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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön
dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 11 §, 4 kap. 1 och 4 §§ och 5 kap. 2 § skall ha
följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 4 a §, samt
närmast före 5 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 § I denna förordning avses med
direktiv 2001/18/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG
av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG 1, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 2,
förordning (EG) nr 1946/2003: Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning
av genetiskt modifierade organismer3,
avsiktlig utsättning: avsiktlig utsättning enligt definitionen i 13 kap. 6 §
miljöbalken och som inte innebär ett utsläppande på marknaden, och
tillsynsmyndighet: en myndighet som i bilagan, punkterna F och G, till
förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken anges som ansvarig
för något av tillsynsområdena för avsiktlig utsättning, utsläppande på marknaden eller gränsöverskridande förflyttning.
I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i
13 kap. miljöbalken.

2 kap.
11 § Innan tillsynsmyndigheten beslutar i tillståndsfrågan skall den upprätta ett förslag till beslut och ge Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig över
förslaget.
1
2
3

EUT L 106, 17.4.2001, s. 1 (Celex 32001L0018).
EUT L 268, 18.10.2003, s. 24 (Celex 32003L1830).
EUT L 287, 5.11.2003, s.1 (Celex 32003L1946).
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Tillsynsmyndigheten skall också ge Gentekniknämnden tillfälle att yttra
sig över förslaget om ärendet avser en ny eller tidigare oprövad organism, en
tidigare prövad organism som tillförts nya egenskaper eller en organism
som avses att sättas ut under väsentligt annorlunda förhållanden än tidigare.

4 kap.
1 § I 3 kap. 17 § finns en bestämmelse om märkning av produkter som
släpps ut på marknaden. Om en produkt släpps ut på marknaden med stöd av
godkännande i ett annat land i Europeiska unionen, skall produkten vara
märkt enligt de villkor som anges i godkännandet.
Produkter som avses i 3 kap. 1 § 1 och 2 skall vara märkta i enlighet med
bilaga 3 till denna förordning, i de delar bilagan är relevant för sådana produkter. Märkningen skall innehålla lämpliga rekommendationer och restriktioner för användning av produkten. Det skall framgå att produkten innehåller genetiskt modifierade organismer.
I fråga om en produkt som är avsedd för direkt bearbetning skall första
stycket eller sådana villkor om märkning som avses i 3 kap. 17 § 5 inte tilllämpas på spår av godkända genetiskt modifierade organismer om spåren
1. inte utgör mer än 0,9 procent av produkten, och
2. är oavsiktliga eller tekniskt oundvikliga.
4 § Den som odlar produkter som avses i 3 § 2 skall se till att platser där
odling sker anmäls till ansvarig tillsynsmyndighet.
Tillsynsmyndigheten får inom sitt tillsynsområde meddela närmare föreskrifter om en sådan anmälan.

5 kap.
2 § När en tillsynsmyndighet har underrättats om en ansökan om utsläppande på marknaden, som har gjorts i ett annat land i Europeiska unionen,
skall den skyndsamt informera regeringen om detta.
Regeringen får förbehålla sig avgörandet i frågan om en motiverad invändning skall göras.
Gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer
4 a § Naturvårdsverket skall samordna det nationella arbetet med Sveriges
deltagande i det internationella informationsförfarandet enligt förordning
(EG) nr 1946/2003.
Tillsynsmyndigheterna skall lämna uppgifter till Naturvårdsverket enligt
artikel 15.1 samma förordning. Tillsynsmyndigheterna skall samråda med
Naturvårdsverket om hur uppgifterna skall lämnas.
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.
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På regeringens vägnar
ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
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