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I
(Tiedonantoja)

KOMISSIO

Euron kurssi (1)
27. joulukuuta 2005
(2005/C 331/01)
1 euro =
Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

JPY

Japanin jeniä

1,1852

DKK

Tanskan kruunua

7,4605

GBP

Englannin puntaa

SEK

Ruotsin kruunua

CHF

Sveitsin frangia

ISK

Islannin kruunua

NOK

Norjan kruunua

8,0180

BGN

Bulgarian leviä

1,9555

CYP

Kyproksen puntaa

0,5735

CZK

Tšekin korunaa

EEK

Viron kruunua

HUF

Unkarin forinttia

Rahayksikkö

Kurssi

SIT

Slovenian tolaria

SKK

Slovakian korunaa

TRY

Turkin liiraa

0,68295

AUD

Australian dollaria

1,6261

9,4753

CAD

Kanadan dollaria

1,3832

1,5573

HKD

Hongkongin dollaria

9,1890

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7555

SGD

Singaporin dollaria

1,9752

KRW

Etelä-Korean wonia

ZAR

Etelä-Afrikan randia

7,5219

CNY

Kiinan juan renminbiä

9,5693

HRK

Kroatian kunaa
Indonesian rupiaa

138,61

75,45

28,915
15,6466
251,36

239,51
37,705
1,6014

1 199,96

7,3860

LTL

Liettuan litiä

3,4528

IDR

LVL

Latvian latia

0,6962

MYR

Malesian ringgitiä

MTL

Maltan liiraa

0,4293

PHP

Filippiinien pesoa

63,035

Venäjän ruplaa

34,1500

Thaimaan bahtia

48,522

PLN

Puolan zlotya

3,8258

RUB

RON

Romanian leuta

3,6616

THB

(1) Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.

11 644,59
4,480
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Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o
2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen
(2005/C 331/02)
Tämä julkaiseminen sisältää oikeuden vastustaa rekisteröintiä mainitun asetuksen 7 ja 12 d artiklassa
tarkoitetulla tavalla. Väitteet hakemusta vastaan on tehtävä jäsenvaltion, WTO:n jäsenvaltion tai 12 artiklan
3 kohdan mukaista menettelyä noudattaen hyväksytyn kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen välityksellä kuuden kuukauden kuluessa julkaisemisesta. Julkaiseminen perustellaan seuraavilla tekijöillä ja
erityisesti 4 kohdan 6 alakohdalla, joiden mukaan hakemus katsotaan perustelluksi asetuksessa (ETY) N:o
2081/92 tarkoitetulla tavalla.

YHTEENVETO
NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2081/92
”PATATAS DE PRADES” TAI ”PATATES DE PRADES”
EY-asiakirjanumero: ES/00232/25.4.2002
SAN ( ) SMM (X)
Tämä yhteenveto on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Perusteellisten tietojen saamiseksi asianomaisia ja erityisesti kyseisen SMM-tuotteen tuottajia kehotetaan tutustumaan tuotantoeritelmän täydelliseen
versioon, joka on saatavissa jäsenvaltion viranomaisilta tai Euroopan komission toimivaltaisesta yksiköstä (1).
1.

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:
Nimi:

Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y
Contractuales. Dirección General de Alimentación. Subsecretaria de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Osoite:

Po Infanta Isabel, 1 — E-28071 Madrid

Puhelin: (34-91) 347 53 94

2.

Faksi:

(34-91) 347 54 10

e-mail:

sgcaproagro@mapya.es

Hakijaryhmittymä:
Nimi:

Pere Casals i Rofes, on behalf of the Cooperativa Agrícola y Caixa Agrària de Prades,
S. Coop. C. R. Ltda,
Ricard Alabart i Gabriel
C/Verge de l'Abellera, 24 de Prades
Antonio Anselmo i Pons of C/Verge de l'Abellera, 7 de Prades, Ramon Puigdengoles i
Clivillé,
C/Mayor, 10 de Prades
Baldomero Casals i Musté
C/Sant Llorenç, 14 de Prades
Joaquim Salvadó i Pocurull, representing the producers
C/Verge de l'Abellera, 8 de Prades

Osoite:

C/Sant Roc, 10, 1er- 2a, E-43364 Prades (Tarragona)

Puhelin:

—

Faksi:

—

e-mail:

—

Kokoonpano: tuottaja/jalostaja ( X ) muu ( )
(1) Euroopan komissio — Maatalouden pääosasto — Maataloustuotteiden laatupolitiikan yksikkö — B-1049 Bryssel.
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Tuotelaji:
Perunat. Luokka 1.6. Hedelmät, vihannekset ja viljat tuoreina tai jalostettuina

4.

