
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 Rigny-le-Ferron)

(2006/C 27/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wnioskiem z dnia 10 czerwca 2005 r. spółka Madison Energy France S.C.S, mająca swoja siedzibę pod
adresem 13/15 boulevard de la Madeleine, F-75001 Paris zwróciła się o przyznanie jej wyłącznego zezwo-
lenia na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Rigny-le-Ferron, na
powierzchni około 335 km kwadratowych, obejmującym część departamentu Aube i Yonne.

Strefę tego zezwolenia wyznaczają łuki południków i równoleżników łączących kolejno wierzchołki okreś-
lone poniżej poprzez ich współrzędne geograficzne, przy czym południkiem początkowym jest południk
biegnący przez Paryż.

Wierzchołki Długość geograficzna Szerokość geograficzna

A 1,10° E 53,60° N

B 1,20° E 53,60° N

C 1,20° E 53,70° N

D 1,30° E 53,70° N

E 1,30° E 53,60° N

F 1,50° E 53,60° N

G 1,50° E 53,50° N

H 1,10° E 53,50° N

Złożenie wniosków

Podmioty składające wniosek o zezwolenia początkowe i zezwolenia konkurencyjne muszą udowodnić, że
spełniają warunki konieczne dla uzyskania zezwolenia, określone w art. 3, 4 oraz 5 dekretu nr 95-427 z
dnia 19 kwietnia 1995 r. ze zmianami, dotyczącego zezwoleń na wydobycie.

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.).

Konkurencyjne wnioski należy kierować do ministra odpowiedzialnego za przemysł wydobywczy, na
podany poniżej adres. Decyzje dotyczące zezwoleń początkowych i zezwoleń konkurencyjnych zostaną
wydane w terminie dwóch lat od daty otrzymania przez władze francuskie wniosku o zezwolenie
początkowe, tzn. najpóźniej do dnia 10 czerwca 2007 r.

Warunki i wymagania dotyczące prowadzenia i zaprzestania działalności

Zainteresowane podmioty gospodarcze proszone są o zapoznanie się z treścią art. 79 i 79.1 kodeksu
górniczego oraz z dekretem nr 95-696 z dnia 9 maja 1995 r. ze zmianami, dotyczącym rozpoczęcia prac
wydobywczych i urzędu nadzoru kopalń (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia 11 maja 1995 r.).
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(1) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 3.



Wszelkie 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, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, boule-
vard Vincent-Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13 [tel. (33) 144 97 23 02, faks: (33) 144 97 05
70].

Wymienione wyżej przepisy ustawowe i wykonawcze są dostępne na stronie internetowej: http://www.legi-
france.gouv.fr.

3.2.2006 C 27/7Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


