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Ansökan om förnyat godkännande av den genetiskt modifierade nejlikan 
Moonaqua, FLO-40689-6, (C/NL/06/01_001) 
 
Yttrande 
Nämnden har inga invändningar mot ett förnyat marknadsgodkännande för nejli-
kan Moonaqua.  
 
Bakgrund 
Företaget Suntory Flowers Limited har ansökt om förnyat marknadsgodkännande 
av den genetiskt modifierade nejlikan Moonaqua. Ansökan gäller import, distribu-
tion och försäljning av snittblommor. Nejlikorna har modifierats för att ge kron-
bladen en ljuslila färg.   
 
Etisk bedömning  
Gentekniknämnden har tidigare yttrat sig om den färgförändrade nejlikan 
Moonaqua och hade då inga invändningar mot ett marknadsgodkännande. Sedan 
nejlikan godkändes 2009 har i storleksordningen 12 miljoner snittblommor av 
Moonaqua importerats till EU utan att några incidenter rapporterats. Ytterligare 
fyra nejlikor som modifierats för att ge en ny färg på kronbladen är godkända för 
import till EU. 
 
Märknings- och spårbarhetslagstiftningen gör att de konsumenter som vill undvika 
genetiskt modifierade produkter har möjlighet att göra så. Samtidigt kan de konsu-
menter som vill köpa lila nejlikor och inte har några invändningar mot att de är ge-
netiskt modifierade göra det.   
  
Nämnden ser inga etiska hinder mot ett förnyat godkännande av nejlikan 
Moonaqua. 
 
 
Beslut i detta ärende har efter föredragning av kanslichefen Marie Nyman fattats 
av ledamöterna Birgitta Eilemar, Stefan Johansson, Marianne Pettersson, Johan 
Hultberg, Emma Nohrén (skiljaktig, se bilaga), Jens Holm (skiljaktig, se bilaga), 
Lars-Axel Nordell, Lotta Rydhmer, Jens Sundström, Tina D’Hertefeldt, Maria 
Björkman och Lars Ährlund-Richter samt tjänstgörande ersättaren Daniel 
Bäckström. Vid ärendets slutliga handläggning utan att delta i avgörandet deltog 
även ersättarna Mariette Andersson och Gunnar Johanson samt kanslisekrete-
raren Birgit Postol. 
 
 
 
Birgitta Eilemar 
 
 
 
    Marie Nyman 
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Ledamöterna Emma Nohrén (MP) och Jens Holm (V) är skiljaktiga och anför 
följande: 
 
Företaget Suntory Flowers Limited har ansökt om förnyat marknadsgodkännande 
av den genetiskt modifierade nejlikan Moonaqua. Ansökan gäller import, distribu-
tion och försäljning av snittblommor. Nejlikorna har modifierats för att ge kron-
bladen en ljuslila färg. Produkten kommer vara märkt så att konsumenter som vill 
undvika genetiskt modifierade produkter kan göra så. Det är bra men vi anser 
ändå inte att det är motiverat att ha produkten på marknaden.  
 
Det finns ingen livskraftig vild population av nejlika i Sverige men vi anser ändå att 
det är problematiskt med GMO-grödor ute i naturen och att försiktighetsprincipen 
bör råda. Vi anser att det är extra problematiskt med genmodifierade växter där 
växten går i blom på grund av den pollenspridning som kan ske. Här handlar det 
om snittblommor men även de kan stå utomhus. För en ekologisk biodlare är det 
katastrof om de skulle få in pollen från GMO-grödor då det inte är tillåtet oavsett 
hur kontamineringen gått till. 
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