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offshore kuIbrinteefterforskningsaktiviteter
Med henvisning til ovennævnte har Nuna Advokater følgende bemærkninger:
l overskriften er angivet at retningslinierne blandt andet vedrører "udførsel”...af ......aktiviteter. Jeg går ud fra
ter tale om "udførelse".
erne pkt 9.3 er i den danske udgave blandt andet anført at...”kontrakt-og udbudsmateriale skal
være l overensstemmelse med grønlandsk lovgivning og grønlandske principper i den kontraktretlige
lovgivning.” l den engelske udgave er anført at..." contracts and tender material shall apply Greenlandic law
and Greenlandic principles of contract law". Jeg går ud fra at det er formuleringen l den danske udgave der er
den rigtige og for at bringe overensstemmelse med den danske udgave skal oversættelsen rettelig være .."
contracts and tender material shall comply with Greenlandic law and Greenlandic principles of contract
law."
Såfremt retningslinierne skal være gældende på flere sprog skal der indføres en bestemmelse om hvilken
udgave der er gældende ved uoverensstemmelse. Efter min opfattelse bør det dog kun være udgaven pá et
af sprogene der er gældende, og jeg foreslår at det på varende måde som i kulbrinte enserne og de
senest udstedte udnyttelseslicenser på mineralområdet bestemmes, at det er den engelske udgave der den
gældende.

Såfremt der måtte være spørgsmål eller bemærkninger står vi til rådighed.
Med venlig hilsen l lnussiarnersumik lnuulluaqqusillunga l Best regards,
Peter Schriver
Advokat/ Attorney-at-Iaw, Partner
M: (299) 55 79 22
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