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Confederation paysanne m.fl.

mot

Premier ministre

Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la foret

avseende begäran om förhands avgörande enligt artikel 267 FEUF från

Conseil d'Etat, Frankrike, angående dels tolkning och giltigheten av

artiklarna 2 och 3 samt bilagorna I A och I B till 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, dels tolkning av artikel 4 i rådets direktiv

2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter

av lantbruksväxter.



1 Bakgrund och den nationella domstolens frågor

1. Av begäran om förhandsavgörande framgår att fransk lagstiftning

som genomför 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/EEGl definierar begreppet genetiskt modifierad organism

som en organism i vilken det genetiska materialet har ändrats på

annat sätt än genom parning eller naturlig rekornbination. Genetiskt

modifierade organismer som har erhållits genom metoder som på

grund av deras naturliga karaktär inte kan anses leda till genetisk

modifiering eller de som har varit föremål för traditionell användning

utan att medföra olägenheter för folkhälsan eller miljön är dock

undantagna.

2. För tillämpning av dessa bestämmelser föreskrivs i samma

lagstiftning att vissa metoder, däribland mutagenes, inte kan anses

leda till genetisk modifiering, förutsatt att de inte inbegriper

användning av genetiskt modifierade organismer i egenskap av

mottagar- eller föräldraorganismer. Vidare föreskrivs att dessa

metoder och definitioner ska tolkas och genomföras mot bakgrund

av den vetenskapliga utvecklingen på området för genteknik,

molekylärgenetik och cellbiologi.

3. I målet vid den hänskjutande domstolen har kärandena b1.a. gjort

gällande att de franska bestämmelserna som redogörs för ovan i

punkt 2 strider mot artikel 2 i direktiv 2001/18/EG, eftersom

mutagenes definieras på så sätt att den inte anses leda till en genetisk

I det följande benämnt direktiv 2001/181EG eller direktivet.
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modifiering. Kärandena anser att de orgamsmer som har erhållits

genom mutagenes utgör genetiskt modifierade organismer i den

mening som avses i artikel 2 i direktivet, trots att de enligt artikel 3

och bilaga I B till direktivet inte omfattas av de krav som föreskrivs

för utsättning och utsläppande på marknaden av genetiskt

modifierade organismer.

4. Vidare har kärandena gjort gällande att bestämmelserna strider mot

artikel 4 i rådets direktiv 2002/53 /EG av den 13 juni 2002 om den

gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter. 2 Kärandena

menar att den artikeln inte föreskriver något undantag för de sorter

som har erhållits genom mutagenes, från kravet i det direktivet att

genetiskt modifierade sorter ska tas upp i den gemensamma sortlistan

för arter av lantbruksväxter, eftersom det i artikeln, vad gäller

definitionen av genetiskt modifierade sorter, enbart hänvisas till

artikel 2 i direktiv 2001/18/EG, men inte till artikel 3 och bilaga I B

till det direktivet.

5. Kärandena har även hävdat att bestämmelserna strider mot

försiktighetsprincipen, med hänsyn till de negativa effekter för miljön

och för människors och djurs hälsa som uppkommer i samband med

utsättning i miljön av frön som härrör från genetiska modifieringar

som har erhållits genom mutagenes och utsläpparidet på marknaden

av produkter som härrör från dessa odlingar. Till följd av att

mutagenes undantas från den ordning som är tillämplig på genetiskt

modifierade organismer, är dessa frön och produkter enligt

kärandena inte föremål för vare sig förebyggande åtgärder eller en

förhandsbedömning eller en uppföljning efter deras saluföring eller

för information från odlare eller konsumenter.

I det följande benämnt direktiv 2002/53/EG.
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6" Mot den bakgrunden har Conseil d'Etat begärt domstolens

förhandsavgörande i följande frågor:

l" Ska de organismer som har erhållits genom mutagenes anses utgö"ragenetiskt

modifierade organismer, i den mening som avses i artiee! 2 i direktiv

200 l / 18/EG, trots att de enligt artikel 3 ocb bilaga I B till direktil)et inte

omfattas av de krav somflireskrivs flir utsättning och utsläppande på marknaden

av genetiskt modifierade organismer? Kan särskilt metoderna flir mutagenes,

bland annat de trya metodernaflir styrd mutagenes där gentekniska farfaranden

används, betraktas som en av de metoder som anges i bilaga I A till vilken det

bdnoisas i am"kel2 i direktil)et? Ska artiklarna 2 och 3 och bilagorna I A och

IB till direktiv 2001/18/EG fl/jaktligen tolkas så, att samtliga genettskt

modifierade organzsmer och frdsorter, eller enbart organismer som har erhållits

genom konventionella metoder flir slumpmässig mutagenes genom joniserande

strålning eller behandling med kemtska mutagena ämnen som fanns innan

direktivet antogJ, är undantagna från kraven på flirstktighetsåtgärder,

mifjö"konsekvensbedömningar ochspårbarhet?

2" Ska de sorter som har erhållits genom mutageneJ anses utgö"rasorter som är

genettskt modifierade, i den mening som avses i artiee! 4 i direktiv

2002/53/EG, som inte är undantagna från de kral) som flireskrivs i

direktivet? A"r ttllämpningsområdet flir detta direktiv tvärtom identiskt med det

somfl/jer av artiklarna 2 och 3 och bilaga I B ttll direktt"v200 l/18/ EG och

undantas även de sorter som har erhållits genom mutagenes från de krav som

foreserios för inflirande av genetiskt modifierade sorter i den gemenJamma

sortlistanflir arter av lantbruksväxter i direktiv 2002/53/ EG?

3"Ska artiklarna 2 och3 och bilaga I B till direktiv 200 1/18/ EG, i den del

mutagenes undantas från ttllämpningsområdet fl"r de krav som flireskrivs i

direktivet, anses utgö"raåtgärder for fullständig harmonisering som innebär ett

fl"rbud flir en medlemsstat att låta genetiskt modifierade organismer, som har

4 (31)



erhållits genom mutagenes, omfottas av de krav som fl'reskrivs i direktivet eller

andra krav, eller har medlemsstaterna vid info"rlivandet av dessa bestämmelser ett

utrymme pr skö·nsmässig bedö·mning vad gäller att faJt.rtälla den ordning som ska

vara tillämpligpå de organismer som har erhållits genom mutageneJ?

4. Kan giltigheten av artiklarna 2 och 3 och bilagorna I A och I B till direktiv

200 l / 18/E G ~frågasättas med hänsyn tili fl'rstktighetsprincipen som garanteras

i artikel 191.2 i FEUF, i den del genetiskt modifierade organismer som har

erhållits genom mutagenes undantas från kraven på prsiktzghetsåtgärder,

mij;ö'konsekven.rbedömningar och spårbarhet, med bansyn till utvecklingen av

gentekniska fotfaranden. till uppkomsten al) '!Ya växtsorter genom dessa metoder

och tzll den nu rådande vetenskapliga osäkerheten vad gäller dels deras inverkan,

dels deras eventuella negativa ifftkter fl'r mij;on och människors och c!J'urshalsa?

