
Powiadomienie wystosowane przez rząd węgierski na mocy dyrektywy 94/22/WE Parlamentu 
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(2011/C 124/11) 

Na mocy art. 2 i 3 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 węglowo
dorów ( 1 ) (dalej zwanej „dyrektywą”), rząd Republiki Węgierskiej niniejszym zawiadamia Komisję Europejską 
o tym co następuje. 

W ogłoszeniu o wytyczeniu zamkniętych obszarów koncesyjnych, opublikowanym wśród urzędowych 
powiadomień towarzyszących w charakterze załącznika węgierskiemu dziennikowi urzędowemu (Magyar 
Közlöny) nr 91 z dnia 22 października 2010 r. (dalej: „Ogłoszenie”), węgierski Urząd ds. Górnictwa 
i Geologii (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal – dalej: „MBFH”) uznał terytorium Węgier w całości za 
obszar zamknięty w odniesieniu do węglowodorów, dwutlenku węgla, metanu z pokładów węgla kamien
nego, samego węgla kamiennego oraz rud (w tym boksytów) zgodnie z sekcją 50 ust. 5 ustawy XLVIII 
z 1993 r. o górnictwie. 

Komunikat nr 2040/1999 (monitor górniczy nr 3) węgierskiego urzędu górnictwa w sprawie wytyczenia 
zamkniętych obszarów został uchylony decyzją MBFH z dniem opublikowania Ogłoszenia. 

Ogłoszenie pozostaje bez wpływu na uprawnienia wydobywcze nabyte przed Ogłoszeniem oraz trwające 
już w czasie jego publikacji procedury odnoszące się do nabycia praw wydobywczych. 

Zawiadomienie wystosowane przez rząd Republiki Węgierskiej zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej pod numerem 2007/C 100/11 (dalej: „Zawiadomienie”), o którym mowa w akapicie szóstym, 
oraz zawiadomienie wystosowane przez rząd węgierski zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej pod numerem 2008/C 232/09 zostały uchylone wraz z opublikowaniem Ogłoszenia. 

Elementy treści Ogłoszenia określające organy węgierskich władz odpowiedzialne za wykonanie art. 3 
dyrektywy oraz ustalające wszczętą procedurę zaproszeń do składania ofert na zezwolenia pozostają nato
miast w mocy.
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( 1 ) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3.


