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LIITE I B

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKOEILMOITUKSESSA VAADITTAVAT
TIEDOT, KUN GEENITEKNIIKALLA MUUNNETTU ORGANISMI ON
SIEMENKASVI
 (kuuluu taksonomisiin ryhmiin Gymnospermae (paljassiemeniset) ja Angiospermae
(koppisiemeniset))

Tutkimus- ja kehittämiskoetta koskevaan ilmoitukseen vaaditaan vain ne tiedot, jotka
kussakin tapauksessa ovat tarpeellisia. Kaikkia liitteessä I B 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.

A. YLEISTÄ

1. toiminnanharjoittajan nimi ja osoite (yhtiö tai laitos),
2. tutkimus- ja kehittämiskokeen vastuunalainen johtaja sekä tutkimus- ja kehittämis-
koetta suorittava henkilöstö ja sen pätevyys, 
3. tutkimus- ja kehittämiskokeen nimi.

B. VASTAANOTTAJA- TAI TARVITTAESSA EMOKASVIA KOSKEVAT TIEDOT

1. täydellinen nimi:
a) heimo, 
b) suku,
c) laji,
d) alalaji,
e) lajike,
f) yleiskielinen nimi,

2. a) lisääntymistä koskevat tiedot:
i) lisääntymistapa/-tavat,
ii) mahdolliset lisääntymiseen vaikuttavat tekijät,
iii) generaatioaika,

   b) voiko risteytyä muiden viljeltyjen tai luonnonvaraisten kasvilajien kanssa, 
3. elinkyky:

a) kyky kehittää säilymis- tai lepotilamuotoja,
b) mahdolliset elinkykyyn vaikuttavat tekijät,

4. levittäytyminen: 
a) levittäytymistapa ja -alue,
b) mahdolliset levittäytymiseen vaikuttavat tekijät,

5. kasvin maantieteellinen levinneisyys,
6. mikäli muunnettava kasvi ei tavallisesti kasva jäsenvaltiossa/-valtioissa, kuvaus sen
luonnollisesta elinympäristöstä, mukaan lukien tietoja luonnollisista vihollisista, loisista,
kilpailijoista ja symbionteista ja
7. mahdolliset merkittävät vuorovaikutukset muunnettavan kasvin ja sen luonnollisessa
elinympäristössä esiintyvien muiden organismien kuin kasvien kanssa, mukaan lukien
myrkyllisyys ihmiselle, eläimille ja muille organismeille.
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C. GEENITEKNIIKALLA MUUNTAMISTA KOSKEVAT TIEDOT

1. geenitekniikalla muuntamisessa käytetyt menetelmät,
2. käytetty vektori ja sen lähde ja
3. liitettävän sekvenssin kunkin osasekvenssin koko, lähde (luovuttajaorganismien
nimet) ja tehtävä.

D. GEENITEKNIIKALLA MUUNNETTUA KASVIA KOSKEVAT TIEDOT

1. lisätyn tai muunnetun ominaisuuden/ominaisuuksien kuvaus,
2. siirrettyjen tai poistettujen sekvenssien kuvaus:

a) insertin koko ja rakenne sekä sen määrittelyssä käytetty menetelmä,
mukaan lukien tiedot käytettyjen vektoreiden osista tai välittäjä- tai vie-
raasta DNA:sta, joka jää muunnettuun kasviin,
b) kun on kyse poistamisesta, poistettujen alueiden koko ja tehtävät,
c) insertin sijainti kasvien soluissa (integroituneena kromosomeissa, kloro-
plasteissa, mitokondrioissa tai integroimattomassa muodossa) ja sijainnin
määritysmenetelmä,
d) insertin kopioiden lukumäärä,

3. insertin ilmenemistä koskevat tiedot:
a) insertin ilmentymistä koskevat tiedot ja määrittelyssä käytetyt menetel-
mät,
b) kasvin osat, joissa insertti ilmentyy (juuret, varsi, siitepöly, jne.),

4. geenitekniikalla muunnetun kasvin ja vastaanottavan kasvin erot:
a) lisääntymistapa ja/tai -nopeus,
b) levittäytyminen,
c) elinkyky,