2 Bedömning

2,1 Den svenska regeringens inställning
7. Utgångspunkten för bedömningen bör enligt den svenska regeringen

vara organismens potentiella risk för människors och djurs hälsa samt

för miljön.

8. Det är regeringens uppfattning att artiklarna 2 och 3 och bilagorna

I A och I B till direktiv 2001/18/EG ska tolkas så att inte enbart

organismer som erhållits genom konventionell mutagenes som fanns

när direktivet antogs ar undantagna från kraven på

försiktighetsåtgärder, miljökonsekvensbeskrivningar och spårbarhet

enligt direktivet. Även organismer som erhållits genom riktad

mutagenes är undantagna från dessa krav. I första hand anser

regeringen att det förhåller sig så, eftersom sådana organismer inte är

att betrakta som genetiskt modifierade organismer iden mening som
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avses i direktivet. För det fall sådana organismer skulle anses vara

genetiskt modifierade organismer i direktivets mening, gör regeringen

i andra hand gällande att de i vart fall är undantagna från direktivets

krav eftersom de i sådant fall omfattas av undantaget för mutagenes

enligt artikel 3.1 och punkt 1 i bilaga I B till direktivet.

9. Däremot, vid styrd gen-insertion, dvs. när främmande DNA har

införlivats orgarusmer med användning av de nya

genredigeringsteknikerna, är organismerna att betrakta som genetiskt

modifierade organismer enligt direktiv 2001/18/EG. I det fallet

gäller direktivets krav eftersom organismerna inte omfattas av

undantaget för mutagenes.

10. Vidare finns det enligt regeringens merung inte anledning att ge

definitionen aven genetiskt modifierad sort enligt direktiv

2002/53/EG en annan innebörd än den som gäller för en genetiskt

modifierad organism enligt direktiv 2001/18/EG. Det finns inte

heller anledning att ge kraven som föreskrivs för genetiskt

modifierade sorter i direktiv 2002/53/EG en vidare tillämpning än

de krav som föreskrivs för genetiskt modifierade organismer i

direktiv 2001/18/EG. Följaktligen bör sorter som erhållits genom

mutagenes vara undantagna från de krav som föreskrivs för genetiskt

modifierade sorter i direktiv 2002/53 /EG.

11. Eftersom orgarusmer som erhållits genom riktad mutagenes inte

utgör genetiskt modifierade organismer i den mening som avses i

direktiv 2001/18/EG, anser regeringen i första hand att direktivet

inte utgör någon harmoniseringsåtgärd på det området, varför det

ligger inom medlemsstaternas befogenhet att själva fastställa den

ordning som ska gälla för sådana organismer. För det fall sådana

organismer skulle utgöra genetiskt modifierade organismer i den
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mening som avses i direktiv 2001/18/EG anser regeringen i andra

hand att dessa, liksom är fallet för organismer som erhållits genom

konventionell mutagenes, ska vara undantagna från direktivets

tillämpningsområde i enlighet med artikel 3.1 och bilaga I B till

direktivet. De bestämmelserna får, i den del mutagenes och genetiskt

modifierade organismer undantas från tillämpningsområdet, anses

utgöra sådana harmoniserings åtgärder som innebär att

medlemsstaterna inte får besluta att låta sådana organismer omfattas

av motsvarande reglering som direktivets på nationell nivå.

12. Slutligen har det inte framkommit omständigheter i målet som ger

anledning att ifrågasätta giltigheten av dessa bestämmelser med

hänsyn till försiktighetsprincipen i artikel 191.2 FEUF.

13. De närmare skälen för sin inställning får den svenska regenngen

utveckla enligt följande.

2.2 Huruvida organismer som har erhållits genom mutagenes

utgör genetiskt modifierade organismer enligt direktiv

2001/18/EG

2.2.1 Aktuella bestämmelser

14. Med organism avses i direktiv 2001/18/EG varje biologisk enhet

som kan föröka sig eller överföra genetiskt material. En genetiskt

modlfierad organism definieras i artikel 2.2 i direktivet som en organism,

med undantag för människor, i vilken det genetiska materialet har

ändrats på ett sådant sätt som inte sker naturligt genom parning

och/ eller naturlig rekombination. Inom ramen för denna definition

anses, enligt andra stycket samma artikel, genetisk modifiering

uppkomma åtminstone vid tillämpningen av de metoder som anges i

del 1 i bilaga I A, medan de metoder som anges i del 2 isamma bilaga

inte anses leda till genetisk modifiering. Av punkt 1 i del 1 i denna
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bilaga framgår att genetisk modifiering anses uppkomma vid vissa

hybridnukleinsyratekniker som innebär bildande av nya

kombinationer av genetiskt material genom att nukleinsyramolekyler

överförs till en värdorganism, där de inte förekommer naturligt men

är i stånd till kontinuerlig förökning. Av punkterna 2 och 3 i del 1 i

samma bilaga framgår vidare att genetisk modifiering anses

uppkomma vid viss cellfusion eller vissa hybridiseringsmetoder samt

metoder som innebär direkt införande i en organism av sådant ärftligt

material som beretts utanför organismen. Av del 2 i samma bilaga

framgår att befruktning in vitro, naturliga processer och induktion av

polyploidi, förutsatt att dessa metoder inte inbegriper användning av

sådana hybridnukleinsyramolekyler eller genetiskt modifierade

organismer som framställts genom andra metoder än dem som

undantas genom bilaga I B, inte anses leda till genetisk modifiering.

Till skillnad från uppräkningen i del 1 i bilaga I A av metoder för

genetisk modifiering, synes uppräkningen i del 2 av metoder som inte

anses leda till genetisk modifiering vara uttömmande.

15. Enligt artikel 3.1 i direktiv 2001 118 lEG ska direktivet in te omfatta

organismer som erhållits med de metoder för genetisk modifiering

som anges i bilaga I B. Av punkt 1 i denna bilaga följer att

mutagenes, förutsatt att metoden inte inbegriper användning av

hybridnukleinsyramolekyler eller genetiskt modifierade organismer

förutom sådana som framställts genom användning av mutagenes

och/ eller sådan cellfusion som avses i punkt 2, är en sådan metod

som inte ska omfattas av direktivet. Som skäl för dessa bestämmelser

anges i beaktandesats 17 till direktivet att det inte bör omfatta

organismer som har erhållits med vissa metoder för genetiska

förändringar vilka på vedertaget sätt har använts i ett antal
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tillämpningar och vilka under en längre tid inte har visat sig medföra

säkerhetsproblem.

