
GMO-lagstiftningen i Sverige och EU

Frihandelns regler vs. miljö- och hälsoskydd

Johanna Jönsson

Rättsvetenskap, kandidat 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



Sammanfattning 

Syftet med denna rapport har varit att beskriva och undersöka GMO-lagstiftningen i EU och 

Sverige och hur denna påverkas av gällande frihandelsavtal samt kan komma att påverkas av 

frihandelsavtalet TTIP, mellan EU och USA. Frågan är huruvida det föreligger en risk att TTIP-

avtalet, om det träder i kraft, kan leda till att mer GMO-produkter hamnar på EU:s marknad 

samt att den strikta lagstiftning som råder påverkas. Den rättsdogmatiska metoden har använts 

och material har därmed införskaffats från källor såsom doktrin, förarbeten och lagtexter. I de 

fall där dessa källor inte räckt till, har information hämtats från relevanta myndigheters hemsi-

dor och nyhetsuppdateringar. Trots att EU framhållit att avtalet inte kommer att påverka EU:s 

syn på hälso- och miljöskyddsfrågor så råder ännu en skepticism bland konsumenter, jordbru-

kare och miljöorganisationer. Dessa pekar på att det ännu råder stora oklarheter kring avtalets 

utformning och att det kan finnas en dold agenda. Den nya politiska uppkomna situationen, 

med Donald Trump som USA:s nye president kan även komma att påverka utgången av TTIP. 

Kanske blir det inte något avtal alls alternativt att avtalet kommer modifieras om ordentligt.  
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1 Presentation 

1.1 Inledning  
GMO står för genmodifierade organismer och är ett ämne som länge varit på tapeten och omdis-

kuterat bland människor. De allra flesta har en åsikt om ämnet, då det rör sig om något som 

berör oss alla, nämligen livet själv. Med GMO som bioteknik kan vi idag ändra arvsmassan och 

föra över önskvärda gener till djur och växter. Vi kan exempelvis göra så att växter tål kyla 

bättre eller så de blir resistenta mot bekämpningsmedel. Det finns alltså en massa tillgångar att 

utnyttja med hjälp av tekniken, samtidigt som ämnet ställer oss inför en etisk grundläggande 

fråga. Hur mycket är människan egentligen berättigad att förändra naturen och vet vi verkligen 

hur GMO påverkar den? En fasa finns inför en eventuell påverkan på den biologiska mångfal-

den genom att gener kommer ut i naturen och sprider sig.  

 

I EU råder trots att tekniken idag har flera år på nacken, en restriktiv hållning och syn på GMO. 

Vilket uttrycker sig genom en strikt lagstiftning, där endast en GMO-gröda är tillåten inom EU 

och där tillstånd krävs för att få utnyttja tekniken. Försiktighetsprincipen tillämpas på området, 

vilket innebär att GMO enbart får tillåtas då det finns vetenskapliga belägg för att det inte finns 

några risker med verksamheten. På andra håll i världen har man däremot en mer avslappning 

inställning till tekniken. I USA är GMO mer etablerat och allmänt accepterat bland både jord-

brukare och konsumenter. 

 

Förhandlingar pågår mellan EU och USA kring utformandet av det så kallade TTIP-avtalet 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership). Ett avtal som ska minska de icke-tariffära 

handelshindren, vilken innebär att förbättra handeln genom att ta bort onödiga hinder i form av 

olika regler och standarder. Idag är redan tullavgifterna väldigt låga mellan parterna. Man fo-

kuserar alltså på att harmonisera regelverken där de utgör onödiga hinder. Men många ställer 

sig negativa till avtalet och menar att det kommer att leda till att EU:s höga standarder när det 

gäller hälso- och miljöskydd kommer att rubbas. I så fall kan detta leda till att alltfler GMO-

produkter kommer in på den europeiska marknaden från USA. EU-kommissionen menar att 

avtalet inte kommer att medföra en påverkan på dessa regelverk, samtidigt som det råder det en 

hel del oklarheter och frågetecken kring vad avtalet egentligen kommer leda till. Den nyupp-

komna politiska situationen, där Donald Trump valts till USA:s nästa president kan också 

komma att påverka utgången av avtalet, då Trump under sin kampanj ställt sig negativ till fri-

handelsavtal. 

 

1.2 Syfte  
I denna uppsats redogörs för Sveriges och EU:s lagstiftning och syn på GMO. EU håller höga 

standarder när det gäller miljö och hälsoskydd och frågan är hur detta påverkas av frihandels-

avtal och det nya frihandelsavtalet TTIP som är under förhandling. Den nyuppkomna politiska 

situationen kan dock tänkas medföra att avtalet läggs på is eller modifieras om. Arbetet vägleds 

av följande frågeställningar: 

 

 Hur ser den lagstiftning som reglerar GMO ut i Sverige och EU? 

 

 Hur kan hälso- och miljöskydd komma att påverkas av frihandelns regler och bestäm-

melser; kommer TTIP-avtalet, om det träder i kraft, att leda till försämrade säkerhets-

standarder när det gäller miljö och hälsoskydd i EU? 

 

 Kan avtalet leda till att EU tvingas acceptera GMO på marknaden?  



 

1.3 Metod  
Den rättsdogmatiska metoden kommer användas i den mån som dess material kan ge svar på 

frågeställningarna. Materialet kommer därmed införskaffas från adekvata källor såsom doktrin, 

lagtexter och förarbeten. Dessa källor kan dock inte ge svar på alla frågeställningar, då TTIP 

ännu är något som är under förhandling och inte lagstadgat. Därmed kommer även information 

hämtas från relevanta myndigheter inom området i form av rapporter och nyhetsuppdateringar. 

  



2 Genteknik 

Genmodifiering används idag inom forskning när det gäller allt från människan till mikrobio-

logiska organismer.  Förkortningen GMO står för genmodifierade organismer och denna form 

av teknik bidrar till ständigt nya upptäckter. GMO innebär att det genetiska materialet, har blivit 

förändrat på ett sätt som inte kan ske genom naturlig utveckling. Denna form av teknik används 

idag på många områden, exempelvis vid framställning av läkemedel och för att förändra djur 

och växtarters egenskaper. Man har lyckats förändra möss och lax och grödor såsom potatis, 

raps och sockerbeta med hjälp av biotekniken.  

Vad GMO handlar om är alltså överflyttandet av önskvärda gener från en art till en annan, för 

att få fram en så bra avkastning som möjligt inom växtodlingen. Med hjälp av tekniken skapar 

man nya mer önskvärda egenskaper till en viss sort växter eller djur.  

GMO handlar om att förändra arvsmassan på ett sätt som inte kan ske naturligt. Användningen 

av GMO har både positiva och negativa aspekter, på den biologiska mångfalden. Man kan med 

tekniken exempelvis göra grödor resistenta mot en växtsjukdom, så att man inte behöver an-

vända sig av samma mängd bekämpningsmedel. En negativ effekt är att främmande gener kan 

komma ut i naturen och att andra organismer kan skadas. 1 

2.1 Utvecklingen över tid 
Gener har sedan livets uppkomst varit något som varit i förändring, vilket har lett till att livs-

formerna ständigt har förändrats. Vid produktionen av en cell, så kopieras arvsanlaget hos en 

biologisk varelse. Denna kopiering sker dock inte alltid som den ska, vilket leder till föränd-

ringar hos cellerna. Detta fenomen är vad som lett till att vi idag har en hel uppsättning av olika 

variationer och en bredd mångfald av olika livsformer i världen.  

Människans strävan efter att maximera nyttan och vinsten har lett till att vi letar efter de bästa 

djuren att avla på och de bästa fröna att odla på. Växter började korsas för att få fram bästa 

möjliga odlingsförutsättningar, med en så hög avkastning och så önskvärda egenskaper som 

bara var möjligt. Detta är vad som kallas för traditionell förädling, att korsa arter på naturlig 

väg för att skapa en önskvärd avkomma. Under 1900-talet kom människan att upptäcka nya sätt 

att påverka förändringen på arvsmassan hos olika arter och påskynda utvecklingen. Genom att 

använda sig av olika kemikalier, som man besprutade växter med, kunde man skapa mutationer. 

Det vill säga förändringar i generna hos en art. 

Vad denna jakt på den ultimata genuppsättningen sedan har lett till, är utvecklingen av GMO 

som bioteknik. Den stora skillnaden och förändringen som teknikutvecklingen har inneburit om 

man jämför med traditionell förädling är stor. Med den nya biotekniken är man inte längre 

begränsad till enbart den genuppsättningen som finns inom en art, eller som kan ske via mutat-

ion. Man kan nu även förflytta önskvärda gener från en art till en annan. De mest önskvärda 

generna kan plockas ut för att sedan placeras i en annan växt eller djur som man önskar ska 

besitta de egenskaperna. 2 

                                                           
1 Naturvårdsverket: Genetiskt modifierade organismer i Sverige. 
2 Formas Fokuserar, s. 30 



2.2 Synen på GMO  
Gentekniken har idag ett par årtionden på nacken, vilket lett till att tekniken på vissa håll ses 

som erkänd och allmänt accepterad. Men på andra håll, råder ännu skepticism, bland annat hos 

en stor grupp konsumenter och jordbrukare. 3 GMO-odling sker ännu inte kommersiellt i Sve-

rige. Det odlas däremot exempelvis majs och potatis i fältförsök på ett tjugotal platser i Sverige 

i varje år. Försöksverksamhet förekommer även i växthus och laboratorier. 4 

GMO som bioteknik inom jordbruket råder det ännu motvilja emot och en restriktiv hållning i 

Sverige och EU. Tydliga skillnader finns mellan EU:s och USA:s inställning, där USA har en 

mer avslappnad och accepterande inställning till användandet. 

