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Sammanfattning 
 
 
Genteknik är relativt nytt område och så även de rättsliga regleringarna inom om-
rådet. Syftet med denna uppsats är att se hur Sverige reglerar GMO, genetiskt 
modifierade organismer, vad som är gällande rätt och om Sverige uppfyller kra-
ven från EU. En analys görs av både EG-rättsliga, nationella och internationella 
regleringar. Sveriges medlemskap i EU har till stor del präglat hur den svenska 
miljörätten har utvecklats och 4 år efter inträdet i EU, 1999, infördes miljöbalken. 
I 13 kapitlet regleras särskilt GMO som en följd av de två direktiv från EU angå-
ende GMO, även annan lagstiftning i miljöbalken berörs såsom 2 kapitlet. Upp-
satsen behandlar om implementering av direktiven skett korrekt och om de all-
männa hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken är förenliga med de EG-rättsliga 
kraven. För att erhålla en förståelse för kraven i lagstiftningen genomförs en kor-
tare beskrivning av utvecklingen av gentekniken och miljörätten. Vidare berörs 
även övergripande hur konsumenter i EU ser på GMO och om detta är i överens-
stämmelse med regleringen på området. Uppsatsens tyngdpunkt ligger på att re-
dogöra för de skillnader som uppkommit mellan EG-rätten och den svenska rät-
ten, vad som händer när diskrepans föreligger.  
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Abstract 
 
 
Genetic engineering is a relatively new area and also the legislation related to ge-
netic engineering. The purpose of this paper is to see how Sweden regulates 
GMO, genetic modified organism, what is valid and if Sweden fulfills the de-
mands from the European Union concerning GMO. A analyse is made of the 
EEC-legislation, national and international regulations. The Swedish membership 
in the European Union has a big influence on how the Swedish environmental law 
developed. Four years after the entrance in the European Union, 1999, the Envi-
ronmental Code entered into force. Chapter 13 regulates genetic engineering as a 
result of the two directives from the European Union concerning GMO but also 
other legislation is treated as for example the 2nd chapter in the Environmental 
Code. The paper handles if the implementation of the directives is correct and if 
the general rules of consideration in the 2nd chapter in the Environmental Code is 
consistent with the EEC-legislated demands.  To understand the demands in the 
legislation a short description is made of the development of the genetic engineer-
ing and environmental legislation. Further an overriding explanation is made how 
the inhabitants in the European Union think about GMO and if that agrees with 
the legislation in the area. The central point of the paper is to give an account for 
the differences in the EEC-legislation and the Swedish law, what happens when 
discrepancy exist. 
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1 Presentation 

 
I följande kapitel behandlas inledning, syfte, upplägg och avgränsning samt me-
tod.  
 
 

1.1 Inledning 
 
Gentekniken har under de senaste årtiondena utvecklats i en rasande fart. Många 
hoppas och tror att gentekniken kommer att lösa flera av de stora problemen i 
världen såsom svält och sjukdomar. De djur, växter och mikroorganismer som 
genetiskt förändrats och när det inte skett på en naturlig väg benämns genetiskt 
modifierade organismer, GMO. I takt med att tekniken inom området har utveck-
lats har även lagstiftning tillkommit. Det finns både svensk, EG-rättslig och inter-
nationell lagstiftning inom genteknikområdet. Mycket beroende på att det ses som 
en global företeelse som inte bara behöver regleras nationellt utan även internatio-
nellt. 
 
Världens befolkning beräknas öka stadigt och uppgå till 9-11 miljarder år 2050.1 
Befolkningsökningen leder till ett ökat tryck på jordens resurser. Jordbruket måste 
utvecklas för att kunna föda alla människor. Många sätter här sin tilltro till gen-
teknikens utveckling. Trots omfattande forskning och utveckling av gentekniken 
vet man idag inte vilka effekter GMO kommer att medföra i framtiden.  
 
Den internationella rätten har utvecklat ett flertal principer som också är införda i 
den svenska miljöbalken. Två centrala principer berör GMO och det är principen 
om en hållbar utveckling och försiktighetsprincipen. Principen om en hållbar ut-
veckling är det grundläggande målet för miljöbalken, 1 kap 1 §. Vi ska tillgodose 
våra behov utan att äventyra för kommande generationer att tillgodose sina behov. 
Principen finns även stadgad i artikel 2 i Europeiska gemenskapens fördrag, nedan 
kallat fördraget. Försiktighetsprincipen innebär att om det föreligger en risk för 
skada ska detta tas i beaktande. I miljöbalken hittar man kravet i 2 kapitlet 3 § 2 
st.  
 
Sveriges reglering kring GMO härrör från EG-rätten. De två direktiv som berörs 
är direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mik-
roorganismer. Det har dock skett en omfattande förändring av direktivet genom 

                                                 
1 Parekh, s 345. 
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direktiv 98/81/EEG om ändring av direktiv 90/219/EEG om innesluten använd-
ning av genetiskt modifierade mikroorganismer. Det andra är direktiv 2001/18/EG 
om avsiktigt utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upp-
hävande av rådets direktiv 90/220/EEG, även kallad utsättningsdirektivet. Den 
som är av störst vikt och som denna uppsats har sin tyngdpunkt kring är utsätt-
ningsdirektivet. Detta beror på dess stora räckvidd, både utsättning av GMO, ex-
empelvis GMO-grödor, men även produkter som innehåller GMO inkluderas i 
utsättningsdirektivet. 
 
Uppsatsen grundläggande problemställning är regleringen av GMO i Sverige, 
vilken inte är helt klar. Genom medlemskapet i EU ska Sverige uppfylla sina för-
pliktelser gentemot unionen, här ses bland annat implementering av direktiv. Sve-
rige har implementerat utsättningsdirektivet men valt att särskilt reglera etisk hän-
syn. Frågan är om det är förenligt med direktivet eftersom det inte specificeras i 
någon artikel. Vidare är kraven i miljöbalkens 2 kapitel mer långtgående än kra-
ven i utsättningsdirektivet och problem uppkommer vid tillämpning, vilka re-
gleringar gäller för Sverige? 
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda rättsläget för GMO i Sverige. Tyngdpunkten 
ligger på att se hur GMO regleras i Sverige och EU och om dessa regleringar 
överensstämmer. Om inte, vad skiljer dem åt och vilka regleringar är gällande för 
Sverige.   
 
 

1.3 Upplägg och avgränsning 
 
För en grundläggande förståelse av nuvarande reglering på området görs en kort 
beskrivning av utvecklingen inom miljörätten och gentekniken. Den internationel-
la rätten berörs översiktligt, detta för att ge en helhetsbild av regleringen kring 
GMO. Vidare tas de direktiv upp som reglerar GMO och hur dessa stämmer över-
ens med den svenska rätten, varvid tyngdpunkten ligger på utsättningsdirektivet. 
En jämförelse mellan de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken och 
dessas förenlighet med utsättningsdirektivet görs även. Slutligen görs en kort be-
skrivning av hur allmänhetens syn är på GMO. 
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1.4 Metod 
 
För att kunna utreda gällande rätt på området har jag studerat lagar, praxis, förar-
beten och doktrin. Aktuell praxis inom området är begränsad. Fördraget och efter-
följande direktiv har en stor betydelse, vilket medför att förarbetena till den 
svenska regleringen anses vara av underordnad betydelse. En analys görs av EG-
rätten i förhållande till den svenska rätten. En kort och översiktlig presentation 
görs i början av varje kapitel och avslutas med en reflektion. Uppsatsens formalia 
bygger på Att skriva juridik.2  

                                                 
2 Jensen m.fl. 
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2 Genteknik 
 
I följande kapitel görs en beskrivning av genteknikens uppkomst, framsteg och 
utveckling. En beskrivning av möjliga hot på grund av GMO görs även i detta 
kapitel. 
 
 

2.1 Utvecklingen genom tiden 
 
Från livets uppkomst har generna hos alla livsformer ständigt förändrats. Vid var-
je produktion av en cell måste arvsanlaget kopieras och denna kopiering sker inte 
alltid helt korrekt, ofta inträffar mindre förändringar av cellerna. Ibland kan även 
DNA-molekylen kopieras en gång för mycket vilket leder till en dubbel uppsätt-
ning av gener. Denna förmåga har medfört att det idag finns en mycket rik varia-
tion och mångfald av livsformer. Allt levande, från blåmesen, solrosfröet, elefan-
ten till bakterien i magen innehåller samma information – alla de gener som be-
hövs för att skapa en ny organism.3  
 
Människan strävar efter att konstant maximera effekter. Vi strävar efter att öka 
våra vinster på bästa möjliga sätt, genom att exempelvis använda de bästa djuren 
till avel och ta frön från de plantor som ger mest i skörd.  
 
För tiotusen år sedan när jordbruk började bedrivas av människan gick vi från ett 
enbart naturligt urval till att också komplettera med ett mänskligt urval. Jordbru-
ket medförde att vi blev bosatta på en och samma plats. Runt vår mark röjde vi för 
odling, planterade grödor, rensade ogräs och så vidare. Vi korsade växter för att få 
fram önskvärda egenskaper såsom hög avkastning och vi parade de boskapsdjur 
som var bäst lämpade, som exempel kan man ta vår ursprungliga ko som till slut 
ledde fram till den monstruösa rasen Belgian blue. Rasen har uppkommit på grund 
av det mänskliga urvalet som skett under en lång tid.4

 
Människan uppfann senare nya alternativ till att påskynda utvecklingen. Under 
1900-talet behandlades växter med kemikalier som medförde differentierade för-
ändringar av generna, som vi kallar mutationer. Detta görs för att erhålla nya gen-
variationer och i slutändan nya växter.5  
                                                 
3 Formas Fokuserar, s 30 ff. 
4 Formas Fokuserar, s 30 ff. 
5 Formas Fokuserar, s 30 ff. 
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Utvecklingen framåt har gjort att tekniken ser helt annorlunda ut idag än vad den 
gjorde för bara 100 år sedan. Den stora skillnaden med genteknik jämfört med 
tidigare förädlingsteknik är att man med tidigare teknik endast kunde använda den 
genetiska variation som fanns inom arten eller som uppkom via mutationsföräd-
ling. Med genteknik kan man ta genetiskt material ifrån vilken levande organism 
som helst och sätta in det genetiska materialet i den organism man önskar. Gen-
tekniken gör också att man har möjlighet att endast överföra den önskade genen. 
Detta ses som en av de stora fördelarna med gentekniken i förhållande till tidigare 
mutationsförädling, man undviker alla de oönskade mutationer som uppstår.6  
 
GMO definieras som en organism som genetiskt har förändrats på ett sätt som inte 
sker naturligt genom bland annat korsning eller parning. Denna förändring i arvs-
massan överförs även till avkommor.7 Det finns ett flertal begrepp som används 
inom området som i stort sett är synonymt med GMO, exempelvis transgen orga-
nism, levande modifierad organism - LMO, genmodifierad organism och genma-
nipulerad organism.8  
 
Att man blandar genetiskt material från olika arter gör att man kan ta arvsanlag 
från lysmaskar och sätta in i tobaksplantor vilket medför att de blir självlysande. 
GMO rör sig oftast om kallad cellhybridisering, att man blandar genetiskt material 
från närbesläktade arter, genom att ersätta en befintlig gen med en ny gen påver-
kar man utvecklingen hos organismerna. Användning sker även av konstgjorda 
gener och i dessa fall får man vad man kallar en transgen organism, vilket kan 
vara både en växt och ett djur. Genteknik används ofta idag för att göra en växt 
tålig mot bekämpningsmedel, insekter och ohyra eller för att djur ska bli mer pro-
duktiva.9  
 
Den stora skillnaden mellan det som befolkningen ser som det naturliga och tradi-
tionella mänskliga urvalet i förhållande till genteknik är den snabba process som 
gentekniken banat väg för. Det mänskliga urvalet kan man inte påskynda i samma 
utsträckning som genteknik, ett specifikt och önskat behov nås betydligt fortare 
med hjälp av gentekniken. Skepsisen ligger dock i de artöverskridande möjlighe-
ter som uppkommer med hjälp av genteknik och som tidigare inte var möjlig. Det-
ta är för många lekmän en skrämmande tanke som man känner att man inte be-
härskar och har kunskap inom, därför väljer man att ta avstånd.10