2.2.2 Allmänt om mutationer och mutagenes

16. Mutationer, dvs. förändringar i arvsmassan, uppkommer spontant i

naturen vid celldelningar och reparation av celler. Mutagenes är enligt

vetenskapligt språkbruk behandling aven organism för att framkalla

mutationer. Joniserande strålning eller vissa kemikalier har

traditionellt använts för att framkalla slumpmässiga mutationer för att

få ett mer diversifierat utgångsmaterial för växtförädling. De nya

genredigeringsteknikcrna3 ger möjlighet att klippa i arvsmassan på

specifika ställen. Brotten i arvsmassan repareras av cellen varvid det

ofta uppstår mutationer. Med användning av dessa tekniker kan man

således styra platsen för mutationen. Denna teknik kallas riktad

mutagenes.' Det finns också möjlighet att samtidigt föra in en gen5

där brottet har skett. I det fallet är tekniken inte mutagenes, utan

styrd gen-insertion. Teknikerna kan alltså användas både utan

införlivad gen (dvs. riktad mutagenes) och tillsammans med

införlivad gen (dvs. styrd gen-insertion)."
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17. Konventionell mutagenes skiljer SIg från spontana naturliga

mutationer genom mängden av förändringar l arvsmassan. Den

sammantagna mängden mutationer och den därmed höga

sannolikheten för oavsiktliga och okända effekter kan antas vara

S.k. gensaxar. exempelvis CRISPR/cas9. ODM ("oligonucleotide directed mutagenesis"). ZFN·1
och ('zink finger nuclease-1'-teknik) lFN·2 ('zink finger nuctease-zvteknik)".

Engelska 'site-directed mutagenesis". franska 'mutagenese dirigee',

Dvs. DNA (deoxiribonukleinsyra)

Så ar eJlenIpälllis falret tör 'zink finger nuclease'-Ieknik som kan användas antingen utan gel1 rör
all framkaHa. mutationer på ell specifikl stäue i arvsmassan (ZFN.1 och ZFN-2) eller med Inserllon
aven gen på ett specifikt stäue [arvsmassan (ZFN-3). Jfr Scienllfic opinion addresslng lhe satefly
asse$sment of plants del/eloped using linc Finger Nucleases with similar tunctlon: EFSA Journal
2012; (10) 2"943.s, o och JRC ScJentlfic and Technical Reports. New Plant Breeding Technlques:
stete-or-uie-ert and prospect lorcommercial developmenl. EUR 2.4760 EN- 2011. s. 23 OCh 2'1.



orsaken till att unionslagstiftaren valt att definiera produkterna från

konventionell mutagenes som genetiskt modifierade organismer.

18. För att kunna detektera och bevisa att en mutation inte är naturlig,

och därmed utgör en ny kombination, behövs det tekniskt minst 20

nukleinsyror i följd av införlivat DNAJ Förutsatt att viss information

finns tillgänglig, exempelvis om de DNA-sekvenser m.m. som

använts, är det således möjligt att särskilja en genetisk förändring som

uppkommer till följd av gen-insertion från naturligt uppkomna

mutationer. Så är emellertid inte fallet för de tekniker som utgör

riktad mutagenes, eftersom mutationer som uppkommer till följd av

användning av sådana tekniker inte går att särskilja på molekylär nivå

från förändringar som är följden av konventionella

växtförädlingsmetoder eller naturliga processer."

19. Genredigeringsteknikerna har bättre träffsäkerhet och ger mutationer

endast vid det avsedda stället i arvsmassan. Detta ger i sin tur fårre

eller inga oavsiktliga effekter i arvsmassan och därmed lägre risk för

oförutsedda skadliga effekter för hälsa och miljö. Som anförts i

punkten 16 ovan kan genredigeringsteknikerna användas både med

infört DNA, som då resulterar i att främmande DNA inkorporeras

vid det stället i arvsmassan som avsetts, eller utan främmande DNA.

Om främmande DNA inte finns närvarande kommer cellens eget

reparationssystem att reparera den uppkomna skadan och resultera i

en mutation i en eller ett par DNA-baser, s.k. punktmutationer.? I de

JRC Seientifie and Teehnical Reports, New Plant Breeding Tectmiques; state-of-the-art and
prospect for commercial development. EUR 24760 EN- 2011, s, 65 och 66,

Ibid, s. 10, jfr s. 56 och 57 i fråga om tekniken ODM.

För exempelvis "zink finger nuclease"·teknik finns variationerna av tekniken (dvs. lFN·l, lFN·2
och ZFN-3) tydligt beskrivna i Scientifie opinion addressing the satefty assessment of plants
developed using line Finger Nucleases with similar function; EFSA Journal 2012; (10) 2943, s. 5-
7, där det bl.a. framgår att de avsiktliga förändringarna varierar från punktmutationer (lFN-l/SDN-
1 och ZFN-2fSDN·2) till insertioner av DNA (lFN-3/SDN·3).
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fall främmande DNA inte förs in går dessa punktmutationer inte att

skilja från naturligt uppkomna mutationer.

2.2.3 Både metod och produkt måste beaktas

20. Bestämmelserna som redogjorts för i punkterna 14 och 15 kan ge

intrycket av att all mutagenes, förutsatt att metoden inte inbegripit

någon av de i bilaga I B undantagna användningarna, innebär att

organismen som har erhållits är en genetiskt modifierad organism i

den mening som avses i artikel 2.2 i direktiv 2001/18/EG. Detta

eftersom mutagenes resulterar i en ändring av det genetiska materialet

i en organism och metoden i sig inte är undantagen från definitionens

tillämpningsområde enligt artikel 2.2 b och del 2 i bilaga I A till

direktivet.

21. Vid bedömningen av om en orgamsm är en genetiskt modifierad

organism i den mening som avses i artikel 2.2 i direktiv 2001/18/EG

är det emellertid inte tillräckligt att enbart beakta vilken metod som

använts för att få fram modifieringen, utan ställning måste också tas

till om den organism som skapats lika gärna skulle kunna ha

uppkommit genom konventionell växtförädling eller en naturlig

process. Vad särskilt gäller mutagenes finns det därvid anledning att

göra åtskillnad mellan organismer som har erhållits genom

konventionell mutagenes och organismer som har erhållits genom de

nya genredigeringsteknikerna och, i det senare fallet, om främmande

DNA har införts i organismens arvsmassa (dvs. styrd gen-insertion)

eller inte (dvs. riktad mutagenes).

22. Som redogjorts för under punkterna 18 och 19 går inte de

punktmutationer som uppkommer vid riktad mutagenes att skilja

från naturligt uppkomna mutationer. Vid sådant förhållande bör, som

kommer att visas i det följande, organismen som erhållits inte heller
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anses utgöra en genetiskt modifierad organism i den mening som

avses i artikel 2.2 i direktiv 2001/18/EG.

2.2.4 Riktad mutagenes skapar inte genetiskt modifierade
organismer i direktivets mening

23. Vid tolkningen aven unions bestämmelse ska inte bara dess lydelse

beaktas, utan också sammanhanget och de mål som eftersträvas med

det regelverk som den ingår i. Artikeldelen i direktivet kan härvid inte

skiljas från sin motivering och den ska, vid behov, tolkas med

beaktande av de skäl som föranledde att rättsakten antogs. När en

unionsbestämmelse kan bli föremål för flera tolkningar ska företräde

ges åt den tolkning som är ägnad att säkerställa bestämmelsens

ändamålsenliga verkan.!? För en sådan tolkning som förordats i

föregående punkt talar såväl ordalydelsen i artikel 2.2 i direktiv

2001/18/EG som det sammanhang vilket bestämmelsen

förekommer samt de ändamål som eftersträvas med direktivet.

