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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden sekä esteettömyyden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi ja osallistujat esteettömiksi.

2. Anneli Törrönen/STM ja Marja Ruohonen-Lehto/SYKE pitivät esitykset biotekniikkaan
liittyvästä OECD-toiminnasta. Todettiin, että lautakunnan olisi vastaisuudessakin hyödyllistä
kuulla vastaavanlaisi a asiantuntij aesityksiä.

3. Asiantuntijoiden kuuleminen

Lautakunnan kuultaviksi olivat saapuneet Katileena Lohtander-Buckbee/SYKE ja Marja
Ruohonen-Lehto/SYKE.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirjaan kokouksesta3l.10.2013 tehtiin lisäys kohtaan 5.1 jakokouksen 20.11.2013

pöytfüirjaan tehtiin lisäys kohtaan 3.3. Pöytäkirjat hyväksyttiin näillä muutoksilla.

5. Esiteltävät asiat

5.1 Geenitekniikan lautakunnan lausunto EFSA:lle asetuksen (EY) N:o 182912003

artiklojen 6.4 ja 18.4 mukaisesti hakemuksesta EFSA-GMO-NL-2012-108; soija MON

87708 x MON 89788.
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Esitys: Esitetään, että geenitekniikan lautakunta ei lähettäisi EFSA:lle lausuntoa.

Päätös : Esityksen mukainen.

5.2 Ehdotus geenitekniikan lautakunnan valvontajaoston tehtävänkuvan muutokseksi.

Esitys: Esitetään että geenitekniikan lautakunta laajentaisi valvontajaoston

tehtävänkuvan käsittämään myös suljetun käytön valvonnan. TäIlöin valvontaj aoston

asettamispäätöstä tulisi muuttaa seuraavalla tavalla: "Valvontajaoston tehtävänä on

koordinoida ja suunnitella geenitekniikan lautakunnan toimialan mukaista avoimen

käytön valvontaa, valmistella tarkastuksissa esiin tulleet muutosasiat geenitekniikan

lautakunnalle ja valmistella esiin nousseisiin erityiskysymyksiin ratkaisuehdotuksia

geenitekniikan lautakunnan päätettävfüsi sekä valmistella tarkastustoimintaa palvelevia

ohjeita ja valvonnasta tiedottamista. Tämä koskisi myös suljettua kdyttöä silloin, kun

valvonnalla on liittymtikohtia avoimeen käyttöön ja parhaaseen ratkaisuehdotul<seen

katsotaan päristtivän valvontaviranomaisten yhteistyönä. "
Päätös: Geenitekniikan lautakuntalaajentaa valvontajaoston tehtävänkuvan käsittämään

myös suljetun käytön valvonnan. Tällöin valvontajaoston asettamispäätöstä tulisi
muuttaa seuraavalla tavalla: "Valvontajaoston tehtävänä on koordinoida ja suunnitella
geenitekniikan lautakunnan toimialan mukaista avoimen käytön valvontaa, valmistella
tarkastuksissa esiin tulleet muutosasiat geenitekniikan lautakunnalle ja valmistella esiin

nousseisiin erityiskysymyksiin ratkaisuehdotuksia geenitekniikan lautakunnan

päätettäväksi sekä valmistella tarkastustoimintaa palvelevia ohjeita ja valvonnasta

tiedottamista. Tämä koskisi myös suljettua käyttöä silloin, kun valvonnalla on

liittymäkohtia avoimeen käyttöön.

5.3 Cibus oy:n tiedustelu rtdsrM-tekniikan kuulumisesta geenitekniikkalainsäädåinnön piiriin
Esitys: Esitetään, että geenitekniikan lautakunta lähettäisi Cibus-yritykselle vastauksen,
jossa se toteaa, etteivät RTDS-tekniikalla jalostetuilla kasveilla tehtävät kenttäkokeet

kuulu geenitekniikkalain (37 7 I 199 5) piiriin.
Päätös: Lautakunta kävi aiheestalaajanperiaatekeskustelun. Keskustelun jälkeen

päätettiin, että Cibus Oy:n tiedustelusta sekä komission Uudet tekniikat -työryhmän

loppuraportin johtopäätöksistä pyydetään lausuntoa samoilta asiantuntijoilta, joilta
lautakunta oli saanut asiaan liittyvät lausunnot vuonna 2007. Pääsihteeri yhdessä

puheenj ohtaj an kans s a I aatii luonnoksen lausuntopyynnöksi.

Asia otetaan uudelleen käsittelyyn seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

6. Muut asiat

6.1 Selvitetään vielä, kenen kanssa yhteistyössä lautakunta osallistuu Etiikan pãrvrrn

18.3.2014.

6.2 Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa biotekniikan neuvottelukunnan

uudelleenasettami sta.
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7. Seuraavien kokousten ajankohdat

Seuraavat kokoukset pidetään 17.1.2014 klo 10.15, 13.2.2014 klo 10.15 ja20.3.2014 klo 10.15.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo I 1.55.
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