
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

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

(2015/C 170/04)

Minister Gospodarki informuje, że wpłynął wniosek o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów w segmencie 
S3 (S3b).

Segment S3b jest wyznaczony przez ortodromy między parami punktów A–B, B–C, D–E, A–E oraz prostą między 
punktami C i D określoną w załączniku do ustawy o górnictwie.

Współrzędne punktów są następujące:

Punkt ° ′ ″E ° ′ ″N

A 3 39 55,165 51 59 57,092

B 3 58 22,192 51 59 57,105

C (*) 3 59 55,196 51 58 40,726

D (*) 3 47 43,182 51 49 57,079

E 3 39 55,183 51 49 57,074

(*) oznacza przybliżoną lokalizację

Położenie wyżej wymienionych punktów wyrażone jest za pomocą współrzędnych geograficznych obliczonych zgodnie 
z systemem ETRS89.

Powierzchnia segmentu S3b wynosi 337,4 km2.

Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. 15 ustawy o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) z 2002 r., 
nr 542) Minister Gospodarki zaprasza niniejszym zainteresowane strony do składania konkurujących wniosków 
o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów w segmencie S3 (S3b) szelfu kontynentalnego należącego do Królestwa 
Niderlandów.

Organem upoważnionym do wydawania zezwoleń jest Minister Gospodarki. Kryteria, warunki i wymagania, o których 
mowa w art. 5 pkt 1 i 2 oraz 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 mevrouw J. J. van Beek, directie Energiemarkt
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
NIDERLANDY

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

Decyzja w sprawie wniosków zostanie podjęta w ciągu 12 miesięcy od upływu wspomnianego terminu.

Dodatkowych informacji udziela J. J. van Beek pod numerem telefonu: +31 703796326.
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