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Afg0relse om aktindsigt
Fodevareministeriets Klagecenter fastholder NaturErhvervstyrelsens afg0relse af 12. april 2013. Det
betyder, at oplysninger vedrorende sorternes oprindelse og forel0bige afpr0vningsresultater er undtaget fra aktindsigt.
Du klager i brev af 17. april 2013 over styrelsens afg0relse om delvist afslag pa anmodning om aktindsigt af 12. april 2013.
Begrundelse
Der kan ikke i henhold til offentlighedsloven1 eller milj0oplysningsloven2 gives aktindsigt i de 0nskede oplysninger om sorternes oprindelse og fore!0bige afpr0vningsresultater. Vi vurderer ud fra
de konkrete oplysninger i sagen, at Monsanto bar anmodet om fortrolighed efter bestemmelser, der
udmanter en faellesskabsretlig forpligtelse. Denned er oplysningerne undtaget fra retten til aktindsigt efter milj0oplysningsloven. Anmodningen om aktindsigt kan derfor4kke im0dekommes.
Princippet om meroffentlighed kan ikke f0re til et andet resultat.
Uddybet begrundelse for afgerelsen
Du har i mail af 2. februar 2013 til NaturErhvervstyrelsen med henvisning til milj0oplysningsloven
bedt om aktindsigt i
• alle fors0gsresultater for Monsantos fors0gsdyrkninger med GMO majs
• Journallister for alle fors0gene, herunder anmeldelsesnurnrene 26 125 og 26 126
• Kopi af de dokumenter fra Monsanto, hvor firmaet annullerer den videre.behandling anmeldelseme.
NaturErhvervstyrelsen gav delvist afslag pa aktindsigt i afg0relse af 12. april 2013, idet de undtog
oplysninger vedrorende sorternes oprindelse og fore!0bige afpravningsresultater i henhold til rnilj0Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentiighed i forvaltningen (offentlighedsloven).
Lov nr. 292 af 27. april 2994 om aktindsigt i milj0oplysninger, jf. Iovbekendtg0relse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i milj0oplysninger.
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oplysningslovens undtagelsesbestemmelse, der henviser til hensynet til virksomhedens 0konomiske
og forretningsmaessige forhold3.
Der kan ikke gives aktindsigt efter milj0oplysningsloven
Det er F0devareministeriets Klagecenters vurdering, at der ikke kan gives aktindsigt i oplysninger
vedrerende sortemes oprindelse og fore!0bige afpr0vningsresultater. Vi vurderer, at virksomhedens
anmodning om fortrolighed i forbindelse med anmeldelse af sorteme til optagelse pa den danske
sortsliste4 medf0rer, at oplysningerne er undtaget fra at kunne udleveres efter milj0oplysningsloven5.
Vi begrunder dette med, at bestemmelsen om fortrolighed i Radets direktiv udg0r en faellesskabsretlig forpligtelse, og at medlemsstaten er forpligtet til at s0rge for, at en sadan fortrolighed varetages.
Medlemsstaten er ogsa forpligtet til at implementere direktivbestemmelsen i den danske lovgivning,
hvilket bestemmelsen i sortslistebekendtg0relsen er udtryk for. Vi finder derfor, at retten til aktindsigt i den konkrete sag er begraenset af bestemmelser fastsat til gennemf0relse af Fasllesskabsretlige
forpligtelser, hvorved oplysningerne er undtaget fra aktindsigt efter milj0oplysningsloven.
Vi finder, at oplysningerne om sorternes oprindelse og fore!0bige testresultater efter deres karakter
er oplysninger, der er omfattet af direktivets bestenimelse om fortrolighed og af den danske gennemf0relsesbestemmelse i sortslistebekendtg0relsen. Vi har i den forbindelse lagt vaegt pa, at Monsanto i forbindelse med anmeldelse af sorterne til optagelse pa den danske-sortsliste, har anmodet
om fortrolighed, og at det er en del af ans0gningsproceduren i forbindelse med anmeldelse af sorterne til optagelse pa den danske sortsliste, at virksomheden kan paberabe sig fortrolighed.
Vi har i den forbindelse ogsa tillagt det vsegt, at NaturErhvervstyrelsen i deres bemasrkninger af 3.
juni 2013 har oplyst, at det er sasdvanlig praksis inden for sortsafpr0vning, at NaturErhvervstyrelsen
efter anmodning holder sorters afstamningsforhold (oprindelse) fortrolige af hensyn til virksomhedernes konkurrencemaessige forhold.
Det f01ger af rnilj0oplysningsloven, at retten til aktindsigt i milj0oplysninger skal ske under de
samme betingelser og med de samme undtagelser, som f01ger af offentlighedsloven og forvaltningsloven, jf. lovens § 2, stk. 1.
Milj0oplysningsloven giver imidlertid en videre adgang til aktindsigt i milj0oplysninger end hvad
der er fastsat i henholdsvis forvaltningsloven og offentlighedsloven. Enhver har under de betingelser