24. Nät det först gäller ordalydelsen kan det konstateras att rekvisiten

"har ändrats på ett sådant sätt som inte sker naturligt genom parning

och/eller naturlig rekombination" i artikel 2.2 i direktiv 2001/18/EG

är kopplade till det genetiska materialet, och inte enbart till metoden

för att åstadkomma förändringen. Vidare innebär de metoder för

genetisk modifiering som exemplifieras i del 1 i bilaga I A, antingen

bildande av nya kombinationer av genetiskt material (punkterna 1

och 3) eller införsel av sådant ärftligt material som beretts utanför

organismen (punkt 2). För de metoder som innebär bildande av nya

kombinationer av genetiskt material förutsätts uttryckligen i

punkterna 1 och 3 genom rekvisiten "inte förekommer naturligt" att

resultatet inte hade kunnat skapas på naturlig väg. För de metoder

'0 Se dom Lassa/, C-162/09, EU:C:2010:592, punkterna 49-51 och där angivna rättsfall,
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som avses i punkten 2 följer samma förutsättning av att det ärftliga

materialet ska ha beretts utanför organismen.

25. Slutsatsen att en ny kombination av genetiskt material inte ska ha

kunnat skapas på naturlig väg följer alltså direkt av artikel 2.2 i

direktivet. Produkten av den metod som tillämpas ska därmed också

ha sådana egenskaper att den går att särskilja från nya kombinationer

av genetiskt material som kan uppstå spontant i naturen eller genom

användning av konventionella växtförädlingsmetoder.

26. Vid en objektiv tolkning kan således slutsatsen dras att kärnan i

begreppet genetiskt modifierad organism enligt artikel 2.2 i direktiv

2001/18/EG är att organismen innehåller införlivat främmande

DNA, dvs. att en ny kombination av (nedärvningsbart) genetiskt

material har skapats som inte hade kunnat uppkomma naturligt

genom parning och/eller naturlig rekombination. För att kvalificera

som en genetiskt modifierad organism enligt direktivet krävs också

att vissa metoder har använts iprocessen, medan vissa andra i del 2 i

bilaga I A till direktivet undantagna metoder inte får ha använts.
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27. Mot bakgrund av bestämmelsernas ordalydelse och vad som anförts

under punkterna 18 och 19 kan det sålunda konstateras att en

organism som erhållits genom riktad mutagenes inte utgör en

genetiskt modifierad organism i den mening som avses i artikel 2.2 i

direktiv 2001/18/EG. Organismen uppfyller nämligen inte den

förstnämnda förutsättningen eftersom den inte innehåller en ny

kombination av genetiskt material som går att särskilja från vad som

hade kunnat åstadkommas naturligt genom parning och/eller naturlig

rekombination.



28. En sådan tolkning bekräftas även av bestämmelsens sammanhang.

Det kan därvid konstateras att direktiv 2001/18/EG har ersatt rådets

direktiv av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt

modifierade organismer i miljön (90/220/EEG).11 Artikel 2.2 i det

direktivet innehöll i allt väsentligt motsvarande definition av genetiskt

modifierad organism som numera återfinns i artikel 2.2 i direktiv

2001/18/EG. Definitionen i direktiv 90/220/EEG byggde i sin tur

på definitionen som lades fram i kommissionens förslag till direktiv. I

artikel 2.2 i förslaget angavs att en genetiskt modifierad organism är

en organism i vilken det genetiska materialet "is altered in away that

passes the natural barriers of mating and recombination". Detta bör

ses mot bakgrund av kommissionens motivering till direktivet, i

vilken bl.a. anges att "the intentional release of organisms having a

combination of traits that nature may have never produced" ökar

osäkerheten när det gäller beteendet hos organismen och möjligheten

till en skadlig inverkan på miljön.P Att definitionen av genetiskt

modifierad organism i artikel 2.2 i direktiv 2001/18/EG innefattar ett

produktbaserat element stöds således av dess tillkomsthistoria.

29. Definitionen av genetiskt modifierad organism i artikel 2.2 i direktiv

2001/18/EG bör också ses mot bakgrund av Cartagenaprotokollet

om biosäkerhet till konventionen i Rio de Janeito den 5 juni 1992 om

biologisk mångfald.!' EU och samtliga medlemsstater är parter i

Cartagenaprotokollet, vilket delvis har genomförts i EU genom

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av

den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt

modifierade orgamsmer (förordning 1946/2003). I de delar

11 I fortsättningen benämnt direktiv 90/220/EEG.

Jfr kommissionens "Explanatory memorandum" s. 2 i "Proposal for a council directive on the
deliberate release to the environment of genetically modified organisms", COM(88) 160 final.

I fortsättningen benämnt Cartagenaprotokollet eller protokollet.

12

13

14 (31)



protokollet innehåller bestämmelser om import har det genomförts

genom direktiv 2001/18/EG och Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om

genetiskt modifierade livsmedel och foder (förordning 1829/2003). I

nämnda förordningar definieras en genetiskt modifierad organism

genom hänvisning till definitionen av begreppet i artikel 2.2 i direktiv

2001/18/EG, med undantag för sådana organismer som har erhållits

med de metoder för genetisk modifiering som anges i bilaga I B till

det direktivet.!"

30. Följaktligen bör begreppet genetiskt modifierad organism i direktiv

2001/18/EG tolkas i ljuset av Cartagenaprotokollets definition. I

Cartagenaprotokollet används visserligen begreppet levande

modifierad organism i stället för begreppet genetiskt modifierad

organism. Någon skillnad i sak torde emellertid inte vara åsyftad.

Tvärtom synes unionslagstiftarens avsikt ha varit att de båda

begreppen ska ha samma innebörd, eftersom det uttryckligen

föreskrivs att kraven i protokollet bör respekteras i direktivet."!
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31. En levande modifierad organism definieras i protokollet som en

levande organism som besitter en f!Y kombinatz"on av genetiskt material

framställt genom användning av modern bioteknik. Med modern

bioteknik avses tillämpning av in vitro-teknik med nukleinsyra, bl.a,

rekombinant DNA och direkt injicering av nukleinsyra i celler eller

organeller, eller fusion av celler utanför den taxonomiska familjen,

med vars hjälp naturlz"ga }jstol()gtska hinder fo'r reproduktion och

is

Jfr artikel 3.2 i förordning 1946/2003 och artikel 2.5 i förordning 1829/2003.

Jfr beaktandesats 13 till direktiv 2001/18/EG.



rekombination övervinns på ett sätt som skiljer S1g från traditionella

förädlings- och selektionsmetoder.l''

32. Även Cartagenaprotokollets terminologi förutsätter således, för att

kvalificera som en (genetiskt) modifierad organism, att en ny

kombination av nedärvningsbart genetiskt material har skapats, som

inte hade kunnat uppkomma på naturlig väg, genom användning av

vissa metoder.

2.2.5 I vart fall omfattas riktad mutagenes av undantaget i punkt
1 i bilaga I B

33. För det fall organismer som erhållits genom riktad mutagenes, trots

vad som anförts i föregående avsnitt, skulle anses utgöra genetiskt

modifierade organismer i den mening som avses i artikel 2.2 i direktiv

2001/18/EG inställer sig frågan om dessa organismer omfattas av

undantaget för mutagenes enligt artikel 3.1 och punkt 1 i bilaga I B

till direktivet.

