
Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrek-
tywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z

zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2008/C 309/09)

Minister Gospodarki niniejszym informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwanie węglowo-
dorów.

Obszar, którego dotyczy wniosek, znajduje się w prowincji Noord-Holland (Holandia Północna) i został
wyznaczony w następujący sposób:

a) linia prosta od punktu B przez punkt A do punktu przecięcia tej linii z linią określoną w załączniku do
Ustawy o górnictwie;

b) następnie linia prosta pomiędzy parą punktów B–C;

c) następnie linia wzdłuż podnóża wału nadmorskiego, przez falochrony kolejno w Veerhaven (terminalu
promowym) i w Nieuwe Haven w Den Helder, wzdłuż podnóża grobli oddzielających Morze Watowe od
lądu stałego prowincji Noord-Holland, do punktu D;

d) następnie linie proste między parami punktów D–E, E–F, F–G, G–H, H–I, I–J, J–K i K–L. Granica wyzna-
czona przez te odcinki zbiega się z granicą obszaru Slootdorp objętego zezwoleniem na wydobycie;

e) następnie linie proste między parami punktów L–M i M–N;

f) następnie linie proste między parami punktów N–O, O–P, P–Q, Q–R, R–S, S–T i linia prosta od punktu T
przez punkt U do punktu przecięcia tej linii z linią określoną w załączniku do Ustawy o górnictwie.
Granica wyznaczona przez te odcinki zbiega się z granicą obszaru Middelie objętego zezwoleniem na
wydobycie;

g) następnie od punktu przecięcia wymienionego w punkcie f) powyżej, linia określona w załączniku do
Ustawy o górnictwie do punktu przecięcia wymienionego w punkcie a) powyżej.

Współrzędne wyżej wymienionych punktów to:

Punkt X Y

A 103770,18 559971,35

B 107000,00 560000,00

C 110875,00 553050,00

D 120349,91 544687,80

E 116000,00 544000,00

F 118790,00 538390,00

G 120800,00 535000,00

H 123450,00 532000,00

I 126950,00 527300,00

J 130100,00 525000,00

K 132150,00 522600,00

L 133722,20 518465,93

M 129900,00 516000,00

N 129900,00 512735,67

O 126275,00 515000,00

P 120000,00 518150,00

Q 118750,00 520000,00
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Punkt X Y

R 117585,00 522850,00

S 115000,00 525260,00

T 110000,00 528400,00

U 101790,20 537430,78

Współrzędne podano zgodnie z narodowym systemem triangulacji (RD).

Wyznaczony obszar ma powierzchnię 576,4 km2.

Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. 15 Ustawy o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad)
2002, nr 542) Minister Gospodarki niniejszym zaprasza zainteresowane strony do składania konkurencyj-
nych wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na obszarze, jaki wyznaczają wymienione
punkty i współrzędne.

Organem upoważnionym do wydawania zezwoleń jest Minister Gospodarki. Kryteria, warunki i wymagania,
o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 i art. 6 ust. 2 wyżej wymienionej dyrektywy, określa Ustawa o górnictwie
(Dziennik Ustaw (Staatsblad) 2002, nr 542).

Wnioski można składać przez 13 tygodni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej. Wnioski należy przesyłać na adres:

De Minister van Economische Zaken
ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt
ALP/562
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Nederland

Wnioski, które wpłyną po upływie powyższego terminu, nie będą rozpatrywane.

Decyzja w sprawie wniosków zostanie podjęta w ciągu dwunastu miesięcy od upływu wspomnianego
terminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać od E.J. Hoppel pod nr telefonu: (31-70) 379 77 62.
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