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LIITE I A

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKOEILMOITUKSESSA VAADITTAVAT 
TIEDOT, KUN GEENITEKNIIKALLA MUUNNETTU ORGANISMI ON
MUU KUIN SIEMENKASVI
(ei kuulu ryhmiin Gymnospermae (paljassiemeniset) ja Angiospermae (koppisiemeniset))

Tutkimus- ja kehittämiskoetta koskevaan ilmoitukseen vaaditaan vain ne tiedot, jotka
kussakin tapauksessa ovat tarpeellisia. Kaikkia liitteessä I A mainittuja tietoja ei vaa-
dita, jos ne eivät ole tarpeellisia hankkeen vaikutusten arvioinnin kannalta.
Tietojen yksityiskohtaisuus voi vaihdella aiotun tutkimus- ja kehittämiskokeen luonteen
ja laajuuden mukaan.

I. YLEISTÄ

a) toiminnanharjoittajan nimi ja osoite (yhtiö tai laitos),
b) tutkimus- ja kehittämiskokeen vastuunalainen johtaja sekä tutkimus- ja kehittämis-
koetta suorittava henkilöstö ja sen pätevyys,
c) tutkimus- ja kehittämiskokeen nimi.

II. GEENITEKNIIKALLA MUUNNETTUA ORGANISMIA KOSKEVAT TIEDOT

A. Luovuttaja- (a) ja vastaanottaja- (b) tai (tarvittaessa) emo-organismin 
(-organismien) (c) ominaisuudet

1. tieteellinen nimi,
2. taksonominen luokitus,
3. muut nimet (tavanomaisesti käytetty nimi, kannan nimi jne.),
4. fenotyyppiset ja geneettiset markkerit,
5. luovuttaja- ja vastaanottajaorganismien tai emo-organismien sukulaisuusaste,
6. tunnistus- ja havaitsemismenetelmien kuvaus,
7. tunnistus- ja havaitsemismenetelmien herkkyys, luotettavuus (kvantitatiivisesti) ja
spesifisyys,
8. organismin maantieteellinen levinneisyys ja sen luonnollisen elinympäristön kuvaus
sekä tiedot luonnollisista saalistajista, saaliista, loisista ja kilpailijoista, symbionteista ja
isännistä,
9. kyky siirtää perintöainesta ja vaihtaa sitä muiden organismien kanssa,
10. selvitys organismin geneettisestä muuntumattomuudesta ja siihen vaikuttavat tekijät,
11. patologiset, ekologiset ja fysiologiset ominaisuudet:

a) Euroopan yhteisöjen voimassa olevien, ihmisen terveyden ja/tai ympä-
ristön suojelua koskevien määräysten mukainen vaaraluokitus,
b) generaatioaika luonnollisissa ekosysteemeissä, suvullinen ja suvuton li-
sääntymisjakso,
c) tiedot eloonjäämisestä, mukaan lukien vuodenaikaisrytmi ja kyky muo-
dostaa säilymismuotoja, kuten itiöitä tai sklerotioita,
d) patogeenisuus: tarttuvuus, toksiinien tuottokyky, virulenssi, allergeeni-
suus, patogeenin kantaja (vektori), mahdolliset muut kantajat (vektorit)
sekä isäntäkirjo huomioiden myös muut kuin kohdeorganismit. Latenttien
virusten (provirusten) mahdollinen aktivoituminen. Kolonisoitumiskyky eli
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kyky levittäytyä muihin organismeihin,
e) antibioottiresistenssi ja näiden antibioottien mahdollinen ennaltaeh-
käisevä tai hoidollinen käyttö ihmisillä ja kotieläimillä,
f) osallistuminen ympäristön prosesseihin: perustuotanto, ravinteiden kier-
tokulku, orgaanisen aineksen hajotus, respiraatio jne.,

12. luontaisten vektoreiden luonne:
a) sekvenssi,
b) mobilisaation yleisyys (frekvenssi),
c) spesifisyys,
d) resistenssiä aiheuttavat geenit ja

13. aiemmat geenitekniikalla tehdyt muuntamiset.

