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Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg om be-
svarelse af begrundet udtalelse vedrørende mangelfuld implementering af Rådets direktiv 
98/81/EF af 26. oktober 1998 om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorga-
nismer

Af Kommissionens begrundede udtalelse i sag nr. 2007/2333 (SG-Greffe (2009) D/1728) af 23. 
marts 2009 fremgår det, at Kommissionen finder, at Danmark har tilsidesat de forpligtelser, der på-
hviler landet i henhold til artikel 2, 11, 14 og 19 i Rådets direktiv 1998/81/EF af 26. oktober 1998 om 
indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer.

Kommissionen henviser i den begrundede udtalelse til en række punkter, hvor Danmark i sit svar 
på Kommissionens åbningsskrivelse i sagen tilkendegav at ville ændre og præcisere den danske 
gennemførelse. Kommissionen har imidlertid endnu ikke modtaget underretning om den nye lov-
givning.

Desuden accepterer Kommissionen ikke den danske argumentation for, at direktivets artikel 19, 
stk. 3, er korrekt gennemført.

Med hensyn til artikel 19, stk. 3, er regeringen, på baggrund af Kommissionens bemærkninger, ind-
stillet på at gennemføre bestemmelsen udtrykkeligt. En udtrykkelig implementering af artikel 19, 
stk. 3, kræver en lovændring, som tilvejebringer hjemmel til at fastsætte sådanne regler. 

Lovforslag til ændring af lov om miljø og genteknologi fremsættes hurtigst muligt i næste Folke-
tingssamling, dvs. i begyndelsen af oktober 2009. Forslaget forventes vedtaget af Folketinget inden 
udgangen af 2009, hvorefter de opfølgende bekendtgørelser forventes at kunne udstedes senest i 
januar 2010. De bekendtgørelser, som skal ændres i forlængelse af lovforslagets vedtagelse, er 
bekendtgørelse nr. 225 af 19. marts 2009 om godkendelse af produktion med genetisk modificere-
de mikroorganismer samt bekendtgørelse nr. 910 af 11. november 2008 om genteknologi og ar-
bejdsmiljø.

Herudover udestår beklageligvis en fuldstændig gennemførelse af artikel 14, stk. 1, litra b. Be-
stemmelsen er gennemført for så vidt angår de aktiviteter, der er omfattet af transportbekendtgø-
relsen, jf. dennes § 7, stk. 2 og 3, og produktionsbekendtgørelsen, jf. dennes § 7, stk. 3 og 4, men 
ikke for så vidt angår de aktiviteter, der er omfattet af bekendtgørelse om genteknologi og arbejds-
miljø, idet man er blevet opmærksom på, at der mangler lovhjemmel til at gennemføre bestemmel-
sen for disse anlæg.

Den manglende hjemmel vil blive tilvejebragt samtidig med hjemmelen til at gennemføre artikel 19, 
stk. 3, og den fulde gennemførelse af artikel 14, stk. 1, litra b, forventes derfor ligeledes at kunne 
ske senest i januar 2010.
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Med hensyn til de resterende punkter er de ændringer, som blev lovet i svaret på Kommissionens 
åbningsskrivelse, nu gennemført ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 225 af 19. marts 2009 om 
godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer, bekendtgørelse nr. 226 af 
19. marts 2009 om transport og underretning ved markedsføring af genetisk modificerede organis-
mer godkendt til markedsføring i et andet land inden for EU samt bekendtgørelse nr. 910 af 11. 
november 2008 om genteknologi og arbejdsmiljø. 

Regeringen har besvaret Kommissionens begrundede udtalelse i overensstemmelse med det 
ovenfor anførte.
     


