
Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrek-
tywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków

udzielania i korzystania z pozwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2009/C 31/13)

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

Obszar, którego dotyczy wniosek znajduje się w prowincji Brabancja Północna i został wyznaczony w nastę-
pujący sposób:

a) linia prosta od punktu P do punktu A do punktu jej przecięcia z linią wyznaczającą środek biegu rzeki
Amer, w pobliżu punktu B;

b) linia wyznaczająca środek biegu rzeki Amer i następnie Bergsche Maas od przecięcia, o którym mowa w
punkcie a. powyżej do punktu C wyznaczającego środek Bergsche Maas;

c) linie proste pomiędzy parami punktów C–D oraz D–E;

d) linia prosta biegnąca od punktu E do punktu F aż do punktu jej przecięcia z linią wyznaczającą środek
biegu rzeki Amer, w pobliżu punktu F;

e) linia wyznaczająca środek Bergsche Maas od przecięcia, o którym mowa w punkcie d. powyżej, do
punktu, w którym przecina ją linia współrzędnej x = 137100.00, w pobliżu punktu G;

f) linia graniczna między prowincjami Gelderland i Brabancja Północna od punktu przecięcia, o którym
mowa w pkt e. powyżej, do punktu przecięcia z linią łączącą punkt J z punktem I, w pobliżu punktu H;

g) linia prosta od punktu przecięcia, o którym mowa w punkcie f. powyżej, do punktu I;

h) linia prosta prowadzona od punktu I do punktu J, do punktu przecięcia z linią pomiędzy punktami o
współrzędnych x = 164000.00, y = 421000.00 oraz x = 189000.00, y = 373000.00, w pobliżu punktu
K;

i) linia prosta prowadzona od punktu przecięcia, o którym mowa w punkcie h. powyżej, do punktu prze-
cięcia z linią prostą od punktu N do punktu M z linią biegnącą pomiędzy punktami o współrzędnych
x = 164000.00, y = 421000.00 oraz x = 189000.00, y = 73000.00, w pobliżu punktu L;

j) linia prosta od punktu przecięcia, o którym mowa w punkcie i. powyżej, do punktu M;

k) linie proste między parami punktów M–N, N–O oraz O–P.

Współrzędne punktów, o których mowa, są następujące:

Punkt X Y

A 115338.00 413290.00

B 115338.00 413678.55

C 120700.00 414650.00

D 120000.00 418500.00

E 135000.00 418500.00

F 136200.28 416299.48

G 137100.00 416580.00

H 153173.00 419368.00

I 153329.00 419368.00

J 162400.00 419368.00

K 164850.00 419368.00
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Punkt X Y

L 187645.83 375600.00

M 186939.00 375600.00

N 151430.00 375600.00

O 130074.00 390264.00

P 115338.00 390264.00

Obszar wyznaczony przez następujące punkty oraz linie proste nie należy do wyżej wspomnianego
obszaru:

Punkt X Y

1 130074.00 416300.00

2 130074.00 416300.00

3 130074.00 393000.00

4 130074.00 393000.00

Współrzędne podano zgodnie z narodowym systemem triangulacji (RD).

Na podstawie powyższego opisu, powierzchnia wyznaczonego obszaru wynosi 2 026 km2.

Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. 15 Ustawy o górnictwie (Mijnbouwwet) (Dziennik
Ustaw (Staatsblad) 2002, nr 542), Minister Gospodarki niniejszym zaprasza zainteresowane strony do skła-
dania konkurencyjnych wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na obszarze, jaki wyzna-
czają 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 przesyłać przez 13 tygodni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej na następujący adres:

De Minister van Economische Zaken
ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt
ALP A/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.

Dodatkowych informacji udziela pan E. J. Hoppel pod nr telefonu: (31-70) 379 77 62.
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