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

i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów 

(2014/C 84/06) 

Minister Gospodarki informuje, że wpłynął wniosek o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na 
obszarze o nazwie Waskemeer. 

Obszar ten znajduje się w prowincji Fryzja i został wyznaczony za pomocą linii prostych przechodzących 
przez pary punktów A–B, B–C, C–D i A–D. 

Współrzędne wyżej wymienionych punktów to: 

Punkt X Y 

A 210 750 562 350 

B 212 457 570 000 

C 218 537,93 559 635,72 

D 215 032 556 958,68 

Położenie wyżej wymienionych punktów wyrażone jest za pomocą współrzędnych geograficznych obliczo
nych zgodnie z narodowym systemem triangulacji (Rijks Driehoeksmeting, RD). 

Zgodnie z tym opisem granic powierzchnia wyznaczonego obszaru wynosi 47,29 km 2 . 

Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. 15 Ustawy o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) 
z 2002 r., nr 542) Minister Gospodarki niniejszym zaprasza zainteresowane strony do składania konku
rencyjnych wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na obszarze wyznaczonym przez 
wyżej wymienione punkty i współrzędne. 

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

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

De minister van Economische Zaken 
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt 
Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
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 E. J. Hoppel pod numerem telefonu: +31 703797762.
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