Vad som gjort tekniken så utmanande, är att den upphävt de naturliga artspärrar man tidigare  

haft som begränsat överföringen av gener mellan olika arter. Inom växtförädlingen har GMO 

lett till spektakulära, tidigare helt otänkbara genombrott. Som att kunna använda sig av gener 

från arktiska fiskar för att skydda växter från frost. Motreaktionerna kom fort efter teknikens 

intågande, från olika miljöorganisationer och konsumentgrupper vilket lett till låsta positioner 

som i princip ser likadana ut idag som för 10-15 år sedan. GMO inom lantbruk är ett ämne som 

berör och är ett angeläget ämne för alla, då det handlar om ett så primitivt ämne som mat. 

Däremot inom skogsforskningen har exempelvis biotekniska satsningar inte väckt några direkt 

starka reaktioner.5 

Varför man inom lantbruket har önskat att förändra arter, är för att göra de mer motståndskraf-

tiga mot skadedjursangrepp och sjukdomar. I andra fall har man velat ändra generna för att göra 

växter mindre känsliga mot olika typer av bekämpningsmedel. Det sistnämnda har väckt en hel 

del kritik, då man menar att detta leder till att man låser fast jordbruket ytterligare vid använ-

dandet av skadliga bekämpningsmedel, som påverkar naturen negativt. Man menar att detta inte 

går hand i hand med en hållbar utveckling.6 

Andra aspekter på GMO-användandet finns dock ännu, vilka leder till att frågan lär fortsätta att 

vara omstridd. GMO ses som ett verktyg för bedrivandet av industriellt lantbruk, bland många 

lantbrukare, framförallt bland ekoodlarna, där man blivit alltför beroende av varor såsom be-

kämpningsmedel och handelsgödsel och de leverantörer som står för dessa varor. GMO i sig 

har även aktiverat andra frågor, däribland patentfrågan. Bioteknikföretagen kan ta patent på nya 

växter som man skapat och dess egenskaper som man uppnått genom genöverföringen. Detta 

leder i sig till en stark position mot andra konkurrenter och den konventionella och traditionella 

växtförädlingen. 

2.3 Jordbrukare och konsumenter i EU 
På det medicinska området har GMO fått grönt ljus i Europa redan från start, medan det gäl-

lande en form av bioteknik i växtförädlingen varit omtvistad sedan början.  Lantbrukare i 

Europa är än idag avvaktande. De egenskaper tekniken kan skapa, såsom herbicidtolerans och 

insektstolerans har inte hängt ihop med en direkt konsumentnytta. Tekniken kunde visserligen 

ge ekonomiska vinster för lantbrukarna, men detta vägdes mot risken att skada förtroendet 

gentemot konsumenterna. En rädsla att bli alltför beroende av företagen som utvecklat de nya 

                                                           
3 Jordbruksverket: GMO i Sverige, EU och världen, s. 2 
4 Jordbruksverket: GMO i Sverige, EU och världen,  s. 15 
5 Jordbruksverket: GMO i Sverige, EU och världen,  s. 3 
6 Michanek och Zetterberg, s. 309 



sorterna fanns också. För den största andelen av lantbrukarna i Europa har nackdelarna övervägt 

och man har ställt sig restriktiva till tekniken.7 

Ett annat tänkbart hinder för ett genombrott av tekniken i Europa kan tänkas vara den bristande 

efterfrågan för GMO, som rått både bland konsumenter samt lantbrukare. Ett så kallat morato-

rium, tillfälligt stopp rådde mellan 1999-2003 i Europa när det gällde marknadsgodkännanden, 

vilket påverkat etablerandet av tekniken ytterligare. En uttalad oro finns dock från EU-kom-

missionen som har en rädsla för att Europa ska halka efter övriga världens utveckling, på forsk-

nings och jordbruksområdet. Detta har resulterat i att kommissionen skapat en vision ”Plants 

for the Future” till 2025, tillsammans med bioteknikindustrin i Europa. Vilket gett upphov till 

olika forskningsprojekt.8 

Opinionsmätningen som har gjorts under 2000-talet, bland svenska bönder och konsumenter 

har dock visat av vi går mot en ökad acceptans av GMO. Förklaringen till detta kan ligga i att 

trots att en stor GMO-odling används globalt så har det inte gett något upphov till starka och 

betungande larmrapporter. Därmed kan rädslan ha minskat inför allvarliga konsekvenser till 

följd av ett användande av tekniken. Även att djurböndernas kostnader för importerade foder-

varor kan tänkas stiga om man väljer att utestänga GMO-produkter kan vara en betydelsefull 

faktor. Andra frågor har även fått ett större fokus vilket har lett till att GMO-frågan har fått 

konkurrens och fått stå lite i skuggan för sådana större frågor och hot, såsom klimathotet.9 

Att GMO-odling ännu inte fått kommersiellt genomslag i Sverige, kan man  utöver de EU-

faktorer som påverkat, även hitta andra aspekter på varför. Såsom att de EU-godkända sorterna 

som skulle kunna tänkas vara lämpliga för våra breddgrader är ytterst få. Idag finns enbart en 

godkänd gröda inom EU, en majssort.10 

2.4 Den globala utvecklingen  
Globalt sett har ökningen av GMO-odling gått otroligt fort. Mellan åren 2002-2006 kan man se 

en ökning på 71% och utvecklingen ser inte ut att avstanna. Transnationella företag har främst 

drivit GMO-teknikens utveckling. Men även den kinesiska regeringen har lagt stora summor 

på forskning kring biotekniken, med en vision att gå om USA samt västeuropeiska företag. 

Även andra länder har hakat på denna trend, såsom Indien, Vietnam och Filippinerna.11 

 

I USA och Kanada har lantbrukarna satsat på GMO-sorter. Den kommersiella odlingen började 

1996 och har växt snabbt sedan dess. GMO-grödor odlades globalt på 102 miljoner hektar år 

2006. En förklaring till detta kan vara att ländernas lantbrukare har haft ett tätare band till de 

biotekniska företagen. En fundamental skillnad i synen på lantbruk råder också när man tittar 

på USA respektive EU, där nordamerikanska lantbrukare tenderar att ha ett mycket starkare 

lukrativt syfte med sin verksamhet. Detta ger sig uttryck på många vis, i USA använder man 

sig rutinmässigt av antibiotika och hormoner inom kött och mjölk-industrin. Ett användande 

som ses som helt otänkbart inom EU.12  

  

                                                           
7 Jordbruksverket: GMO i Sverige, EU och världen, s. 3 
8 Jordbruksverket: GMO i Sverige, EU och världen, s. 1 
9 Jordbruksverket: GMO i Sverige, EU och världen, s. 3 
10 EU-upplysningen: Försäljning och odling av GMO-produkter i EU.  

 
11 Jordbruksverket: GMO i Sverige, EU och världen, s. 11 
12 Jordbruksverket: GMO i Sverige, EU och världen, s. 3 



3 Internationella överenskommelser 

På det internationella planet har ett antal internationella överenskommelser upprättats. Både när 

det gäller bevarandet och skyddet av djur, miljö- och växtliv och en hållbar utveckling, samt 

när det gäller främjandet av en fri och öppen handel. Dessa avtal kan ibland ha oförenliga syften, 

då de strävar mot två olika håll. Den ena att förhindra negativa effekter på miljön och den andra 

att främja ekonomiska intressen och en öppen handel. 

3.1 WTO 
WTO är en förkortning för World Trade Organisation (Världshandelsorganisationen). Det är en 

internationell organisation som sköter arbetet kring regler för internationell handel. Organisat-

ionen har 164 medlemsländer och fungerar som ett förhandlingsforum för förhandling om ge-

mensamma regler, i syfte att skapa bättre handelsmöjligheter mellan länderna. Denna organi-

sation bildades år 1995 och har sin grund i det handelssystem som trädde i kraft 1948, det 

allmänna tull och handelsavtalet GATT. 

 

Inom WTO finns det två avtalssorter, multilaterala och plurilaterala avtal. I de plurilaterala av-

talen har bara en del av medlemsländerna ingått, medan i de multilaterala avtalen återfinns alla 

medlemsländer i organisationen. WTO:s funktioner är bland annat att administrera ett tvistlös-

ningssystem och att granska ländernas handelspolitik samt att samarbeta med andra internat-

ionella organ för att stärka och främja samstämmigheten. De övergripande målen för organisat-

ionen är att skapa ökad levnadsstandard, full sysselsättning och effektivt resursutnyttjande, i 

enlighet med principen om hållbar utveckling. Detta ska åstadkommas genom gynnsamma han-

delsarrangemang som är ömsesidiga. Ökad handel ska verka som ett medel för främjandet av 

en hållbar ekonomisk utveckling i länderna. För att uppnå dessa mål arbetar organisationen med 

tre grundläggande uppgifter. Såsom att skapa ett regelverk för handel, strävan efter en friare 

världshandel och att upprätthålla processer för att kunna lösa handelskonflikter objektivt och 

opartiskt.  