og med de undtagelser, der f01ger af offentlighedsloven og forvaltningsloven, ret til at blive gjort
§ 2, stk. 1, jf. § 2, stk. 3, i milj0oplysningsloven jf. § 12, stk. 1, nr. 2, i offentlighedsloven.
til art. 7, stk. 3 i Radets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den faelles sortsliste over landbrugsplantearter, og § 10, i bekendtg0relse nr. 1492 af 15. december 2010 om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og gransagsarter (sortslisten).
5 § 2, stk. 2, andet. pkt.
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bekendt med milj0oplysninger . Anmodninger om indsigt i milj0oplysninger skal som anf0rt ovenfor som udgangspunkt behandles efter de almindelige regler i offentlighedsloven, dog med de undtagelser der f01ger af selve milj0oplysningsloven.
Vi mener derfor, at oplysningeme er vmdtaget fra aktindsigt efter milj0oplysningslovens bestemmelse om hensynet til en fellesskabsforpligtelse (se note 5) og ikke som det nsevnes i NaturErhvervstyrelsens afg0relse milj0oplysningslovens undtagelsesbestemmelse af hensyn til virksomhedens 0konomiske og forremingsmaessige forhold (se note 3).
Oplysningeme omfattet afmilj0oplysningsloven
Vi bar vurderet, at oplysningeme vedr0rende sorternes oprindelse og fore!0bige afpr0vningsresultater kan anses omfattet af milj0oplysningsbegrebet i milj0oplysningsloven7.
For at veere omfattet af loven skal oplysninger vsere omfattet af den definition, der fremgar af milj0oplysningslovens § 3. Denne definition svarer til art. 2 i milj0oplysningsdirektivet og Arhuskonventionens definition af milj0oplysninger.
Definitionen pa mirj0oplysninger er meget bred, da loven omfatter milj0oplysninger i en hvilken
som heist form. Udover at myndighederne skal vaere i besiddelse af de pagaeldende oplysninger i en
eller anden form, skal oplysningeme ogsa vedr0re en af de i § 3 naevnte tilstande, faktorer, foranstaltninger eller mennesfcers sundheds- og sikkerhedstilstand.
Ikke aktindsigt efter offentlighedsloven
Vi finder, at princippet om lex specialis8 medf0rer, at de anvendte bestemmelser om fortrolighed efter direktivet og sortslistebekendtg0relsen og bevirker, at der ikke kan gives aktindsigt efter offentlighedsloven. Vi bar i den forbindelse lagt vaegt pa, at hensynet til fortrolighed ville forspildes, hvis
aktindsigt skulle kunne gives efter offentlighedsloven. Vi finder ogsa, at nar forholdet er undtaget
fra aktindsigt efter milj0oplysningsloven, der giver en videre adgang til aktindsigt, sa ma en naturlig
f01ge vaere, at aktindsigt ogsa er afskaret efter offentlighedsloven af tilsvarende hensyn.
Princippet om merqffentlighed kan ikkef0re til aktindsigt efter offentlighedsloven
Offentlighedsloven regulerer, hvomar offentlige myndigheder er forpligtet til at give aktindsigt.
Dette medf0rer imidlertid ikke, at en myndighed er afskaret fra at give aktindsigt i videre omfang
end fastsat i offentlighedsloven, medmindre andet f01ger af regler om tavshedspligt - ogsa kaldet
princippet om meroffentlighed9. F0devareministeriets Klagecenter finder, at hensynet til fortrolighed i sagen medf0rer, at der ikke kan gives aktindsigt efter princippet om meroffentlighed.
§ 2, stk. 1, i bekendtg0relse nr. 660 af 14. juni 2006 om lov om aktindsigt i miljeoplysninger.
l,nr. 1.
8 Princip i juridisk teori og praksis, hvorefter en lovregel i en speciallov gar forud for lovregel af mere generel karakter
der daskker samme omrade.
9 § 4, stk. 1,2. pkt., i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven).
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sultater.
Vi bar ikke bemasrkninger vedr0rende de i 0vrigt udleverede dokumenter.

Oplysninger i sagen
Afg0relsen er truffet pa grandlag af
• De oplysninger der la til grand for NaturErhvervstyrelsens afg0relse af 12. april 2013 om
anmodning om aktindsigt efter lov om aktindsigt i Milj0oplysninger.
• NaturErhvervstyrelsens afg0relse.
• Din klage af 17. april 2013.
• NaturErhvervstyrelsens bemaerkninger til sagen af 17. maj 2013.
• NaturErhvervstyrelsens bemaerkninger til sagen af 3. juni 2013.

***

Vi skal g0re opmserksom pa, at du ikke kan klage over Klagecentrets afg0relse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Eva Stejn Nissen
Fuldmasgtig, cand.jur.

NaturErhvervstyrelsen modtager kopi af denne afg0relse. Der henvises til j.nr. 13-3380-00001.
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