายในเวลาส่ีปหลังจากวันที่พิธีสารมีผลบังคับใช 35

Ø การอนุญาตใหประเทศตางๆ นํ า ขอพิจารณาดานสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบตอชน
พื้นเมืองและชุมชนทองถิ่น มาใชในการตัดสินใจเร่ืองจีเอ็มโอได 36
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บทสรุป

หากนับวากลุมอุตสาหกรรมที่รัฐบาลของประเทศมหาอ ํานาจปกปองและหนุนหลังอยูนั้น ไม
ไดตองการใหมีขอตกลงรวมที่มีความหมายเกิดขึ้นแตอยางใด เราอาจกลาวไดวา พิธีสารวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพเปนความส ําเร็จครั้งประวัติศาสตร นับเปนครั้งแรกที่กฎหมายระหวาง
ประเทศ มีขอบังคับชัดเจนใหประเทศตาง ๆ ใชมาตรการปองกันไวกอน เพื่อปองกันมิใหจีเอ็มโอท ํา
อันตรายตอความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขภาพของมนุษย

มาตรการดานความปลอดภัยทางชีวภาพที่สํ าคัญอื่นๆ เกิดจากการประนีประนอมกันเพื่อใหบรรลุขอตกลง
รวมกัน  ในขณะที่พิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพนี้ถือเปนการกาวไปในทิศทางที่ถูกตอง พิธีสารแบบที่เปน
อยูในขณะนี้ไดวางมาตรฐานขั้นตํ ่าที่ประเทศภาคีตองปฏิบัติตาม  ผูที่ตองการปกปองส่ิงแวดลอม ความมั่นคงทาง
อาหาร และรักษาทรัพยากรทางพันธุกรรม สามารถเรียกรองใหขอก ําหนดของพิธีสารเขมงวดกวานี ้เพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงคดั้งเดิมของพิธีสารเอง

บรรณานุกรม
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1 Convention on Biological Diversity.  The website for the Convention Secretariat is
www.biodiv.org.  The text of the Convention can be found at www.biodiv.org/ant-
barb/convention6/conv/CBD_text_e.htm
2  The CBD entered into force on 29th December 1993.
3 Instead of using the acronym ‘GMOs’, the protocol uses ‘LMOs’ (Living Modified Organisms)
which are the same. For the purpose of this briefing document we shall continue to use the
acronym GMOs.
4 Convention on Biological Diversity, Article 8(g).
5 Convention on Biological Diversity, Article 19.3.
6 The final text of the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity
may be found at www.biodiv.org/biosafe/protocol/Protocol.html
7 For the list of countries that have ratified the Biosafety Protocol, see the CBD website:
www.biodiv.org
8 Cartagena Protocol on Biosafety, Article 1.
9 Ibid.
10Cartagena Protocol on Biosafety, Article 2.
11Cartagena Protocol on Biosafety, Articles 7 and 8.
12Cartagena Protocol on Biosafety, Article 18.
13Cartagena Protocol on Biosafety, Articles 11, 18, and annex II.
14 Cartagena Protocol on Biosafety, Article 10.6.
15Cartagena Protocol on Biosafety, Article 12.1.
16Cartagena Protocol on Biosafety, Article 7.2.
17 Cartagena Protocol on Biosafety, Article 6.2.
18Cartagena Protocol on Biosafety, Article 5.
19Cartagena Protocol on Biosafety, Article 6.1.
20Chee Yoke Ling.  2000.  Delayed, but better, Biosafety Protocol. Third World Resurgence
114/115.
21Cartagena Protocol on Biosafety, Article 11.
22Cartagena Protocol on Biosafety, Article 18.
23Cartagena Protocol on Biosafety, Article 26.
24Cartagena Protocol on Biosafety, Article 27.
25Cartagena Protocol on Biosafety, Article 23.
26The Secretariat of the Convention on Biological Diversity.  2003. Biosafety and the Environment
–An Introduction to the Cartagena Protocol on Biosafety.  Montreal, Canada: CBD Secretariat.
27 Cartagena Protocol on Biosafety, Introduction, Articles 10.6, and 11.8.  The formulation of the
Precautionary Principle found in Article 10.6 reads as follows (Article 11.8 contains similar
language):

 Article 10.6: Lack of scientific certainty due to insufficient relevant scientific information
and knowledge regarding the extent of the potential adverse effects of a living modified
organism on the conservation and sustainable use of biological diversity in the Party of
import, taking also into account risks to human health, shall not prevent that Party from
taking a decision, as appropriate, with regard to the import of the living modified organism
in question as referred to in paragraph 3 above, in order to avoid or minimize such potential
adverse effects.

28Cartagena Protocol on Biosafety, Articles 7, 8, 9, 10, 11, and 12.
29Cartagena Protocol on Biosafety, Article 20.
30Cartagena Protocol on Biosafety, Article 20.1.
31Cartagena Protocol on Biosafety, Article 20.3.
32Cartagena Protocol on Biosafety, Article 18 (a) and 18.3
33Cartagena Protocol on Biosafety, Article 22.
34Cartagena Protocol on Biosafety, Article 23.
35Cartagena Protocol on Biosafety, Article 27.
36Cartagena Protocol on Biosafety, Article 26.
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