 

WTO är demokratiskt och varje medlemsland har oavsett sin storlek, en röst när beslut ska 

fattas. Dock kan mindre länder, precis som i andra internationella organisationer, ha mindre 

inflytande än de stora länderna. När förhandlingar sker så sker de vid så kallade förhandlings-

rundor. Dessa är perioder då länderna träffas under en regelbunden period, med mål om att 

komma fram till nya överenskommelser.13 

 

USA tillsammans med Argentina och Kanada har drivit en tvist mot EU, inom WTO. Den så 

kallade ”GMO-tvisten”, detta under åren 1999-2006. EU kom att förlora denna tvist som avslu-

tades med Kanada och Argentina, men aldrig med USA. Slutsatsen blev att medlemsländernas 

förbud saknade stöd av riskvärderingar och att försiktighetsprincipen inte kunde åberopas för 

att försvara dessa nationella förbud och att principen inte kan stå över SPS-avtalets regler. EU 

har ännu inte implementerat panelutslaget fullt ut och vissa medlemsländer fortsätter motsät-

tandet mot nya GMO-godkännanden. 14 

 

3.2.1 GATT-avtalet 

GATT är en förkortning för General Agreement om Tariffs and Trade, vilket på svenska över-

sätts till det allmänna tull och handelsavtalet. Avtalet reglerar det multilaterala systemet, när 

                                                           
13 Kommerskollegium: En organisation för världens handel.  
14 Kommerskollegium: Hälsoskyddsreglerna i TTIP, s. 20 



det gäller handel med varor, och bygger på två WTO-principer: mest gynnad nationsprincipen 

(MGN) och nationell behandling.  

I GATT:s artikel I regleras MGN och den handlar om att när en WTO-medlem gör handelsför-

måner till ett annan, exempelvis sänker tullavgifterna, så ska denna förmån gälla för alla med-

lemmar. Detta är för att förhindra favorisering av vissa medlemmar, när det gäller import och 

export av varor.  

I artikel III regleras principen om nationell behandling. Denna handlar om att importerade samt 

inhemska varor, alltid ska behandlas på samma sätt när det gäller beskattning och andra regle-

ringar. Medlemmarna får dock göra undantag mot dessa principer. Exempel på när ett undantag 

får ske kan vara när ett land inför handelshinder för att kunna skydda människors, djur och 

växters liv och hälsa. Artikel nummer XX innehåller kriterierna som måste vara uppfyllda för 

att få införa en sådan åtgärd. Åtgärderna får aldrig ha en diskriminerande verkan eller vara ett 

förtäckt handelshinder. Denna allmänna undantagsregel förtydligas i SPS och TBT-avtalen.15 

3.2.2 SPS-avtalet 

WTO upprättade, med syftet att skapa en balans mellan länders hälsoskyddsintressen och en fri 

och öppen handel, SPS-avtalet. Vilket behandlar sanitära och fytosanitära (SPS) frågor. Avtalet 

började gälla år 1995, i samband med WTO:s bildande. Att utformandet av ett gemensamt re-

gelverk behövdes när det gällde hur länderna skulle få utforma en nationell hälsoskyddslagstift-

ning stod då klart. Detta för att länderna inte skulle använda sådana regler i onödigt hög ut-

sträckning, som skulle kunna påverka handeln och de ekonomiska intressena negativt. 16 

 

Världens handelspolitik går i många fall ut på att sänka tullavgifterna. Detta kan leda till att 

länder försöker skydda sina egna producenter mot importkonkurrens genom andra sätt. Det är 

svårt att avgöra vilka tekniska regler som är motiverade till skydd för hälsa, djur och växtlivet 

och vilka som enbart används som en ursäkt för att kunna skydda sina egna produkter. Lös-

ningen på detta fastslogs i form av detta avtal, där grundstommen är att allt ska vara vetenskap-

ligt motiverat. 

 

I dagsläget är 164 länder anslutna till avtalet. Avtalet utgår från att varje land ska ha rätt att 

vidta de åtgärder som anses nödvändiga till skydd för människors, djur- och växters liv och 

hälsa. Detta ska inte kunna bli ett skäl att skapa irrelevanta handelshinder och därför gäller ett 

antal grundläggande principer. Åtgärderna som vidtas ska alltid bygga på vetenskapliga grun-

der, det måste finnas som stöd för den tänkta åtgärden. Orättfärdig diskriminering mellan länder 

som har likartade förhållanden är förbjudet. Enbart då skäl för att behandla länder olika finns, 

är det tillåtet.  Utöver detta får åtgärden heller inte hindra handeln mer än vad som är att betrakta 

som nödvändigt. Exempelvis om man kan uppnå tillräckligt skydd genom att behandla produk-

ter på ett visst sätt, får ett land inte gå så långt att istället förbjuda importen. Större åtgärder än 

nödvändigt får alltså inte vidtas. Strävan är att ländernas SPS-regelverk ska vara så lika 

varandra som är möjligt. Internationella riktlinjer, standarder och rekommendationer ska helst 

tillämpas när reglerna utformas. Detta för att underlätta och göra det så smidigt som möjligt för 

länderna att kunna uppfylla varandras regler vid exempelvis import. Att införa strängare regler 

än den internationella standarden är tillåtet, då det går att visa att det finns vetenskapliga belägg 

för reglerna.  
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Man strävar också efter ekvivalens. Med detta menar man att länderna erkänner varandras kon-

troller som likvärdiga med de egna. Huvudsyftet är att de uppnår samma skyddsnivå, inte att de 

behöver vara exakt likadant utformade. När detta system fungerar så kan det öka de ekonomiska 

vinsterna. Detta kräver att importlandet verkligen litar på att exportlandet tillämpar kontroller 

och använder sig av metoder som ger likvärdigt skydd som det egna. Ekvivalens är motsatsen 

till harmonisering, som innebär att man öppnar upp för att länder ska kunna vidta olika SPS-

åtgärder istället för att sträva efter att göra exakt likadant. 

 

Ett centralt begrepp i avtalet är riskbedömning. Alla SPS-åtgärder som går utanför internation-

ella standarder, måste bygga på vetenskapliga rön som går att återfinna.  Riskanalysen måste 

vara konsekvent, det räcker inte alltid med vetenskapliga belägg. Olika risker ska bedömas på 

ett så likt sätt som möjligt. Detta för att undvika att ett importland exempelvis ska kunna var 

mera tillåtande mot en produkt man gärna importerar och mindre tillåtande mot en annan som 

skulle kunna tänkas konkurrera ut inhemska produkter. Enda undantaget som finns mot kravet 

på vetenskapliga belägg, är då det inte finns tillräckligt med sådan vetenskap. Då får länderna 

vidta åtgärder på den informationen som finns att tillgå. Denna form av rätt är dock endast 

tillfällig, landet är sedan skyldig att leta efter mer vetenskapligt underlag och ska sedan se efter 

sina regler efter en tid. 

 

Regionalisering är en viktig princip inom EU. Den handlar om att enbart begränsa handeln på 

den region som påverkas. Om en region blivit smittad och det finns risk för spridning av sjuk-

domar, ska restriktionen endast gälla den berörda regionen. Syftet är att inte begränsa handeln 

mer än vad som är nödvändigt. Denna princip är extra viktig för EU, som ofta betraktas som en 

enhet än flera separata stater. En icke-fungerande regionalisering, kan leda till att Sverige ex-

empelvis inte kan exportera sina produkter, på grund av ett sjukdomsutbrott i Frankrike. 

 

När det gäller ländernas regelverk så ska transparens gälla. För att länderna ska kunna uppfylla 

varandras regler vid handel, så krävs det att länderna informerar varandra om sitt regelverk och 

eventuella ändringar inom detta. SPS- avtalet innehåller bestämmelser om hur länderna inom 

avtalet ska hålla varandra informerade.  

 

Vid oenighet mellan länderna, kan frågan tas upp i SPS-kommittén som löser många problem. 

På detta vis kan många problem lösas, innan de får mera påverkande konsekvenser för handeln.  

 

När länder inför regler som inte bygger på internationella standarder ska dessa alltid meddelas 

i god tid. De andra länderna har rätten att kommentera reglerna innan de införlivas och berört 

land ska ta hänsyn till dessa kommentarer. Vid frågor ska alla länder ha sin egen kontaktpunkt 

dit alla länder kan vända sig vid frågor på SPS-området.17 

 

3.2.3 TBT-avtalet 

TBT-avtalet står för Technical Barriers to Trade och är ett avtal inom WTO. Avtalet har till 

syfte att verka förebyggande och begränsande för onödiga tekniska handelshinder. Avtalet om-

fattar alla medlemsländer i WTO och innehåller bestämmelser som länderna ska utgå och rätta 

sig efter vid utarbetning, fastställande och tillämpning av tekniska föreskrifter, förfaranden och 

standarder. Genom att parterna i avtalet tidigt får information om kommande tekniska regler 

och kan lämna synpunkter om dess utformning, så kan tekniska handelshinder förebyggas. Efter 

att en ny regel anmälts, måste det gå tre månader innan den får antas. 
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Medlemmarna ska i enlighet med avtalet upprätta upplysningscentraler som kan lämna de andra 

länderna information på begäran, om tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden. I Sve-

rige har vi Kommerskollegium som upplysningscentral. Myndigheten har ansvar för anmäl-

ningsprocedurerna och deltar på TBT-kommitténs möten. De bevakar även förslag till tekniska 

föreskrifter, som har anmälts av andra länder enligt TBT-avtalet. Detta som en del av arbetet 

med att förebygga onödiga handelshinder. Kommerskollegium sprider även viktig information 

till andra relevanta myndigheter om nya förslag och reaktioner på de förslag kommissionen och 

andra länder kommit med.18 

3.3 Konventionen om biologisk mångfald 
År 1992 kom konventionen om biologisk mångfald, som har till syfte att skydda den biologiska 

mångfalden. I Artikel 2 i konventionen definieras mångfald som: 

”Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive organismer 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 ekosy-

stem.” 19 

Konventionen blev framarbetad inom FN-systemet och undertecknades under FN:s Rio konfe-

rens 1992 och trädde i kraft året därefter. 20 Diskussionerna kring konventionen kom sedan 

främst att handla om GMO, snarare än bevarande av mångfald i sig. Frågan ställdes huruvida 

länderna ska ha rätt att förbjuda eller helt och hållet stoppa handel och varor som innehåller 

GMO. 21 

3.3.1 Cartagenaprotokollet 

År 2000 kom Cartagenaprotokollet att antas, som en följd av konventionen om biologisk mång-

fald. Cartagenaprotokollet är ett internationellt protokoll som EU är en del av. Detta är placerat 

under konventionen om biologisk mångfald. Protokollet har till syfte att skydda den biologiska 

mångfalden samt människors hälsa. Det innehåller väldigt komplicerade bestämmelser kring 

överföring av Living modified organisms (LMO), så kallad levande GMO mellan länderna. Det 

vill säga exempelvis frön, som majskorn och sojabönor. Länderna kan alltså fatta beslut att 

stoppa importen av LMO om man befarar att det medför risker för mångfalden och hälsan. 