Tavaraerittely
(Yhteenveto 4 artiklan 2 kohdan edellytyksistä)

4.1. N i mi :
”Patatas de Prades” tai ”patates de Prades”
4.2. K u va u s:
Suojattava tuote kattaa Solanum tuberosum L. -lajin viljellyn lajikkeen ”Kennebec” mukulat, jotka on
tarkoitettu ihmisravinnoksi ja joiden koko on 40–80 mm, poikkeuksellisesti jopa 100 mm.
Näiden perunoiden kuori on hyvin sileä, kova ja kiinteä. Malto on vaalea, kiinteä ja jauhomainen,
maku miellyttävä ja voimakas sekä tuoksu kastanjaan vivahtava.
4.3. M a a nti e te e lli ne n a lu e :
Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettujen Pradesin perunoiden tuotantoalue muodostuu
viljelyalueista, jotka sijaitsevat Katalonian itsehallintoalueen Tarragonan maakunnan Baix Campin piirikuntaan kuuluvien Pradesin, Capafontsin, La Febrón ja Arbolín kuntien alueella.
Kauppakunnostus- ja pakkausalue on sama kuin tuotantoalue.
4.4. A lku p e r ä t odi ste e t :
Perunat ovat peräisin viljelmiltä, jotka sijaitsevat tuotantoalueella, ja ne valikoidaan, lajitellaan ja pakataan laitoksissa, jotka sijaitsevat tuotantoalueella ja jotka on kirjattu sääntelyneuvoston rekisteriin.
Perunoille tehdään fyysinen ja aistinvarainen analyysi, ja ainoastaan ne perunat, jotka läpäisevät kaikki
tarkastustoimenpiteet, pakataan ja toimitetaan myyntiin varustettuna suojatulla maantieteellisellä
merkinnällä ja sääntelyneuvoston myöntämällä numeroidulla etiketillä, vastaetiketillä tai laatumerkillä.
4.5. T u ot a ntome ne t e lmä :
Perunoiden istutusala on noin 0,50 x 0,70 metriä, jolloin kasvia kohti saadaan 5–10 mukulaa.
Hehtaaria kohti kasveja on keskimäärin 28 000.
Viljely alkaa Kennebec-lajikkeen siemenperunoista. Lajike ei ole satoisa, mutta sen laatu on erinomainen.
Siemenperunat istutetaan vakoihin huhtikuussa. Sen jälkeen vaot peitetään auralla, ja kasvit kehittyvät
näin syntyneissä perunapenkeissä.
Perunat nostetaan käsin vasta syyskuun alussa, jolloin kasvit kokevat luonnollisen kuoleman. Perunat
nostetaan erittäin suurta huolellisuutta noudattaen, kun vähintään kaksi viikkoa on kulunut kasvin
luonnollisesta kuolemasta, jotta mukuloiden kuori saa kehittyä asianmukaisesti. Näin vältetään niiden
laadun heikkeneminen samalla kun niiden vastustuskyky pakkausvaiheen aikaisia mahdollisia kolhuja
kohtaan kasvaa ja niiden luontaiset säilymisominaisuudet paranevat.
Kun perunasato on kerätty, perunat käyvät läpi seuraavat vaiheet: ulkoisen laadun tarkastus ja lajittelu
yhdenmukaisiin eriin; pakkaaminen huokoisiin, 2 5 kilogramman vetoisiin paperipusseihin, joissa on
SMM:n tunnus; säilytys asianmukaisissa tiloissa luonnonmukaisissa lämpötila- ja kosteusoloissa; päällysmerkintöjen tekeminen pussin ulkopinnalle tunnuksen yhteyteen.
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4.6. Yh te ys ma a n ti e te e lli se e n a lku p e r ä ä n:
Historia
Kyseessä olevalla alueella on jo pitkä perunanviljelytraditio, kuten Emili Morera Llauradó kertoo
1800-luvun lopulta peräisin olevassa teoksessaan. Hän katsoo näiden perunoiden korkean laadun
olevan erityisten ilmasto-olojen ja viljelymaiden korkean sijainnin ansiota.
José Ruy Fernández kirjoitti vuonna 1920 Pradesin kaupungista seuraavasti: ”Kaupungin pääasiallinen
rikkaus on peruna, joka on erittäin hyvälaatuinen ja sen vuoksi arvostetuin ei vain Kataloniassa vaan
koko Espanjan niemimaalla, koska se hyvän satoisuutensa lisäksi on erinomaisen maukas ja ominaislaadultaan jauhomainen, minkä vuoksi siitä maksetaan markkinoilla korkeampi hinta kuin mistään
muista perunoista.”
Luonto:
Kyseiselle tuhannen metrin korkeudessa sijaitsevalle Pradesin vuoriston suotuisalle alueelle tyypilliset
tekijät, kuten erittäin hedelmällinen, hiekka- ja kvartsipitoinen maaperä, joka on pH-arvoltaan lievästi
hapan, sateiden vähyys, sopivan alhainen lämpötila ja mereltä puhaltavat kosteat tuulet, vaikuttavat
suotuisasti perunoiden laatuun. Nämä tekijät vaikuttavat seuraavalla tavalla:
Kasvin kasvukausi on pitempi. Satoa saadaan vain kerran vuodessa, mutta sen seurauksena mukulat
ovat kiinteämpiä ja kuiva-ainepitoisuus on suurempi.
Alueella viljeltävien perunoiden kuori on hyvin sileä, eikä siinä ole epämuodostumia, mistä johtuen
Pradesin perunat on helppo erottaa saman lajikkeen muilla alueilla viljellyistä perunoista.
Perunat säilyvät hyväksytyissä varastoissa luonnonmukaisesti, ilman itämisenestoaineita tai muita tuotteita, jotka muuttaisivat perunoiden luonnollista säilymistä.
Kaikesta edellä olevasta seuraa, että alueen pinnanmuodostuksesta (korkeasta sijainnista), maaperän
koostumuksesta (joka on tärkeä tekijä tällaisessa viljelyssä) ja ilmasto-olosuhteista sekä viljelyperinteestä ja viljelijöiden kokeneisuudesta johtuen Pradesin perunoiden laatuominaisuudet ovat ylittämättömät.
4.7. Va lvonta e li n :
Nimi:

