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POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI 

KOMISJA EUROPEJSKA 

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

i produkcję węglowodorów 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/C 229/06) 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) 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, Minister ds. zasobów i spraw wiejskich Republiki Malty zaprasza do składania wniosków dla 
następujących obszarów/bloków wód przybrzeżnych Malty o zezwolenia na poszukiwania, względnie na 
poszukiwania i produkcję: 

(i) obszar 1 

(ii) bloki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 obszaru 3 

(iii) bloki 1, 2 i 3 obszaru 4 

(iv) obszar 5 

(v) obszar 6 

Dla następujących obszarów/bloków udzielono już zezwoleń i nie są one dostępne aż do zawiadomienia 
stanowiącego inaczej: 

(i) obszar 2 

(ii) bloki 4, 5, 6 i 7 obszaru 4 

(iii) obszar 7 

Wnioski powinny być wyraźnie oznaczone napisem „Runda udzielania zezwoleń dla obszarów morskich 
Malty 2011” i przesłane w zapieczętowanej kopercie do dyrektora naczelnego maltańskiego organu 
ds. zasobów (adres: Malta Resources Authority, Millennia 2nd Floor, Aldo Moro Road, Marsa MRS 9065, 
Malta). Wnioski powinny być dostarczone najpóźniej w południe czasu lokalnego 1 grudnia 2011 r. 
Wpłynięcie wniosku nie nakłada na rząd Malty obowiązku udzielenia zezwolenia dla części lub całości 
obszaru będącego przedmiotem wniosku. 

Podmioty ubiegające się o zezwolenia dostarczają informacje wymagane w formularzu opublikowanym 
w Petroleum (Production) Regulations, 2001 (Legal Notice 320 of 2001, 1st December 2001).
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Obszary/bloki, dla których mają być udzielane zezwolenia, jak też obszary/bloki, dla których zezwoleń już 
udzielono, określone są przez współrzędne geograficzne, które można otrzymać wraz z pozostałymi infor
macjami od dyrektora naczelnego maltańskiego organu ds. zasobów, wysyłając prośbę w tej sprawie pod 
wskazanym wyżej adresem lub pod adresem ceo@mra.org.mt 

Niniejszym zawiadamia się, że komunikat rządu Republiki Malty z dnia 21 stycznia 2005 r. (2005/C 62/06) 
dotyczący wyżej wymienionej dyrektywy, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 
12 marca 2005 r., traci moc.
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