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HØRING VEDRØRENDE UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV
FORSKRIFT 21 DES 1993 NR. 1385 OM MERKING M.V. AV NÆRINGSMIDLER

Det vises til brev av 24.04.2001 med utkast til forskrift på høring om endring av forskrift 21
des. 1993 nr. 1385 om merking mv. av næringsmidler.

Til grunn for de norske merkekravene ligger at forbrukerne skal kunne foreta informerte valg.
I Norge utløses merkekravene for genmodifiserte matvarer når næringsmiddelet eller
næringsmiddelingrediensen inneholder over 2% andel genmodifisert materiale, i EU er
terskelverdien satt til 1%. Til forskjell fra prinsippene bak EUs merkekrav, krever Norge at
genmodifiserte næringsmidler skal merkes selv om man i produktet ikke kan påvise DNA
eller protein som stammer fra genmodifiseringen. I endringsforslaget legges det opp til at
Norge ikke fraviker dette kravet. Bioteknologinemnda har i denne sammenheng merket seg at
EU-kommisjonen i sommer har tatt til orde for en regelendring innen 2003 som hvis
implementert innebærer liknende ”prosessmerking”. Det bør bemerkes at forslaget ennå ikke
er behandlet av EUs Råd og Parlament.

Av hensyn til industri, handel og tilsynsvirksomhet anser Bioteknologinemnda det praktisk at
regelverket på genmodifiserte matvarer blir mest mulig ensartet internasjonalt, så lenge dette
ikke har prinsipiell betydning og strider mot norske holdninger og politikk.
Bioteknologinemnda støtter derfor at terskelverdien som utløser merkekrav senkes til samme
nivå som innen EU, altså 1%. Uansett hvilket nivå en legger seg på her er det imidlertid viktig
for forbrukere og tilsynsmyndigheter at det utvikles bedre og mer nøyaktige analyseverktøy
for påvisning av genmodifiserte ingredienser.

Bioteknologinemnda mener det er logisk at genmodifiserte aroma- og tilsetningsstoffer
likestilles med øvrige ingredienser og at det også for disse utløses en merkeplikt. Av praktiske
hensyn sier Bioteknologinemnda seg enig i at det for denne kategorien ingredienser først bør
utløses merkekrav der det er genmodifisert DNA eller protein tilstede i sluttproduktet.
Bioteknologinemnda har ingen innvendinger mot at merkeplikten utvides til også å omfatte
genmodifiserte næringsmidler som ved frambud til forbruker ikke er ferdigpakkede. Disse
endringene vil gi bedre informasjon til forbruker og være i samsvar med EUs regelverk.



Selv om endringene på høring kan innebære merkostnader i alle ledd, synes
Bioteknologinemnda forslagene er hensiktsmessige ut fra et ønske om å øke informasjonen til
forbrukerne og forsterke tilliten til tilsynsmyndighetene.
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