                                                 
6 Formas Fokuserar, s 30 ff. 
7 Nationalencyklopedin.  
8 Internet 1. 
9 Gentekniknämnden. 
10 Genteknik livsmedel och säkerhet, s 8. 
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2.2 Möjliga hot i dagens samhälle 
 
Det är idag svårt att se de risker, både biologiskt och ekologiskt, som kan upp-
komma på grund av GMO, det kan endast spekuleras i de risker som kan uppstå. 
En tillstötande svårighet är dessutom att skadeverkningar som kan uppkomma kan 
ta lång tid att upptäcka.11  
 
Utvecklingen inom gentekniken är, som tidigare nämnts, mycket snabb. De arter 
som har utvecklats under miljontals år kan snabbt ändras med hjälp av gentekni-
ken. Man menar här att ekosystemen inte har någon möjlighet att anpassa sig när 
utvecklingen går fort och risken finns att förändringarna leder till störningar i eko-
systemen och den biologiska mångfalden äventyras.12

 
Introduktion av främmande arter, jordbruk som idag till stor del är monokulturella 
och växtförädling, leder alla till en genetisk likriktning och en minskning av de 
genetiska variationerna. Om GMO började användas storskaligt skulle denna ut-
veckling ytterligare påskyndas. Risken är att den genetiska basen utarmas, biolo-
giska mångfalden minskar och riskerna för en miljökatastrof skulle öka ytterliga-
re.13  
 
Spridningsbilden är oklar, det finns flera tänkbara alternativ. Möjligheten till 
spridning beror till stor del på organismens egenskaper tillsammans med omgiv-
ningens villkor. Risken finns att GMO:n sprider sig och fortplantar sig i nya mil-
jöer och tränger undan befintliga arter i habitatet. GMO:n kan korsas med vilda 
släktingar och genom detta vinna särskiljande fördelar i förhållande till sina natur-
liga släktingar, eftersom de kan besitta egenskaper såsom resistens mot bekämp-
ningsmedel och virus.14

 
Med hjälp av genteknik kan en gröda göras resistent mot bekämpningsmedel. Det-
ta leder till minskat antal bekämpningar som ger följdeffekter som bland annat 
leder till att det går åt mindre drivmedel. Fördelarna kan vara stora, både för natu-
ren och för lantbrukaren. En av de största riskerna är dock att även ogräset blir 
resistent mot bekämpningsmedlet. Våra spannmål som har naturligt vilda släk-
tingar skulle kunna överföra resistensen mot bekämpningsmedlet. Detta skulle få 
stora konsekvenser och idén med gentekniken i detta fall skulle förloras. Ogräsbe-

                                                 
11 Zetterberg, s 49. 
12 Zetterberg, s 46 f. 
13 Zetterberg, s 46. 
14 Zetterberg, s 47. 
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kämpningen skulle bli mycket svår, och istället för att minska användningen av 
ogräsmedel skulle den istället öka.15

 
 

2.3 Reflektion 
 
Det mänskliga urvalet har pågått under en mycket lång tid och har starkt bidragit 
till de grödor som vi har idag. Den så kallade traditionella växtförädlingen har 
som exempel medfört att från den ursprungliga vildkålen har vi fått vitkål, brys-
selkål, kålrabbi, blomkål och grönkål.16 Detta är något man inte tänker på efter-
som de ”alltid” har funnits i våra grönsaksdiskar och i våra trädgårdsland. Skill-
naden med GMO gentemot mutationsförädlingen är att man endast behöver över-
föra just den gen som man är intresserad av att föra över och man slipper de oöns-
kade egenskaper som kan uppkomma, vilket i sig är bra. Med GMO går det även 
betydligt fortare än vad det skulle ha gjort med traditionell växtförädling. Proble-
met uppstår dock när man med hjälp gentekniken överför genetiskt material mel-
lan arter som aldrig skulle kunna överföra genetiskt material mellan varandra, 
varken naturligt, med växt- eller mutationsförädling. Man vet idag inte vilka kon-
sekvenser detta medför. Här är forskning och utveckling av stor vikt för att se vil-
ka eventuella problem som kan uppstå och förhoppningsvis förhindra dessa innan 
de har spridit sig ute i naturen.     

                                                 
15 Formas Fokuserar, s 52 ff. 
16 Formas Fokuserar, s 38. 
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3 Bakgrund till lagstiftningen 
 
I detta kapitel behandlas miljörättens utveckling genom tiden och det görs även en 
kortare beskrivning av gentekniklagstiftningen och dess utveckling. 
 
 

3.1 Miljörättens utveckling 
 
Miljölagstiftningen började sin utveckling i Sverige under slutet av 1800-talet. 
Under denna tid var miljölagstiftningen uppdelad i förgreningar såsom skyddslag-
stiftning, plan- och marklagstiftning och användning av naturresurser. Genom 
industrialiseringen uppkom nya miljöproblem och miljöhot. En hälsovårdslag-
stiftning utvecklades och vattenlagstiftningen kompletterades under 1900-talets 
första hälft. Föroreningsproblematiken ökade och lagstiftningen räckte inte längre 
till. År 1969 trädde miljöskyddslagen i kraft och syftet med denna lagstiftning var 
att bedöma olika föroreningar i ett sammanhang vilket var ett helt nytt perspektiv 
att ta sig an föroreningsproblematiken.17  
 
De första rättsakterna angående miljölagstiftning inom EU  kom redan på 1960-
talet. Under 1970-talet började gemenskapens miljöpolitik växa fram. Politiken 
kom att yttra sig i ett miljöhandlingsprogram, vilka är gällande under en bestämd 
period.18  Idag gäller det sjätte miljöhandlingsprogrammet Vår framtid – vårt val. 
Syftet med gällande miljöhandlingsprogram är att identifiera miljöproblem och 
dess bakomliggande orsaker. Den övergripande målsättningen är att växthusga-
serna ska minskas och stabiliseras på en nivå som är hållbar, skydda och återställa 
naturliga system och stoppa minskningen av biologisk mångfald. Man ska även 
verka för kandidatländernas tillvägagångssätt ska bli en hållbar utveckling.19  
 
Den 1 januari 1995 blev Sverige medlemmar i Europeiska unionen, EU. Genom 
EU-medlemskapet följde också krav på förändringar från Sveriges sida, bland 
annat lagstiftningskrav. En harmonisering med regleringarna i EU blev nödvän-
digt och även de redan stiftade lagarna inom EU skulle nu följas av Sverige. Detta 
blev en omvälvande tid för Sverige.20 Miljöbalken 1 kapitel 6 § hänvisar till de 
förpliktelser som följer av medlemskapet.21

                                                 
17 Michanek, Zetterberg, s 67 ff. 
18 Rubensson, s 16. 
19 Mahmoudi, s 44. 
20 Mahmoudi, s 17. 
21 Rubensson, s 16. 
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Fyra år senare, den 1 januari 1999, trädde Sveriges nya miljölagstiftning ikraft - 
miljöbalken. Det fanns två bakomliggande syften till varför miljöbalken utarbeta-
des. Dels var det för att miljölagstiftningen var utspridd och behövdes samordnas. 
Miljöbalken är en sammanslagning av 16 olika miljölagar som fanns i Sverige, 
vilket var unikt i sitt slag både nationellt och internationellt. Genom miljöbalken 
utvecklades miljörätten som blev mer lättöverskådlig. Dels behövdes en utveck-
ling och förnyelse av miljölagstiftningen. EG-miljörätten har inarbetats gradvis i 
miljöbalken.22   
 
Miljöbalken fick en internationell prägel på så sätt att målet med miljöbalken är 
hållbar utveckling, vilket har sitt ursprung från Rio-konferensen från 1992.23 Mil-
jöbalkens mål i enlighet med hållbar utveckling, är att skydda människors hälsa 
och miljön mot föroreningar och liknande, skydda och vårda natur- och kulturmil-
jöer, bevara den biologiska mångfalden samt hushållning med mark, vatten och 
miljön. Även regler om återanvändning och återvinning finns i miljöbalken.24  
 
Sverige styrs till följd av sitt medlemskap i EU dels av EG-rättsliga regleringar 
och dels av den svenska lagstiftningen som inom miljörätten till huvudsak åter-
finns i miljöbalken.25 Genom Sveriges medlemskap i EU antogs en särskild an-
slutningslag. Denna lag gör att EG-rätten måste införas i svensk rätt samtidigt som 
gemenskapsrätten från exempelvis EG-domstolen har företrädesrätt, direktiv har 
direkt effekt och så vidare framför den svenska lagstiftningen. Det är numera Sve-
riges plikt, till följd av medlemskapet, att i det svenska domstolssystemet tolka 
och döma i enlighet med gemenskapsrätten.26  
 
 

3.2 Uppkomsten av gentekniklagstiftning 
 
Diskussionen kring genteknik fanns redan på 1970-talet. Främst rörde det sig om 
arbetsmiljön och utsläpp av organismer vid innesluten användning av GMO. Det 
var först under 1990-talet som lagstiftningsarbetet drog igång på riktigt. Växt- och 
djurförädling hade ökat och även möjligheterna till avsiktlig utsättning av GMO. 
Regleringar infördes i växtskyddslagen och växtskyddsförordningen. Krav på till-
ståndsplikt infördes under 1990-talet. När gentekniklagen utfärdades 1994 upp-

                                                 
22 Michanek, Zetterberg, s 97. 
23 Michanek, Zetterberg, s 22 ff. 
24 1:1 MB 
25 Michanek, Zetterberg, s 22 ff. 
26 Bernitz, Kjellgren, s 26. 
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hörde växtskyddslagen och växtskyddsförordningen att gälla. Vid denna tidpunkt 
var EU-inträdet nära och en anpassning till de två EG-direktiven på området gjor-
des. Denna lag hade som syfte att skydda människors och djurs hälsa samt miljön. 
Sverige utökade dock lagstiftningen till att även beröra etiska hänsyn, vilket inte 
finns med i direktiven.27 Genom miljöbalkens uppkomst behandlas numera GMO 
främst genom 13 kapitlet miljöbalken.     
 
 

3.3 Reflektion 
 
I samband med att utvecklingen går framåt, inom bland annat GMO, måste lag-
stiftningen ändras. Målet med all reglering inom miljörätten är en hållbar utveck-
ling. Vi borde ha lärt oss genom utvecklingen att ämnen och produkter som till en 
början uppfattas som ofarliga senare visar sig vara tvärt om, alltså farliga. GMO 
måste regleras för att inte leda till utarmning av den biologiska mångfalden. Sam-
tidigt som GMO ses som något positivt för framtiden måste det regleras för att 
kunna kräva vissa åtgärder av producenterna, men även för att stoppa eventuella 
spridningar. Problemet är dock att skulle en spridning ske utom kontroll kan ska-
dan redan vara skedd och inte möjlig att ta tillbaka. Avvägningen mellan vad som 
ska tillåtas och vad som ska förbjudas är hårfin och principen om en hållbar ut-
veckling och försiktighetsprincipen måste anses föreligga. 

                                                 
27 Zetterberg, s 87 ff.  
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 4 Internationell rätt 
 
I detta kapitel beskrivs först den internationella rätten kort, vidare berörs Riode-
klarationen och de överenskommelser som uppkom under miljökonferensen i Rio 
de Janeiro som är av intresse vid GMO. 
 
 

4.1 Internationella överenskommelser 
 
Många miljöfrågor som tidigare var av en nationell karaktär har under årens lopp 
fått internationellt intresse. Miljöproblemen är i dagens samhälle internationella 
beroende på befolkningsökningen, industrialiseringen, ökad handel och ökade 
transporter som ger ökade föroreningar världen över. Ökad kunskap om förore-
ningar och deras förmåga att sprida sig över gränserna har bidragit till de interna-
tionella miljöregleringarna.28 Den största orsaken till internationella regleringar 
inom miljöområdet är att effekterna av utsläpp ofta träffar andra stater än där ut-
släppen sker, något man numer är medveten om. Hittills har man genomfört två 
stora globala miljökonferenser, Stockholm 1972 och Rio de Janeiro 1992.29

 
Den största rättskällan inom den internationella rätten är internationella överens-
kommelser såsom traktat, konventioner och protokoll. En internationell överens-
kommelse måste genomgå olika stadier för att bli gällande för en enskild stat så-
som förhandling av innehåll, undertecknande samt godkännande av regeringen 
eller parlamentet. När ett visst antal stater har ratificerat börjar överenskommelsen 
att gälla.30 Sverige har genom undertecknande och ratificering godkänt flertalet 
internationella konventioner som är av intresse vid reglering och kontroll av 
GMO.  