34. Begreppet mutagenes definieras inte idirektivet. Som nämnts i punkt

16 avses dock med mutagenes i vetenskapligt språkbruk behandling

aven orgamsm för att framkalla mutationer. Eftersom riktad

mutagenes är en sådan behandling omfattas metoden därmed av

ordalydelsen i punkt 1 i bilaga I B. Som framgår av fastlagd

rättspraxis som redogörs för i punkt 23 måste även sammanhanget

och ändamålet beaktas samt, vid behov, skälen som föranledde att

direktivet antogs.

35. Vad särskilt gäller de skäl som föranlett undantaget för mutagenes i

punkt 1 i bilaga I B till direktivet framgår av beaktandesats 17 att

undantaget är motiverat med hänsyn till att direktivet inte bör

16 Se artikel 3 g) och il i Cartagenaprotokollet.
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omfatta orgarusmer som har erhållits med vissa metoder för

genetiska förändringar vilka på vedertaget sätt har använts i ett antal

tillämpningar och vilka under en längre tid inte har visat sig medföra

säkerhetsproblem. Vid tidpunkten för direktivets antagande fanns

inte metoden riktad mutagenes och det kan därför antas att det

främst var de konventionella formerna av slumpmässig mutagenes

som avsågs omfattas av undantaget. Samtidigt utesluter inte

beaktandesatsen som sådan att en vidareutveckling av metoden,

såsom skett genom utvecklingen av riktad mutagenes, också kan

omfattas av undantaget. Tvärtom, när en sådan metod på vedertaget

sätt har använts i ett antal tillämpningar och under en längre tid inte

har visat sig medföra säkerhetsproblem, ska den omfattas. Hur

många tillämpningar och under hur lång tid det måste röra sig om går

emellertid inte att utläsa av direktivet. I det sammanhanget bör såväl

försiktighetsprincipen som det huvudsakliga syftet med direktiv

2001/18/EG - att skydda människors hälsa och miljö - beaktas.!"

36. Det kan därvid konstateras att undantaget för mutagenes fanns redan

1 den rättsakt från 1990 som direktivet ersatt och att

unionslagstiftaren redan då var väl medveten om att konventionell

mutagenes leder till många förändringar i arvsmassan (mutationer)

som i sin tur kan ge upphov till oförutsedda effekter på hälsan och

miljön. Den process för selektion och utvärdering som genomförts i

växtförädlingsprocessen, vilken leder till att en ny växtsort får släppas

ut på den gemensamma marknaden, är sannolikt ett av skälen till att

unionslagstiftaren ändå ansett att det inte funnits behov av att låta

organismer som erhållits genom mutagenes omfattas av direktivets

krav på en miljöriskutvärdering och i övrigt. Genom utvärdering av

17 (31)

17 Jfr beaktandesatserna 5 och 8 samt artikel 1 i direktivet.



de erhållna orga1l1smernas egenskaper har de icke önskvärda

organismerna kunnat förkastas medan de säkra, dvs. de som tillför ett

värde utan risker, har satts ut i miljön eller släppts ut på marknaden.

Att organismer som erhålls genom konventionell mutagenes

undantas från direktivets tillämpningsområde enligt artikel 3.1 och

punkten 1 i bilaga I B till direktivet är således inte följden av att

metoden som sådan betraktas som säker, utan att processen för

selektion och utvärdering har säkerställt att tillämpningen av metoden

inte har medfört säkerhetsproblem.

37. Tekniska framsteg har medfört att riktad mutagenes nu är möjlig. Till

skillnad mot den konventionella slumpmässiga mutagenesen ger de

nya riktade metoderna upphov till färre oförutsedda effekter och

liknar därför de spontana mutationer som uppkommer helt

naturligt. 18 Med tillämpning av denna metod finns det således,

jämfört med konventionell mutagenes, bättre förutsättningar att

försäkra sig om att slutresultatet som erhålls är en säker organism.

Växtsorter som tas fram genom denna metod omfattas också aven

motsvarande process för selektion och utvärdering som växtsorter

som tagits fram med konventionell eller slumpmässig naturlig

mutagenes och som säkerställer att endast säkra organismer sätts ut i

miljön eller släpps ut på marknaden.

38. Vid en jämförelse med direktivets syfte bör således riktad mutagenes

vara undantagen enligt punkt 1 i bilaga I B till direktiv 2001!18!EG

med hänsyn till att riskerna med denna metod är lägre än vid

konventionell mutagenes. Följaktligen bör organismer som erhållits

med denna metod undantas från direktivets tillämpningsområde i

I~ JRC Scientific and Technical Reports, New Plant Breeding Techniques; state-of-the-art and
prospect for commercial development. EUR 24760 EN- 2011, kapitel 7.1.
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enlighet med dess artikel 3.1. En annan tolkning av bestämmelserna

skulle strida mot dess ändamålsenliga verkan, försiktighetsprincipen

och det huvudsakliga syftet med direktivet.

39. En motsatt tolkning, dvs. att organismer som erhållits genom riktad

mutagenes skulle omfattas av kraven i direktiv 2001/18/EG, skulle

dessutom kunna bli svår att motivera i WTO-sammanhang.

40. En första fråga som därvid måste besvaras är hur konventionella

grödor skiljer sig från produkter/organismer som är framtagna med

riktad mutagenes. Eftersom produkterna/organismerna som erhållits

genom riktad mutagenes blir identiska och icke urskiljbara från

produkter/ organismer som tagits fram med andra tekniker eller

uppkommit spontant i naturen kan det röra sig om varor av samma

slag'? som enligt artikel III i Allmänna tull- och handelsavtalet

(GATf) ska behandlas lika förmånligt som motsvarande inhemska

varor vid import.

41. Om det rör sig om varor av samma slag uppkommer även frågan om

det finns legitima skäl (undantagsgrunder) enligt artikel XX GATT

att införa åtgärder som hindrar handeln eller som strider mot de

grundläggande pnnclperna om icke-diskriminering och om

tillämpningen av dessa åtgärder uppfyller vissa kriterier. Åtgärderna

får inte heller medföra en godtycklig diskriminering (dvs. stå i strid

med rättsstatsprinciper som öppenhet och förutsägbarhet) eller

oberättigad diskriminering (dvs. innebära unilaterala tvingande krav

utan möjlighet till förhandling) mellan länder där samma förhållanden

råder eller utgöra ett förtäckt handelshinder. Slutligen måste

åtgärderna respektera proportionalitetsprincipen.
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42. I förevarande fall är det svårt att bevisa eller argumentera för att

någon av undantagsgrunderna är tillämpliga och att en särreglering

krävs i förhållande till konventionella produkter/ organismer.

43. Sammanfattningsvis kan en särreglering av vissa användningar av de

nya teknikerna bli svår att motivera i wrO-sammanhang och kan

därmed leda till oberättigade handels störningar. En sådan konsekvens

skulle vara oförenlig med unionslagstiftarens avsikt att internationella

handels åtaganden ska beaktas på ett lämpligt sätt i direktiv

2001/18/EG.

