GEENITEKNIIKAN LAUTAKUNTA

Kokous:

Geenitekniikan lautakunnan kokous 2/2020

Aika:

Keskiviikko 5.2.2020 klo 14:00 – 15:30

Paikka:

STM, Kirkkokatu 14, Iso kokoushuone

Läsnä:

Johanna Björkroth, HY, pj.

Pöytäkirja
21.2.2020

Irma Saloniemi, TY, vpj
Mikko Paunio, STM, jäsen
Päivi Lindfors, OKM, jäsen
Kirsti Vilén, TEM, varajäsen
Sanna Viljakainen, MMM, jäsen
Marko Ahteensuu, TY, pysyvä asiantuntija
Kirsi Törmäkangas, STM, pääsihteeri
Anna Kaisa Väätänen, STM, siht.
Leni Soikkonen, STM, teknisenä avustajana
Hanna Help, Ruokavirasto, asiantuntijana
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden sekä esteettömyyden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi ja osallistujat
esteettömiksi.
2. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Kokousten 16/2019 (26.11.2019), 17/2019 (4.12.2019) ja 1/2020 (13.1.2020)
pöytäkirjat hyväksyttiin. Pöytäkirjassa 1/2020 tehtiin kuitenkin korjaus kokouksen
määräaikaan, jonka piti olla 13.1.2020.
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3. Esiteltävät asiat
3.1 Geenitekniikan lautakunnan lausunto EFSA:lle asetuksen (EY) N:o 1829/2003
artiklojen 6.4 ja 18.4 mukaisesti hakemuksesta EFSA-GMO-DE-2019-157
(rapsi LBFLFK)
Esitys: Esitetään, että geenitekniikan lautakunta lähettäisi EFSA:lle lausunnon, jossa
pyydetään lisätietoja siitä, voiko puristejätteestä mahdollisesti jalostettuun rehuun
päätyä itämiskykyisiä siemeniä, ja jos voi millaisista määristä voi olla kyse. Tietopyyntöä
perusteltaisiin sillä, että viljelijöitä ohjeistetaan hävittämään ylijäämärehunsa mm.
levittämällä ne lannoitteena pellolle tai kompostoimalla, mikä olisi teoriassa mahdollinen
GM-rapsin tahattoman leviämisen reitti. Leviämisen toteutumisen todennäköisyys
riippuu kuitenkin itämiskykyisten GM-rapsin siementen määrästä rehuvalmisteessa.
Asiaa ei ole erikseen tarkasteltu riskinarvioinnissa, mutta jos leviämisreitti osoittautuu
mahdolliseksi, asia voi olla tarpeen ottaa huomioon riskinhallintatoimenpiteissä..
Päätös: Esityksen mukainen. Lausunnon englanninkielinen käännös lähetetään vielä
tarkastettavaksi Ruokavirastolle, ympäristöministeriölle ja puheenjohtajille.
4. Tiedotusasiat
4.1 Merkittiin tiedoksi geenitekniikan lautakunnan toimintaan liittyviä tärkeitä
päiviä.
5. Muut asiat
5.1 EU-tuomioistuimen päätös uusien mutageneesitekniikoiden juridisesta
asemasta: kansallisen valvonnan järjestäminen
Keskusteltiin komission 15.1.2020 pidetyssä uusia
genominmuokkaustekniikoitakoskevassa työryhmäkokouksessa esittämästä
linjauksesta, että EU-tuomioistuimen ratkaisu koskee myös muuntogeenisten
organismien suljettua käyttöä. Katsottiin, että juridisen varmuuden kannalta GTLK:n on
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parasta odottaa komission kirjallista vastausta lautakunnan asiasta esittämään
kysymykseen.
5.2 Komission kysely uusista genominmuokkaustekniikoista
Käytiin komission kyselykaavake läpi ja keskusteltiin siitä, mitkä tahot olisivat parhaita
vastaamaan eri kohtiin. Pääsihteeri toivoi, että myös GTLK:n jäsenet esittäisivät
aktiivisesti näkemyksiään vastausten laatimisessa.
5.3 Geenitekniikan lautakunnan työtilan käyttö
Jatkossa kokouspostin jakeluun pyritään käyttämään GTLK:n Tiimeri-työtilaa.
5.4 Tieteen päivät 2021
Keskusteltiin GTLK:n mahdollisesta osallistumisesta Tieteen päiville 2021.
6. Seuraavan kokouksen ajankohta
Jäsenille lähetetään kysely seuraavan kokouksen ajankohdasta.
7. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 15:30.
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