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Forslag
til

Lov om ændring af lov om miljø og genteknologi1)

(Beredskabsplaner og aktindsigt i visse oplysninger)

§ 1

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr.
811 af 21. juni 2007, som ændret ved § 6 i lov nr. 507 af 17.
juni 2008, § 15 i lov nr. 508 af 17. juni 2008, § 29 i lov nr.
1336 af 19. december 2008 og § 10 i lov nr. 514 af 12. juni
2009, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele

af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om be-
skyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet),
EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1, som ændret senest
ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006,
EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368, dele af Rådets di-
rektiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af natur-
typer samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet),
EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7, som ændret senest
ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006,
EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368, dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts
2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede
organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/
EØF, EF-Tidende 2001 nr. L 106, side 1, dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april
2004 om miljøansvar, for så vidt angår forebyggelse og
afhjælpning af miljøskader, EU-Tidende 2004 nr. L 143,
side 56, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2009/41/EF af 6. maj 2009 om indesluttet anven-
delse af genetisk modificerede mikroorganismer, EU-
Tidende 2009 nr. L 125, side 75.«

2. I § 13 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Miljøministeren fastsætter regler om udarbejdelse

og indsendelse af beredskabsplaner for de laboratorier, labo-
ratorieområder og anlæg, som godkendes til forskning eller
storskalaforsøg, jf. § 7, stk. 1 og 2, og om underretning om og
offentliggørelse af de nævnte beredskabsplaner.«

3. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. De oplysninger vedrørende indesluttet anvendelse
af genetisk modificerede mikroorganismer, der er omfattet af
artikel 18, stk. 2, jf. stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/41/EF af 6. maj 2009 om indesluttet anvendelse
af genetisk modificerede mikroorganismer, skal altid udleve-
res, hvis der anmodes om aktindsigt i sådanne oplysninger.

Stk. 2. De oplysninger vedrørende udsætning i miljøet af
genetisk modificerede organismer, der er omfattet af artikel
25, stk. 4, jf. stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af ge-
netisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets
direktiv 90/220/EØF, skal altid udleveres, hvis der anmodes
om aktindsigt i sådanne oplysninger.«

4. I § 36, stk. 4, ændres »13, stk. 2« til: »13, stk. 2 og 3«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af
genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF, EF-Tidende 2001 nr. L 106, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2009/41/EF af 6. maj 2009 om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer, EU-Tidende 2009 nr. L 125, side 75.
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Folketinget, den 3. december 2009

THOR PEDERSEN

/ Jens Vibjerg
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