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Høringssvar: Forslag til endring i genteknologiloven § 12 – åpenhetsforordningen 

Om høringen og bakgrunnen  
I juni 2019 vedtok EU en ny forordning kjent som åpenhetsforordningen (EU 2019/1381). 
Forordningen trådte i kraft 26.09.19 og får anvendelse fra 27.03.21. Forordningen er EØS-
relevant og krever endringer i både genteknologiloven og flere forskrifter under matloven.  

Åpenhetsforordningen har som formål å øke åpenhet når det gjelder EUs risikovurderinger i 
søknader om godkjenning i næringsmiddelkjeden samt utsetting av genmodifiserte organismer 
(GMO). Forordningen innebærer endringer i flere rettsakter inkludert utsettingsdirektivet for 
GMO (2001/18/EF). Dette krever følgelig endring i genteknologilovens §12 om forholdet til 
offentlighetsloven. Det er denne endringen i genteknologiloven Klima og miljø-departementet 
(KLD) har sendt ut på høring. 

I høringsforslaget til KLD beskrives det for §12 innføring av et skille mellom innesluttet bruk 
(lovens kapitel 2) og utsetting (lovens kapitel 3) av GMO. Gjeldende rett er at taushetsplikten 
gjelder, med unntak av den i loven spesifiserte liste av opplysninger som alltid skal være 
offentlige. 

Gjeldende rett videreføres for melding/søknad om innesluttet bruk, mens det for søknader om 
utsetting gjøres endring. I saker om utsetting beskriver høringen en endring av loven slik at 
opplysningene alltid skal være offentlige. Regulering endres fra hva som skal være offentlig til 
hva som maksimalt kan anmodes unntatt offentligheten. Unntak fra offentligheten må 
anmodes og betinger at søker dokumenterer at innsyn kan skade virksomhetens interesser i 
vesentlig grad. Opplysningene søker kan anmode unntatt innsyn er begrenset til: 

a) opplysninger om fremstillings- eller produksjonsprosessen, unntatt opplysninger 
som er relevante for sikkerhetsvurderingen 

b) opplysninger om kommersielle forbindelser mellom en produsent eller importør og 
søkeren eller innehaveren av godkjenningen 

c) forretningsopplysninger som viser søkerens anskaffelser, markedsandeler eller 
forretningsstrategi 

d) opplysninger om DNA-sekvenser, unntatt sekvenser som brukes til å påvise, 
identifisere og kvantifisere transformasjonshendelsen, dvs. 
genmodifiseringshendelsen, eller 

e) avlsmønstre og avlsstrategier. 
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Videre er det foreslått at departementet ved forskrift kan unnta andre opplysninger for innsyn 
i saker om utsetting.  

Bioteknologirådets anbefaling: 
Et enstemmig Bioteknologirådet støtter denne endringen. Rådet vil fremheve verdien av 
åpenhet i saker om genteknologi. Spesifikt om utsetting av GMO så vil mer åpne 
søknadsprosesser kunne bidra til større tillit mellom produsenter og konsumenter og legge til 
rette for en mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt. Samtidig må offentlighetens behov for 
innsikt i søknader om utsetting av GMOer veies opp mot søkers behov for å beskytte 
konkurransesensitive opplysninger. Den foreslåtte reguleringen der søker kan anmode om 
unntak fra innsyn i slik informasjon vil, så langt Bioteknologirådet kan vurdere, ivareta denne 
balansen på en god måte. 

 

Med vennlig hilsen  

 

     

Ole Frithjof Norheim     Petter Frost 
leder       direktør 
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