Försiktighetsprincipen ger också rätt att ställa krav även då fullständiga vetenskapliga bevis 

saknas. Protokollet utgår ifrån minimiregler och de medverkande länderna kan därmed anta en 

strängare lagstiftning där så önskas, så länge de är förenliga med protokollets skyldigheter. 

Förhållandet till WTO:s frihandelsavtal är oklart.22  
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4 EU-rätten  

EU-direktivet om avsiktlig användning av GMO (utsättningsdirektivet) är ett marknadsdirektiv, 

vilket gör att medlemsländerna har svårt att avvika från dess regler. Detta direktiv innehåller en 

rad förebyggande åtgärder och har formats utifrån ett försiktighetstänkande. Det innehåller trots 

det en frihandelsklausul, som gör att medlemsländernas rätt att själva förhindra import som är 

GMO-baserad är begränsad, så länge det uppfyller direktivets krav. Detta system har fått en hel 

del kritik från medlemsländerna vilket medförde att det rådde ett moratorium, när det gällde 

godkännande av nya GMO-utvecklingar inom EU. Detta moratorium ledde till en slags strejk 

där ett antal av medlemsländerna deklarerade att man inte skulle godkänna några fler GMO-

produkter fören regelverket gjordes om. En del länder ville gå så långt att man förbjöd vissa, 

redan godkända GMO. Detta har lett till förslag från kommissionen att medlemsländerna själva 

ska få fatta beslut att förbjuda eller begränsa viss GMO-odling på etiska grunder.23  

4.1 EU:s strikta regelverk 
När GMO började användas som teknik på bakterier under 70-talet så fanns det en utbredd oro 

över riskerna. På 80-talet fanns samma oro när gentekniken etablerades på växter. Resultatet av 

detta blev att ett strikt regelverk sattes upp samt att mycket arbete lades på forskning kring 

området. Lagstiftarna hade som tanke, att när forskningen kunde påvisa de verkliga riskerna 

skulle det agera vägledande för tillståndsprocessen. Idag har miljarder lags ned på forsknings-

arbetet som ska utreda riskerna med GMO-växter. Slutsatsen av arbetet är att ingen av de risker 

man har befarat har visat sig vara verkliga. Trots det fortsätter regelverket att vara strikt inom 

EU och har till och med blivit striktare.24 

 

EU:s regelverk kring GMO är tydligt väldigt strikt. Vilket en del kritiker ser effekten av i form 

av en ordentlig stoppkloss, som lett till att tekniken inte kan ta sig framåt. Detta fastställs na-

turligt genom den statistik som återfinns gällande jordbruk. Av GMO-odlingen under 2006 stod 

EU för 68 000 hektar, vilket motsvarar 0, 0067% av det totala. Kritiker pekar på att EU i hög 

mån låtit sig styras av den lilla upproriska miljörörelsen. Här kan även tullvänliga motiv ligga 

bakom den restriktiva GMO-framtoningen, hävdas från amerikanskt håll. Det vill säga att man 

vill skydda varor som produceras i det egna landet mot konkurrens från andra länder, genom 

olika handelshinder såsom tullar och importavgifter.25 

 

Odling eller försäljning av GMO regleras av EU-övergripande bestämmelser. Tillstånd krävs 

för odling men även för import av LMO. När det däremot är fråga av import utan levande GMO, 

som majsmjöl eller bomullstyg krävs inget tillstånd. Hade det däremot varit en situation där 

majsmjölet ska användas som livsmedel eller foder så kräver användandet ett tillstånd. 

 

Vid bedömning av ärenden är alla medlemsländer i EU engagerade och gör sina egna riskbe-

dömningar. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) gör även en egen bedöm-

ning. Jordbruksverket gör en konsekvensbedömning och lämnar sitt yttrande till regeringen som 

sedan fattar beslut om Sveriges ståndpunkt i det enskilda fallet. EU-länderna röstar och fattar 

beslut om godkännande, villkor och eventuell miljöövervakning. Har en GMO blivit godkänd 

inom EU gäller detta sedan för alla medlemsländerna.26 
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Innan ett sådant tillstånd utfärdas har dock alla medlemsländer först rätten att framföra eventu-

ella invändningar. Då måste kommissionen samråda med vetenskapliga kommittéer och sedan 

avslutas fallet med en röstning i ministerrådet.27  

 

4.2 Forskare går till angrepp mot EU 
För att vi ska kunna producera tillräckligt med mat behövs GMO, menar forskare, som anser 

att EU har en alltför restriktiv syn på GMO. Forskare har länge upplevt frustration och kritiserat 

EU:s lagstiftning på området och menar att regelverket är totalt förhindrande för växtföräd-

lingen.  

 

EU har i den så kallade Lissabonstrategien föreslagit att använda sig just av GMO-tekniken för 

att skapa ett effektivare jordbruk. Problemet är dock att många länder har en så strikt lagstiftning 

att det sätter stopp för GMO-grödor i EU. Samtidigt så importeras GMO till EU från andra 

länder i världen. Då kapaciteten inom unionen inte räcker till när det gäller produktion av majs, 

bomull och sojabönor så sker import från exempelvis USA och Brasilien där GMO-lagstift-

ningen är mycket snällare. Om läget kvarstår kan detta leda till att EU på sikt halkar efter eko-

nomiskt och blir alltför beroende av omvärlden för att få tillgång till mat och de vetenskapliga 

framstegen.  

 

Forskare menar att riskforskningen under de senaste 25 åren, inte kunnat bevisa att GMO-grö-

dor skulle vara skadligare än de som tagits fram på traditionellt vis. Man menar att lagarna 

gjordes för 15-20 år sedan då det fanns en ökad osäkerhet och innan man hunnit lägga miljarder 

på riskforskningen.28  
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5 Svensk miljörätt  

GMO-frågan började uppmärksammas under 70-talet och lagstiftningen var då spridd över ett 

flertal lagar. De olika lagarna samlades först genom lag (1994:900), Gentekniklagen. Denna lag 

kom sedan när den nya miljöbalken utformades, att arbetas in i ett av balkens kapital. Man valde 

att behålla särregleringen för GMO som teknik, jämfört med de andra förädlingsteknikerna.29 

 

I propositionen till miljöbalken framförs argument om riskerna med genteknik. Samma argu-

ment fördes vid den tidigare gentekniklagens proposition.30 Man menar att riskerna med GMO 

inte ligger i tekniken i sig, utan handlar om organismens och dess resultat av förändringen.31  

 

Man pekade på att det kan orsaka skada och vara farligt att föra in främmande organismer i ett 

ekosystem. Risken för oförutsägbara konsekvenser finns när genutbyte mellan en GMO och en 

organism i naturen sker. Det föreligger även en risk för att utarma den biologiska mångfalden, 

till följd av användandet av GMO som teknik. Inom jordbruket kan grödor med bättre avkast-

ning väljas bort framför andra icke GMO-sorter.32 

 

Stora skillnaden mellan GMO och traditionell förädling, ansågs vara att GMO som bioteknik 

kunde utföra förädlingsarbete fortare och med högre precision. Den gav också möjligheten att 

kunna korsa in gener som annars inte vore möjliga. Den nya regleringen genomfördes för att 

kunna införliva de två EU-direktiven.33 

 

5.1 GMO i miljöbalken 
Den svenska GMO-lagstiftningen har en stark koppling till EU-rätten och bygger på två EG-

direktiv: 2009/41/EG som handlar om innesluten användning av genetiskt modifierade mikro-

organismer. Det andra direktivet, 2001/18/EG handlar om avsiktlig utsättning av genetiskt mo-

difierade organismer i miljön. Dessa gäller inte direkt i Sverige, utan måste överföras till den 

svenska lagstiftningen. Den inneslutna användningen av andra GMO än GMM (Genmodifie-

rade mikroorganismer) regleras i den nationella lagstiftningen.34 Direktivet om avsiktlig utsätt-

ning av GMO, det så kallade utsättningsdirektivet, är ett marknadsdirektiv. I Sverige kan man 

därmed tvingas acceptera en produkt om den blivit godkänd i något av de andra medlemslän-

derna. Det leder dock inte till att produkten kan användas var som helst i Sverige, utan lokala 

restriktioner såsom ett naturreservat kan utgöra ett hinder.35  

 

Ett antal svenska förordningar och föreskrifter kompletterar miljöbalken på området. Exempel-

vis förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön samt 

förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, som 

innehåller detaljerade regler om när tillstånd eller anmälan krävs för genteknisk verksamhet.  

