MOTIONS. Standard format

CONCEPT
Motion nr. ……….. (to be filled by the EFA staff)
Date of the introduction of the motion: 17-04-2015
Name of the person introducing the motion: Johannes Kramer
On behalf of the party: FNP
Motion: Omgekeerde bewijslast bij schade door delfstofwinning
Reversed burden of proof in mining issues
The European Free Alliance

In vergadering bijeen op 17 april 2015
gehoord hebbende de discussie;
overwegende dat
-

-

Veel Europese regio’s en naties te maken hebben met de negatieve gevolgen van
mijnbouwactiviteiten in de ondergrond, zoals bodemdaling, milieuverontreiniging en aantasting van
landschap en woon- en leefmilieu boven de grond;
Europese staten, regio’s en naties thans op verschillende manieren hun wettelijk en juridisch
raamwerk inzake de mijnbouwzaken inrichten, hetgeen leidt tot een ongelijke positie binnen de
Europese Unie van burgers, bedrijven en lokale overheden die schade ondervinden van
mijnbouwactiviteiten ten opzichte van de belanghebbende mijnbouwmaatschappijen;

-

De lidstaten en de Europese Unie wel een juridisch en economisch level playing field voor de
betrokken commerciële bedrijven nastreven;

-

Hierbij voorts zelden of nooit sprake is van omgekeerde bewijslast, waardoor burgers, bedrijven en
lokale overheden die schade ondervinden juridisch gezien altijd in het nadeel verkeren ten opzichte
van de mijnbouwmaatschappijen en de Staat;

-

Er in staten, regio’s en naties in Europas vanuit het solidariteitsprincipe sprake dient te zijn van een
wettelijk en juridisch level playing field niet alleen voor de belanghebbende commerciële
mijnbouwbedrijven maar ook voor diegenen die schade ondervinden van de mijnbouwactiviteiten;

-

Bij schade door mijnbouw voor burgers, bedrijven en lokale oerheden in de Europese regio’s en naties
de juridische bewijslast bij de veroorzaker van de schade hoort te liggen (omgekeerde bewijslast);
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Voorts overwegende
Also regarding the FNP declaration on Mining Issues as it was adopted at the EFA General Assembly on
march 23 , 2012;

Verzoeken de leden fan de EFA-fractie in het Europees Parlement en ieder ander die het aangaat:
-

alles in het werk te stellen om een wettelijk en juridisch level playing field inzake
mijnbouwactiviteiten binnen de Europese Unie te bevorderen met het oog op de belangen van de
burgers, bedrijven en lokale overheden van de regio’s en naties binnen de Unie;

-

daarbij de omgekeerde bewijslast bij schade als uitgangspunt van wet- en regelgeving en beleid van
de overheden te bevorderen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Explanatory note :
Our party needs the EFA to tackle this issue because it directly affects the nation we live in as well as a lot of
other regions and nations in Europe.
If a clear position from our European party approves the above motion, the political line of our party will be
considerably strengthened and we will eventually count on a higher degree of leverage to maneuver about
this issue at the national and state level.