2.2.6 Genredigeringstekniker med införlivande av främmande
DNA (styrd gen-insertion) skapar genetiskt modifierade
organismer i direktivets mening

44. För det fall en främmande gen (dvs. främmande DNA) införlivas i

organismer i samband med användning av genredigeringstekniker,

dvs. styrd gen-insertion, bör däremot organismerna betraktas som

genetiskt modifierade organismer enligt artikel 2.2 i direktiv

2001/18/EG. Detta eftersom det genetiska materialet har ändrats på

ett sådant sätt som inte sker naturligt genom parning och/eller

naturlig rekombination och det, som anförts ovan under punkt 18, är

möjligt att särskilja en genetisk förändring som uppkommer till följd

av gen-insertion från naturligt uppkomna mutationer.P

45. Undantaget enligt artikel 3.1 och punkt 1 i bilaga I B till direktiv

2001/18/EG är inte tillämpligt eftersom styrd gen-insertion inte

utgör mutagenes (jfr punkt 16). Tekniken är inte heller en sådan

cellfusion som avses i punkt 2 i den bilagan.

20 I det stora flertalet fall torde metoden dessutom uppfylla förutsättningarna för att utgöra en sådan
hybridnukleinsyrateknik som avses i punkt 1 i del 1 i bilaga I A till direktiv 2001/1B/EG. Nya
kombinationer av genetiskt material har nämligen bildats genom at! nukleinsyramolekyler. i detta
fallet DNA. har överförts till en värdorganism, där de inte förekommer naturligt men är i stånd till
kontinuerlig förökning.
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46. Vid sådana förhållanden bör således organismer som erhållits genom

användning av genredigeringstekniker, med införlivande av

främmande DNA, omfattas av direktivets krav.

2.3 Huruvida sorter som har erhållits genom mutagenes utgör
genetiskt modifierade sorter enligt direktiv 2002/53/EG

47. Enligt artikel 4.4 i direktiv 2002/53/EG får genetiskt modifierade

sorter enligt definitionen i artikel 2.1 och 2.2 i direktiv 90/220/EEG

endast godkännas om alla lämpliga åtgärder har vidtagits för att

undvika negativa effekter på människors hälsa och på miljön. Av

artikel 7.4 a framgår vidare att när det gäller en genetiskt modifierad

sort enligt artikel 4.4 ska en miljöriskbedömning motsvarande den

som fastställs i direktiv 90/220/EEG genomföras. Enligt artikel 36.2

i direktiv 2001/18/EG ska hänvisningar till direktiv 90/220/EEG,

som är upphävt, betraktas som hänvisningar till direktiv

2001/18/EG och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VIII till

det direktivet. Av jämförelsetabellen framgår att hänvisningen i

artikel 4.4 i direktiv 2002/53/EG till artikel 2 i direktiv 90/220/EEG

ska betraktas som en hänvisning till artikel 2 i direktiv 2001/18/EG.

48. Såvitt framgår av bestämmelsernas ordalydelse undantas inte sorter

som har erhållits genom mutagenes från kraven som föreskrivs för

genetiskt modifierade sorter i direktiv 2002/53/EG, eftersom

bestämmelserna inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till

artikel 3 och bilaga I B till direktiv 2001/18/EG. Vid tolkningen av

bestämmelserna bör dock, som tidigare konstaterats under punkt 23,

även deras sammanhang och ändamål beaktas.
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49. Villkoret för godkännande i artikel 4.4 i direktiv 2002/53/EG avser

att säkerställa att de sorter som släpps ut på marknaden inte är

skadliga för människors hälsa och för miljön. Målet med en



miljöriskbedömning är därvid att från fall till fall identifiera och

utvärdera de eventuella negativa effekter, antingen direkta eller

indirekta, omedelbara eller fördröjda, som utsläppande på marknaden

av genetiskt modifierade sorter kan få för människors hälsa och på

miljön. Syftet är att utreda om det finns behov av riskhantering och i

så fall vilka metoder som är lämpligast. 21 Kravet i direktiv

2002/53/EG på en miljöriskbedömning motsvarande den som

genomförs enligt direktiv 2001/18/EG syftar därmed till att

garantera att godkännande av genetiskt modifierade sorter enligt

direktiv 2002/53/EG sker enligt samma premisser som enligt

direktiv 2001/18/EG och med utgångspunkt ivilken risk organismer

utgör för miljön och människors hälsa.

50. Vidare föreskrivs i artikel 7.4 b i direktiv 2002/53 /EG att de

förfaranden som ska garantera en miljöriskbedömning och andra

relevanta faktorer motsvarar de som fastställs i direktiv 90/220 /EEG

ska införas genom en råds förordning. Fram till dess denna

förordning trätt i kraft får inte genetiskt modifierade sorter

godkännas för införande i en nationell sortlista förrän de har

godkänts för saluföring i enlighet med direktiv 90/220/EEG. Enligt

artikel 7.4 c ska artiklarna 11-18 i direktiv 90/220/EEG (om ett

förfarande för utsläppande på marknaden för produkter som består

av eller innehåller genetiskt modifierade organismer) inte längre gälla

när förordningen enligt punkt b har trätt i kraft. Förfarandet för

godkännande under direktiv 90/220 /EEG har således varit direkt

tillämpligt för godkännande för införande i sortlistan enligt direktiv

2002/53/EG. Att godkännandeproceduren då inte skulle ha samma

tillämpningsområde för sorter avarter för lantbruksväxter som det

2' Jfr avsnitt A i bilaga II till direktiv 2001/18/EG.
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som gäller enligt direktiv 90/220/EEG, numera direktiv

2001/18/EG, framstår i princip som otänkbart. Det vore märkligt

om regleringen enligt direktiv 2002/53 /EG under en period skulle ha

inneburit att saluföring av sådana sorter som omfattas av undantaget

för mutagenes i direktiv 90/220/EEG var helt förbjuden i avsaknad

av regler för ett förfarande för godkännande under direktiv

2002/53/EG. Om detta hade varit unionslagstiftarens avsikt borde

det ha framgått genom en uttrycklig bestämmelse i direktiv

2002/53/EG.

51. Mot den bakgrunden och med hänsyn till behovet av kongruens i

systemet för godkännande av genetiskt modifierade organismer, finns

det enligt regeringens mening inte anledning att ge definitionen aven

genetiskt modifierad sort enligt direktiv 2002/53 /EG en annan

innebörd än den som, enligt regenngens resonemang i det

föregående, ska gälla för en genetiskt modifierad organism enligt

direktiv 2001/18/EG. Även här ska således åtskillnad göras mellan

sådana sorter som framtagits genom genredigeringstekniker med,

respektive utan, införande av främmande DNA. I det fallet metoden

inte har innefattat införsel av främmande DNA (dvs. riktad

mutagenes) anser regeringen i första hand därför att sorten som

erhållits inte är att betrakta som en genetiskt modifierad sort enligt

direktiv 2002/53/EG.