 

 

4.2 Riokonferensen 
 
Vid FN-konferensen om miljö och utveckling, även kallad Riokonferensen, 1992 i 
Rio de Janeiro uppkom ett flertal viktiga dokument som spelar en betydande roll 

                                                 
28 Mahmoudi, s 15. 
29 Michanek, Zetterberg, s 84 f. 
30 Michanek, Zetterberg, s 86. 

 17



för bland annat gentekniken, såsom Konventionen om biologisk mångfald och 
dess efterföljande Cartagenaprotokoll, Agenda 21 samt försiktighetsprincipen. 
  

4.2.1 Riodeklarationen 

Vid konferensen försökte man få ett internationellt uppmärksammande och ge-
nomförande av hållbar utveckling.31 I Riodeklarationen stadgas att varje land ska 
se till att inte skada andra länders miljö, genom exempelvis utsättning av GMO. 
Utsättning av GMO ska inte leda till risker för utarmning av ekosystem.32 I Rio-
deklarationen anges ett antal generella principer som kan ha betydelse för produk-
tion och användning av GMO.  
 
I Riodeklarationen artikel 15 stadgas: 
 
I syfte att skydda miljön ska försiktighetsprincipen tillämpas så långt möjligt och 
med hänsyn tagen till staternas möjligheter härtill. Om det föreligger hot om all-
varlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden av vetenskaplig bevisning 
användas som ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhind-
ra miljöförstöring. 
 
I miljöbalken återfinns det grundläggande försiktighetskravet i 2 kapitlet 3 § 2 st, 
men man kan även koppla exempelvis 2 kapitlet 9 § miljöbalken, stoppregeln, till 
försiktighetsprincipen. Den grundläggande tanken med försiktighetsprincipen är 
att om det finns risk att en miljöskada uppkommer ska försiktighetsåtgärder vid-
tas. Om det föreligger en osäkerhet huruvida en eventuell miljöskada kan upp-
komma eller inte ska försiktighet ändå vidtas.  
 
Ofta kopplas också försiktighetsprincipen ihop med proportionalitetsprincipen. 
Försiktighetsprincipen ska råda men samtidigt ska det finnas proportionalitet, så-
ledes kan en avvägning ske. Här kan även bästa möjliga teknik vara förmildrande 
för försiktighetsprincipen. Vilken grad av osäkerhet som kan vara acceptabel, så-
ledes hur stark försiktighetsprincipen bör vara, samt vilket utrymme proportionali-
tetsprincipen bör få när det gäller utsättning av GMO är svårt att bedöma. Efter-
som det rör sig om levande organismer borde man logiskt kunna se det som ett 
svårkontrollerbart miljöproblem som skulle kunna öka i spridning och omfatt-
ning.33  
 

                                                 
31 Riodeklarationen, princip 1.  
32 Riodeklarationen, princip 2. 
33 Zetterberg, s 57 f. 
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4.2.2 Agenda 21 

Agenda 21 är ett handlingsprogram för hållbar utveckling som är kopplat till Rio-
deklarationen och som ska medverka till att principerna genomförs, främst inom 
miljö- och utvecklingsområdet. I handlingsprogrammet uppkommer flera punkter 
som berör GMO. Varje land ska bland annat verka för en ökad diversifiering, 
ökad effektivitet och minimering av riskerna för ekosystemen. Användningen av 
kemiska bekämpningsmedel bör minskas. Agenda 21 behandlar även direkt bio-
teknik genom ett specifikt kapitel, kapitel 16. Det stadgas i kapitlet att man ska 
arbeta för en miljöanpassad hantering av bioteknik34, skapa förtroende och tillit 
hos allmänheten samt främja användandet av hållbara biotekniska tillämpningar.35 
Alla grundläggande miljö- och utvecklingsproblem tros dock inte kunna lösas 
med hjälp av biotekniken, realistiska förväntningar måste finnas. Biotekniken tros 
dock leda till en viktig insats för att utveckla och förbättra bland annat livsmedels-
försörjningen, hållbara jordbruksmetoder och bättre tillgång på dricksvatten. Mål-
sättningen är som exempel att öka tillgången på livsmedel, foder, förnybara råva-
ror och förstärka miljöskyddet.36

 

 

4.3 Konventionen om biologisk mångfald  
 
1992 års konvention om biologisk mångfald har till syfte att skydda hotade arter 
på land, i luft och i havet – skydd av den biologiska mångfalden och antogs vid 
konferensen i Rio de Janeiro. I konventionens artikel 2 definieras biologisk mång-
fald: 
 
Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive orga-
nismer från bland annat landbaserad, marina och andra akvatiska ekosystem och 
de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta omfattar mångfald 
inom arter, mellan arter och av ekosystem. 
 
Inledningen till konventionen anger vikten av att in situ37 bevara livsmiljöer och 
ekosystem samt att bibehålla och återställa livskraftiga populationer i deras natur-
liga miljö.38 För att bevara in situ miljöer ska man bland annat skydda naturliga 

                                                 
34 Genteknik är en del av biotekniken. 
35 Agenda 21.  
36 SOU 2000:103, bilaga 4, s 393.  
37 In situ: de naturliga livsmiljöerna. 
38 SÖ 1993:77.  
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livsmiljöer, ekosystem samt bibehålla populationer i dess naturliga miljö.39 Man 
ska så långt möjligt kontrollera, förhindra införsel eller utrota de främmande arter 
som hotar ekosystem, livsmiljöer eller arter.40 Här menas både de arter som är 
utsatta av människan, som exempelvis kaninen i Australien, men även GMO. De 
fördragsanslutna länderna ska även så långt möjligt reglera, kontrollera och hante-
ra de risker som föreligger vid användning av GMO. Det framkommer vidare att 
organismerna troligen kommer att ha miljöförstörande effekter som kommer att 
påverka den biologiska mångfalden negativt.41

 
De stora diskussionerna kring konventionen kom inte att handla om den biologis-
ka mångfalden i sig utan om just handeln med GMO och om parterna har rätt att 
stoppa och förbjuda handel eller varor som innehåller genetiskt modifierat materi-
al inom sitt territorium.42 Konventionen är en ramkonvention som endast anger de 
generella förpliktelserna för länderna som har ratificerat den.  
 

4.3.1 Cartagenaprotokollet 

Som en följd av konventionen om biologisk mångfald antogs år 2000 Cartagena-
protokollet43. I inledningen nämns att protokollet ska bidra till skydd för den bio-
logiska mångfalden och människors hälsa.44 Det grundläggande målet är att sä-
kerställa en skyddsnivå av säker överföring, hantering och användning av levande 
modifierade organismer, LMO45, om det kan leda till skada på den biologiska 
mångfalden. Här nämner man även att hänsyn ska tas till människors hälsa.46 Car-
tagenaprotokollet är således ett protokoll med minimiregler. Strängare åtgärder 
kan vidtas om det är i förenlighet med regleringarna i protokollet samt övrig rätt 
inom området, här främst internationell rätt.  
 
EU drev en hård linje för att få igenom stränga krav angående utformningen och 
tillämpningen av försiktighetsprincipen.47 Det grundläggande målet med Cartage-
naprotokollet är att i enlighet med försiktighetsprincipen skydda den biologiska 
mångfalden, miljön och människors hälsa genom att tillämpa en tillfredsställande 

                                                 
39 SÖ 1993:77 artikel 8(d). 
40 SÖ 1993:77 artikel 8(h). 
41 SÖ 1993:77 artikel 8(g). 
42 Ebbesson, s 166. 
43 Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald. 
44 SÖ 2002:57. 
45 Man valde här att använda sig av begreppet LMO istället för GMO. Detta för att kunna begränsa 
och utesluta tillämpning av vissa former av GMO. Det ska röra sig om levande organismer som 
erhållit nytt generiskt material genom genteknik. Produkter som processats omfattas inte, exem-
pelvis mjöl av genmodifierad soja eller ketchup med genmodifierad tomat. 
46 SÖ 2002:57 artikel 1. 
47 Ebbesson, s 208. 
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skyddsnivå vid överföring, hantering och användning av LMO.48 Det stagas även 
att när en riskbedömning ska göras ska hänsyn tas till de eventuellt skadliga effek-
terna på miljön, den biologiska mångfalden samt på människors hälsa som en im-
port av LMO kan medföra. Det finns en möjlighet för den importerande staten att 
förbjuda införsel. I protokollet understryks att försiktighet ska föreligga vid pröv-
ning av tillstånd till användning, hantering och vid gränsöverskridande förflytt-
ning av LMO.49 Cartagenaprotokollet är särskilt inriktat mot gränsöverskridande 
förflyttningar.50

 
Vid transport av LMO, över gränsen mellan två stater ska det först ske ett infor-
mationsutbyte mellan staten som exporterar, eller exportören i en stat, och den 
avsedda importstaten.51 För att underlätta informationsutbyte av vetenskaplig, 
rättslig, teknisk och miljöinriktad forskning av LMO har man upprättat förmed-
lingscentret Biosafety Clearing-House. Förmedlingscentret ska även hjälpa länder 
vid genomförandet av protokollet, här framförallt utvecklingsländerna. För att 
underlätta informationsutbytet mellan parterna ska förmedlingscentret även ha 
tillgång till parternas åtgärder, bedömningar och lagstiftning som finns angående 
LMO i respektive land.52

 
 
4.4 Reflektion 
 
Internationella överenskommelser är av stor vikt inom miljörätten. Länder som 
inte annars skulle ha instiftat miljöregleringar skriver under internationella över-
enskommelser på grund av pressen och för att landet framstår som miljömedvetna, 
vilket gynnar dem i andra avseenden. Internationella överenskommelser inte är 
rättsligt bindande men trots det vill staterna uppfylla sina förpliktelser som följer 
av överenskommelserna för att framstå som pålitliga och ansvarstagande. Tyvärr 
är det så att vissa stater inte väljer att gå med och ratificera vissa överenskommel-
ser, som exempelvis USA som inte valde att underteckna mötet i Rio de Janeiro. 
USA är en stormakt och har en större möjlighet att underlåta att medverka vid 
möten medan mindre länder som är beroende av stöd och liknande kan känna ett 
större tryck från andra länder att medverka. Problemet är att alla länder måste ver-
ka för en bättre framtid och framför allt länder som USA som har en hög påverkan 
på miljön som behöver inrikta sitt samhälle mot en hållbar utveckling. 
 

                                                 
48 SÖ 2002:57 artikel 1. 
49 SÖ 2002:57 artikel 15 samt bilaga III. 
50 2002/628/EG p. (5). 
51 SÖ 2002:57 artikel 7. 
52 SÖ 2002:57 artikel 20. 
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5 EG-miljörätt 
 
I följande kapitel beskrivs först EG-rätten generellt samt dess skillnad gentemot 
den internationella rätten. Vidare görs en beskrivning av vilka artiklar i fördraget 
som kan ligga till grund för de rättsakter som förekommer inom miljöskyddsom-
rådet samt en kortare beskrivning av EG-rättens företräde framför den nationella 
rätten. 
 