Det finns även EG-förordningar på området. En sådan förordning som gäller direkt i Sverige, 

är Förordning nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder, som reglerar god-

kännandet av sådana produkter som innehåller eller är framställda av GMO. En annan Förord-

ning (EG) nr 1830/2003 reglerar spårbarhet och märkning av GMO. Förordningen 1946/2003 

om gränsöverskridande förflyttning av GMO, genomför Cartagenaprotokollet om biosäkerhet 
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i EU-lagstiftningen. Dessa regler gäller främst GMO-exporten från EU. Det finns även regler 

för åtgärder vid oavsiktliga gränsöverskridande förflyttningar av GMO inom och utanför EU. 

 

Läkemedel måste alltid, oavsett om det innehåller GMO eller inte, genomgå tester innan de blir 

godkända. Ifall ett läkemedel innehåller GMO tillämpas den svenska läkemedelslagen 

(1992:859) och EG-förordningen nr 726/2004 om human och veterinärmedicinska läkemedel.  

Vid användning av gentekniken på människor, regleras detta av lag 1991:114 om användning 

av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar, samt i lag 1991:115 om åtgärder i forsk-

nings eller behandlingssyfte med ägg från människor. Socialstyrelsen verkar ansvarig för denna 

typ av frågor.36 

 

I miljöbalken så regleras idag GMO främst i det 13:e kapitlet. Men även andra delar i balken 

har betydelse såsom de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 2 och bestämmelserna om biotek-

niska organismer i kapitel 14. Dessa regler har till syfte att skydda hälsa och miljö samt att ta 

hänsyn till den etiska aspekten vid verksamhet som är genteknisk. Bestämmelserna i balken har 

främst fokus på gentekniken som metod, till skillnad mot reglerna om miljöfarlig verksamhet 

samt vattenverksamhet som fokuserar på verksamheten och dess påverkan på den yttre miljön.37  

 

5.2 Etiska hänsyn 
Etiska överväganden är en del av miljöbalkens uppstadgade mål om en hållbar utveckling. När 

det gäller GMO är det etiska perspektivet väldigt viktigt. Då det rör sig om en någorlunda ny 

verksamhet och potentiella långsiktiga risker, är det förknippat med oro hos många människor 

som också väljer att ta avstånd från tekniken. Detta har kommit att innebära att det i det 13:e 

kapitlet även finns en speciell hänsynsregel samt en målregel. Dessa innebär just att särskild 

etisk hänsyn ska tas vid verksamhet där genteknik används. Hänsynsregeln preciseras i 13 §, 

där det framgår att tillstånd till genteknisk verksamhet enbart får lämnas i fall där verksamheten 

är att betrakta som etiskt försvarbar. Dessa specialregler har särskild betydelse för djurskyddet, 

då tillägget innebär att hänsyn ska tas inte bara till djur som population utan även till enstaka 

djur.38 Vid denna etiska bedömning gäller det att beakta en rad olika aspekter. Lagmotiven 

belyser människans ansvar att förhindra allvarliga störningar i eko-systemen. Vid värderingen 

sker alltså en slags avvägning mellan olika intressen där den gentekniska verksamheten enbart 

ska tillåtas då den leder till samhällsnytta. Vid den etiska bedömningen ska långsiktiga konse-

kvenser beaktas. Detta mot bakgrund av balkens grundsyfte om att skapa goda förutsättningar 

för en hållbar utveckling. Gentekniska metoder bör enbart användas då de leder till bättre kon-

sekvenser både på lång och kort sikt, än andra metoder. Att ändra en växts gener så att den blir 

resistent mot ett visst bekämpningsmedel och så att andra mindre skadliga medel kan användas, 

är något positivt på kort sikt. Men på lång sikt kan detta försvåra övergången till ett mer ekolo-

giskt jordbruk, som inte är beroende av bekämpningsmedel.39  

 

En fråga som är omdiskuterad är huruvida GMO-produkter ska märkas. En sådan märkning ger 

konsumenten rätt att utifrån sina etiska värderingar kunna välja bort en produkt om den inte 

överensstämmer med dessa. Inom industrin ser man en motvilja till sådan märkning, då man 

menar att den kan komma att hämna försäljningen. I EU idag, så måste konsumenten informeras 

om livsmedel, som är framställt genom genmodifiering eller som innehåller GMO.40  

                                                           
36Genvägen: Översikt över lagstiftningen.  
37Michanek och Zetterberg, s. 311 
38 Michanek och Zetterberg, s. 312 
39 Michanek och Zetterberg, s. 313 
40 Michanek och Zetterberg, s. 315 



 

Livsmedel och foder som har ett innehåll av GMO på över 0,9 procent måste märkas. I EU 

handlar diskussionen om hur långt kravet på märkning ska sträcka sig. Vissa menar att kött 

exempelvis, som kommer från djur som fått foder som innehåller GMO ska märkas.41 Ett sådant 

krav på märkning skulle dock vara svårt att genomföra. De djur som fått foder från GMO-växte 

skiljer sig inte märkbart från de djur som inte fått det.42 

 

5.3 Ansvariga myndigheter  
I Sverige har vi Jordbruksverket som ansvarig myndighet när det gäller informationsskyldig-

heten gentemot allmänheten. Jordbruksverket har som myndighet blivit föremål för en del kri-

tik av miljörörelser. Då de setts som alltför givmilda vid sin bedömning av inkomna GMO-

ansökningar.  

 

Tillstånd eller anmälan för all GMO-verksamhet krävs i Sverige, med jordbruksverket som 

huvudansvarig myndighet för de flesta landlevande växter, djur och foder. Ansvaret för GMO 

är uppdelat mellan olika myndigheter beroende på vilken typ av organism fallet rör sig om. 

Livsmedelsverket ansvarar för frågor gällande GMO i livsmedel. Naturrådsverket och Gen-

tekniknämnden agerar rådgivande och samordnande på området, men de besitter inte någon 

beslutanderätt.  

 

Vid bedömning huruvida GMO ska få användas eller inte, sker en vetenskaplig riskbedöm-

ning. Denna måste visa att det är godtagbart ur miljö och hälsoperspektiv för att godkännande 

ska utges. Det är på den ansöker som ansvaret att göra en egen riskbedömning ligger, samti-

digt som ansvariga myndigheter gör sin egen. Var fall bedöms för sig och man bedömer allt 

från molekylära följder till ekologiska påverkningar.  

 

För att finna och kunna identifiera potentiella risker använder sig jordbruksverket av inhäm-

tande av synpunkter även på annat håll. Såsom från myndigheter, universitet, lantbruks- och 

miljöorganisationer. Alla har även rätt att ta del av en förkortad version av ansökningen på 

jordbruksverkets hemsida och där kan eventuella synpunkter lämnas. När man sedan samlat 

ihop alla potentiella riskeffekter görs en bedömning över hur sannolikt det är att dessa effekter 

befaras att förverkligas. Man bedömer hur stora konsekvenserna skulle kunna bli. Många ris-

ker kan vid detta skede avfärdas och en slutlig bedömning av de kvarvarande riskerna sker. 

Vid bedömning av GMO-växter jämför man med effekter man får från konventionell växtför-

ädling.43  
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6 Försiktighetsprincipen  

Ett allmänt krav på försikthet återfinns i 2 kap. 3 § miljöbalken:  

 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som bedrivs för 

att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olä-

genhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet an-

vändas bästa möjliga teknik. 

 

Försiktighetsprincipen är iförlivad i bestämmelsens andra stycke: 

 

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åt-

gärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.44 

 

Detta är en strikt form av försiktighetsprincipen, vilket framgår dels av att det räcker med att 

det finns skäl att anta att fara kan finns med en verksamhet för att åtgärd ska vidtas och dels för 

att bevisbördan (enligt 2 kap. 1 §) ligger på verksamhetsutövaren. Det ska alltså vara bevisat 

att skada kommer att ske till följd av utövande av en viss verksamhet. Själva bevisbördan ligger 

även på verksamhetsutövaren. Det är denne som ska kunna uppvisa att verksamheten man avser 

bedriva inte orsaker skada eller olägenhet. 45 

 

När det gäller lagstiftningen av GMO i EU, så utgör försiktighetsprincipen underlaget. Hänsyn 

ska tas till de risker användandet av tekniken kan leda till för miljö och människor. Då en ve-

tenskaplig granskning visat att det finns skadliga konsekvenser till följd av en produkt, bör 

denna försiktighetsprincip vidtas, enligt EU-kommissionen. Även i fall där risken inte helt och 

hållet kan fastställas. Användandet av principen är en del av den allmänna riskanalysen. Kom-

missionen har dock pekat på att principen enbart ska användas i de  fall där en verkligt tänkbar 

risk finns.46  

 

I EU är försiktighetsprincipen införlivad i de grundläggande fördraget: 

 

”Unionens miljö- politik ska bidra till att... bevara, skydda och förbättra miljön; Att skydda 

människors hälsa; Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt; Att främja åtgärder på 

internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem...” och att ” Unionens 

miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de olikartade förhållandena inom 

unionens olika regioner. Den ska bygga på försiktighetsprincipen och på principerna att före-

byggande åtgärder bör vidtas...”. 47 

 

6.1 Försiktighetsprincipen vs. Frihandelsavtal 
På SPS-området tillämpas en svag version av försiktighetsprincipen, vilket innebär att åtgärd 

ska vidtas då det finns bevis för att skada kommer att inträffa. Det finns alltså ett tydligt bevis-

krav, det räcker inte med att det föreligger skäl att tro att fara kan komma att uppstå. Syftet med 

detta är att inte i alltför stor utsträckning hämma handeln, samtidigt som hänsyn tas till miljöa-

spekter. SPS-avtalet innebär att länder har rätt att vidta säkerhetsåtgärder som påverkar och 
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inskränker handeln när dessa är att anse som nödvändiga till skydd för människor, växt och 

djurliv. Medlemmarna har alltså rätten att vidta åtgärder, samtidigt som de besitter en skyldighet 

att inte skapa onödiga handelshinder. I artikel 2 punkt 2, SPS-avtalet framgår att vetenskapliga 

bevis krävs som bevisat de negativa effekter för miljö och hälsa, som kommer att ske på grund 

av handeln, för att få förhindra den. Bevisbördan och krav på vad man behöver veta för att få 

vidta åtgärd, är alltså mycket högre än de krav som framgår i miljöbalken om de allmänna 

hänsynsreglerna. Där det räcker med ”skäl att anta” för att åtgärd ska få vidtas.  

