
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 329/12)

A gazdasági miniszter bejelenti, hogy kérelem került benyújtásra szénhidrogének kutatásának engedélyezése
iránt egy olyan térségben, amely határos az „Andel IV” (Staatscourant, 2006. június 14., 113. sz.), az
„Andel III” (Staatscourant, 2006. június 14., 113. sz.) és az „Utrecht” (Staatscourant, 2007. május 3., 85. sz.)
engedélyezett szénhidrogén-kutatási területekkel. A térség határai a következőképpen kerültek kijelölésre: az
A pontból induló, B ponton keresztül haladó egyenes, ameddig el nem éri az „Utrecht” engedélyezett szén-
hidrogén-kutatási területet; az A, B, C, D, E, F, G és H pontok közötti egyenesek; valamint a H pontból
induló, G ponton keresztül haladó egyenes, ameddig el nem éri az „Andel IV” engedélyezett szénhidrogén-
kutatási terület határát. A „Waalwijk” (Staatscourant, 2006. január 11., 8. sz.) engedélyezett szénhidrogén-
kutató terület nem tartozik ahhoz a térséghez, amely a szóban forgó kérelem területét képezi.

A kérdéses terület koordinátái a következők:

Pont 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

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

A kérdéses terület összfelülete 2 137 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 szintén a kérdéses területen talál-
ható 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
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: (31-70) 379 77 62 (kapcsolat-
tartó: E.J. Hoppel).
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