
Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrek-
tywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzys-

tania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2008/C 329/12)

Minister Gospodarki niniejszym informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwanie węglowo-
dorów na obszarze wyznaczonym przez obszar, dla którego wydano następujące zezwolenia na poszuki-
wanie węglowodorów: Andel IV (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów, Staatscourant (Stcrt.) z dnia
14 czerwca 2006 r. nr 113), Andel III (Stcrt. z dnia 14 czerwca 2006 r., nr 113) oraz Utrecht (Stcrt. z dnia
3 maja 2007 r., nr 85); linię prostą przechodzącą przez pkt A i B od punktu A do punktu, gdzie linia ta
przecina obszar Utrecht objęty zezwoleniem na poszukiwanie węglowodorów, linie proste między punktami
A, B, C, D, E, F, G i H oraz linię prostą między punktami G i H od punktu H do punktu, gdzie linia ta prze-
cina obszar Andel IV objęty zezwoleniem na poszukiwanie węglowodorów. Obszar Waalwijk, dla którego
udzielono zezwolenia na wydobycie węglowodorów (Stcrt. z dnia 11 stycznia 2006 r., nr 8), nie należy do
obszaru, którego dotyczy wniosek.

Współrzędne obszaru, którego dotyczy wniosek, są następujące:

Punkt X Y

A 153329,000 419368,000

B 162400,000 419368,000

C 186939,000 390264,000

D 186939,000 375600,000

E 151430,000 375600,000

F 130074,000 390264,000

G 115338,000 390264,000

H 115338,000 413290,000

Współrzędne określono zgodnie z narodowym systemem triangulacji.

Powierzchnia obszaru, którego dotyczy wniosek, wynosi 2137 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 wymienionym obszarze.

Organem upoważnionym do wydawania zezwoleń jest Minister Gospodarki. Kryteria, warunki i wymagania,
o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 wyżej wymienionej dyrektywy, określa Ustawa o górnic-
twie (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
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.

Dalsze informacje można uzyskać pod następującym numerem telefonu: (31-70) 379 77 62 (osoba udziela-
jąca informacji: E.J. Hoppel).
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