 
Vissa verksamheter hade kunnat gå att motverka med stöd av den strikta försiktighetsprincipen. 

Att hindra verksamheter genom att till exempel använda sig av olika kontroller, kan vara i strid 

med grundläggande principen om fri handel.  Sverige som land är både medlem i världshan-

delsorganisationen och i EU, vilket medför att avtal har ingåtts om fri handel. Dessa regler är 

länderna skyldiga att följa. Principen om fri handel inom SPS-avtalet kan förbises i de fall där 

vetenskapliga bevis föreligger för de negativa följder miljön kommer få på grund av handeln. 
48 

 

Detta blir motsägelsefullt, då principen om fri handel gäller i vissa situationer där tillämpning 

av den strikta försiktighetsprincipen skulle lett till att åtgärder vidtogs och handeln stoppades. 

SPS-avtalet tillåter alltså inte att försiktighetsprincipen tillämpas när det finns skäl att anta ris-

ker med en verksamhet, utan ställer krav på vetenskapliga belägg. Åtminstone om åtgärden ska 

bli bestående. SPS-avtalets principer ställs alltså emot miljöbalkens strikta försiktighetsprincip. 

Sverige är som sagt medlem och har därmed ålagt att följa bestämmelserna i det internationella 

frihandelsavtalet. Vilket leder till begränsningar för Sverige som land att tillämpa den strikta 

försiktighetsprincip som är uttryckt i miljöbalken.  

 
Att agera enligt frihandelsavtalet, kan begränsa exempelvis myndigheters rätt att agera för att 

kunna förhindra potentiella miljöproblem. Hot mot den biologiska mångfalden kan alltså ac-

cepteras till förmån för främjandet av en fri handel. När det gäller GMO så kan problematik 

uppstå när man tvingas invänta vetenskapliga bevis på att skada uppstått. Den främmande arten 

kan under tiden hinna sprida sig i naturen och orsaka skada. Det finns alltså en betydelsefull 

vikt av tidiga insatser när det gäller GMO, vilka begränsas kraftigt av frihandelsavtalet. 49 
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7 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 

Under 2013 exporterade Sverige varor till ett värde av 68 miljarder kronor till USA och Sverige 

importerade från USA varor, till ett värde av 28 miljarder kronor. För Sverige är USA det största 

exportlandet. USA är det landet som står för de största svenska direktinvesteringarna. År 2012 

uppgick dessa till ett värde av 425 miljarder kronor. Medan de amerikanska tillgångarna i Sve-

rige i sin tur var 208 miljarder kronor. Omsättningen för svenskägda dotterbolag i USA var år 

2012 värderade till en omsättning på 434 miljarder kronor. Företagen anställde omkring 

197 000 människor. De ekonomiska relationerna är redan omfattande mellan parterna EU och 

USA. Men de kan fördjupas och utvecklas ännu mer. 50 

 

TTIP är ett frihandelsavtal som är under förhandling mellan EU och USA, vars syfte är att 

fördjupa det ekonomiska samarbetet mellan parterna. Genom att minska handels och investe-

ringshinder mellan regionerna kommer detta leda till världens största frihandelsområde.51  

 

TTIP är meningen att verka som ett samarbete, inte en gemensam lagstiftningsprocess. Ett ut-

arbetande av gemensamma TTIP-lagar mellan USA och EU som står över respektives lagar är 

inte syftet. Detta samarbete kan däremot komma att leda till olika idéer om gemensamma lagar, 

regler eller standarder. Men beslutet om att anta sådana potentiella förslag, kommer fattas av 

parterna var för sig. Ingen kommer kunna tvinga USA eller EU till beslut mot någon av parter-

nas vilja. 52 

 

7.1 Avtalets bakgrund 
Bakgrunden till avtalet ligger i att man sedan länge haft ett gott handelsband mellan EU och 

USA, med en djup ekonomisk integration. Under 2011 kom man därför överens om att skapa 

ett samarbetsforum och en grupp tillsattes att arbeta med detta. Syftet var att hitta vägar att öka 

handeln och investeringarna, för att på så vis skapa mer jobb, ekonomisk tillväxt och internat-

ionell konkurrenskraft. År 2013 kom sedan arbetsgruppens ledare att rekommendera att de nu 

pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal skulle inledas.  

 

Det är EU-kommissionen som sköter förhandlingen från EU:s sida och därför krävs ett förhand-

lingsmandat från medlemsländerna, vilket kom att antas under 2013 genom ett beslut i rådet för 

utrikesfrågor. Detta ledde till att kommissionen fick formellt mandat till att inleda dessa för-

handlingar om frihandelsavtalet.   

 

USA och EU har varandra som viktigaste handelspartners. Tillsammans står de för ungefär 

hälften av världens BNP. Målsättningen är att under 2016 så ska förhandlingsrundor ske med 

jämna mellanrum och man vill nå framsteg inom så många förhandlingsområden som bara är 

möjligt. Vad avtalet i slutändan kommer innehålla går inte att säga, men den information som 

EU-kommissionen gett ut ger en stark indikation på vad avtalet kan förväntas innehålla.  

 

Man har som ambition att skapa ett brett och omfattande avtal, där TTIP förväntas leda till 

behandling av tullar, tjänster, offentlig upphandling, regler och standarder samt ömsesidigt er-

kännande. Ett antal studier har försökt uppskatta de förväntade effekterna av detta avtal. I dags-

läget är redan tullsatserna låga mellan EU och USA, under 3 procent i snitt, hävdar EU-kom-

missionen. De största vinsterna lär därmed komma att ska genom minskning av andra hinder, 
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så kallade icke-tariffära handelshinder. Det vill säga att genom att få bort hinder som beror på 

skillnader i standarder och regler som exempelvis hälsokrav, kunna öppna upp handeln ytterli-

gare och skapa större handelsvinster.  

 

EU-kommissionen beräknar att avtalet kan komma och leda till betydande och omfattande vins-

ter. EU:s vinster beräknas bli 119 miljarder euro per år och USA:s vinster 95 miljarder euro.53  

 

7.2 Påverkan på miljö, hälso- och konsumentskydd 
EU:s och USA:s lagar har en hög skyddsnivå, men man använder sig ofta av olika metoder. 

Detta medför onödiga och dyra dubbelkontroller av produkter som egentligen uppnår samma 

säkerhetsnivå. Det blir därmed en långdragen och krånglig process. Ett exempel är europeiska 

persikor. Att få dem godkända på den amerikanska marknaden för försäljning, har idag pågått 

i tolv år, vilket påverkar de europeiska producenterna negativt.  

 

Syftet med TTIP är att minska regleringarnas inverkan på handel genom att få EU och USA att 

samarbeta på planet. Men att samtidigt respektera mål som är legitima till skydd för människo-

, djur och växters hälsa. Man vill också öka insynen och skapa tydliga tidsfrister när det gäller 

godkännandet av import och nya produkter. 

 

EU:s mål med avtalet är att skapa ett partnerskap med USA som är privilegierat, där beslut om 

regleringar på handelsplanet är pragmatiska och snabba. Man vill även skapa ett gemensamt 

godkännandeförfarande för export från EU-länderna. På samma vis som USA idag har ett enda 

godkännandeförfarande vid export till EU. Processerna och tidsfristerna ska bli tydligare och 

transparenta och återspegla faktumet att EU och USA har varandra som viktigaste handelspart-

ner. När det gäller djurskydd så vill man även där skapa en god grund för regleringssamarbete 

för att minimera skillnader som hindrar handeln.54 

 

TTIP-avtalet måste godkännas av ministerrådet och Europaparlamentet innan det kan träda i 

kraft och motsvarande villkor gäller även i USA. Syftet med TTIP är inte att slopa delar eller 

hela hälsoskyddslagstiftningen. Istället ska det vara att identifiera hur de befintliga reglerna och 

standarderna kan tillämpas bättre. Detta gäller både de grundläggande reglerna i SPS-avtalet 

och de nationella reglerna i avtalet. Förhandlarna jobbar med att skapa och formulera förenk-

lingsidéer i artiklarna i SPS-avtalet. Man jobbar med frågor som hur lagstiftningen på SPS-

området kan bli smidigare och mindre kostsamma för företag, utan att påverka skyddsnivån. Ett 

annat mål med TTIP-avtalet är att kunna lösa de befintliga handelshindren mellan parterna, 

samt att verka förebyggande för att nya handelshinder ska kunna uppstå. För att kunna uppnå 

detta, så arbetar EU och USA för att formalisera hur man ska upprätthålla en dialog och sam-

arbete kring SPS-reglerna. Målet är att röja de onödiga hindren för handeln och skapa en har-

monisering av regler, med strävan att inte påverka partnernas rätt till införandet av egna hälso-

skyddsregler. 55 

TTIP kommer inte försvaga EU-normer som har till syfte att skydda människor och miljö och 

ingen av parterna ska tvingas till oönskade lösningar. Detta fastslås av Kommerskollegium som 

är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Syftet är enbart 

att formalisera samarbetet mellan EU och USA på fler plan. På en del områden kan man dock 

arbeta fram gemensamma regleringar. Regelverk kan harmoniseras, exempelvis då det är fråga 
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om nya teknologier som i dagsläget inte regleras överhuvudtaget. Detta för att undvika kostna-

den för dubbelreglering och skapandet av handelshinder. 