 

5.1 EG-rättens karaktär 
 
Det är en markant skillnad mellan internationell rätt och EG-rätt, trots att EU är 
konstruerad som en internationell organisation. Skillnaderna är främst uppbygg-
naden, funktionen och EU:s behörighet. Den europeiska gemenskapen har fått stor 
behörighet av medlemstaterna genom dess rätt stifta rättsakter som binder med-
lemsstaterna.53 Medlemsstaterna är ålagda att tillämpa och ge effekt åt dess regler 
och principer. EG-rätten har utvecklats till ett överordnat rättssystem i förhållande 
till den nationella rätten. De rättigheter och skyldigheter som följer av medlem-
skapet kan oftast åberopas direkt inför nationell domstol eller myndighet, så kal-
lad direkt effekt.54 Skulle en medlemsstat inte följa de rättsakter som stiftats i den 
europeiska gemenskapen finns möjlighet att föra medlemsstaten till EG-
domstolen. Möjligheten med sanktioner finns inte vid internationella överens-
kommelser.55   
 
De primära rättskällorna inom EG-rätten är fördragen, där det viktigaste är Rom-
fördraget och dess ändringar. I fördraget återfinns flera av de viktiga miljörättsliga 
principerna såsom hållbar utveckling och försiktighetsprincipen.56 De sekundära 
rättskällorna inom EG-rätten är förordningar, direktiv, beslut och rekommendatio-
ner.57  
 
Gemenskapens miljöregler kan delas in i två grupper. Den första gruppen är de 
horisontella rättsakterna som är generellt tillämpliga inom alla eller ett flertal mil-
jösektorer, exempelvis EIA-direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar. Den 

                                                 
53 Mahmoudi, s 19 f. 
54 Bernitz, Kjellgren, s 79. 
55 Mahmoudi, s 19. 
56 Artikel 2 och 174.2 fördraget.  
57 Artikel 249 fördraget. 
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andra gruppen är de som är inriktade på en särskild miljösektor, såsom exempel-
vis regleringarna kring GMO.58

 
 

5.2 En miljörättsakts rättsliga grund 
 
Möjligheten för en medlemsstat att införa en strängare miljölagstiftning än ge-
menskapsreglerna är beroende av vilken artikel i fördraget som ligger till grund 
för rättsakten. I inledningen till varje rättakt – direktiv, förordning eller beslut från 
EU, stadgas vilken artikel som utgör grunden för rättsakten. Beroende av vilken 
artikel som ligger till grund är kraven för medlemsstaterna olika. Rörande miljö-
skydd är det antingen artikel 95 eller 175 i fördraget som utgör grunden för en 
rättsakt.59   
 

5.2.1 Artikel 95 

I artikel 95.1 framkommer att den grundläggande tanken är att målen i artikel 14 
ska uppnås. Syftet med artikel 14 är att upprätta en inre marknad utan gränser där 
det råder fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, frihandelshänsyn, 
alltså skapa jämlika konkurrensvillkor inom EU. Dessa direktiv kallas för mark-
nadsdirektiv. De direktiv som antages i enlighet med artikel 95 ska utgå ifrån en 
hög miljöskyddsnivå som måste kombineras med frihandelshänsyn. En produkt 
eller substans får genom frihandelshänsynen inte vägras tillträde till den gemen-
samma marknaden.60 Den grundläggande tanken är att medlemsländerna inte ska 
kunna införa strängare regleringar.61  
 
För den enskilda staten är artikel 95.4-7, den så kallade miljögarantin, en regel 
som gör det möjligt för en enskild stat att införa eller behålla strängare regler än 
gemenskapens rättsakt. Kommissionen får under vissa förutsättningar meddela 
tillstånd att behålla eller införa strängare regleringar på ett visst område. För att 
kunna behålla strängare nationella regleringar krävs att de nationella bestämmel-
serna ska grunda sig på väsentliga behov enligt artikel 30 eller som avser miljö- 
och hälsoskydd. Medlemsländer som i efterhand vill införa stängare regler omfat-
tas också av miljögarantin men i dessa fall ses det som mycket svårt att erhålla 
tillåtelse till avsteg från kommissionen.62 För de stater som vill införa strängare 

                                                 
58 Mahmoudi, s 127. 
59 Fördraget artikel 95 och 175. 
60 Fördraget artikel 95.3. 
61 Zetterberg, s 242. 
62 Michanek, Zetterberg, s 300. 
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regleringar efter ett direktiv utfärdats krävs att dessa har nya vetenskapliga belägg 
som grund och att problemet som uppkommit är specifikt för staten. De nationella 
bestämmelserna får inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller fun-
gera som förtäckta handelshinder mellan staterna som hindrar den inre markna-
dens funktion.63 Det är upp till varje medlemsland som söker undantag enligt mil-
jögarantin att visa på att undantaget är nödvändigt.64

 

5.2.2 Artikel 175 

Direktiv som grundar sig på artikel 175 har inte, till skillnad från artikel 95, som 
grundläggande mål att upprätta en inre marknad. Det grundläggande syftet är att 
skydda miljön. Avvikelser från direktivet får göras om dessa uppfyller och bidrar 
till att uppnå syftet – skydd av miljön.   
 
Miljöpolitiken ska bevara, skydda och förbättra miljön, skydda människors hälsa, 
utnyttja resurser varsamt och rationellt samt främja åtgärder på internationell nivå 
för att lösa regionala och globala miljöproblem.65 En medlemsstat kan behålla 
eller införa strängare skyddsåtgärder än vad som framkommer enligt direktivet. 
De måste dock vara förenliga med fördraget och anmälas till kommissionen.66

 

5.2.3 Valet av rättgrund för direktiv 

Vilken artikel som kommer att utgöra rättsgrunden för ett direktiv är av stor vikt 
eftersom detta kan medföra möjligheter för en medlemsstat att behålla eller införa 
strängare regler gällande miljökrav. Den ena direktivet som behandlar GMO är 
grundat på artikel 95 i fördraget medan det andra direktivet är grundat på artikel 
175.  
 
 

5.3 EG-rättens företräde framför nationell rätt 
 
Genom praxis från EG-domstolen har det framkommit att i de fall nationell rätt 
står i konflikt med EG-rätt har EG-rätten företräde.67 Detta gäller på de områden 

                                                 
63 Fördraget artikel 95.5. 
64 Fördraget artikel 95.4-6. 
65 Fördraget artikel 174. 
66 Fördraget artikel 176. 
67 Se vidare Mål 6/64 Costa mot ENEL, EG-domstolen påpekade att EG-rätten ska ses som en del 
av medlemsstaternas rättsordning och reglerna ska följas och tillämpas av de nationella domstolar-
na.   
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där medlemslandet har lämnat ifrån sig beslutskompetensen till gemenskapen.68 
Förordningar som uppkommer från EU ska enligt artikel 249 i fördraget ha en 
allmän giltighet, vara bindande och direkt tillämplig för medlemsstaterna. Direkt 
tillämplig torde i detta sammanhang uppfattas som direkt effekt. Föreligger direkt 
effekt kan individuella rättigheter och skyldigheter göras direkt gällande inför 
nationella domstolar och myndigheter av enskilda.69  
 
Enligt artikel 249 är direktiv bindande för varje medlemsstat på så sätt att resulta-
tet som ska uppnås är bindande men staten har själv en möjlighet att bestämma 
form och medel för hur genomförandet ska gå till. I de fall en stat ofullständigt, 
felaktigt eller helt underlåter att implementera ett direktiv inom den utsatta tiden 
finns en möjlighet att åberopa direkt effekt även vid direktiv. EG-domstolen har 
påpekat vikten av en effektiv implementering av EG-rätten.70

 
För att direkt effekt ska kunna tillämpas på en EG-rättslig bestämmelse måste den 
vara ovillkorlig, tillämpning ska alltså kunna ske direkt utan att några komplette-
rande åtgärder eller regleringar. Vidare ska tidsramen för övergångsperioden vara 
avslutad och regeln måste vara klar och precis till sin karaktär. Direktivet måste 
också ha vertikal direkt effekt, det vill säga kunna åberopas av privata rättssubjekt 
mot staten. Många av de centrala regleringarna i fördraget om fri rörlighet för 
varor, personer, tjänster och kapital har erkänts ha direkt effekt.71  
 
 

5.4 Reflektion  
 
Huruvida ett medlemsland själv ska kunna införa stängare regleringar inom miljö-
rätten beror helt på vilken artikel som ligger till grund för rättsakten. Att man 
inom GMO-området valt att det ena direktivet ska grundas på artikel 95 och det 
andra på 175 tycker jag kan uppfattas som märkligt. Artikel 95 har som syfte att 
både skydda den inre marknaden och samtidigt hålla en hög miljöskyddsnivå. 
Detta kan vara svårt att kombinera och i undantagsfall kan ett land få behålla eller 
införa strängare regleringar genom miljögarantin. Undantaget ska stå i proportion 
till syftet. Kommissionen ska göra en bedömning i vilken mån den inre markna-
den hindras genom ett undantag. Eftersom det grundläggande målet är just främ-
jande av den inre marknaden är kravet för undantag mycket högt ställt för an-
vändningen av miljögarantin.  
                                                 
68 Bernitz, Kjellgren, s 81 ff.  
69 Fördraget artikel 249 samt Bernitz, Kjellgren, s 87. 
70 Fördraget artikel 249 samt Bernitz, Kjellgren, s 89 f. 
71 Bernitz, Kjellgren, s 88. 
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6 Direktiven gällande GMO 

 
I detta kapitel berörs de direktiv som finns inom EG-rätten som reglerar GMO, 
direktivet om innesluten användning och utsättningsdirektivet. Fokus ligger här 
på utsättningsdirektivet, med tanke på dess rättsliga grund samt dess omfattning.   
 
 

6.1 Två direktiv angående GMO 
 
Det finns två direktiv som direkt reglerar GMO. Det ena är ett direktiv om inne-
sluten användning och det andra direktivet berör avsiktig utsättning av GMO.72  
 
Med innesluten användning menas de organismer som är genetiskt modifierande 
men som av någon anledning inte kan nå ekosystemen. Organismerna används i 
laboratorier och klarar sig inte utanför den miljön. Det finns dock en potentiell 
risk att dessa kan komma ut i den yttre miljön, därav reglering. Regleringen kring 
utsättning av GMO rör de fall när GMO ska sättas ut i naturen, både fältförsök 
och storskalig produktion. Utsättningsdirektivet har ett bredare tillämpningsområ-
de eftersom det omfattar alla sorters organismer, inte bara mikroorganismer.73 
Både utsläppande av GMO och även de produkter som innehåller GMO inklude-
ras i utsättningsdirektivet. En skillnad görs dock mellan forskning och utsläpp och 
produkter som innehåller GMO.74

 
 

6.2 Direktivet om innesluten användning av GMO 
 
Med direktivets uppkomst ville EU harmonisera lagstiftningen inom gemenskapen 
samtidigt som man vill skydda människors hälsa och miljön genom en reglering 
kring innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer.75 Direk-
tivet om innesluten användning är ett minimidirektiv som grundar sig på artikel 
175 i fördraget, således kan medlemsstaterna införa strängare regleringar om det 
gagnar miljön.  

                                                 
72 Se ovan 1.1. 
73 Zetterberg, s 15 f. 
74 Krämer, s 169. 
75 90/219/EEG artikel 1. Undantag från direktivet se bilaga 1 B. 
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Direktivets grundläggande syfte stadgas i artikel 1 vilket är att skydda människors 
hälsa och miljön. I preambeln76 framkommer att direktivet ska tolkas i enlighet 
med principen om förebyggande verksamhet samt ha som mål att bevara, skydda 
och förbättra miljön samt att skydda människors hälsa. Vidare framkommer att för 
att lyckas få en säker utveckling i framtiden krävs att gemenskapen vidtar gemen-
samma åtgärder för att utvärdera och utveckla de potentiella risker som kan uppstå 
vid verksamheter som hanterar ovanstående mikroorganismer. Lämpliga villkor 
ska också fastställas och riskerna ska bedömas från fall till fall.  
 
