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EURÓPAI BIZOTTSÁG 

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 

(2010/C 73/11) 

A Holland Királyság gazdasági minisztere bejelenti, hogy országánál a bányászati szabályzat (Mijnbouwre
geling; Staatscourant 2002, 245. szám) 3. mellékletében szereplő térképen feltüntetett D12 tömb D12b 
tömbszelvényében található szénhidrogének kutatásának engedélyezését kérelmezték. 

A fenti irányelv, valamint a bányászati törvény (Mijnbouwwet; Staatsblad 2002, 542. szám) 15. cikke 
értelmében a gazdasági miniszter felhívja az érdekelt feleket, hogy amennyiben szintén a holland kontinen
tális talapzat D12b tömbszelvényében található szénhidrogének kutatását tervezik, nyújtsák be engedélyké
relmüket. 

A D12b tömbszelvény a B–C, D–E pontpárok közötti és az F ponton áthaladó szélességi körök, a C–D és az 
E–F pontpárok közötti hosszúsági körök, az A és B pontok közötti főkör, valamint a kontinentális talapzat 
holland részének az A és G pontok között található határa által határolt területen található. 

Az említett pontok koordinátái a következők: 

Pont ° ′ Keleti hosszúság ° ′ Északi szélesség 

A 2 49 14,424 54 28 58,850 

B 2 52 0,000 54 24 54,000 

C 2 47 18,000 54 24 54,000 

D 2 47 18,000 54 22 14,000 

E 2 49 23,000 54 22 14,000 

F 2 49 23,000 54 20 0,000 

G Az F ponton áthaladó szélességi kör és a kontinentális talapzat holland része határának metszéspontja 

A földrajzi koordinátákat az európai földi vonatkoztatási rendszer szerint tüntettük fel.
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A D12b tömbszelvény felszíne 40,5 km 2 . 

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

Az érdekelt felek e felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számítva tizen
három héten belül nyújthatnak be kérelmet. A kérelmeket a következő címre kell küldeni: 

De Minister van Economische Zaken (gazdasági miniszter) 
ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt (J.C. De Groot energiapiaci igazgató figyelmébe) 
ALP/562 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
NEDERLAND 

A határidőn túl beérkezett kérelmek elbírálására nincs lehetőség. 

A beérkezett kérelmek elbírálására a határidő leteltétől számított tizenkét hónapon belül kerül sor. 

Az érdeklődők további tájékoztatást kaphatnak a következő telefonszámon: E.J. Hoppel, +31 703797088.
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