CALITAX

Osoite:

Tuset, 10. E-08006 Barcelona

Puhelin: (34-93) 217 27 03
Faksi:

(34-93) 218 51 95

e-mail:

calitax@arrakis.es

Calitax täyttää perunoiden osalta standardin EN 45011 vaatimukset.
4.8. M e r ki ntä :
Suojatun maantieteellisen merkinnän saaneet perunat saatetaan markkinoille varustettuina etiketillä,
jossa on oltava selvästi näkyvällä tavalla painettuna suojatun maantieteellisen merkinnän nimi, tunnus
ja kauppanimi sekä muut voimassa olevan lainsäädännön mukaiset tiedot.
Riippumatta siitä, minkälaisessa pakkauksessa perunat toimitetaan kuluttajalle, pakkaukset on varustettava sääntelyneuvoston myöntämällä ja tarkastamalla numeroidulla etiketillä tai vastaetiketillä laatukäsikirjassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. Etiketti on aina kiinnitettävä ennen perunoiden lähettämistä ja tavalla, joka tekee mahdottomaksi sen uudelleen käyttämisen.
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4.9. K a nsa lli se t va a ti mu kse t:
joulukuun 2. päivänä 1970 annettu laki nro 25/1970 ”Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes”,
mainitun lain soveltamisesta 23. päivänä maaliskuuta 1972 annettu asetus nro 835/1972,
tammikuun 25. päivänä 1994 annettu määräys Espanjan lainsäädännön yhdenmukaistamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2081/92 kanssa,
lokakuun 22. päivänä annettu kuninkaan asetus nro 1643/1999, jossa säädetään suojattuja alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevien hakemusten jättämismenettelystä.
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Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön
edellytyksistä 30. päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY (1) mukainen Ranskan hallituksen ilmoitus
(Lausunto hakemuksesta laajentaa nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista
lupaa, ns. Claracqin lupaa)
(2005/C 331/03)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Celtique Energie Limited -yritys, jonka päätoimipaikan osoite on 36, Sekforde Street, Lontoo (Englanti) on
hakenut 15. helmikuuta 2005 päivätyllä hakemuksella nestemäisten ja kaasumaisten hiilivetyjen etsintään
oikeuttavaa yksinomaista lupaa (ns. Claracqin lupa) kolmeksi vuodeksi pinta-alaltaan noin 726 neliökilometrin alueelle, joka sijaitsee seuraavien departementtien alueella: Pyrénées Atlantiques ja Landes.
Lupaa on haettu alueelle, jonka rajat kulkevat seuraavassa taulukossa maantieteellisesti määritettyjen
pisteiden kautta. Nollapituuspiiri on Pariisin pituuspiiri (myös Greenwichin meridiaaniin perustuvat koordinaatit on annettu).
PISTEET