En medlemsstat ska vidta alla lämpliga åtgärder för att undvika negativa effekter 
på människors hälsa eller miljön. En användare ska uppföra en förhandsutredning 
med en bedömning om vilka risker en eventuell användning kan ge upphov till.77 
Förhandsutredningen ska staterna reglera både rättsligt, administrativt och prak-
tiskt. Direktivet omfattar till stora delar riskbedömningar på verksamheten. Verk-
samhetsutövaren ska bland annat känna till vilken skadepotential en mikroorga-
nism har, samt hur mikroorganismen kommer att bete sig vid en eventuell olycka. 
Bedömningarna har en förebyggande funktion även om de till största delen är 
spekulationer.78

 
 

6.3 Direktivet om avsiktlig utsättning av GMO i miljön 
 
Direktivet är grundat på fördragets artikel 95, vilket medför att direktivet är ett 
marknadsdirektiv och medlemsländerna har mycket små möjligheter att frångå 
direktivet. Direktivet har två grundläggande syften, dels att verka för att medlems-
staternas lagar och författningar harmoniseras och dels att skydda människors 
hälsa och miljön.79  
 
Försiktighetsprincipen har en grundläggande roll och är utgångspunkten för hela 
direktivet. I preambeln framkommer att försiktighetsprincipen har beaktats vid 
utformningen samt att den ska beaktas vid genomförandet enligt direktivet.80 I 
artikel 1 tas upp att enlighet med försiktighetsprincipen ska råda som även nämns 
senare i direktivet. Trots att den grundläggande tanken är att försiktighetsprinci-
pen ska användas finns det inte möjlighet för en medlemsstat att själv reglera lag-
stiftningen kring detta på grund av att direktivet vilar på artikel 95 i fördraget. En 

                                                 
76 Preambeln till ett direktiv ska fungera som tolkningshjälp till artiklarna i direktivet.  
77 90/219/EEG artikel 6. 
78 Zetterberg, s 77 ff. 
79 2001/18/EG artikel 1. 
80 2001/18/EG punkt (8) preambeln. 
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medlemsstat får inte förbjuda, begränsa eller hindra produkter som uppfyller re-
gleringarna i detta direktiv.81 I preambeln till direktivet framkommer att det är av 
särskild vikt att hänsyn tas till de etiska aspekter som ett medlemsland kan tänkas 
ha, preambeln ska fungera som inledning och tolkningshjälp till ett direktiv och är 
inte rättsligt bindande.82 Miljögarantin gör att det kan finnas undantag när det är 
rättsligt möjligt att införa eller behålla strängare krav än direktivet.83  
 
I de förenade målen T-366/03 och T-235/04 anmälde Oberösterreich och Salzburg 
(Salzburg drog senare tillbaka sin anmälan) förbud till kommissionen mot odling 
av genetiskt modifierat utsäde och förökningsmaterial bestående av eller inne-
hållande GMO liksom användning av transgena djur för avel eller utsättande av 
transgena djur i miljön för jakt- och fiskeändamål. Oberösterreich och Salzburg 
ansåg att totala förbudet var i enlighet med artikel 95.5. Kommissionen hävdade 
att inga nya vetenskapliga uppgifter hade framkommit som gjorde att de gick att 
erhålla avvikelse från direktiv 2001/18/EG enligt miljögarantin. Villkoren i artikel 
95.5 var inte uppfyllda och kommissionen avslog deras talan. Första instansrätten 
fastslog senare kommissionens beslut genom en dom i oktober 2005.84

 
För att göra direktivet lättöverskådligt har det delats in i fyra större delar85: 
 

• Del A: Artikel 1-4  
Allmänna bestämmelser 
 

• Del B: Artikel 5-11  
Avsiktig utsättning av genetiskt modifierade organismer för varje annat 
ändamål än att släppa ut dem på marknaden 

 
 

• Del C: Artikel 12 – 24  
Utsläppande av produkter som består av eller innehåller GMO på markna-
den 
 

• Del D: Artikel 25 – 38  
Slutbestämmelser 

 

                                                 
81 2001/18/EG artikel 22. 
82 2001/18/EG punkt (9) preambeln. Se även nedan, 7.2.1. 
83 Se ovan 5.2.1. 
84 I december 2005 valde Oberösterreich och Österrike att överklaga till EG-domstolen. 
85 Mahmoudi, s 195. 
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Det är upp till medlemsstaterna att vidta alla lämpliga åtgärder som behövs för att 
undvika negativa effekter på människors hälsa eller miljön som kan uppkomma på 
grund av GMO.86 Den som gör en anmälan om utsättande av GMO eller utsläp-
pande på marknaden ska före sin anmälan göra en särskild miljöriskbedömning, i 
enlighet med bilaga III till direktivet.87 Den som avser att sätta ut en GMO ska 
komma in med en anmälan till den berörda myndigheten i den medlemsstaten som 
utsättningen ska ske. Anmälan ska innehålla de tekniska lösningar som anges i 
bilaga III, miljöriskbedömning och slutsatser enligt bilaga II avsnitt D.88 Utsätt-
ningen får inte ske förrän myndigheten har lämnat ett skriftligt godkännande och 
eventuella restriktioner.89  
 
Produkter som består av eller innehåller GMO ska, innan de släpps ut på markna-
den, anmälas till berörd myndighet i den medlemsstat där den ska släppas ut på 
marknaden för första gången.90 Anmälan ska innehålla ett antal specifika uppgif-
ter.91 När kommissionen erhållit en sammanfattning av anmälan ska kommissio-
nen se till att den blir tillgänglig för allmänheten som sedan har 30 dagar att in-
komma med synpunkter. Kommissionen ska sedan skicka dessa till de berörda 
myndigheterna.92

 
Myndigheten ska kontrollera att anmälan är samstämmig med direktivet och inom 
90 dagar färdigställa en bedömningsrapport som ska skickas till anmälaren. I rap-
porten ska det framgå om GMO:n bör släppas ut på marknaden, och om detta är 
förenat med vissa villkor eller om bedömningen är att utsläppande inte bör ske.93 I 
de fall beslut tas att produkten får släppas ut på marknaden och ingen medlemsstat 
eller kommissionen inkommer med invändningar inom 60 dagar godkänns slutli-
gen produkten för utsläpp på marknaden. Beslutet har en giltighetstid på tio år.94 
Innan ett tillstånd ges för hela gemenskapen har medlemsländerna möjlighet att 
meddela invändningar mot tillståndet. Om så sker ska kommissionen samråda 
med vetenskapliga kommittéer, som sedan avslutas med en röstning i ministerrå-
det.95 När ett medgivande utfärdats kan produkten användas i hela gemenskapen 
utan att ytterligare anmälningar behöver göras, dock under vissa förutsättningar.96  

                                                 
86 2001/18/EG artikel 4.1. 
87 2001/18/EG artikel 4.2. 
88 2001/18/EG artikel 6.2. 
89 2001/18/EG artikel 6.8. 
90 2001/18/EG artikel 13.1. 
91 Se vidare 2001/18/EG artikel 13.2. 
92 2001/18/EG artikel 24. 
93 2001/18/EG artikel 14. 
94 2001/18/EG artikel 15. 
95 2001/18/EG artikel 18 och 28. 
96 2001/18/EG artikel 19.1. 
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Övervakning och rapportering ska ske enligt de restriktioner som följde med det 
skriftliga godkännandet, vilka ska lämnas till kommissionen.97 I preambeln till 
direktivet framkommer att det är nödvändigt med övervakning och rapportering 
för att kunna spåra och fastställa alla direkta och indirekta, omedelbara, fördröj-
da eller oförutsedda effekter på människors hälsa och på miljön av de produkter 
som omfattas av direktivet.98

 
Produkter som består av eller innehåller GMO ska märkas med texten Denna pro-
dukt innehåller/består av genetiskt modifierade organismer eller Denna produkt 
innehåller genetiskt modifierad/modifierat [organismens namn], antingen på en 
etikett eller i ett följedokument. Märkning behövs endast i de fall när ett visst 
lägsta gränsvärde på 0,9 procent överstigs och där inblandningen varit oundviklig 
eller teknisk omöjlig.99 Djur som har fötts upp på GMO-foder, framförallt ses här 
kött, mjölk och ägg, behöver inte märkas.100 En förordning tillkom under 2003 för 
att ytterligare specificera kraven om spårbarhet och märkning av GMO i livsme-
del och foderprodukter. Kravet om spårbarhet sägs i preambeln finnas för att un-
derlätta återtagande av produkter som uppvisar skadliga effekter på människors 
och djurs hälsa eller miljön. Spårbarhetskravet ska också säkerställa för konsu-
menter att de uppgifter som finns är verkliga, valfrihet ska föreligga.101

 
Det finns en skyddsklausul för medlemstaterna om de tillfälligt vill stoppa en pro-
dukt, i de fall där uppgifter framkommer att produkten innehållande GMO utgör 
en risk för människors hälsa och miljön som inte var känd vid godkännandet. 
Denna skyddsklausul är dock underkastad flertalet villkor. Medlemsstaten ska 
bland annat visa att det uppkommit nya eller kompletterande uppgifter efter bevil-
jandet och som påverkar miljöriskbedömningen eller om det utvecklats nya eller 
kompletterande vetenskapliga rön och som på välgrundande skäl visar på en risk 
för människors hälsa och miljön.102  
 
 

6.4 Reflektion 
 
Eftersom direktivet grundar sig på artikel 95 har den enskilda staten inte mycket 
att säga till om i de fall de har en avvikande mening i förhållande till direktivet. 
Det medför även att om GMO:n har godkänts i ett land är godkännandet direkt 
                                                 
97 2001/18/EG artikel 20.1. 
98 2001/18/EG preambeln (43). 
99 2001/18/EG artikel 21 och 26.1. Se även 1830/2003 artikel 4 p 6-8.  
100 Livsmedel i fokus, s 29. 
101 1830/2003 preambeln (3)-(4). 
102 2001/18/EG artikel 23. 
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tillämpligt inom hela gemenskapen. Att ett enskilt land skulle kunna stoppa en 
produkt eller substans är nästintill omöjligt, åberopande av miljögarantin kan gö-
ras men den grundläggande tanken med artikel 95 är dock skydd av den inre 
marknaden. Detta medför att det kan vara svårt att åberopa avsteg enligt miljöga-
rantin. Kraven i Konventionen om biologisk mångfald och Cartagenaprotokollet 
är inte samstämmiga med direktivet om utsättning, trots att EU anslutit sig till 
Konventionen om biologisk mångfald och Cartagenaprotokollet.103 Tillstånd och 
godkännande krävs enligt Konventionen om biologisk mångfald för att förflytta 
LMO över gränserna. Problem uppstår när det enskilda medlemslandet inte anser 
att regleringen i marknadsdirektivet är tillräckligt för att skydda miljön eller på 
annat sätt inte tycker att direktivet leder till en hållbar utveckling. Riskerna ökar 
för en spridning av GMO när det enskilda landet inte har möjlighet att stoppa en 
produkt eller substans de tycker är olämplig. Att ett land i Europa ska bestämma 
att GMO ska tillåtas inom hela gemenskapen kan inte anses vara en lämplig lös-
ning. Krav ställs på att de ska ha gjort en analys av föreliggande risker, en så kal-
lad miljöriskbedömning. Frågan man ställer sig är om alla länder använder sig av 
samma bedömning, eller om vissa länder använder sig av en enklare procedur vid 
godkännande processen och således blir det lättare att få ett tillstånd för GMO, 
som i sin tur leder till godkännande i hela unionen. Vidare undrar man om ett 
land, och även det ansökande företaget, verkligen kan bedöma alla de risker som 
kan uppstå inom gemenskapen. Det är inte troligt.  
 
Det faktum att det finns en skyddsklausul som medför att en medlemsstat tillfäl-
ligt kan begränsa eller förbjuda GMO är i sig bra. Problemet kan vara att GMO:n 
som under tiden har varit godkänd i medlemslandet kan ha medfört skada som kan 
vara definitiv och omöjlig att återkalla. Direktivet har försiktighetsprincipen som 
utgångspunkt. Detta i förhållande till fördragets artikel 2, vilket stadgar om en 
hållbar utveckling i gemenskapen, ska verka för ett högt miljöskydd anser jag att 
utsättningsdirektivet borde ha grundats på artikel 175 eftersom man inte riktigt har 
klart för sig vilka risker som kan uppstå på grund av GMO.  
 
Det råder en stor osäkerhet om vad GMO kan medföra i framtiden och vi vet inte 
idag hur detta område kommer att utvecklas. En produkt blir automatiskt godkänd 
inom hela gemenskapen, och kan marknadsföras och spridas utan vidare till-
ståndsprövning. Främmande arter som placerats på nya platser är en stor bi-
dragande orsak till dagens artutrotning.104 I dagens samhälle pågår en debatt om 
artutrotning i modern tid.105 Att i dagens pressade miljö sprida GMO utan närma-

                                                 
103 Se ovan 4.3 och 4.3.1. 
104 Zetterberg, s 31.  
105 Se vidare Internet 4. 
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re prövning av varje enskilt land och att ett land inte heller kan införa strängare 
regleringar om så önskas bidrar inte till målet om en hållbar utveckling och kan 
inte vara annat än opassande.  
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7 Svensk miljörätt 
 
I följande kapitel beskrivs miljöbalkens grundläggande mål och de allmänna hän-
synsreglerna. Vidare beskrivs den svenska rätten angående GMO och särskilt den 
etiska hänsyn som ska tas enligt miljöbalken. 
 
