12. maj 2014

FM2014/132

Ændringsforslag
til
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7.
december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)
(Tidlig borgerinddragelse og offentlig høring)
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen
Til titlen
1. Titlen affattes således:
”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7.
december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)
(Tidlig borgerinddragelse og offentlig høring)”
Til § 1
2. Den under nr. 2 foreslåede affattelse af § 87 b, stk. 2¸affattes således:
” Stk. 2. Høringsperioden er 8 uger. Høringsperioden løber fra den dag, hvor Naalakkersuisut
har gjort alt høringsmaterialet offentlig tilgængeligt. Hvis høringsperioden udløber på en
lørdag, søndag eller helligdag, forlænges høringsperioden til den følgende hverdag.”
3. Den under nr. 2 foreslåede affattelse af § 87 b, stk. 3, affattes således:
” Stk. 3. Høringsperioden skal forlænges, såfremt det ikke er muligt at gennemføre de
offentlige høringsmøder på en hensigtsmæssig måde, eller Naalakkersuisut ikke kan deltage i
møderne.”
4. Den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 95 a, stk. 1, affattes således:
” § 95 a. Naalakkersuisut opretter en fond, hvor berørte borgere, lokalsamfund og relevante
organisationer i Grønland kan søge midler til at igangsætte undersøgelser og søge rådgivning
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til afdækning af særlige problemstillinger relateret til konkrete råstofprojekter i Grønland
samt til at afholde møde om projektets påvirkning af samfundet og miljøet.”

Bemærkninger til ændringsforslaget
Almindelige bemærkninger
Ændringsforslaget er baseret på Råstofudvalgets betænkning til 2. behandlingen og en
uoverensstemmelse med den grønlandske titel i forslaget og den i 2009 vedtagne ordlyd.
Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til nr. 1
Ændringen er en teknisk rettelse af titlen.
Til nr. 2 – 4
Ændringerne er baseret på Råstofudvalgets betænkning.
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