Y (PITUUS)

X (LEVEYS)

A

48,50 gr P

3,30 gr L

B

48,50 gr P

3,05 gr L

C

48,47 gr P

3,05 gr L

D

48,47 gr P

2,93 gr L

E

48,50 gr P

2,93 gr L

F

48,50 gr P

2,90 gr L

G

48,35 gr P

2,90 gr L

H

48,35 gr P

2,87 gr L

I

48,34 gr P

2,87 gr L

J

48,34 gr P

2,85 gr L

K

48,33 gr P

2,85 gr L

L

48,33 gr P

2,80 gr L

M

48,20 gr P

2,80 gr L

N

48,20 gr P

3,10 gr L

O

48,30 gr P

3,10 gr L

P

48,30 gr P

3,13 gr L

Q

48,33 gr P

3,13 gr L

R

48,33 gr P

3,17 gr L

S

48,35 gr P

3,17 gr L

T

48,35 gr P

3,25 gr L

U

48,40 gr P

3,25 gr L

V

48,40 gr P

3,30 gr L

Hakemusten esittäminen
Alkuperäisen hakemuksen ja kilpailevien hakemusten esittäjien on todistettava täyttävänsä luvan myöntämisen ehdot, jotka on määritelty 19. huhtikuuta 1995 Ranskan etsimisluvista antaman ja myöhemmin
muuttaman säädöksen 95–427 3, 4 ja 5 artiklassa.
(1) EYVL L 164, 30.6.1994, s. 3.
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Kiinnostuneet yritykset voivat lähettää kilpailevan hakemuksensa yhdeksänkymmenen päivän kuluessa
tämän ilmoituksen julkaisemisesta noudattaen menettelyä, joka on selostettu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä C 374 (30.12.1994, s. 11) julkaistussa ilmoituksessa hiilivetyjen etsimislupien hankkimisesta Ranskassa ja josta säädetään etsimisluvista 19. huhtikuuta 1995 annetussa Ranskan asetuksessa 95–427 (Journal
officiel de la République française, 22.4.1995).
Kilpailevat hakemukset on toimitettava kaivosasioista vastaavalle ministerille alla olevaan osoitteeseen.
Päätökset alkuperäisestä ja kilpailevista hakemuksista ilmoitetaan kahden vuoden kuluessa siitä, kun
Ranskan viranomaiset ovat vastaanottaneet alkuperäisen hakemuksen, eli viimeistään 15. helmikuuta 2007.
Toiminnan harjoittamista ja siihen liittyviä päätöksiä koskevat ehdot ja edellytykset
Hakijoita pyydetään tutustumaan kaivoslain (code minière) 79 artiklaan ja 79 artiklan 1 kohtaan sekä
kaivostöistä 9. toukokuuta 1995 annettuun muutettuun asetukseen nro 95–696 (Journal officiel de la
République française, 11.5.1995).
Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction
générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau
de la législation minière), 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, 75703 F-Paris Cedex 13, puhelin:
(33-1) 44 97 23 02, faksi: (33-1) 44 97 05 70.
Tässä ilmoituksessa mainitut säädöstekstit ovat saatavana seuraavasta Internet-osoitteesta: http://www.legifrance.gouv.fr

C 331/7

C 331/8

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

28.12.2005

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön
edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/22/EY (1) mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto
(Lausunto hakemuksesta laajentaa nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista
lupaa,ns. Lavignollen lupaa)
(2005/C 331/04)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Yhtiöt Marex Petroleum Corporation (Marex, Inc.), jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 11711 Memorial
Drive, Suite 258, Texas 77024 Houston (Yhdysvallat), ja Etablissements Maurel & Prom, jonka pääkonttori
sijaitsee osoitteessa 12, rue Volney, F-75002 Paris, ovat 2. elokuuta 2005 päivätyllä hakemuksella hakeneet
nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavan yksinomaisen luvan (ns. Lavignollen lupa)
laajentamista noin 71 neliökilometrin alueelle, joka on osittain Gironden departementin alueella.
Laajennus koskee aluetta, jonka rajaavat seuraavat maantieteelliset pisteet peräkkäin yhdistävät pituus- ja
leveyspiirit, kun nollapituuspiiri on Pariisin pituuspiiri:
PISTEET

