
POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Komunikat rządu Walonii dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję 

węglowodorów 

(2011/C 183/09) 

ZAWIADOMIENIE RZĄDU WALONII DOTYCZĄCE WNIOSKU O WYŁĄCZNE ZEZWOLENIE NA POSZUKIWANIE 
WĘGLOWODORÓW GAZOWYCH, ZWANE „ZEZWOLENIEM PERONNES ET ANDERLUES” 

Wnioskami z dnia 15 listopada 2008 r. i z dnia 24 grudnia 2009 r. spółka European Gas Benélux 
z siedzibą pod adresem: Boulevard de France 7, 1420 Braine-l’Alleud, Belgium wystąpiła o wyłączne 
zezwolenie na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazów palnych w Regionie Walońskim (Belgia) 
na okres 25 lat. 

Przedmiotowy wniosek dotyczy obszaru przyznanego w regionie Charleroi spółce Distrigaz na eksploatację 
instalacji zbiornikowych przeznaczonych do magazynowania gazu. Obszar ten obejmuje dwie sąsiadujące 
instalacje: Anderlues (dekret królewski z dnia 22 lipca 1976 r.) i Péronnes (dekret królewski z dnia 11 maja 
1979 r.), czyli koncesje 410, 420 i 430, których powierzchnia całkowita wynosi 39,50 km 2 . Wniosek 
dotyczy gazu kopalnianego zawartego w pozostałych wolnych przestrzeniach dawnych kopalń oraz poszu
kiwania gazu w nieeksploatowanych częściach pokładu. 

Obszar jest określony poniżej w układzie współrzędnych Lambert 72: 

Punkty X Y 

A' 140 185 125 649 

B' 138 326 125 720 

Z 137 500 125 968 

P 134 795 125 984 

O 134 012 125 759 

O' 133 943 125 875 

N' 132 292 124 843 

N 132 385 124 743 

Q 133 184 123 425 

R 134 713 123 582 

S 135 183 122 738 

T 135 791 122 693
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Punkty X Y 

J 135 881 122 372 

D 140 053 121 870 

1(A) 140 457 121 676 

2(B) 144 006 120 817 

3 143 975 121 692 

4 143 865 122 895 

5 143 759 124 071 

6 142 876 124 162 

7 142 368 124 145 

8 142 168 125 068 

9(W) 140 215 125 074 

Poszukiwanie i wydobycie gazu jest regulowane dekretem królewskim nr 83 z dnia 28 listopada 1939 r. 
w sprawie poszukiwania i wydobycia skał bitumicznych, ropy naftowej i gazów palnych. 

Minister Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Mobilności wzywa osoby zainteresowane tym poszukiwa
niem i wydobyciem do składania wniosków o zezwolenie w terminie dziewięćdziesięciu dni od daty 
opublikowania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z niżej podanymi zaleceniami. 

Warunki składania wniosków określone są w art. 6 uchwały rządu Walonii z dnia 19 marca 2009 r. 
określającej formę i szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie 
i wydobycie ropy naftowej i gazów palnych i zmieniającej uchwałę rządu Walonii z dnia 4 lipca 2002 r. 
uchwalającą wykaz projektów objętych oceną wpływu oraz urządzeń sklasyfikowanych. Do każdego 
wniosku dołącza się program dotyczący poszukiwania lub wydobycia. 

Składanie wniosków i kryteria udzielania zezwolenia 

Podmioty składające wniosek początkowy i wnioski konkurencyjne muszą udowodnić, że spełniają warunki 
konieczne do uzyskania zezwolenia, określone w art. 6 ust. 2 i 3 uchwały z dnia 19 marca 2009 r., o której 
mowa powyżej. 

Wnioski należy kierować listem poleconym do Ministra Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Mobilności 
na następujący adres: rue des Brigades d'Irlande 4, 5100 Jambes, Belgium. 

Rząd Walonii podejmie decyzję na podstawie następujących obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryte
riów: 

a) technicznych i finansowych możliwości wnioskodawców; 

b) proponowanego systemu prowadzenia poszukiwań, badań lub włączenia do produkcji obszaru geogra
ficznego, o którym mowa; 

c) jeżeli złożono kilka wniosków równorzędnych pod względem możliwości technicznych i finansowych, 
jak również w odniesieniu do programu dotyczącego poszukiwania i wydobycia: 

— jakości wcześniejszych analiz przeprowadzonych w celu określenia programu prac, 

— wydajności i kompetencji, jakimi wykazali się wnioskodawcy przy okazji wszelkich innych zezwoleń, 
w szczególności w odniesieniu do ochrony środowiska, 

— bliskiego sąsiedztwa obszaru już badanego lub eksploatowanego przez wnioskodawców, 

— oczekiwanych pozytywnych skutków dla rozwoju Regionu Walońskiego i działań technologicznych 
prowadzonych na jego terytorium.
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Standardowa specyfikacja 

Standardowa specyfikacja zawierająca warunki i wymogi minimalne dotyczące wykonywania i zakończenia 
przedmiotowych działań jest dostępna na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa, Zasobów 
Naturalnych i Środowiska pod następującym adresem: http://environnement.wallonie.be 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Service public de Wallonie, Direction générale de l’agriculture, 
ressources naturelles et environnement – Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes, Belgium – osoba, z którą 
należy się kontaktować: p. Marc Pirlet (Tel. +32 81336030 – E-mail: marc.pirlet@spw.wallonie.be).
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