52. I vart fall talar samma skäl som regeringen anfört för att organismer

framtagna med riktad mutagenes ska undantas från kraven i direktiv

2001/18/EG, inklusive kravet på miljöriskbedömning, även för att

de sorter som framtagits med samma metod ska vara undantagna

från motsvarande krav enligt direktiv 2002/53/EG. Detta eftersom

riskerna med sorten bedöms som låga. När det gäller riktad

mutagenes går det inte att särskilja sorterna från konventionellt
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framtagna sorter och därmed faller incitamentet att bedöma dessa

enligt ett strängare regelverk. På motsvarande sätt som en organism

som erhållits med konventionell mutagenes inte omfattas av direktiv

2001/18/EG, bör en sort som erhållits med samma metod inte heller

omfattas av kraven som gäller för genetiskt modifierade sorter enligt

direktiv 2002/53/EG. Om en sort däremot erhållits genom styrd

gen-insertion bör den dock anses som en sådan genetiskt modifierad

sort som omfattas av dessa krav.

53. Med en annan tolkning riskerar det gemenskapsrättsliga systemet för

godkännande av genetiskt modifierade organismer att förlora sin

kongruens och ändamålsenliga verkan. Vidare kan en reglering av de

sorter, som framtagits med hjälp av mutagenestekniker som ingår i

bilaga I B till direktiv 2001/18/EG, komma i konflikt med wro-
regelverket och de likabehandlingsprinciper som det regelverket

bygger på (jfr punkterna 39-43 ovan).

2.4 Huruvida undantaget för organismer som erhållits genom

mutagenes enligt direktiv 2001/18/EG innebär fullständig

harmonisering

54. Inledningsvis kan påpekas att regenngens bedömning i det

föregående innebär att organismer som erhållits genom riktad

mutagenes inte är att betrakta som genetiskt modifierade organismer i

den mening som avses i artikel 2.2 i direktivet 2001/18/EG. Under

sådana förhållanden utgör artiklarna 2 och 3 och bilaga I B till

direktiv 2001/18/EG inte hinder för medlemsstaterna att bestämma

vilken ordning som ska gälla för dessa organismer. Det bör dock
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ennras om att annan harmoniserad sektorsspecifik EU-Iagstiftning,

såsom växtförökningsmateriallagstiftningen, är tillämplig.22

55. För det fall domstolen bedömer att sådana orgarusmer ändå ska

betraktas som genetiskt modifierade organismer i den mening som

avses i artikel 2.2 i direktivet 2001/18/EG, är dock följande

resonemang tillämpligt för dessa.

56. Direktiv 2001/18/EG har artikel 95 EG (nu artikel 114 FEUF) som

rättslig grund. Syftet är att närma medlemsstaternas lagar och andra

författningar till varandra när det gäller dels avsiktlig utsättning av

genetiskt modifierade organismer i miljön för varje annat ändamål än

att släppa ut dem på den inre marknaden, dels utsläppande av

produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade

organismer på den inre marknaden.P Möjligheterna till nationell

särreglering på dessa områden är således begränsade i enlighet med

114 FEUF och bestämmelserna i direktivet.

57. Att utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer,

som omfattas av direktivet, är fullständigt harmoniserat på EU-nivå

kommer till uttryck i artikel 22 i direktiv 2001/18/EG som anger att

medlemsstaterna inte får förbjuda, begränsa eller hindra att produkter

som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer och

som uppfyller kraven i direktivet släpps ut på marknaden.

Medlemsstaterna får dock enligt artikel 23 vidta vissa nationella

Se exempelvis rådets direktiv av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd som lägger
fast de regler som gäller för att utsäde av stråsäd ska få saluföras. Dessa regler inkluderar, att
sorten är distinkt från andra sorter, stabil över generationer och tillräckligt enhetlig. Dessutom ska
sorten ha visat sig tillföra ett mervärde geniemot redan tillgängliga sorter i fleråriga fältförsök,
odllnqsvärdesförsök, Utsade av stråsäd ska huvudsakligen säljas efter officiell certifiering.
Certifiering medför kontroll av ett antal kvalitets- och sundhetskrav. Relevanta krav i rådets direktiv
2002/53/EG om den gemensamma sortIistan för arter av lantbruksväxter. särskilt artikel 3.3 och
4.1, gäller också. Eftersom det, såsom utvecklats i avsnitt 2.3, inte rör sig om genetiskt modifierade
sorter är däremot inte artiklarna 4.4, 7.4 och 9.5 i det direktivet tillämpliga.

Se artikel 1 i direktivet, jfr beaktandesatserna 7 och 18.
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skyddsåtgärder om det finns nya uppgifter som påverkar

miljöriskbedömningen eller annars finns välgrundade skäl att anta att

en produkt som består av eller innehåller en genetiskt modifierad

organism, som blivit anmäld och omfattas av medgivande enligt

direktivet, utgör en risk för människors hälsa eller för miljön.

58. Genetiskt modifierade organismer som erhållits genom mutagenes

omfattas emellertid inte av direktivet och därmed inte heller av nyss

nämnda bestämmelser. Det innebär dock inte att unionslagstiftaren

inte haft för avsikt att närma medlemsstaternas lagstiftningar till

varandra såvitt avser avsiktlig utsättning i miljön och utsläppande på

marknaden av sådana organismer. Avsikten att harmonisera

medlemsstaternas lagstiftningar på detta område kommer bl.a. till

uttryck i beaktandesatserna 7 och 18 till direktivet där det inte görs

åtskillnad mellan genetiskt modifierade organismer som omfattas av,

respektive är undantagna från, de krav som direktivet föreskriver.

Beaktandesats 17 och unionslagstiftarens avsikt att undanta genetiskt

modifierade organismer som erhållits genom mutagenes från

direktivets tillämpningsområde bör ses mot bakgrund av vad som

anförts under punkt 36. Som där anförts har unionslagstiftaren

bedömt att det är obehövligt att låta genetiskt modifierade

organismer som erhållits genom mutagenes omfattas av direktivets

krav på en miljöriskutvärdering och i övrigt, sannolikt med hänsyn till

att metoden är vedertagen och att processen för selektion och

utvärdering säkerställer att det inte uppkommer några

säkerhetsproblem. I en sådan process och enligt lagstiftningen som

det hänvisas till i punkt 54 upptäcks de risker som den erhållna

organismen eventuellt kan innebära.

59. Mot bakgrund härav anser regeringen att artiklarna 2 och 3 och bilaga

I B till direktivet, i den del mutagenes och genetiskt modifierade
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orgamsmer undantas från tillämpningsområdet, innebär en sådan

harmoni serings åtgärd som medför att medlemsstaterna inte får

besluta att låta sådana organismer omfattas av motsvarande reglering

som direktivets på nationell nivå.

2.5 Huruvida giltigheten av artiklarna 2 och 3 samt bilagorna
IA och I B kan ifrågasättas utifrån försiktighetsprincipen i
artikel 191.2 FEUF

60. Enligt artikel 191.2 FEUF ska unionens miljöpolitik syfta till en hög

skyddsnivå med beaktande av de olikartade förhållandena inom

unionens olika regioner. Den ska bygga på försiktighetsprincipen och

på pnnClperna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att

miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att

förorenaren ska betala. Motsvarande bestämmelse fanns tidigare i

artikel 174 EG och dessförinnan, i allt väsentligt, i artikel 130 R i

EG- fördraget.