 

I vissa sammanhang kan parterna tänkas skapa ett ömsesidigt erkännande, där både EU och 

USA behåller sina regelverk men betraktar den andra partens regelverk som syfteuppfyllande. 

Det öppnar upp för att produkter som är godkända i USA enligt amerikansk lagstiftning, kan 

komma att få säljas inom EU och tvärtom. Allt som är godkänt i USA blir inte automatisk 

godkänt i EU men inom de områden där parterna kommit överens om att tillämpa detta ömse-

sidiga erkännande, så blir produkter godkända hos den ena parten automatiskt det hos den andra 

också. Undantagsregler för vissa situationer kom dock troligen finnas. I de allra flesta fall har 

parterna liknande och likvärdiga skyddsnivåer när det gäller produkter, vilket öppnar upp för 

ett ömsesidigt erkännande. Detta kräver alltså sett från EU, att endast då amerikanska produkter 

anses ha ett likvärdigt värde som EU:s egna, kan de få inträde till marknaden.  

 

Gällande lagstiftning som rör livsmedelssäkerheten i EU, kommer beslut fortsätta att fattas 

inom EU. Det TTIP kan leda till är samarbete i form av informationsutbyte, ökad transparens 

och tekniksamarbete. Det vill säga, faktorer som förenklar den administrativa delen i handeln. 

Samarbetet ska inte flytta beslutsmakten och ger inte möjligheten att förhandla EU:s lagstift-

ning eller höga skyddsnivå.56 

 

7.3 GMO, hormoner och antibiotika 
EU:s GMO-lagstiftning anses inte bli påverkad på något avgörande sätt av avtalet. Bland EU:s 

medlemsländer skiljer sig synen på GMO väldigt mycket och politiken kännetecknas därför av 

en slags balansgång mellan de olika synerna. Många av länderna anser att en ändring som skulle 

innebära en mer liberal inställning i GMO-frågan är otänkbar. GMO finns dock redan i dagslä-

get i EU, då nästan allt proteinfoder är från en importör som använder sig av tekniken vid fram-

ställningen. Men bara en egen GMO-gröda är godkänd för odling inom EU. Som det ser ut idag 

rör frågan inte huruvida EU ska ändra sin lagstiftning kring GMO eller inte, utan hur besluts-

processen ska se ut. Under TTIP-förhandlingarna har USA verkat för att en större transparens 

ska råda vid ansökningsprocessen och riskvärderingen. Man vill även att ansökningarna ska bli 

färdigställda under rimlig tid. 

 

När det gäller hormonbehandlat kött som är förbjudet i EU kommer läget förbli oförändrat trots 

TTIP, något EU-kommissionen varit noggrann med att klargöra. EU:s lagstiftning kring hor-

moner i kött påverkas alltså inte av TTIP-förhandlingarna. Vid ändring av exempelvis import-

villkor eller lagstiftning ska det alltid gå via den egna lagstiftningsproceduren. Processen i EU 

ser ut som så att kommissionen lägger fram ett regleringsförslag som därefter behandlas av 

livsmedelssäkerhetsexperter, för att ett slutligt beslut sedan fattas i rådet och Europaparlamen-

tet. 

 

EU använder sig redan av ett verktyg för att kontrollera att importerat kött från USA som ska 

vara hormonfritt, verkligen är det. En mängd krav ska uppfyllas från producenternas sida via 

intyg, inspektioner och certifiering. Detta sker på uppdrag av myndigheter i både EU och USA. 

 

Gällande antibiotika ska varken EU:s eller Sveriges regler påverkas av TTIP. Sverige prioriterar 

antibiotikafrågan högt och jobbar för att förhindra resistensutveckling och för ett minskat och 

ansvarfullt användande av antibiotika i djurproduktionen. Sverige som land arbetar för att få en 

mer uttrycklig deklaration på detta i TTIP, för att kunna få mer slagkraft. Eftersom detta är en 
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viktig fråga inte bara i Sverige, utan även EU i sig och USA, så tror Sverige att TTIP istället 

skulle kunna bli ett instrument för nya möjligheter snarare än ett mothinder. Detta kan kanske 

leda till bättre hälsoskydd i både EU och USA och kanske i längden bidra till starkare hälso-

skyddsregler även på andra platser i världen. 57 

 

7.4 Effekterna av TTIP för EU och omvärlden 
När avtalet är färdigt kommer en fortsatt lång process äga rum innan avtalet kan träda i kraft. 

Inom EU så måste avtalet först gå igenom ett flertal steg, såsom juridisk granskning och sedan 

översättning till 23 EU-språk. Sedan ska beslut fattas av ministerrådet och Europaparlamentet 

som kan säga ja eller nej, till det färdiga avtalet. Löpande samarbete sker mellan kommissionen, 

ministerrådet och Europaparlamentet under förhandlingarna. Detta för att minska risken att oe-

nighet på ett delområde ska leda till att hela avtalet stjälps. Perioden från det att avtalet har 

förhandlats klart tills dess att det träder i kraft kan röra sig om en period på mellan 4 till 6 år. 

När det väl trätt i kraft, blir det direkt tillämpligt för alla medlemsländer i EU. 58 

 

TTIP kommer dock sannolikt leda till mer amerikanska jordbruksprodukter och livsmedel på 

den europeiska marknaden. När det gäller jordbruksprodukter, påverkas handeln väldigt mycket 

av tullarna. Detta beror på att tullarna i snitt är högre för just jordbruksprodukter än andra varor, 

både i EU och USA. De är i vissa fall så pass höga att förlusten blir högre än vinsten, handeln 

blir inte lönsam.  

 

Om tullarna tas bort kan detta leda till en del konsekvenser. EU:s importkonkurrens kommer 

att öka för många jordbruksprodukter. Den positiva aspekten av detta är den bättre tillgången 

av råvaror och insatsvaror från USA. USA är en stor exportör av många sådana varor, vilken 

den svenska livsmedelsindustrin hade kunnat påverkas gott av. Effekten av borttagna tullar kan 

verka gynnande för konsumenterna, som kan tänkas bli erbjudna billigare varor och ett större 

utbud. Ett förbättrat tillträde till den amerikanska marknaden kan också skapa nya möjligheter 

för den svenska livsmedelsexporten. 

 

EU:s och USA:s ambitioner är att TTIP ska resultera i en snabb avveckling av i princip alla 

tullar, men där jordbruksområdet ska ses som speciellt. Båda parterna har sektorer som kan 

tänkas påverkas negativt av en ökad importkonkurrens. Vissa jordbruksprodukter ska alltså ha 

alternativa lösningar, som exempelvis en långsam avveckling istället för en snabb.59 

 

Att harmonisera EU och USA:s regelverk kan komma att påverka även företag i andra delar av 

världen. En positiv effekt skulle kunna vara att det blir lättare för exempelvis utvecklingsländer 

att sälja till båda marknaderna, då kostnaderna för att anpassa produktionen till en viss marknad 

minskar. En långsiktig effekt kan vara att man kan lägga ribban högt och verka för höga hälso-

skyddsnivåer globalt sett. Så att flera länder kan bli en del av säkrare handel, bättre livsmedel 

samt djurhälsa och växtskydd. Detta är av betydelse då EU och USA i allt högre grad möts av 

konkurrens av andra importörer, som ännu inte tillämpar lika höga hälsoskyddskrav.60  

 

7.5 Kritik mot TTIP 
Samtidigt ser vi motorganisationer, som Stoppa TTIP i Sverige som har en helt annan syn och 

befarar att TTIP-avtalet kan komma att påverka våra regler och standarder på ett mycket större 
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sätt än vad som utges. De menar att TTIP handlar om mer än ett handelsavtal, då USA och EU 

redan avskaffat och sänkt de allra flesta tullar. Syftet med avtalet är därmed istället att likrikta 

och standardisera regler och lagar. Detta innebär att de lagar och standarder EU har ställt upp 

inom områden som matkontroll och säkerhet, konsumentskydd samt miljö kan komma att på-

verkas negativt av avtalet. Denna avreglering är endast till för industrin, som ska kunna sälja i 

en större omfattning.  

 

Man tror att TTIP kan komma att leda till mer GMO, klorkycklingar och tillväxthormoner i EU. 

Genom avtalet kommer EU tvingas att tillåta GMO-varor från USA som saknar märkning, då 

tekniken är väldigt utbredd i landet. Företag i USA kommer pressa EU och förhandlarna att 

minska restriktionerna kring GMO vid import, genom att exempelvis minska säkerhetstesterna 

och öka antalet godkännanden. Idag använder USA redan en rad metoder som inte är godkända 

inom EU:s ramar, däribland användning av GMO, tillväxthormoner och klor. 

Genom TTIP kommer utländska verksamheter kunna lagföra stater vid sidan om det nationella 

rättssystemet. ISDS, som står för Investor State Dispute Settlement är en tvistlösningsmekanism 

som ingår i förhandlingarna. I de fall där en stat genomför en politik som inte går hand i hand 

med investerarens förväntade vinst, så har denna rätt att stämma staten i internationella skilje-

domstolar. Detta kan påverka staters rätt att skärpa lagsstiftningen till skydd för människor och 

miljö. 