PITUUS

LEVEYS

A

3,70 gr E

49,60 gr N

B

3,60 gr E

49,60 gr N

C

3,60 gr E

49,50 gr N

D

3,70 gr E

49,50 gr N

Hakemusten esittäminen.
Alkuperäisen hakemuksen ja kilpailevien hakemusten esittäjien tulee todistaa, että ne täyttävät luvan myöntämiseen tarvittavat ehdot, jotka on määritelty 19. huhtikuuta 1995 Ranskan etsimisluvista antaman ja
muutetun säädöksen 95-427 3, 4 ja 5 artikloissa.
Kiinnostuneet yritykset voivat lähettää yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta kilpailevan hakemuksensa noudattaen menettelyä, joka on selostettu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä C 374 (30.12.1994, s. 11) julkaistussa ilmoituksessa hiilivetyjen etsimislupien hankkimisesta Ranskassa ja josta säädetään etsimisluvista 19 päivänä huhtikuuta 1995 annetussa Ranskan antamassa muutetussa asetuksessa 95-427 (Journal officiel de la République française, 22.4.1995).
Kilpailevat hakemukset osoitetaan kaivosasioista vastaavalle ministerille alla olevaan osoitteeseen. Päätökset
alkuperäisestä ja kilpailevista hakemuksista ilmoitetaan kahden vuoden kuluessa siitä, kun Ranskan viranomaiset ovat vastaanottaneet alkuperäisen hakemuksen, eli viimeistään 4. elokuuta 2007.
Toiminnan harjoittamista ja siihen liittyviä päätöksiä koskevat ehdot ja edellytykset
Kiinnostuneita yrityksiä pyydetään tutustumaan kaivoslain (code minier) 79 ja 79.1 artikloihin sekä 9.
toukokuuta 1995 annettuun muutettuun säädökseen décret no95-696 kaivostöistä (Journal officiel de la
République française, 11.5.1995).
Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction
générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau
de la législation minière), 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13, (puhelin:
(33-1) 44 97 23 02, faksi: (33-1) 44 97 05 70).
Yllämainittuihin säädösteksteihin voi tutustua osoitteessa: http://www.legifrance.gouv.fr

(1) EYVL L 164, 30.6.1994, s. 3.
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C 331/9

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön
edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/22/EY (1) mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto
(Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavia yksinomaisia lupia, ns. Etampes'n lupa ja
Malesherbes'n lupa, koskevista hakemuksista)
(2005/C 331/05)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Géopétrol SA, jonka päätoimipaikan osoite on 9, rue Nicolas Copernic, BP F-93150 Le Blanc-Mesnil,
Cedex, on hakenut 17.1.2005 päivätyllä hakemuksella neljäksi vuodeksi yksinomaista lupaa nestemäisten ja
kaasumaisten hiilivetyjen etsintään (ns. Etampes'n lupa) noin 588 neliökilometrin alueella Essonnen, Loiret'n ja Seine-et-Marnen departementtien alueella.
Lupa koskee aluetta, jonka rajaavat seuraavat maantieteelliset pisteet peräkkäin yhdistävät pituus- ja leveyspiirit, kun nollapituuspiiri on Pariisin pituuspiiri:
PISTEET

PITUUS

LEVEYS

A

0,30 gr O

53,90 gr N

B

0,02 gr O

53,90 gr N

C

0,02 gr O

53,83 gr N

D

0,00 gr

53,83 gr N

E

0,00 gr

53,80 gr N

F

0,30 gr E

53,80 gr N

G

0,30 gr E

53,70 gr N

H

0,30 gr O

53,70 gr N

Madison Energy France SNC, jonka päätoimipaikan osoite on 13/15 boulevard de la Madeleine, F-75001
Paris, on hakenut 19.3.2001 neljäksi vuodeksi yksinomaista lupaa nestemäisten ja kaasumaisten hiilivetyjen
etsintään (ns. Malesherbes'n lupa) noin 266,7 neliökilometrin alueella, joka kuuluu Essonnen, Loiret'n ja
Seine-et-Marnen departementteihin.
Lupa koskee aluetta, jonka rajaavat seuraavat maantieteelliset pisteet peräkkäin yhdistävät pituus- ja leveyspiirit, kun nollapituuspiiri on Pariisin pituuspiiri:
PISTEET

PITUUS

LEVEYS

A

0,00 gr

53,80 gr N

B

0,20 gr E

53,80 gr N

C

0,20 gr E

53,60 gr N

D

0,00 gr

53,60 gr N

Hakemukset kattavat yhteisen pinta-alan, joka jää seuraavien maantieteellisten pisteiden kautta kulkevan
linjan sisäpuolelle, kun nollapituuspiiri on Pariisin pituuspiiri:
PISTEET