 

7.1 Miljöbalken mål - Hållbar utveckling  
 
Vid Riokonferensen åtog sig Sverige att sträva efter en hållbar utveckling. Hand-
lingsprogrammet Agenda 21 som utvecklades under konferensen är en grundsten i 
miljöarbetet världen över och genom miljöbalkens ikraftträdande infördes i Sveri-
ge regleringar för att uppfylla förpliktelserna som följer av Agenda 21.106 Defini-
tionen för hållbar utveckling är splittrad internationellt men ofta ses rapporten Our 
Common Future107 definition som grundläggande där det stadgas att hållbar ut-
veckling är en:  
 
Utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande genera-
tioners möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
 
Något som senare antogs i miljöbalkens målregel 1 kapitlet 1 § 1 st: 
 
Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som inne-
bär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och 
att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för 
att förvalta naturen väl. 
 
Utvecklingen av samhället ska vara långsiktigt, hållbart och det biologiska livet 
ska bevaras och långsiktigt skyddas. De ekologiska, sociala och samhällsekono-
miska intressen som finns måste vägas mot varandra och tillsammans främja en 
god hushållning.108 Som komplement till målregeln finns i 1 kapitlet 1 § 2 st fem 
delmål som utgör en mer specifik precisering av begreppet. Hållbar utveckling är 
också stadgat som ett mål för EU enligt artikel 2 i fördraget. Utgångspunkten i 
miljöbalken är att naturen i sig har ett värde och människan har ett förvaltaransvar 
                                                 
106 Prop. 1997/98:45 del 2, s 5. 
107 Vår gemensamma framtid - även kallad Brundtlandrapporten. 
108 Prop. 1997/98:45 del 2, s 7. 
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att bruka naturen med varsamhet. När tveksamhet råder vid tillämpning av lagen 
ska valet falla på det som bäst tillgodoser balkens mål och syfte, således verka för 
en hållbar utveckling.109  
 

7.1.1 16 Miljökvalitetsmål 

Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål som det svenska miljöarbetet ska in-
rikta sig på: 
 

• Frisk luft 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Myllrande våtmarker 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Ingen övergödning 
• Bara naturlig försurning 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Storslagen fjällmiljö 
• God bebyggd miljö 
• Giftfri miljö 
• Säker strålmiljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Begränsad miljöpåverkan 
• Ett rikt växt- och djurliv110 

 
Miljökvalitetsmålens uppgift är att på ett specificerat sätt beskriva hållbar utveck-
ling och i vilken inriktning det svenska miljöarbetet ska arbeta mot. Miljökvali-
tetsmålen stadgas inte direkt i lag men det är av vikt att målen fortlöpande upp-
märksammas i utvecklingen av regelverk, rutiner och praxis.111 GMO berör 
främst miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv i nutid. Ett rikt växt- och djur-
liv berörs främst på grund av risken för minskning av den biologiska mångfalden. 
Till detta kan man även koppla Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap, ef-
tersom minskar de olika odlingslandskapen och skogarna leder det till en likrikt-
ning av den biologiska mångfalden och tvärt om. GMO kan påverka på gen-, art- 
och landskaps- och ekosystemnivå. På längre sikt berörs flera av målen såsom 
Begränsad miljöpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god 
                                                 
109 Prop. 1997/98:45 del 2, s 8. 
110 Internet 3. 
111 Prop. 2004/05:150. 
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kvalitet och Myllrande våtmarker. Detta får dock utvärderas efterhand eftersom 
man idag inte vet vilket påverkan GMO kommer att ha. Det kan både vara i en 
positiv men även negativ riktning.112

 

7.1.2 Allmänna hänsynsreglerna  

I 2 kapitlet miljöbalken återfinns de allmänna hänsynsreglerna. Dessa utgör ett 
komplement till målregeln hållbar utveckling. De allmänna hänsynsreglerna utgör 
de materiella miljökraven som ställs enligt miljöbalken. Hänsynsreglerna gäller 
för alla verksamheter och enskilda åtgärder som kan komma att påverka männi-
skors hälsa och miljön, som inte är försumbara i det enskilda fallet.113 De som 
omfattas av miljöbalkens regler omfattas således även av de allmänna hänsynsreg-
lerna. Tillämpning ska även ske i de fall en verksamhet stadgas i särskild lag om 
det föreligger en risk för skada eller olägenhet på människors hälsa eller miljön, 
om det inte finns ett särskilt undantag.114 Det grundläggande syftet med 2-6 §§ i 
miljöbalken är att undvika miljöstörningar, alternativt så långt möjligt dämpa des-
sa. Under de allmänna hänsynsreglerna hittar bland annat produktvalsprincipen, 
försiktighetsprincipen och krav på lokalisering. Man hittar även krav på återstäl-
lande och reparation vid redan uppkomna skador, samt en stoppregel.115 Dock ska 
en avvägning göras gentemot andra intressen, framförallt kostnaden. Detta gör 
bedömningen komplicerad.116 Bevisbördan åligger den som ansvarar för åtgärden 
eller verksamheten.117 De allmänna hänsynsreglerna ses som det viktigaste in-
strumentet att uppfylla miljöbalkens målregel. Hänsynsreglerna blir till viss del 
oklara och oprecisa, vilket till största delen beror på de avvägningsregler som 
finns. När oklarhet råder är det ofta vanligt att rättstillämparen ser till det grund-
läggande syfte som lagen har. I detta fall är det miljöbalkens syfte som är en håll-
bar utveckling och även detta begrepp uppfattas ofta som oklart vilket gör att pro-
blem kan uppstå.118  
 
 

7.2  GMO – 13 kapitlet miljöbalken 
 
I svensk rätt behandlas genteknik i 13 kapitlet miljöbalken. En organism definie-
ras här som en biologisk enhet som kan försöka sig eller föra över genetiskt mate-

                                                 
112 Naturvårdsverket.  
113 2:1 2 st MB samt Michanek, Zetterberg, s 107.  
114 Rubensson, s 25. 
115 2:2-10 MB. 
116 2:7 MB samt Michanek, Zetterberg, s 107ff. 
117 2:1 MB. 
118 Michanek, Zetterberg, s 105. 
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rial och en GMO är en organism där det genetiska materialet har ändrats på ett 
sådant sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombina-
tion.119 I propositionen definieras begreppet rekombination inom gentekniken som 
en omgruppering av arvsmassan.120  
 
Uppbyggnaden av GMO-lagstiftningen i den svenska miljörätten bygger på EG-
direktiven på området. Enligt direktiven delas användningen av GMO in i två 
större grupper. Det första är innesluten användning av GMO, här menar man all 
hantering som begränsar kontakten mellan GMO:n och människan och miljön. 
Man syftar främst på speciella laboratorier men även växthus som är tillräckligt 
slutna.121 Det andra är avsiktlig utsättning av GMO. Här menas både försöksut-
sättning och storskalig produktion, som exempelvis fiskodlingar. Allt som inte 
definieras som innesluten användning ska klassas som avsiktlig utsättning.122  
 
En utredning av GMO ska alltid göras, både vid innesluten användning och vid 
avsiktlig utsättning. Hur omfattande utredning ska vara beror på omständigheterna 
såsom karaktären på verksamheten, organismens egenskaper och vad som annars 
kan vara av intresse ur miljö- och hälsosynpunkt. Syftet är att få fram en tillräck-
lig bedömning av de miljö- och hälsoskador som kan tänkas uppstå. Utredningen 
ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är upp till verk-
samhetsutövaren att se till att utredningen innehåller ett relevant underlag. I pro-
positionen nämns särskilt att etiska problem inte behöver inkluderas i utredning-
en.123  
 
Det krävs tillstånd i de fall avsiktig utsättning ska ske på marknaden, av en GMO 
eller en produkt som innehåller eller består av GMO. Myndigheten ska här göra 
en samlad bedömning av riskerna. Skadeverkningar som kan uppstå måste stå i 
proportion till de förväntade positiva effekter som beräknas uppkomma.124 Pro-
dukter som erhållit tillstånd ska märkas. Det finns vissa undantag från märkningen 
om GMO mängden ligger under vissa fastställda tröskelvärden.125

 

7.2.1 Etiska hänsyn  

I 13 kapitlet har man valt att särskilt skriva om den etiska hänsyn som ska förelig-
ga vid GMO. Det som utgör grunden för det etiska synsättet finns i 1 kapitlet 1 § 

                                                 
119 13:3-4 MB. 
120 Prop. 1997/87:45 del 2, s 157. 
121 13:5 MB samt prop. 1997/98:45 del 2, s 158. 
122 13:6 MB samt prop. 1997/98:45 del 2, s 158. 
123 13:8 MB samt prop. 1997/98:45 del 2, s 158. 
124 13:12 MB samt prop. 1997/98:45 del 2, s 162 f. 
125 1830/2003 artikel 4 B-C se även 13:18 MB. 
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miljöbalken där det slås fast att naturen har ett skyddsvärde och människan som 
brukar den har ett förvaltaransvar. Det påpekas i propositionen att det etiska hän-
synstagandet behöver göra sig påmint när det gäller reglering kring GMO. Genom 
att ta etisk hänsyn ska människan bland annat se till att förhindra allvarliga ekolo-
giska störningar men även att se till att de genetiska modifieringar som görs inte 
uppfattas som stötande eller strider mot grundläggande normer i samhället. De ska 
inte heller orsaka onödigt lidande hos djur. En analys och avvägning mellan etisk 
hänsyn och andra intressen som föreligger bör göras. Denna analys ligger sedan 
till grund för om en verksamhet ska få tillstånd eller inte. En verksamhet bör en-
dast tillåtas i de fall det finns en samhällsnytta.126  
 
De allmänna hänsynsreglerna gäller, som nämnts tidigare,127 vid alla verksamhe-
ter. Människors och djurs hälsa ska skyddas. När man talar om djur, i denna me-
ning, är det dock hela populationer som menas och inte enstaka individer även om 
hänsyn även här ska tas. Avvägningar får ibland ske mellan människors och djurs 
intressen. Vid bedömningen om en genteknisk verksamhet får bedrivas måste 
hänsyn tas till de långsiktiga påverkningar verksamheten kan medföra. Här bör 
man främst se till att miljöbalkens mål, hållbar utveckling, uppfylls.128  
 
En verksamhetsutövare som ansöker om tillstånd ska även visa att verksamheten 
är etiskt försvarbar. Skillnaden vid prövning av genetisk verksamhet i förhållande 
till annan verksamhet som prövas enligt miljöbalken är att den förra måste vara 
etiskt försvarbar. Prövningsmyndigheten har till sin hjälp Gentekniknämnden, 
varifrån yttrande kan inhämtas.129 Gentekniknämnden är inrättad för att bevaka 
utvecklingen på området men även fungera som en rådgivande funktion för bland 
annat prövningsmyndigheterna.130  
 
 

7.3 Reflektion  
 
Hållbar utveckling är internationellt stadgat och är miljöbalkens grundläggande 
mål. Till begreppet har Sverige valt att införa 16 miljömål som alla ska verka och 
underlätta för att uppfylla målet. Miljömålen specificerar begreppet hållbar ut-
veckling men efterlevnad kan vara svårt eftersom de inte står inskrivna i lag. Frå-
gan uppkommer vilken betydelse miljömålen har vid den rättsliga bedömningen 

                                                 
126 13:10 MB samt prop. 1997/98:45 del 2, s 159 ff. 
127 Se ovan 7.1.2. 
128 13:10 MB samt prop. 1997/98:45 del 2, s 159 ff. 
129 13:13 MB samt prop. 1997/98:45 del 2, s 162 f. 
130 13:19 MB. 
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av en verksamhet eftersom de inte är tillräckligt konkreta och dessutom försvaga-
de när de inte är stiftade i lag. Det kan dessutom vara svårt att ta miljömålen till 
sig och förstå hur just Jag och Min verksamhet bidrar till dess efterlevnad eller 
inte, just på grund av dess övergripande karaktär.  
 