 

EU:s försiktighetsprincip kommer att slopas på grund av TTIP. Den europeiska och ameri-

kanska har stora grundläggande skillnader, de bygger inte på samma grundprinciper. För att få 

förbjuda vissa kemikalier krävs i USA vetenskapliga bevis på att en kemikalie faktiskt är att 

betrakta som farlig. I EU däremot så utgår man från en försiktighetsprincip som säger att så 

länge en misstanke som är dokumenterad finns, så kan man förbjuda ett ämne. För USA är 

denna försiktighetsprincip ett handelshinder som stänger ute alltför mycket av deras produkter 

från den europeiska marknaden. 61 

 

7.6 Miljöorganisationer 
Greenpeace tar aktivt motstånd till GMO som teknik och lägger främst fokus på miljöriskerna. 

Man befarar att GMO-grödor kan blandas med vilda släktingar, vilket kan förändra och sätta 

hela genpoolen på spel med konsekvenser som minskad biologiskt mångfald och ökad sårbarhet 

för sjukdomsangrepp. 

 

Gällande TTIP ställer sig organisationen negativa till avtalets syfte som är att ta bort barriärer 

som förhindrar handeln. De befarar att dessa barriärer och hinder inkluderar hälso- och säker-

hets- standarder, märkningslagar och konsumentskydd som riskerar att försvinna till förmån för 

handeln.  

 

Ett av de grundläggande syftena med TTIP och Europa är att flytta bevisbördan om en produkt 

är säker eller inte, till offentliga myndigheter från de som vill sälja en vara. Detta är redan det 

allmänna systemet i USA. Avtalet kan leda till att mycket mer GMO blir godkänt och kommer 

ut på marknaden i EU och påverkan på EU:s normer kring märkning av sådana produkter. 

Många som stötar avtalet, jobbar för att försäkra sig om att en grupp av GMO ska bli godkända 

på marknaden utan märkning och säkerhetsregleringar. Detta kan leda till att vi i Europa snart 

äter frukt och grönsaker som innehåller mer rester från bekämpningsmedel, gris och nötkreatur 

som blivit behandlade med växthormoner och kycklingar som blivit renade genom att doppas i 
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klorid. TTIP kommer även påverka djurhållningen, vilken är mycket sämre reglerad i USA än 

i EU. 62 

 

Naturskyddsföreningen ställer sig positiva till frihandel, när det gäller att sänka tullar och andra 

liknande handelshinder. Men betraktar TTIP som något större än bara ett handelsavtal, snarare 

ett regelavtal. Då tullarna redan är låga mellan USA och EU har avtalet istället till syfte att 

minska icke-tariffära handelshinder. Vad detta innebär är att minska onödiga standardskillnader 

men kan även komma att påverka nödvändiga och viktiga miljöregler. Naturskyddsföreningen 

har uttryckt oro för att avtalet kan komma att betrakta viktiga och centrala lagstiftningar som är 

till skydd för hälsa och miljö, som handelshinder.63 

 

7.7 Trump som nyvald president  
Den nyuppkomna politiska situationen i världen, att Donald Trump valdes till USA:s president 

i valet i november 2016, påverkar TTIP-avtalet starkt. Trump har ställt sig negativ till avtalet 

och verkar ointresserad av EU och TTIP. Sveriges EU-kommissionär med ansvar för handels-

frågor, Cecilia Malmström, tror därmed att avtalet kommer läggas på is. Förhandlingarna kom-

mer troligen skjutas upp mellan EU och USA. Under valkampanjen har Trump knappt nämnt 

frihandelsavtalet.64 Trump är i princip emot frihandel, då han anser att sådana avtal missgynnar 

USA och kan resultera i förlorade jobb inom landet. Han har uttalat sig om att han avskyr TTIP 

eftersom det skulle innebära en attack mot amerikanska företag.65 
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8. Diskussion 

Utvecklingen i hela världen har gått framåt fort, däribland vad det gäller GMO. Idag har vi 

forskat och har större kunskap om GMO:s effekt och påverkan på hälsa och miljö. Om vi till-

baka i tiden varit lika restriktiva hade aldrig uppfinningar som idag finns blivit godkända, som 

tåget och bilen. Försiktighetsprincipen är en viktig princip som absolut bör beaktas men inte i 

en alltför snäv synvinkel. Lagstiftningen måste därmed sakta förändras i takt med att tekniken 

gör det. Grundtanken inom miljörätten, den hållbara utvecklingen är målet inom regleringen.  

 

EU har på ett vis halkat efter i synen på hållbar utveckling. Inom EU finns strävan att förhindra 

framtida skada på miljön, genom att bland annat ha en restriktiv inställning till GMO, som ju 

medför potentiella risker för miljön. Samtidigt pekar mycket forskning på att riskerna med tek-

niken är överdrivna. Idag har tekniken använts under årtionden och de befarade riskerna skulle 

kanske redan ha visat sig. Kanske kan just GMO användas som ett verktyg för att främja den 

hållbara utvecklingen. Så länge vi skapar ett regelverk som reglerar GMO på ett sätt som inte 

kan förstöra eller utarma biologiska mångfalden.  På så vis kan vi vända GMO till något positivt 

för framtiden. Om vi skapar ett regelverk där vi kräver viktiga åtgärder av producenterna, för 

att förhindra och stoppa eventuella farliga spridningar av GMO i naturen, samtidigt som de 

icke-skadliga tillåts. 

 

Gällande försiktighetsprincipen så har den hamnat i kläm, då miljöbalken föreskriver en strikt 

tillämpning av försiktighetsprincipen samtidigt som SPS-avtalet föreskriver en mindre strikt 

tillämpning av principen. I och med SPS-avtalets tillämpning i EU riskeras att GMO kommer 

ut på marknaden i större utsträckning. Den svaga försiktighetsprincipen kräver ju vetenskapliga 

bevis för att få förhindra en produkt på marknaden och påverkan på handeln.  De potentiella 

risker som finns med GMO riskeras därmed att hinna verka i naturen innan vetenskapliga be-

lägg hittats för att förhindra dem.  

 

Motiveringen att främja den nyttan frihandeln ger kan kritiseras med att det på förhand är svårt 

att kunna avgöra vad nyttan av att upprätthålla handeln egentligen är. Fri handel har ju tydliga 

fördelar såsom ekonomisk vinning och sociala fördelar. Denna handel kan dock kosta miljön 

och på sikt leda till förhindrandet av en hållbar utveckling. Därför kan man motivera för att 

redan på förhand begränsa handeln då det finns skäl att misstänka påverkan på miljön.  

 

Förhandlingarna om TTIP- avtalet mellan EU och USA har satt fokus på frågan om hur våra  

hälsoskyddsregler kan komma att påverkas. Frågan är huruvida ett genomförande av TTIP-

avtalet kan komma att påverka EU:s restriktiva hållning till GMO. Trots att skepticism ännu 

råder mellan jordbrukare och konsumenter så finns det också en del som börjat påpeka de ne-

gativa effekterna av denna återhållsamma syn såsom forskare. TTIP klargörs offentligt som ett 

avtal som inte kommer att påverka EU och dess länders regelverk kring miljö och hälsoskydd. 

Samtidigt är huvudsyftet att bryta ner de icke-tariffära handelshindren. Det vill säga, skapa ett 

mer likartat regelverk som underlättar för handeln mellan EU och USA.  

 

TTIP-avtalet kommer troligen inte tvinga EU att acceptera GMO, inte mer än SPS-avtalet redan 

bidrar till. Samtidigt som det kan komma att påverka utvecklingen och synen på ämnet inom 

EU. USA kan komma att påskynda den nu avstannade synen och utvecklingen kring GMO. 

Handelsavtalet kan leda till att människor ”vänjer sig vid tanken” kring GMO och produkter 

framställda med hjälp av biotekniken, när vi får ett närmare band till USA och deras produkter. 

Avtalet kan på sikt leda till att konsumenter börjar se fördelarna med att skapa ömsesidigt er-

kännande även när det gäller varor som är av GMO-art. Det finns klara konsumentfördelar 



såsom ett större utbud med samma kvalité fast till ett förmånligare pris. När ”spärren” väl har 

brutits och allmänheten börjar öppna upp för en större acceptans kommer även regelverket sakta 

att förändras i takt med folkets nya uppfattning. 

 

Eftersom TTIP-avtalet måste godkännas av ministerrådet och Europaparlamentet för att ha en 

chans att träda i kraft, har troligen förhandlarna i åtanke att inte förhandla utanför ramarna om 

vad som anses okej på hemmaplan när det gäller GMO-lagstiftningen och synen kring ämnet. 

TTIP-avtalets påverkan är långsiktigt. Dramatiska förändringar lär inte stå inför dörren eftersom 

de inte är förenliga med den allmänna åskådningen på hemmaplan ännu. Men avtalet öppnar 

nog upp dörren snabbare till GMO-världens utbud, snabbar på takten i jämförelse med hur ut-

vecklingen hade sett ut utan avtalet.  

 
Vidare tankar går till den nyligt ändrade politiska situationen i världen, i och med USA-valet 

där Donald Trump stod som vinnare. Trumps politik har kretsat kring att sluta USA:s gränser 

och skapa ett mer introvert land som inte handlar med omvärlden i samma utsträckning. Ef-

tersom förhandlingarna kring TTIP ännu inte är färdiga, så finns en påtaglig risk för att med 

Trump som USA:s nye president att förhandlingarna kommer läggas på is. Trump har inte ut-

tryckt en positiv inställning till avtalet eller visat något direkt intresse för att aktivt driva frågan 

framåt och färdigställa avtalet så att det kan träda i kraft. Påtaglig risk finns alltså att avtalet 

inte kommer att godkännas med Trump som president. Åtminstone inte så som förhandlingarna 

ser ut idag. För att TTIP ska ha en chans med Trump som president, kommer han troligen kräva 

att avtalet får en ordentlig modifiering.  
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