PITUUS

LEVEYS

A

0,00 gr

53,80 gr N

B

0,20 gr E

53,80 gr N

C

0,20gr E

53,70 gr N

D

0,00gr

53,70 gr N

(1) EYVL L 164, 30.6.1994, s. 3.
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Hakemusten esittäminen
Alkuperäisen hakemuksen ja kilpailevien hakemusten esittäjien tulee todistaa, että ne täyttävät luvan myöntämiseen tarvittavat ehdot, jotka on määritelty 19. huhtikuuta 1995 Ranskan etsimisluvista antaman ja
muutetun säädöksen 95-427 3,4 ja 5 artikloissa.
Kiinnostuneet yritykset voivat lähettää kilpailevan hakemuksensa yhdeksänkymmenen päivän kuluessa
tämän ilmoituksen julkaisemisesta sen menettelyn mukaisesti, joka on esitetty Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä C 374 (30.12.1994, s. 11) julkaistussa ilmoituksessa hiilivetyjen etsimislupien hankkimisesta Ranskassa ja josta säädetään etsimisluvista 19 päivänä huhtikuuta 1995 annetussa säädöksessä 95-427 (Journal
officiel de la République française, 22.4.1995).
Kilpailevat hakemukset osoitetaan kaivosasioista vastaavalle ministerille alla olevaan osoitteeseen. Alkuperäisissä ja kilpailevissa hakemuksissa mainittuja alueita koskevat päätökset tehdään seuraavan aikataulun
mukaisesti:
— Etampes'n luvan käsittämää aluetta, johon kuuluu myös yhteinen osa, koskeva päätös tehdään kahden
vuoden kuluessa siitä, kun Ranskan viranomaiset ovat vastaanottaneet hakemuksen, eli viimeistään 21.
tammikuuta 2007.
— Malesherbes'n luvan käsittämää aluetta, poislukien yhteinen osa mikäli sille on jo myönnetty Etampes'n
lupa, koskeva päätös tehdään kahden vuoden kuluessa siitä, kun Ranskan viranomaiset ovat vastaanottaneet hakemuksen, eli viimeistään 13. huhtikuuta 2007.
Toiminnan harjoittamista ja siihen liittyviä päätöksiä koskevat ehdot ja edellytykset
Hakijoita pyydetään tutustumaan kaivoslain (code minier) 79 ja 79.1 artikloihin sekä 9. toukokuuta 1995
annettuun muutettuun säädökseen décret no95-696 kaivostöistä (Journal officiel de la République française,
11.5.1995).
Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction
générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau
de la législation minière), 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13, (puhelin:
(33-1) 44 97 02 23, faksi: (33-1) 44 97 05 70).
Yllämainittuihin säädösteksteihin voi tutustua osoitteessa http:// www.legifrance.gouv.fr

28.12.2005

28.12.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Hiilivetyjen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko
L3)
(2005/C 331/06)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla L3. Lohkon sijainti näkyy kartassa, joka on kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling,
Stcrt. 2002, nro 245) liitteessä 3.
Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla L3. Luvanhakujulistuksen
perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja
käytön edellytyksistä 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 pykälässä tarkoitettu julkaisu.
Lupahakemuksia voi jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: De Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur
Energieproductie (”persoonlijk in handen”) Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Määräajan päättymisen jälkeen
jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään 12 kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Luvan myöntävä viranomainen on talousministeriö. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2
kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, 542).
Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 66 94.
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Hiilivetyjen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko
Q14)
(2005/C 331/07)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla Q14, jonka sijainti näkyy kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, nro 245)
liitteessä 3 olevassa kartassa.
Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla Q14. Luvanhakujulistuksen perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen
ja käytön edellytyksistä 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 pykälässä tarkoitettu julkaisu.
Luvan myöntävä viranomainen on talousministeriö. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2
kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, 542).
Lupahakemuksia voidaan jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: De Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur
Energieproductie (”persoonlijk in handen”) Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Määräajan päättymisen jälkeen
jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään 12 kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 66 94.
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Hiilivetyjen hyödyntämistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden alueella sijaitseva Oosterwolden alue)
(2005/C 331/08)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen hyödyntämiseksi Oosterwolden alueella. Alue rajoittuu pisteisiin, joiden koordinaatit ovat
A. x = 214665

y = 550806

B.