I Sverige har man valt att skriva in att syftet med bestämmelserna även är att sä-
kerställa att särskild etisk hänsyn tas till den verksamhet som berörs av 13 kapit-
let.131 Här kan problem uppstå eftersom lagen inte i alla delar är förenlig med ut-
sättningsdirektivet. I preambeln till utsättningsdirektivet påtalas att särskild hän-
syn ska tas till de etiska principer som en medlemsstat har. En medlemsstat får ta 
hänsyn till sina etiska principer i de fall när beslut ska tas i enlighet med direkti-
vet.132 Detta är dock inte något som vidare regleras i direktivet och vilken bety-
delse denna skrivelse har framkommer inte. Skrivelsen som endast finns i pream-
beln ska ses som en inledning och tolkningshjälp och är inte rättsligt bindande. 
Artiklarna i direktivet gäller före preambeln som dock ska fungera som vägled-
ning. 
 
Frågan om hur stor etisk hänsyn som ska tas togs upp av lagrådet i propositionen 
till miljöbalken. Lagrådet påpekade att det saknades information om vilken tyngd 
den etiska hänsynen ska få och att den svenska rätten här skiljer sig från EG-
rätten. Föreligger det skiljaktigheter så, menade lagrådet, råder det tveksamhet 
vilken kraft lagtexten får. Detta beror på direktivets styrka i förhållande till den 
svenska rätten. Regeringen menade att utgångspunkten är att skydda människors 
hälsa och miljön vilket i sig förutsätter etiska och moraliska ställningstaganden 
och att enlighet föreligger med direktivet. Vidare menade man att det råder stor 
skepsis i Sverige och att det finns oro vad gentekniken kan medföra. Härav mena-
de regeringen att det är av vikt att särskilt betona den etiska hänsynen.133

 
I utsättningdirektivet regleras inte, som i den svenska lagen, att någon hänsyn ska 
tas till etiska bedömningar. Någon reglering finns inte heller i direktivet att be-
dömning ska tas till en hållbar utveckling, även om direktivet ska utgå från en hög 
miljöskyddsnivå. Att utsättningsdirektivet är grundat på artikel 95 i fördraget gör 
att det är svårt att frångå kraven i direktivet. Tanken med artikel 95 är att harmo-
niera och underlätta för den inre marknaden. En möjlighet att här reglera och göra 
gällande krav om särskild etisk hänsyn i den inhemska lagen kan inte ses som 
möjligt.  
 

                                                 
131 13:1 2 st MB. 
132 2001/18/EG preambeln (9). 
133 Se vidare prop. 1997/98:45 del 1, s 390 ff. 
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Eftersom det rör sig om direktiv är det, som tidigare sagts, upp till den enskilda 
staten att implementera målet med direktivet i den inhemska lagen. Det finns en 
möjlighet för Sverige att åberopa undantag enlig miljögarantin134 vid etiska hän-
syn. Landet som söker undantag enligt miljögarantin måste visa att de regleringar 
som landet vill behålla är nödvändiga, bevisbördan ligger på dem.135 För Sveriges 
del som reglerade etiska hänsyn redan innan inträdet i EU behöver ansöka om att 
få behålla strängare regler eftersom de redan fanns i den svenska lagstiftningen 
innan inträdet i EU. 
 
Som ovan nämnts är det svårt att åberopa undantag och Sveriges undantag är ännu 
inte prövat i domstol. Det borde vara svårt för Sverige att i domstol lyckas behålla 
sin starka hållning till den etiska hänsynen. Skulle myndigheten stoppa en verk-
samhet med hänvisning till den etiska hänsynen borde verksamheten kunna åbe-
ropa direkt effekt av utsättningsdirektivet. Kraven för att kunna åberopa direkt 
effekt borde ses som uppfyllda.136

 

                                                 
134 Se ovan 5.2.1. 
135 Se vidare Zetterberg, s 260. 
136 Se ovan 5.3.  
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8 Allmänna hänsynsreglernas förenlighet med 
utsättningsdirektivet 

 
I detta kapitel görs en analys om utsättningsdirektivet är överensstämmande med 
de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken och om inte, vad det är som 
skiljer dem åt.  
 
 

8.1 Kunskapskravet 2 § 
 
Enligt miljöbalken ska den som bedriver eller tänker bedriva en verksamhet besit-
ta den kunskap som behövs för att vidta skyddsåtgärder, begränsningar eller even-
tuella försiktighetsmått, för att undvika skador på människan eller miljön.137 Kra-
vet är allmänt hållet och svårighet kan uppkomma vid tillämpning av lagtexten. I 
propositionen nämns att den grundläggande tanken med kravet är att visa på vik-
ten av att tänka efter innan man handlar.138 I propositionen framkommer också att 
om det föreligger behov ska kunskap och erfarenhet inhämtas både inom Sverige 
men även utomlands. Egna utredningar och undersökningar ska också utföras i de 
fall verksamheten inte saknar betydelse för människors hälsa och miljön.139 Detta 
krav återfinns i 13 kapitlet 2 § miljöbalken. I utsättningsdirektivet krävs att man 
ska göra en miljöriskbedömning.140 Problemet här är, som tidigare nämnts, att 
bedömningen görs i en medlemsstat för att sen gälla inom hela gemenskapen. Det 
är här i stort sett omöjligt att kunna redogöra för alla de problem som kan tänkas 
uppkomma i de olika länderna. De allmänna hänsynsreglerna är inte fullt över-
rensstämmande med utsättningsdirektivet i fråga om kunskap för den som ska 
bedriva en verksamhet. 
 
 

8.2 Bästa möjliga teknik 3 § 1 st 
 
Kravet i miljöbalken är att de som utövar yrkesmässig verksamhet ska använda 
sig av bästa möjliga teknik. Helheten för en verksamhet ska bedömas och allt in-
kluderas i denna bedömning. Den bästa tekniken i lagstiftningen är den möjliga 

                                                 
137 2:2 MB. 
138 Prop. 1997/98:45 del 2, s 652. 
139 2:2 MB samt prop. 1997/98:45 del 2, s 14. 
140 Se ovan 6.3. 
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tekniken, här ska det ses att tekniken ska vara möjlig både ekonomiskt och tek-
niskt i branschen. Den ska även vara tillgänglig för marknaden. I bedömningen av 
bästa möjliga teknik ska även andra alternativa metoder tas upp. Vid exempelvis 
utsättning av en genmodifierad gröda ska man visa på alternativen, som exempel-
vis andra strategier för ogräsbekämpning. En avvägning vilka tekniker som med-
för minst miljöpåverkan ska göras.141 I utsättningsdirektivet nämns inget om krav 
på bästa möjliga teknik. Att svenska myndigheter och domstolar skulle kunna 
tillämpa den svenska regeln om bästa möjliga teknik torde inte vara möjligt i de 
fall Sverige ska godkänna en GMO för unionen eftersom det handlar om ett har-
moniseringsdirektiv. Sverige skulle emellertid kunna ställa vissa krav på en GMO, 
som ska användas i Sverige, enligt bästa möjliga teknik så länge det inte utgör 
förtäckta handelshinder eller diskriminering.  
 
 

8.3 Försiktighetsprincipen 3 § 2 st 
 
I utsättningsdirektivet har man valt att skriva att medlemsstaternas lagar ska när-
ma varandra i enlighet med försiktighetsprincipen.142 Försiktighetsprincipen är en 
av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och innebär att redan vid antagande 
att en verksamhet eller åtgärd kan leda till skada ska försiktighetsmått vidtas.143 
En minskning av bland annat natur- och kulturmiljöer och den biologiska mång-
falden ska hindras, motverkas och förebyggas.144 Idag vet man inte vilka följderna 
är vid utsläpp i miljön av GMO. Att GMO kan leda till minskning av natur- och 
kulturmiljöer eller den biologiska mångfalden torde räcka för att försiktighets-
principen ska träda in. I utsättningsdirektivet får försiktighetsprincipen en annan 
syftning än i miljöbalken eftersom de väljer att skriva att syftet är att närma med-
lemsstaternas lagar och andra författningar till varandra och att skydda männi-
skors hälsa och miljön. Det första syftet är enligt direktivet att få en harmonise-
ring av lagen gällande GMO i andra hand kommer skydd av människor och mil-
jön. Försiktighetsprincipen i Sverige har ett starkare skydd för människors hälsa 
och miljö än utsättningsdirektivet. 
 
 

                                                 
141 SOU 2000:103 bilaga 6, s 471 f. 
142 2001/18/EG artikel 1. 
143 2:3 MB. 
144 Prop. 1997/98:45 del 2, s 653.  
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8.4 Lokaliseringskravet 4 § 
 
Bland de allmänna hänsynsreglerna finns regleringar om lokalisering av en verk-
samhet. Platsen som ska väljas är den plats som innebär minsta intrång och olä-
genhet för människors hälsa och miljön.145 I utsättningsdirektivet stadgas att i 
miljöriskbedömningen kan uppgifter om lokalisering, avstånd till människor och 
betydelsefulla biotoper, skyddade områden, flora och fauna och så vidare beskri-
vas. Benämningen kan medför att man blir frågande till vad som egentligen be-
hövs tas upp i miljöriskbedömningen.146 Det finns således inget specificerat krav 
på övervägande angående lokalisering eller alternativ i utsättningsdirektivet som 
det finns i miljöbalken. Sverige skulle med hjälp av lokaliseringskravet kunna 
påverka inom vilka områden en GMO inte får tillåtelse. Framförallt ses här områ-
den som är skyddade områden enligt miljöbalken eller annan lagstiftning, som 
exempelvis naturskyddsområden.  
 
 

8.5 Ansvarhetsregeln 8 § 
 
Ansvarhetsregeln uttrycker ett tydligt reparativt ansvar för dem som bedriver eller 
har bedrivit en verksamhet eller åtgärd och som medfört skada eller olägenhet på 
miljön.147 Ansvarhetskravet är i enlighet med principen om att förorenaren beta-
lar. Omfattningen av ansvaret är kopplat till vad som ses som skäligt, här ska 
bland annat ses till hur lång tid som förflutit sedan föroreningarna uppstod.148 
Motsvarande regler om ansvar finns inte i utsättningsdirektivet.   
 
 

8.6 Skälighetsavvägning och Stoppregel 9 § 
 
De allmänna hänsynsreglerna omfattar även en skälighetsavvägning och stoppre-
gel. Vid en skälighetsavvägning får kravet på en verksamhet inte vara orimligt. 
Det ska vara en rimlig proportion mellan nyttan som skyddsåtgärden och försik-
tighetsmåttet medför i förhållande till kostnaden.149 Stoppregeln tillämpas vid 
exempelvis prövning eller tillsyn. Skadan eller olägenheten ska befaras leda till 

                                                 
145 2:4 MB. 
146 2001/18/EG artikel 4 punkt 2 samt bilaga III. 
147 2:8 MB. 
148 Michanek, Zetterberg, s 138. 
149 2:7 MB. Se vidare Michanek, Zetterberg, s 134 ff. 
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väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön.150 Genom miljöriskbedöm-
ningen kan en medlemsstat begränsa tillståndet om särskilda villkor är inskrivna. 
En motsvarighet till stoppregeln finns i utsättningsdirektivet. Här kan en med-
lemsstat tillfälligt begränsa eller stoppa GMO. Det måste dock finnas nya eller 
kompletterande uppgifter, vetenskapliga rön och som med välgrundade skäl utgör 
en risk för människors hälsa eller miljön. Det rör sig dock om ett tillfälligt stopp, 
för ett längre stopp krävs rådets godkännande.151  

 

 

8.7 Reflektion 
 
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken överrensstämmer till största delen inte 
med utsättningsdirektivet. Kraven enligt de allmänna hänsynsreglerna är mera 
långtgående än vad utsättningsdirektivet uttrycker. Kravet på att förorenaren beta-
lar borde ha införts i utsättningsdirektivet, eftersom det fungerar preventivt och 
skyddar mot framtida föroreningar som vi idag inte kan förutspå. Det har en stäv-
jande effekt eftersom ansvaret åvilar verksamhetsutövaren att vidta lämpliga åt-
gärder. Enligt artikel 95 i fördraget får Sverige inte införa strängare regler om de 
inte erhållit särskilt godkännande från kommissionen. De allmänna hänsynsreg-
lerna är tillämpbara på varje enskild prövning medan utsättningsdirektivet är till-
lämpligt vid en generell prövning.  
 
