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Nya teknikers rättsliga hemvist – förslag till svensk position  
 
Jordbruksverket anser att det är viktigt att vissa gränsdragningar, som inte sam-
manfaller med risknivån, undviks och ser två förfaranden som ger detta resultat. 
 
Förfarande 1 innebär att förbehållet för hybridnukleinsyramolekyl i bilaga 1B i di-
rektiv 2001/18/EG tolkas så att det gäller under förutsättning att tekniken överens-
stämmer med någon av de tekniker för genetisk modifiering som listas i bilaga 1A. 
 
Förfarande 2 innebär att Sverige försöker genomdriva vidgade undantag för vissa 
tekniker eller delar av tekniker genom ändring i bilagorna till direktiven. Förslaget 
innebär att förbehållet för hybridnukleinsyramolekyler i bilaga 1B tas bort. 
 
Nämnden instämmer i Jordbruksverkets resonemang men vill påpeka följande. Om 
en DNA-sekvens integreras i mottagarorganismens arvsmassa i syfte att skapa en 
mutation snarare än att uttrycka en produkt (protein/RNA) skulle denna undantas 
reglering om förbehållet för hybridnukleinsyra togs bort. Tekniken skulle dock upp-
fylla kraven för genetisk modifiering enligt bilaga 1A eftersom den tillförda sekven-
sen skulle vara ”i stånd till kontinuerlig förökning”.  
 
 
Beslut i detta ärende har efter föredragning av kanslichefen Marie Nyman fattats 
av ledamöterna Birgitta Eilemar, Fredrik von Arnold, Pyry Niemi, Kew Nordqvist, 
Staffan Danielsson, Josef Fransson, Irene Oskarsson, Nils Uddenberg, Rishi Bha-
lerao, Tina D’Hertefeldt, Anna Tunlid, Lotta Rydhmer, Sten Stymne och Gisela 
Dahlquist. Vid ärendets slutliga handläggning utan att delta i avgörandet deltog 
även ersättaren Annika Qarlsson samt kanslisekreteraren Birgit Postol. 
 
 
 
Birgitta Eilemar 
 
 
 
    Marie Nyman 
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