x = 217620

y = 550551

C. x = 217476

y = 549132

D. x = 214513

y = 549373

Sekä niiden välisiin suoriin linjoihin.
Nämä koordinaatit ovat Alankomaiden maanmittausjärjestelmän (Rijks Driehoeksmeting) mukaisia. Alankomaiden talousministeriö julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen hyödyntämiseksi Oosterwolden
alueella. Luvanhakujulistuksen perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 pykälä.
Lupahakemuksia voidaan jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: De Minister van Economische Zaken ter attentie van de directeur
Energieproductie (”persoonlijk in handen”) Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Määräajan päättymisen jälkeen
jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään 12 kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Luvan myöntävä viranomainen on talousministeriö. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2
kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, 542).
Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 73 82).
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Hiilivetyjen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko
P8)
(2005/C 331/09)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla P8, jonka sijainti näkyy kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, nro 245)
liitteessä 3 olevassa kartassa.
Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla P8. Luvanhakujulistuksen
perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja
käytön edellytyksistä 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 pykälässä tarkoitettu julkaisu.
Luvan myöntävä viranomainen on talousministeriö. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2
kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, 542).
Lupahakemuksia voidaan jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: De Minister van Economische Zaken ter attentie van de directeur
Energieproductie (”persoonlijk in handen”), Prinses Beatrixlaan 5, DEN HAAG, Määräajan päättymisen
jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään 12 kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 66 94.
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Hiilivetyjen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko
P5)
(2005/C 331/10)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla P5, jonka sijainti näkyy kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, nro 245)
liitteessä 3 olevassa kartassa.
Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla P5. Luvanhakujulistuksen
perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja
käytön edellytyksistä 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 pykälässä tarkoitettu julkaisu.
Luvan myöntävä viranomainen on talousministeriö. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2
kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, 542).
Lupahakemuksia voidaan jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: De Minister van Economische Zaken ter attentie van de directeur
Energieproductie (”persoonlijk in handen”) Prinses Beatrixlaan 5, DEN HAAG. Määräajan päättymisen
jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään 12 kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 66 94.
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Hiilivetyjen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko
P4)
(2005/C 331/11)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla P4, jonka sijainti näkyy kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, nro 245)
liitteessä 3 olevassa kartassa.
Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla P4. Luvanhakujulistuksen
perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja
käytön edellytyksistä 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 pykälässä tarkoitettu julkaisu.
Luvan myöntävä viranomainen on talousministeriö. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2
kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, 542).
Lupahakemuksia voidaan jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: De Minister van Economische Zaken ter attentie van de directeur
Energieproductie (”persoonlijk in handen”) Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag. Määräajan päättymisen jälkeen
jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään 12 kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 66 94.
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Hiilivetyjen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko
M11)
(2005/C 331/12)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla M11, jonka sijainti näkyy kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, nro
245) liitteessä 3 olevassa kartassa.
Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla M11. Luvanhakujulistuksen perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen
ja käytön edellytyksistä 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 pykälässä tarkoitettu julkaisu.
Luvan myöntävä viranomainen on talousministeriö. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2
kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, 542).
Lupahakemuksia voidaan jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: De Minister van Economische Zaken ter attentie van de directeur
Energieproductie (”persoonlijk in handen”), Prinses Beatrixlaan 5, DEN HAAG. Määräajan päättymisen
jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään 12 kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 66 94.
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Hiilivetyjen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko
M10)
(2005/C 331/13)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla M10, jonka sijainti näkyy kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, nro
245) liitteessä 3 olevassa kartassa.
Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla M10. Luvanhakujulistuksen perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen
ja käytön edellytyksistä 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 pykälässä tarkoitettu julkaisu.
Luvan myöntävä viranomainen on talousministeriö. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2
kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, 542).
Lupahakemuksia voidaan jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: De Minister van Economische Zaken ter attentie van de directeur
Energieproductie (”persoonlijk in handen”) Prinses Beatrixlaan 5, DEN HAAG. Määräajan päättymisen
jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään 12 kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 66 94.

28.12.2005

28.12.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Hiilivetyjen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko
M8)
(2005/C 331/14)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla M8, jonka sijainti näkyy kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, nro 245)
liitteessä 3 olevassa kartassa.
Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla M8. Luvanhakujulistuksen
perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja
käytön edellytyksistä 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 pykälässä tarkoitettu julkaisu.
Luvan myöntävä viranomainen on talousministeriö. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2
kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, 542).
Lupahakemuksia voidaan jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: De Minister van Economische Zaken ter attentie van de directeur
Energieproductie (”persoonlijk in handen”),Prinses Beatrixlaan 5, DEN HAAG. Määräajan päättymisen
jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään 12 kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 66 94.