B. Vektorin ominaisuudet

1. vektorityyppi ja lähde,
2. niiden transposonien, vektoreiden ja muiden kuin koodaavien alueiden sekvenssit,
joita käytetään geenitekniikalla muunnetun organismin tuottamiseen, ja joilla siirretty
vektori ja insertti (siirretty sekvenssi) saadaan toimimaan geenitekniikalla muunnetussa
organismissa,
3. siirretyn vektorin mobilisaation yleisyys ja/tai kyky siirtää perintöainesta sekä määri-
tysmenetelmät ja
4. sisältääkö vektori muita DNA-sekvenssejä kuin niitä, joita tarvitaan tarkoitettuun/ky-
seiseen toimintoon.

C. Muunnetun organismin ominaisuudet

1. geenitekniseen muuntamiseen liittyvät tiedot:
a) muuntamismenetelmät,
b) menetelmä, jolla insertit on muodostettu ja viety vastaanottajaorganis-
miin, tai jolla sekvenssiä on poistettu,
c) insertin ja/tai vektorin rakenteen kuvaus, 
d) tieto, ettei insertissä ole tuntemattomia sekvenssejä ja sisältääkö insertti
muita DNA-sekvenssejä kuin niitä, joita tarvitaan tarkoitettuun/kyseiseen
toimintoon,
e) muunnettujen/siirrettyjen/poistettujen nukleiinihapposegmenttien sek-
venssi, toiminnallinen samankaltaisuus ja sijainti sekä erityisesti tunnetut
haitalliset sekvenssit,

2. tiedot lopullisesta muunnetusta organismista:
a) geneettisten tai fenotyyppisten ominaisuuksien kuvaus sekä erityisesti
uusien mahdollisesti ilmentyvien tai ilmentymättömien ominaisuuksien
kuvaus,
b) muunnetun organismin lopulliseen rakenteeseen jäävän vektori- ja/tai
luovuttajaorganismin nukleiinihapon rakenne ja määrä,
c) organismin geneettisten ominaisuuksien muuttumattomuus,
d) uuden geeniaineksen ilmentymisnopeus ja -taso. Mittausmenetelmä ja
mittausherkkyys,
e) ilmentyneiden proteiinien aktiivisuus,
f) tunnistus- ja havaitsemismenetelmien kuvaus sekä siirretyn sekvenssin
(insertin) ja vektorin tunnistus- ja havaitsemismenetelmät,
g) havaitsemis- ja tunnistusmenetelmien herkkyys, luotettavuus (kvantitatii-
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visesti) ja spesifisyys,
h) kokemukset geenitekniikalla muunnetun organismin aiemmista tutki-
mus-ja kehittämiskokeista tai käytöistä ja
i) vaikutukset terveydelle:

i) elinkyvyttömien geenitekniikalla muunnettujen organismien
ja/tai niiden aineenvaihduntatuotteiden toksiset tai allergeeni-
set vaikutukset,
ii) tuoteturvallisuuteen vaikuttavat ominaisuudet,
iii) muunnetun organismin patogeenisuus verrattuna luovut-
taja- ja vastaanottaja- tai (tarvittaessa) emo-organismin pato-
geenisuuteen,
iv) kolonisaatiokyky eli kyky levittäytyä muihin organismei-
hin, 
v) jos organismi on patogeeninen terveille (immunokompeten-
teille) ihmisille: 
  - aiheutuvat sairaudet ja patogeenisuuden mekanismi, 
    mukaan lukien invasiivisuus ja virulenssi,
  - tarttuvuus,
  - infektoiva annos,
  - isäntäkirjo ja sen muuttumisen mahdollisuus,
  - elinkyky ihmisen ulkopuolella,
  - mahdolliset vektorit tai muut levittäytymiskeinot,
  - biologinen muuttumattomuus,
  - antibioottiresistenssi,
  - allergeenisuus,
  - hoitokeinojen saatavuus.

