
A Holland Királyság gazdasági miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására
és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

(2008/C 309/09)

A gazdasági miniszter bejelenti, hogy országánál szénhidrogének kutatásának engedélyezését kérelmezték.

A kérelem a Noord-Holland tartományban található, az alábbi szakaszokkal körülhatárolt területre
vonatkozik:

a) a B. ponttól az A. ponton keresztül húzódó, az e vonal és a bányászati törvény mellékletében meghatáro-
zott vonal metszéspontjában végződő egyenes szakasz;

b) a B–C. pontpár között húzódó egyenes szakasz;

c) a partvédelmi eszközök talapzatát követő, a Den Helder-i kompkikötő, majd az új kikötő mólóján
keresztül húzódó, a Watt-tengert Noord-Holland tartomány szárazföldi területétől elválasztó gátak talap-
zata mentén a D. pontig tartó szakasz;

d) a D–E, E–F, F–G, G–H, H–I, I–J, J–K. és K–L. pontpárok közötti egyenes szakaszok. Az ezen szakaszok
meghatározta vonal azonos a Slootdorpra vonatkozó kitermelési engedélyben szereplő határvonallal;

e) az L–M. és az M–N. pontpárok közötti egyenes szakaszok;

f) az N–O, O–P, P–Q, Q–R, R–S, S–T. pontpárok közötti egyenes szakaszok, valamint a T. ponttól az
U. ponton keresztül húzódó, az e vonal és a bányászati törvény mellékletében meghatározott vonal
metszéspontjában végződő egyenes szakasz. Az ezen szakaszok által meghatározott vonal azonos a
Middelie-re vonatkozó kitermelési engedélyben szereplő határvonallal;

g) a bányászati törvény mellékletében meghatározott vonal azon szakasza, amely az f) pontban meghatáro-
zott metszéspontból indul, és az a) pontban meghatározott metszéspontban végződik.

Az említett pontok koordinátái a következők:

Pont 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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Pont X Y

R 117585,00 522850,00

S 115000,00 525260,00

T 110000,00 528400,00

U 101790,20 537430,78

A koordinátákat a Rijksdriehoeksmeting (RD) holland vetületi rendszer alapján határozták meg.

A fenti szakaszok által körülhatárolt terület nagysága 576,4 km2.

A fenti irányelv, valamint a bányászati törvény (Mijnbouwwet; Staatsblad 2002, 542. szám) 15. cikke értel-
mében a gazdasági miniszter felhívja az érdekelt feleket, hogy amennyiben a fenti pontok és koordináták
által meghatározott területen szénhidrogének kutatását tervezik, nyújtsák be engedélykérelmüket.

Az engedélyezés a gazdasági miniszter hatáskörébe tartozik. A fenti irányelv 5. cikkének (1), 5. cikkének
(2) és 6. cikkének (2) bekezdésében említett kritériumokat, feltételeket és követelményeket a bányászati
törvény (Mijnbouwwet; Staatsblad 2002, 542. szám) ismerteti részletesen.

E felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követően az érdekelt feleknek 13 hét áll
rendelkezésére ahhoz, hogy kérelmüket a következő címre elküldjék:

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

A határidő lejártát követően beérkezett kérelmek elbírálására nincs lehetőség.

A beérkezett kérelmek elbírálására a határidőt követő tizenkét hónapon belül kerül sor.

Az érdeklődők további tájékoztatást kaphatnak a következő telefonszámon: E.J. Hoppel: (31-70) 379 77 62.
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