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Bilag A Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov 0m forbu
d mod forundersøgelse

, efterforskning 0g udny
ttelse af uran mv.

Fremsat til tredj ebehan
dlingen af et mindretal 

i Erhvervs- og Råstofud
valget bestående af Ata

ssut

Til§5 l. § 5 affattes således: ” § 5. Naalakkersuisut k
an ved bekendtgørelse

 sætte denne Inatsisart
utlov i kraft. Ikraftsætte

lse
kan tidligst ske 4 uger e

fter afholdelse af en ve
jledende folkeafstemnin

g om Inatsisartutloven.

Stk. 2. Berettiget til at d
eltage i en vejledende 

folkeafstemning om Ina
tsisartutloven er enhve

r, der

på afstemningsdagen o
pfylder betingelserne fo

r valgret til Inatsisartut 
og er optaget på en va

lgliste,
der er udarbejdet i hen

hold til Inatsisartutlov o
m valg til Inatsisartut.

Stk. 3. Afstemningens 
forberedelse og genne

mførelse, opgørelse af
 afstemningens resulta

t og

indberetning herom sam
t indgivelse af klager ov

er afstemningen m.v. s
ker efter reglerne i

Inatsisartutlov om valg 
til Inatsisartut med de a

fvigelser, som Valgnæv
net finder nødvendige.

Stk. 4. Ved afstemning
en stemmes ”Ja” eller ”

nej” til spørgsmålet ”Øn
sker du, at Naalakkersu

isut

sætter Inatsisartutlov o
m forbud mod forunder

søgelse, efterforskning
 og udnyttelse af uran m

v. i
kraft?” Stk. 5. Afstemningen fo

regår skriftligt ved afgiv
else af en dertil indrette

t stemmeseddel, som

tilvejebringes ved Naaa
lkkersuisuts foranstaltn

ing. På stemmesedlen 
skal være påtrykt "Vejle

dende
folkeafstemning" samt 

temaet for afstemninge
n med en rubrik "Ja" og

 en rubrik "Nej" på

grønlandsk og dansk ti
l afkrydsning.

Stk. 6. Inatsisartutloven
 finder anvendelse for t

illadelser, som udstede
s efter Inatsisartutloven

s
ikraftræden.” Bemærkninger til ændr

ingsforslaget

Almindelige bemærknin
ger

Ændringsforslaget inde
bærer, at Naalakkersui

sut bemyndiges til at sæ
ttes Inatsisartutloven i k

raft,

dog tidligst 4 uger efter
 afholdelse af en vejled

ende folkeafstemning o
m Inatsisartutloven.
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Formålet hermed er at 
sikre, at Inatsisartutlove

n ikke sættes i kraft, fø
r befolkningen er hørt.

Om baggrunden for æn
dringsforslagets fremsæ

ttelse henvises i øvrigt 
til Erhvervs- og

Råstofudvalgets tillægs
betænlcning til 3. beha

ndlingen.

Afholdelse af en vejled
ende folkeafstemning 0

m Inatsisartutloven forv
entes at indebære udg

ifter for

Landskassen på omkri
ng en halv million kr. H

ertil kommer udgifter til
 folkeoplysning forud fo

r
folkeafstemningen. Ved

 senest afholdte folkea
fstemning androg udgif

terne til folkeoplysning 
1,5

millioner kr. Bemærkninger til ændr
ingsforslagets enkelte b

estemmelser

Til nr. I Der henvises til ændrin
gsforslagets almindelig

e bemærkninger.
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Bilag B Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov 0m forbu
d mod forundersøgelse

, efterforskning og udny
ttelse af uran mv.

Fremsat til tredj ebehan
dlingen af et flertal i Erh

vervs- og Råstoñidvalg
et bestående af Siumu

t og
Atassut Til§2 1. § 2 udgår. Bemærkninger til ændr

ingsforslaget

Almindelige bemærknin
ger

Ændringsforslaget inde
bærer, at forslagets § 2

 udgår. Efter bestemme
lsen bemyndiges

Naalakkersuisut til at fa
stsætte bestemmelser 

om, at forbuddet i § l og
så gælder for andre

radioaktive grundstoffe
r, ligesom Naalakkersu

isut bemyndiges til at fa
stsætte de tilladte

grænseværdier for såd
anne radioaktive grund

stoffer. Denne bemynd
igelse fjernes med

ændringsforslaget, hvo
rfor fremtidige ændring

er af rækkevidden af fo
rbuddet i § l, skal ske v

ed

fremsættelse af Inatsis
artutlov. Om baggrunde

n for ændringsforslage
ts fremsættelse henvis

es i
øvrigt til Erhvervs- og R

åstofudvalgets betænk
ning til 2. behandlingen

.

Ændringsforslaget bety
der, at en eventuel frem

tidig ændring af lovens
 rækkevidde må afvent

e

afholdelse af en Inatsis
artutsamling, hvilket ka

n medføre en forsinkels
e i forhold til, hvis

Naalakkersuisut havde
 mulighed for at ikraftsæ

tte en sådan ændring v
ed bekendtgørelse. Fo

rslaget

forventes i øvrigt ikke a
t medføre økonomiske 

eller administrative kon
sekvenser, ud over hva

d der
almindeligvis følger af a

dministrativ og politisk 
behandling af et lovfors

lag ved Inatsisartut.

Bemærkninger til ændr
ingsforslagets enkelte b

estemmelser

Til nr. 1 Der henvises til ændrin
gsforslagets almindelig

e bemærkninger.
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