III. TIEDOT KOEOLOSUHTEISTA JA VASTAANOTTAVASTA YMPÄRISTÖSTÄ

A. Tiedot tutkimus- ja kehittämiskokeesta

1. suunnitellun tutkimus- ja kehittämiskokeen kuvaus ja tarkoitus, suunnitellut tuotteet
mukaan lukien,
2. tutkimus- ja kehittämiskokeen arvioitu ajankohta ja tutkimuksen aikataulu mukaan
lukien toistokerrat ja niiden kesto,
3. tutkimus- ja kehittämiskoetta edeltävä alueen valmistelu,
4. alueen koko,
5. koemenetelmät,
6. tutkimus- ja kehittämiskokeessa käytettävien geenitekniikalla muunnettujen organis-
mien määrät,
7. alueelle tehdyt muutokset (viljelytapa ja -menetelmät, kaivostoiminta, keinokastelu tai
muu toiminta),
8. toimenpiteet työntekijöiden suojaamiseksi kokeen aikana,
9. alueen käsittely kokeen jälkeen,
10. menetelmät, joilla on tarkoitus tuhota tai inaktivoida geenitekniikalla muunnetut
organismit kokeen päätyttyä,
11. tiedot ja tulokset erityisesti eri mittakaavassa ja erilaisissa ekosysteemeissä suorite-
tuista geenitekniikalla muunnettujen organismien aiemmista tutkimus- ja kehittämisko-
keista.
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B. Tiedot ympäristöstä (sekä aluetta että laajempaa ympäristöä koskevat)

1. maantieteellinen sijainti ja alueen/alueiden maantieteelliset koordinaatit (jos ilmoitus
tehdään tuotteen markkinoille luovuttamista varten, tuotteen suunnitellut käyttöalueet),
2. ihmisten tai muun merkittävän eläimistön tai kasviston fysikaalinen tai biologinen lä-
heisyys,
3. merkittävien biotooppien tai suojelualueiden läheisyys,
4. paikallisen väestön määrä,
5. paikallisen väestön alueen luonnonvaroihin perustuvat elinkeinot,
6. etäisyys lähimpiin alueisiin, jotka on suojeltu talousvedenottoon ja/tai ympäristöön
liittyvistä syistä,
7. ilmasto-olosuhteet alueella/alueilla, joihin tutkimus- ja kehittämiskoe todennäköisesti
vaikuttaa,
8. maantieteelliset, geologiset ja pedologiset ominaisuudet,
9. kuvaus kasvistosta ja eläimistöstä, viljelykasvit, kotieläimet ja muuttavat lajit mukaan
lukien,
10. kohteena olevien ja muiden ekosysteemien kuvaus, joihin tutkimus- ja kehittämiskoe
todennäköisesti vaikuttaa,
11. vastaanottajaorganismin luonnollisen elinympäristön ja suunnitellun koealueen/
-alueiden vertailu ja
12. ne alueen maankäyttöä koskevat, tiedossa olevat kehittämis- tai muutossuunnitelmat,
jotka voivat vaikuttaa kokeen ympäristövaikutuksiin.

IV. TIEDOT GEENITEKNIIKALLA MUUNNETTUJEN ORGANISMIEN JA YM-
PÄRISTÖN VUOROVAIKUTUKSESTA

A. Muunnetun organismin säilymiseen, lisääntymiseen ja levittäytymiseen vaikut-
tavat ominaisuudet

1. eloonjäämiseen, lisääntymiseen ja leviämiseen vaikuttavat biologiset ominaisuudet,
2. tunnetut tai oletetut ympäristöolosuhteet, jotka voivat vaikuttaa eloonjäämiseen,
lisääntymiseen ja levittäytymiseen (tuuli, vesi, maaperä, lämpötila, pH jne.) ja
3. herkkyys muille säilymiseen, lisääntymiseen ja levittäytymiseen vaikuttaville tekijöil-
le.

B. Vuorovaikutus ympäristön kanssa

1. geenitekniikalla muunnettujen organismien oletettu elinympäristö,
2. geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttäytymistä, ominaisuuksia ja ekologi-
sia vaikutuksia koskevat tutkimukset, jotka on tehty simuloiduissa luonnonolosuhteissa,
kuten mikrokosmoksissa, kasvatushuoneissa ja kasvihuoneissa,
3. kyky siirtää geenejä:

a) geeniaineksen siirtyminen geenitekniikalla muunnetuista organismeista
kyseisten ekosysteemien organismeihin,
b) ympäristön luontaisten organismien geeniaineksen siirtyminen geenitek-
niikalla muunnettuihin organismeihin,

4. mahdollisuus, että valikoituminen johtaa ennakoimattomien ja/tai ei-toivottujen omi-
naisuuksien ilmentymiseen muunnetuissa organismeissa,
5. toimenpiteet geneettisen muuttumattomuuden varmistamiseksi ja todentamiseksi. Ku-
vaus sellaisista geneettisistä ominaisuuksista, jotka voivat estää geeniaineksen leviämi-
sen tai vähentää sen leviämistä. Geneettisen muuttumattomuuden todentamismenetelmät,
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6. biologiset leviämistavat, tunnettu tai mahdollinen vuorovaikutus levittävän tekijän
kanssa, mukaan lukien sisäänhengitys, ravinnon otto, pintakosketus, kaivautuminen jne.
ja
7. kuvaus ekosysteemeistä, joihin geenitekniikalla muunnetut organismit voivat levittäy-
tyä.