I de fall en GMO fått godkännande inom EU skulle Sverige kunna åberopa de 
allmänna hänsynsreglerna. Lokaliseringskravet är ett exempel på en allmän hän-
synsregel som skulle kunna åberopas. Sverige godkänner i dessa fall en GMO, 
emellertid inte inom vissa områden som exempelvis naturskyddsområden. Skulle 
Sverige inte godkänna en GMO som söker tillstånd inom unionen med åberopade 
av svensk miljörätt borde enskilda kunna åberopa direkt effekt av utsättningsdi-
rektivet gentemot den svenska staten som inte godkänner en GMO, i de fall kra-
ven är mer långtgående än utsättningsdirektivet. Genom Sveriges medlemskap i 
EU har man förbundit sig att följa de åtagande som kommer från unionen. Utsätt-
ningsdirektivet uppfyller de krav som behövs för att direkt effekt ska föreligga.152 
Direkt effekt är ett skydd för enskilda att kunna dra staten inför domstol om de 
inte uppfyller sina förpliktelser från EU.  
 
 

                                                 
150 2:9 MB. Se vidare Michanek, Zetterberg, s 139 ff. 
151 2001/18/EG artikel 23. 
152 Se ovan 5.3. 
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9 Synen på genteknik 
 
I följande kapitel beskrivs hur EU:s invånare ser på GMO, framförallt som livs-
medel. 
 
 

9.1 Konsumenten i EU 
 
Under de senaste tio åren har ett flertal forskningsprojekt inom EU gjorts för att 
kartlägga hur allmänheten ser på genteknik. Sammanfattningen av studierna är att 
det finns ett utbrett motstånd mot genmodifierade grödor och livsmedel, både i 
Sverige men även i Europa. Acceptansen gentemot genmodifierade läkemedel är 
desto större. Forskningsprojekten visade att allmänheten är oroliga för de ekolo-
giska konsekvenser som kan uppkomma. Det framkom att allmänheten ser på na-
turen enligt en viss ordning och människan har ett ansvar att behålla denna ord-
ning. En oro finns också angående säkerheten kring genteknik och eventuella 
okända biverkningar. Det framkom även att experter anser att det föreligger en 
svårighet att informera eftersom det råder en osäkerhet och många av riskerna är 
svårbedömda. Experter väljer hellre att avstå att utge information inom de områ-
den där de var osäkra. Allmänheten anser i sin tur att man hellre får information 
som är osäker än ingen information alls.153   
 
Att människan under lång tid använt sig av förädlingstekniker när det gäller djur 
och växter ses som naturligt och självklart. Medan man ser genteknik som något 
onaturligt och som är moraliskt förkastligt. Här kan nämnas att under de senaste 
200 åren har tekniken utvecklats och människan hyser utvecklingsoptimism och 
tilltro till tekniken. Inom genteknik stämmer inte detta eftersom skepsisen gent-
emot tekniken inom området är utspridd i samhället. En vanlig synpunkt i Wi-
becks egna forskning är att konsekvenserna av genteknik är svåra att förutse och 
människor anser att försiktighet och omtanke bör föreligga.154 Den lilla informa-
tion som finns om genteknik anses vara svår att hitta samtidigt som den är kom-
plicerad. Detta gör att människor tror att gentekniken utvecklas i smyg. Detta i 
samband med att processen vid genteknik inte kan ses med blotta ögat gör att 
många ser genteknik som något som smygs på människor utan att man får vetskap 
om det.155  
 
                                                 
153 Wibeck, s 19 ff. 
154 Wibeck, s 82 ff. 
155 Wibeck, s 135. 
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Människan ses som en fri individ och som själv ska få bestämma över sitt hand-
lande och val. Som konsument vill man göra sitt val baserat på kontroll och vet-
skap om varorna. Här kan man förespråka GMO eftersom valbarheten för konsu-
menten ökar, man kan välja mellan produkter som innehåller eller är fria från 
GMO. Samtidigt kan man argumentera emot detta eftersom GMO kan vara svårt 
att spåra och att valbarheten istället kan minska. Konsumenter kan också luras och 
mot sin vilja äta produkter som innehåller GMO.156 Kommissionen har yttrat att 
konsumenter och producenter ska få en valfrihet av vilken typ av produkt man 
föredrar. Kommissionen påpekar dock att det kan föreligga problem med inbland-
ning av GMO i GMO-fria produkter med tanke på de öppna landskapen. Lagstift-
ning och kostnadseffektiva åtgärder som överrensstämmer med EG-lagstiftning 
behövs för att reglera detta problem.157

 
 

9.2 Reflektion 
 
Att människan generellt är negativt inställd till GMO beror på ett flertal saker. 
Trots att vi under väldigt lång tid använt oss av växtförädling, där människan styr 
utgången ses det som vitt skilt från GMO. Det föreligger en stor skepsis på grund 
av den snabba utveckling som sker vilket medför att gemene man inte hinner följa 
med i utvecklingen. Att skaffa sig information kan vara svårt vilket ytterligare 
spär på osäkerheten. Tanken att det föreligger en risk att GMO kan spridas till 
naturen medför att många människor vill ta det säkra före det osäkra. Direktivet 
om utsättning grundas på att just försiktighet ska råda. Beslutet om märkning av 
GMO inom EU är ytterligare ett steg i rätt riktning. Det är upp till varje konsu-
ment att välja om man vill äta GMO eller inte. Problemet är dock att lantmännen i 
Sverige inte längre kan garantera att fodret till djuren är GMO-fritt och således 
kan man inte veta om kött, mjölk eller ägg innehåller GMO, eftersom ett djur som 
ätit GMO-foder inte behöver märkas.158  
 
För att lagstiftningen ska bli legitim måste den följa allmänhetens syn. Skulle all-
mänheten bli ännu mer negativt inställd skulle detta i slutändan framtvinga en 
ändring av lagstiftningen. Normerna i samhället ligger till grund för vårt handlan-
de och vilka tankegångar människor har och i många fall följer lagstiftningen 
normerna.159 I detta fall anses normen väga över för den negativa inställningen 
gentemot GMO. Att ha det i åtanke när man analyserar och förklarar uppkomsten 

                                                 
156 Wibeck, s 130  f. 
157 KOM(2006) 104 slutlig, s 2. 
158 Livsmedel i fokus, s 29. 
159 Hydén, s 14 f. 
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av regler är av intresse. Varför är människor är negativt inställda och vad behövs 
för att ändra detta synsätt, allt för att få en legitim lagstiftning som överrensstäm-
mer med samhällets syn på området.  
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10 Diskussion 
 
I detta sista kapitel sker en diskussion. 
 
Genom medlemskapet i EU och införandet av miljöbalken har Sverige under det 
senaste årtiondet genomgått stora förändringar och det har varit en omvälvande 
tid. Sverige har på grund av medlemskapet tvingats införa miljölagstiftning som 
stämmer överens med EG-rättens lagstiftning på miljöområdet, gentekniken är 
just ett sådant område som har sitt ursprung från gemenskapen. Problemet är när 
gemenskapen stiftar regleringar som ska följas av alla länder som är medlemmar 
och när en rättsakt inom miljörätten är grundad på artikel 95 som grund medför 
det att svårighet råder att frångå direktivet och införa strängare lagstiftning. Inom 
genteknikområdet vet vi idag inte vilka effekter det kommer att medföra fram-
över. Detta komplicerar debatten ytterligare. Här blir den grundläggande frågan 
om gentekniken går emot principen om en hållbar utveckling. Eftersom vi inte har 
klart för oss vilka effekter som följer av gentekniken kan man endast spekulera i 
frågan. 
 
Det råder en omfattande debatt angående påverkan på miljön, vilka etiska aspekter 
som ska ställas, om det är ekonomiskt försvarbart, politiska skiljaktigheter och så 
vidare. Dock mynnar alla frågor ut i just miljöfrågan. En sak är klar, om gentekni-
ken och GMO skulle leda till en minskad genetisk variation skulle detta medföra 
ekonomiska, vetenskapliga, etiska, religiösa och även estetiska konsekvenser. Vad 
som händer i framtiden är beroende på hur vi agerar, hur ska vi agera idag för att 
få den morgondag vi vill ha? Här spelar försiktighetsprincipen en viktig roll i be-
dömningen om en GMO ska få tillstånd eller inte. 
 
Sverige har i sin implementering av direktiven även lagt till att särskild etisk hän-
syn ska tas. Problemet är att detta inte finns i utsättningsdirektivet och direktivet 
är ett marknadsdirektiv enligt artikel 95, och avsteg får inte göras utan särskilt 
tillstånd. Sverige har således inte implementerat utsättningsdirektivet korrekt. Vid 
en eventuell tvist i domstol borde direkt effekt kunna åberopas. De svenska all-
männa hänsynsreglerna som också till tillämpliga på GMO, är betydligt strängare 
i sina krav än utsättningsdirektivet. I de fall Sverige inte godkänner en GMO som 
söker tillstånd inom unionen med hänvisning till de allmänna hänsynsreglerna 
eller annan lagstiftning som är mer långtgående än direktivet borde medföra att 
direkt effekt kunna tillämpas, vilket gör att den svenska miljöbalken tappar styrka.  
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I de fall en GMO har erhållit tillstånd borde Sverige kunna införa vissa restriktio-
ner för en GMO i exempelvis naturskyddsområden. På så sätt skulle Sverige kun-
na uppfylla en del av kraven i miljöbalken så länge de inte anses utgöra förtäckta 
handelshinder eller är diskriminerande. Detta har dock inte kommit upp till pröv-
ning och den praxis som kommer först kommer att ha stor betydelse för framtida 
utveckling. Sverige kan också begära undantag enligt miljögarantin. Forskningen i 
framtiden kan ju visa att GMO är farligare än vad vi vet idag och möjligheten att 
erhålla undantag kan bli större. De biologiska risker som är förenade med GMO 
måste utredas och övervägas noga. Det är viktigt att resurser läggs på effektforsk-
ning på området och inte bara forskning och utveckling av nya GMO.  
 
Många menar att GMO-grödor kan stoppa svälten i u-länderna. Samtidigt finns 
det rapporter om att de naturliga och lokala sorterna producerar större skördar än 
GMO-grödorna och att grödorna verkar bättre än vad de egentligen är.160 Samma 
sak föreligger i de fall en gröda skulle bli resistent mot bekämpningsmedel. Syftet 
är att minska besprutning vilket skulle leda till en minskning av kemikalier i natu-
ren. Problemet som kan uppkomma är att ogräset kan utveckla resistens mot 
ogräsmedlet, vilket endast skulle leda till att besprutningarna skulle öka. Detta 
skulle leda till ett kemikalieberoende som inte är förenligt med miljöbalkens mål 
om en hållbar utveckling. GMO skulle också kunna leda till en ljusare framtid. 
Genom minskade utsläpp och växter som görs mindre känsliga mot värme, torka 
eller kyla. Detta skulle leda till en ljusare framtid både för u-länderna som ofta har 
problem med torka och värme, men även för i-länderna som skulle få minskade 
utsläpp. Detta är den stora stötestenen när det gäller GMO, att man idag inte vet 
vilka konsekvenserna blir i framtiden. 
 
Frågan återstår, om GMO kommer att uppfylla målet med miljöbalken – en håll-
bar utveckling?  
 
 
 
 

                                                 
160 Se vidare Miljöaktuellt, s 15 ff. Den lokala sötpotatisen i Kenya gav betydligt större skördar än 
den genmodifierade. Riset som fick namnet ”gyllene riset” när det först introducerades på grund av 
sin tillsats av A-vitamin vilket skulle ge mat samtidigt som det skulle förhindra sjukdomar som 
beror på vitaminbrist. Problemet var att för att få i sig det dagliga behovet av A-vitamin behövde 
ett barn äta 8-10 kilo ris per dag. 
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