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Høring over udkast til bekendtgørelse om ansvarlig myndighed for 

administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske 

ressourcer og straf for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 511/2014 af 16. april 2014  

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ansvarlig myndighed for 

administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer 

og straf for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

511/2014 af 16. april 2014 om de overholdelsesforanstaltninger fra 

Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig 

deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, som brugere i 

Unionen skal respektere, i offentlig høring. 

 

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for overtrædelse af forordningens art. 4 

og 7. Det følger af forordningens art. 11, stk. 1, om sanktioner, at medlemsstaterne 

fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelser af art. 4 og 7 og træffer 

alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne 

skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende 

virkning, jf. art. 11, stk. 2. 

 

Forordningens art. 4 beskriver brugernes forpligtelse til at udvise rettidig omhu. 

Forpligtelsen er nærmere specificeret i forordningens art. 7 samt i art. 5 og 6 i 

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1866/2015 af 13. oktober 

2015. I bekendtgørelsen udpeges endvidere Miljøstyrelsen som ansvarlig 

myndighed for administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af 

genetiske ressourcer og som tilsynsmyndighed for, at reglerne i forordningen og de 

hertil knyttede til enhver tid gældende kommissionsforordninger overholdes, jf. 

forordningens art. 6, stk. 1.  

 

Bekendtgørelsen indeholder henvisninger til de i forordningen direkte gældende 

bestemmelser, hvorved sikres, at forordningens krav anvendes direkte.   

 

Udkastet er ikke udtryk for overimplementering af EU-retlige forpligtelser, da der 

alene fastsættes regler, som Danmark er forpligtet til i henhold til forordningen.  

Bekendtgørelsen vil ikke have erhvervsøkonomiske omkostninger for 

virksomhederne, da bøder og andre økonomiske strafomkostninger ikke regnes 
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som værende erhvervsøkonomiske omkostninger, eftersom virksomhederne 

forudsættes at overholde lovgivningen. 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 15. juli 2017.  

 

Spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

Evt. bemærkninger til udkastet bedes sendt på mail til mst@mst.dk med kopi til 

mgi@mst.dk senest den 13. juni 2017. 

 

Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen (hoeringsportalen.dk). Ved at 

afgive høringssvar samtykkes til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og 

mailadresse.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Maddalena Voss 

72 54 49 46 

mgi@mst.dk 

 