61. Av försiktighetsprincipen följer enligt fastlagd rättspraxis att då det

råder osäkerhet om förekomsten eller omfattningen av de risker

människors hälsa utsätts för, kan skyddsåtgärder vidtas utan att det är

nödvändigt att vänta på att det fullt ut visas att riskerna faktiskt

förekommer och hur allvarliga de är. För en korrekt tillämpning av

försiktighetsprincipen krävs det att de eventuellt negativa följderna

för hälsan av den föreslagna användningen aven produkt kan

identifieras och att en helhetsbedömning av hälsoriskerna görs,

grundad på de mest tillförlitliga vetenskapliga uppgifter som finns

tillgängliga och på de senaste resultaten av den internationella

forskningen. Om resultaten av genomförda undersökningar inte är så

fullständiga, övertygande eller exakta att det är möjligt att med

säkerhet fastställa förekomsten eller omfattningen av den påstådda

risken, men det likväl är sannolikt att det skulle uppstå en verklig
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skada för folkhälsan om risken förverkligades, är det enligt

försiktighetsprincipen motiverat att vidta begränsande åtgärder,

under förutsättning att de är icke-diskriminerande och objektiva.ö

62. På grund av komplexiteten i de principer och kriterier, däribland

försiktighetsprincipen, som gemenskapslagstiftaren ska iaktta vid

genomförandet av miljöpolitiken måste enligt fast rättspraxis

domstolskontrol1en med nödvändighet begränsas till frågan huruvida

rådet och Europaparlamentet, genom antagandet av artiklarna 2 och

3 samt bilagorna I A och I B till direktiv 2001!18!EG, har gjort sig

skyldiga till en uppenbart oriktig bedömning. 25

63. Av rättspraxis framgår vidare att en unionsrattsakts lagenlighet ska

bedömas i förhållande till de faktiska och rättsliga omständigheter

som förelåg den dag då rätts akten antogs. Denna lagenlighet är inte

beroende av hur effektiv denna rätts akt har varit under den tid som

gått. Om unionslagstiftaren har att bedöma de framtida verkningarna

av bestämmelser som ska antas, trots att dessa verkningar inte exakt

kan förutses, kan bedömningen ifrågasättas endast om den framstår

som uppenbart felaktig mot bakgrund av de uppgifter som

lagstiftaren hade tillgång till när de ifrågavarande bestämmelserna

antogs.26

64. För att giltigheten av artiklarna 2 och 3 samt bilagorna I A och I B till

direktiv 2001j18!EG ifrågasättas utifrånkunnaska

försiktighetsprincipen i artikel 191.2 FEUF krävs således att rådet

2. Se dom Gowan Comercio Internacional e Services, C·77J09, EU:C:2010:803, punkterna 73, 75 och
76, jfr dom kommissionen mot Frankrike, C-333108, EU:C:2010:44, punkterna 91-93 samt där
angiven rättspraxis.

Jfr dom Associazione ItaIia Nostra Onlus, C-444115, EU:C:2016:978, punkt 46 och dom Grekland
mot kommissionen, C-B6/03, EU:C:2005:769, punkt 88.

Se dom Agrana Zucker, C-309/10, EU:C:2011:531, punkterna 31 och 45 samt där angiven
rättspraxis.

25
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och Europaparlamentet gjort sig skyldiga till en uppenbart oriktig

bedömning mot bakgrund av de uppgifter som de hade tillgång till

när bestämmelserna antogs.

65. Som anförts i det föregående var unionslagstiftaren vid tidpunkten

för antagandet av direktivet fullt medveten om att konventionell

mutagenes leder till många genetiska förändringar. Trots detta har

organismer som erhålls med den metoden undantagits från

direktivets tillämpningsområde. Vidare har det konstaterats att de nya

genredigeringsteknikerna medför en mindre risk för oavsiktliga

effekter i arvsmassan jämfört med konventionella mutagenestekniker

och GMO-tekniker och fårre oväntade effekter som skulle kunna ge

risker för miljö och hälsa.27 Det kan även noteras att produkter

framtagna med konventionell GMO-teknik inte per se har kunnat

påvisas utgöra någon större risk än vid konventionell växtförädling.28

66. Mot den bakgrunden finner regeringen att det inte framkommit

någon omständighet som ger anledning varken till att anse att rådet

och Europaparlamentet, genom antagandet av artiklarna 2 och 3 samt

bilagorna I A och I B till direktiv 2001/18/EG, skulle ha gjort någon

uppenbart oriktig bedömning eller till att ifrågasätta giltigheten av

nämnda bestämmelser med hänsyn till försiktighetsprincipen i artikel

191.2 FEUF.

67. Avslutningsvis kan konstateras att direktiv 2001/18/EG innehåller

detaljrika regler med teknikbaserade inslag, vilket medför svårigheter i

tillämpningen i samband med teknikutvecklingen. Oavsett vilken

Seientifie opinion addressing the satefty assessment of plants developed using Zine Finger
Nucleases with similar function; EFSA Journal 2012; (10) 2943. s. 21.
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teknik som använts för att erhålla en genetiskt modifierad organism,

bör utgångspunkten för bedömningen av huruvida organismen ska

sättas ut imiljön vara dess potentiella risk för människors och djurs

hälsa samt för miljön och en riskbedömning göras från fall till fall.

De nya möjligheter för forskning och nya innovationer som öppnats

i och med ny bioteknik, kräver en tolkning och eventuell utveckling

av lagstiftningen som fokuserar på produkternas egenskaper i stället

för på tekniken som använts för framtagandet av produkten.

3 Slutsats

68. Med hänsyn till det ovan anförda föreslår den svenska regeringen att

den nationella domstolens frågor besvaras på följande sätt.

Fråga 1. Såvitt gäller organismer som erhållits genom konventionell

mutagenes eller riktad mutagenes ska artiklarna 2 och 3 och bilagorna

I A och I B till direktiv 2001/18/EG tolkas så att sådana organismer

inte omfattas av direktivets krav.

Såvitt gäller organismer som erhållits genom styrd gen-insertion, dvs.

när främmande DNA har införlivats i organismer med användning av

de nya genredigeringsteknikerna, ska artiklarna 2 och 3 och bilagorna

I A och I B till direktiv 2001/18/EG tolkas på så sätt att dessa

organismer omfattas av direktivets krav.

Fråga 2. Artikel 4.4 i direktiv 2002/53/EG ska tolkas på så sätt att

en genetiskt modifierad sort omfattas av direktivets krav såvitt avser

sådana sorter i samma utsträckning som en genetiskt modifierad

organism omfattas av kraven i direktiv 2001/18/EG enligt artiklarna

2 och 3 och bilaga I B till direktiv 2001/18/EG.
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Fråga 3. Artiklarna 2 och 3 och bilaga I B till direktiv 2001/18/EG

ska, i den del mutagenes och genetiskt modifierade orgarusmer

undantas från tillämpningsområdet, anses utgöra en sådan

harmoniseringsåtgärd som medför att medlemsstaterna inte får

besluta att låta sådana organismer omfattas av motsvarande reglering

som direktivets på nationell nivå.

Fråga 4. I målet har inte framkommit omständigheter som ger

anledning att ifrågasätta giltigheten av artiklarna 2 och 3 samt

bilagorna I A och I B till direktiv 2001/18/EG med hänsyn till

försiktighetsprincipen i artikel 191.2 FEUF.

Anna Falk Fredrik Bergius
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