Svensk författningssamling

SFS 1998:923

Förordning
om ändring i förordningen (1994:902) med
instruktion för Gentekniknämnden;

Utkom från trycket
den 14 juli 1998

utfärdad den 25 juni 1998.
Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden skall ha följande lydelse.
2 § Gentekniknämnden skall
– yttra sig vid ansökningar om tillstånd enligt 13 kap. 12 § miljöbalken,
– också i övrigt yttra sig till berörda myndigheter och till offentliga och
privata institutioner och företag i frågor om genteknik enligt miljöbalken
samt informera dem om sådana förhållanden inom nämndens område som
kan vara av värde för deras verksamhet,
– samråda med myndigheter när föreskrifter om genteknik meddelas med
stöd av miljöbalken,
– hålla sig underrättad om sådana projekt inom tillämpningsområdet för
miljöbalkens regler om genteknik som kan anses kräva särskilda etiska överväganden eller vara förenade med risker samt ta initiativ i dessa frågor,
– underrätta berörda tillsynsmyndigheter om de projekt inom tillämpningsområdet för miljöbalkens regler om genteknik som anses kräva särskilda etiska överväganden eller vara förenade med risker och därvid föreslå
sådana försiktighetsmått eller andra åtgärder som nämnden bedömer vara
behövliga,
– följa utvecklingen inom gentekniken och särskilt beakta nya förhållanden som har eller kan få betydelse för det allmännas tillsyn av användningen
av gentekniken,
– informera allmänheten om utvecklingen inom det bevakade området på
ett sådant sätt att intresset för etiska frågor och säkerhetsfrågor upprätthålls
och den allmänna debatten stimuleras,
– uppmärksamma behovet av utbildning av personal som arbetar eller
skall arbeta med gentekniken, och
– anmäla till regeringen om något användningsområde eller någon planerad användning av gentekniken kan sättas i fråga från etiska eller humanitära
synpunkter eller om området för det allmännas tillsyn behöver utvidgas till
att omfatta andra frågor än dem som nu är föremål för offentlig kontroll.
Om genteknikens användning på människan och medicinsk-etiska frågor
är särskilt föreskrivet.
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3 §1 Gentekniknämnden skall varje år i samband med årsredovisningen till
regeringen lämna en översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken
under det senaste räkenskapsåret med uppgift om hur forskning och utveckling har påverkats av miljöbalkens regler på området och de föreskrifter som
har meddelats med stöd av dessa regler.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
På regeringens vägnar
LEIF PAGROTSKY
Per Hall
(Justitiedepartementet)
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