
Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie,

badanie i produkcję węglowodorów (1)

(Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych,
zwane „zezwoleniem Moret-sur-Loing”)

(2005/C 168/08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wnioskiem z dnia 17 stycznia 2005 r. spółka Géopétrol S.A., mająca swoją siedzibę we Francji, pod
adresem: 9, rue Nicolas Copernic BP 20, F-93151 (Seine Saint-Denis) Le Blanc-Mesnil Cedex France, złożyła
wniosek o wyłączne zezwolenie na okres czterech lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazo-
wych zwane „zezwoleniem Moret-sur-Loing” na powierzchni około 200 km kwadratowych, odnoszące się
do departamentu Seine et Marne.

Obszar, którego dotyczy wspomniane zezwolenie wyznaczają łuki południków i równoleżników łączących
się kolejno z wierzchołkami wielokąta, których współrzędne geograficzne podano poniżej. Południkiem
początkowym jest południk biegnący przez Paryż:

Wierzchołki Długość geograficzna Szerokość geograficzna

1 0,30 gr E 53,80 gr N

2 0,60 gr E 53,80 gr N

3 0,60 gr E 53,70 gr N

4 0,30 gr E 53,70 gr N

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą przedłożyć konkurencyjne wnioski w terminie dziewięćdziesięciu
dni od chwili publikacji niniejszego zawiadomienia, zgodnie z procedurą opisaną w „Komunikacie
dotyczącym udzielania zezwoleń na wydobywanie węglowodorów we Francji”, opublikowanym w Dzien-
niku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 374 z dnia 30 grudnia 1994 r., str. 11 i ustanowioną dekretem 95-
427 z dnia 19 kwietnia 1995 r. dotyczącym zezwoleń na wydobycie (Dziennik Urzędowy Republiki Fran-
cuskiej z dnia 22 kwietnia 1995 r.).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Gospodarki, Finansów i Przemysłu (Ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie — direction générale de l'énergie et des matières premières, direc-
tion des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, boulevard Vincent
Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13 Francja. Tel.: (33) 01 44 97 23 02, fax: (33) 01 44 97 05
70].
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(1) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 3.