5. insertin geneettinen muuntumattomuus,
6. mahdollisuus, että perintöainesta siirtyy geenitekniikalla muunnetuista kasveista
muihin organismeihin,
7. geenitekniikalla tehdyn muutoksen mahdolliset toksiset tai haitalliset vaikutukset
ihmisen terveydelle tai ympäristölle,
8. geenitekniikalla muunnetun kasvin ja kohdeorganismien vuorovaikutus, 
9. muiden kuin kohdeorganismien kanssa tapahtuva mahdollinen merkittävä vuorovaiku-
tus, 
10. geenitekniikalla muunnetun kasvin tunnistus- ja havaitsemismenetelmät ja
11. geenitekniikalla muunnetulla kasvilla aiemmin tehdyt tutkimus- ja kehittämiskokeet.

E. KOEALUETTA KOSKEVAT TIEDOT (ei koske tuoteilmoitusta)

1. koealueen/-alueiden sijainti ja koko,
2. koealueen ekosysteemin kuvaus, mukaan lukien ilmasto, kasvisto ja eläimistö,
3. luonnonvaraiset ja viljellyt lähisukulaiset, jotka voivat risteytyä geenitekniikalla
muunnetun kasvin kanssa ja
4. sellaisten virallisesti hyväksyttyjen biotyyppien tai suojelualueiden läheisyys, joihin
koe voi vaikuttaa.
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F. KOETTA KOSKEVAT TIEDOT (ei koske tuoteilmoitusta)

1. kokeen tarkoitus,
2. kokeen arvioitu suorituspäivä/-päivät ja kesto,
3. menetelmä, jolla geenitekniikalla muunnetut kasvit levitetään,
4. koepaikan valmistelu ja toimenpiteet ennen koetta, sen aikana ja sen jälkeen, mukaan
lukien viljely- ja sadonkorjuumenetelmät ja mahdollinen kesannointi,
5. arvio kasvien lukumäärästä (tai kasvit neliömetriä kohti).

G. SEURANTAA, VALVONTAA, KOKEEN JÄLKEISIÄ TOIMENPITEITÄ JA 
JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT TIEDOT (ei koske tuoteilmoitusta)

1. toteutetut varotoimenpiteet:
a) etäisyys/etäisyydet muihin kasvilajeihin, joiden kanssa risteytyminen on
mahdollista,
b) toimenpiteet, joilla minimoidaan tai estetään siitepölyn ja siementen
leviäminen,

2. kuvaus menetelmistä, joilla koepaikka käsitellään kokeen päätyttyä,
3. kuvaus menetelmistä, joilla geenitekniikalla muunnetuista kasveista peräisin oleva
kasviaines, jätteet mukaan lukien, käsitellään kokeen jälkeen,
4. kuvaus seurantasuunnitelmista ja -tekniikoista ja
5. kuvaus suunnitelmasta vaaratilanteiden varalle ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

H. GEENITEKNIIKALLA MUUNNETUILLA KASVEILLA TEHDYN TUTKIMUS-
JA KEHITTÄMISKOKEEN MAHDOLLISIA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA KOSKE-
VAT TIEDOT

1. geenitekniikalla muunnettujen kasvien todennäköisyys tulla kestävämmiksi kuin emo-
tai vastaanottajakasvit maatalouselinympäristöissä tai helpommin luonnollisiin elinym-
päristöihin tunkeutuvaksi,
2. mahdolliset valintaedut tai -haitat, jotka voivat aiheutua perintöaineksen siirtymisestä
geenitekniikalla muunnetusta kasvista kasvilajeihin, joiden kanssa risteytyminen on
mahdollista,
3. geenitekniikalla muunnetun kasvin ja kohdeorganismin välisen vuorovaikutuksen
mahdolliset ympäristövaikutukset (tarvittaessa) ja
4. muiden kuin kohdeorganismien välisen vuorovaikutuksen mahdolliset ympäristövai-
kutukset.

I. YHTEENVETO ARVIOINNISTA, JOKA KOSKEE GEENITEKNIIKALLA MUUN-
NETTUJEN ORGANISMIEN SUUNNITELLUSTA KÄYTÖSTÄ IHMISEN TER-
VEYDELLE TAI YMPÄRISTÖLLE MAHDOLLISESTI AIHEUTUVIA VAIKUTUK-
SIA