C 331/19

C 331/20
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Euroopan unionin virallinen lehti

Hiilivetyjen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko
L1b)
(2005/C 331/15)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen etsimiseksi lohkoon L1 kuuluvalla lohkolla L1b. Lohkon sijainti näkyy kartassa, joka on kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, nro 245) liitteessä 3.
Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla L1b. Luvanhakujulistuksen
perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja
käytön edellytyksistä 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 pykälässä tarkoitettu julkaisu.
Lupahakemuksia voi jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: De Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur
Energieproductie (”persoonlijk in handen”) Prinses Beatrixlaan 5, DEN HAAG. Määräajan päättymisen
jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään 12 kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Luvan myöntävä viranomainen on talousministeriö. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2
kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, 542).
Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 66 94.

28.12.2005

28.12.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Hiilivetyjen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko
F14)
(2005/C 331/16)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla F14. Lohkon sijainti näkyy kartassa, joka on kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling,
Stcrt. 2002, nro 245) liitteessä 3.
Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla F14. Luvanhakujulistuksen
perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja
käytön edellytyksistä 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 pykälässä tarkoitettu julkaisu.
Lupahakemuksia voi jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: De Minister van Economische Zaken ter attentie van de directeur
Energieproductie (”persoonlijk in handen”) Prinses Beatrixlaan 5, DEN HAAG. Määräajan päättymisen
jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään 12 kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Luvan myöntävä viranomainen on talousministeriö. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2
kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, 542).
Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 66 94.
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Euroopan unionin virallinen lehti

Hiilivetyjen etsimistä koskevien lupahakemusten jättäminen (Alankomaiden manneralustan lohko
F18)
(2005/C 331/17)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Alankomaiden kuningaskunnan talousministeri ilmoittaa saadusta hakemuksesta, joka koskee lupaa hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla F18. Lohkon sijainti näkyy kartassa, joka on kaivosasetuksen (Mijnbouwregeling,
Stcrt. 2002, nro 245) liitteessä 3.
Talousministeri julistaa yleisesti haettaviksi luvat hiilivetyjen etsimiseksi lohkolla F18. Luvanhakujulistuksen
perusteina ovat hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja
käytön edellytyksistä 30. toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
94/22/EY 3 artiklan 2 kohta ja kaivoslain (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542) 15 pykälässä tarkoitettu julkaisu.
Lupahakemuksia voi jättää 13 viikon ajan sen jälkeen, kun tämä ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Hakemukset on osoitettava talousministeriön energiantuotannosta vastaavalle johtajalle
ja lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: De Minister van Economische Zaken ter attentie van de directeur
Energieproductie (”persoonlijk in handen”), Prinses Beatrixlaan 5, DEN HAAG. Määräajan päättymisen
jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lupahakemuksia koskevat päätökset tehdään viimeistään 12 kuukauden kuluttua määräajan päättymisestä.
Luvan myöntävä viranomainen on talousministeriö. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 6 artiklan 2
kohdassa mainitut perusteet, edellytykset ja vaatimukset on otettu huomioon kaivoslaissa (Stb. 2002, 542).
Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (31-70) 379 66 94.

28.12.2005

28.12.2005

Euroopan unionin virallinen lehti
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Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä
(Asia N:o COMP/M.4083 — ABN Amro Capital France/L Capital/Sanutri)
(2005/C 331/18)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.
Komissio vastaanotti 20. joulukuuta 2005 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan
mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla sijoitusrahastot AAC 2005 France A FCPR ja
AAC 2005 France B FCPR, joita edustaa tässä asiassa niiden hallintayhtiö ABN Amro Capital France, ja
sijoitusrahasto L Capital 2 FCPR, jota edustaa tässä asiassa sen hallintayhtiö L Capital Management, hankkivat yhteisen määräysvallan Novartis-konsernin tytäryhtiössä Sanutri AG ostamalla osakkeita hankintaa
varten perustettavan Ranskan lain mukaisen osakeyhtiön välityksellä.
2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

— ABN Amro Capital France SA: pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut ulkopuolisten sijoittajien
varojen hallintaan ja niiden sijoittamiseen noteeraamattomiin yrityksiin ja sijoitusrahastoihin.
— L Capital Management: pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut ulkopuolisten sijoittajien varojen
hallintaan ja niiden sijoittamiseen noteeraamattomiin yrityksiin ja sijoitusrahastoihin.
— Sanutri AG: ruokavaliovalmisteiden alalla toimiva yhtiö.
3.
Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen
(EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty.
4.
Komissio kehottaa asianomaisia osapuolia esittämään sille ehdotettua toimenpidettä koskevat
huomautuksensa.
Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (numero (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä
COMP/M.4083 — ABN Amro Capital France/L Capital/Sanutri seuraavaan osoitteeseen:
Euroopan komissio
Kilpailun PO (DG COMP)
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
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