C. Mahdollinen vaikutus ympäristöön

1. mahdollinen populaation liiallinen kasvu ympäristössä,
2. geenitekniikalla muunnettujen organismien kilpailuetu verrattuna muuntamattomaan
vastaanottaja- tai emo-organismiin/-organismeihin,
3. kohdeorganismien tunnistus ja kuvaus,
4. kokeessa käytettyjen geenitekniikalla muunnettujen organismien ja kohdeorganismin
ennakoitu vuorovaikutustapa ja sen seuraus,
5. sellaisten organismien tunnistus ja kuvaus, joihin koe voi tahattomasti vaikuttaa,
6. biologisen vuorovaikutuksen tai isäntäkirjon muuttumisen todennäköisyys,
7. tunnetut tai arvioidut vaikutukset ympäristössä muihin kuin kohdeorganismeihin, sekä
vaikutus kilpailevien organismien populaatiokokoon: saaliit, isännät, symbiontit, saalis-
tajat, loiset ja patogeenit,
8. tunnettu tai ennakoitu osallistuminen biologisiin, geokemiallisiin prosesseihin ja
9. muu mahdollisesti merkittävä vuorovaikutus ympäristön kanssa.

V. SEURANTAA, VALVONTAA JA JÄTTEENKÄSITTELYÄ SEKÄ VAARATI-
LANTEEN VARALLE JA ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEKSI LAADITTU-
JA SUUNNITELMIA KOSKEVAT TIEDOT

A. Seurantamenetelmät

1. menetelmät, joilla geenitekniikalla muunnetut organismit jäljitetään ja joilla seurataan
niiden vaikutuksia,
2. spesifisyys (joilla geenitekniikalla muunnetut organismit tunnistetaan ja erotetaan luo-
vuttaja- ja vastaanottaja- tai, tarvittaessa, emo-organismeista), seurantamenetelmien
herkkyys ja luotettavuus,
3. menetelmät, joilla osoitetaan siirretyn geeniaineksen siirtyminen toisiin organismeihin
ja
4. seurannan kesto ja taajuus.

B. Kokeen valvonta

1. menetelmät ja menettelyt, joilla estetään ja/tai minimoidaan geenitekniikalla muun-
nettujen organismien leviäminen koealueen tai suunnitellun käyttöalueen ulkopuolelle,
2. menetelmät ja menettelyt, joilla estetään asiattomien henkilöiden pääsy koealueelle ja
3. menetelmät ja menettelyt, joilla rajoitetaan muiden organismien pääsyä alueelle.

C. Jätehuolto

1. muodostunut jätelaji,
2. arvioitu jätemäärä,
3. mahdolliset jätteen aiheuttamat haitat ja
4. selvitys suunnitellusta jätteenkäsittelystä.
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D. Suunnitelmat vaaratilanteen varalle ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi

1. menetelmät ja menettelyt geenitekniikalla muunnettujen organismien valvomiseksi,
mikäli ne leviävät ennakoimattomasti,
2. menetelmät, joilla saastunut alue puhdistetaan, esim. geenitekniikalla muunnettujen
organismien hävittäminen,
3. menetelmät, joilla tutkimus- ja kehittämiskokeen tai markkinoille luovuttamisen
aikana tai sen jälkeen altistuneet kasvit, eläimet, jne. hävitetään tai puhdistetaan,
4. menetelmät, joilla tutkimus- ja kehittämiskokeen tai markkinoille luovuttamisen
aikana tai sen jälkeen saastunut alue eristetään ja
5. suunnitelmat ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi haitallisten vaikutusten
ilmetessä.

VI. YHTEENVETO ARVIOINNISTA, JOKA KOSKEE GEENITEKNIIKALLA
MUUNNETTUJEN ORGANISMIEN SUUNNITELLUSTA KÄYTÖSTÄ IHMISEN
TERVEYDELLE TAI YMPÄRISTÖLLE MAHDOLLISESTI AIHEUTUVIA VAIKU-
TUKSIA


