
Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na 

poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów ( 1 ) 

(Zawiadomienie dotyczące wniosków o wyłączne zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, 
zwane „zezwoleniem Bussy-Lettrée”, „zezwoleniem Arcis-sur-Aube”, „zezwoleniem Vatry”, „zezwoleniem Coole”, 
„zezwoleniem Champagne”, „zezwoleniem Soudé”, „zezwoleniem St-Chéron”, „zezwoleniem Templiers”, „zezwoleniem 

Camp de Mailly”) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 27/06) 

Wnioskiem z dnia 30 czerwca 2010 r. spółka Concorde Energy, reprezentowana przez Marc'a FEUGÈREZ’A 
– spółka SP2 MARC, z siedzibą pod adresem 36 rue du Dr. Le Savoureux à Châtenay-Malabry (92290) 
(Francja) wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres pięciu (5) lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych 
lub gazowych, zwane „zezwoleniem Bussy-Lettrée”, na powierzchni całkowitej ok. 202 km 2 obejmującej 
część departamentów Aube (departament nr 10) i Marne (departament nr 51). Jest to pierwszy wniosek. 

Wnioskiem z dnia 27 sierpnia 2010 r. spółka z o.o. Noreco Arcis-sur-Aube, reprezentowana przez panią 
Laure BONNA-BOUCHER i panią Audrey GROSSET – kancelarię adwokacką Grand, Auzas i wspólnicy 
z siedzibą pod adresem 6, rue Paul Valéry à Paris (75116) (Francja) wystąpiła o wyłączne zezwolenie na 
okres pięciu (5) lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Arcis- 
sur-Aube”, na powierzchni całkowitej ok. 829 km 2 obejmującej część departamentów Aube (departament nr 
10) i Marne (departament nr 51). 

Wnioskiem z dnia 26 października 2010 r. spółka Vermilion REP SAS, z siedzibą pod adresem B.P. nr 5 
Parentis-en-Born (40161) (Francja) wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres pięciu (5) lat na poszukiwanie 
węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Vatry”, na powierzchni całkowitej ok. 
122 km 2 obejmującej część departamentów Aube (departament nr 10) i Marne (departament nr 51). 

Wnioskiem z dnia 15 grudnia 2010 r. spółki Toreador Energy France SCS, z siedzibą pod adresem 9, rue 
Scribe – Paryż (75009) (Francja) i Hess Oil France SAS z siedzibą pod adresem 27, avenue de l’Opéra – 
Paryż (75001) (Francja) wystąpiły wspólnie o wyłączne zezwolenie na okres pięciu (5) lat na poszukiwanie 
węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Coole”, na powierzchni całkowitej ok. 
841 km 2 obejmującej część departamentów Aube (departament nr 10) i Marne (departament nr 51). 

Wnioskiem z dnia 17 grudnia 2010 r. spółka Basgas Energia France SAS, z siedzibą pod adresem sis Tour 
Pacific – 11, cours Valmy à Paris-La Défense (92290) (Francja) wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres 
pięciu (5) lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Champagne”, 
na powierzchni całkowitej ok. 1 687 km 2 obejmującej część departamentów Aube (departament nr 10), 
Marne (departament nr 51) i Haute-Marne (departament nr 52). 

Wnioskiem z dnia 1 czerwca 2011 r. spółka z o.o. Bluebach Ressources, z siedzibą pod adresem 178, 
Boulevard Haussmann – Paryż (75008) (Francja) wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres pięciu (5) lat na 
poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Soudé”, na powierzchni całko
witej ok. 911 km 2 obejmującej część departamentów Aube (departament nr 10) i Marne (departament 
nr 51). 

Wnioskiem z dnia 14 czerwca 2011 r. spółka z o.o. Bluebach Ressources, z siedzibą pod adresem 178, 
Boulevard Haussmann – Paryż (75008) (Francja) wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres pięciu (5) lat na 
poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Saint-Chéron”, na powierzchni 
całkowitej ok. 1 219 km 2 obejmującej część departamentów Aube (departament nr 10), Marne (departament 
nr 51) i Haute-Marne (departament nr 52) i Meuse (departament nr 55). 

Wnioskiem z dnia 6 września 2011 r. spółka Lundin International S.A., z siedzibą pod adresem Maclaunay, 
Montmirail (51210) (Francja) wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres pięciu (5) lat na poszukiwanie 
węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Templiers”, na powierzchni całkowitej ok. 
1 066 km 2 obejmującej część departamentów Aube (departament nr 10) i Marne (departament nr 51).
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( 1 ) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3.



Wnioskiem z dnia 15 września 2011 r. spółka Lundin International S.A., z siedzibą pod adresem Maclau
nay, Montmirail (51210) (Francja) wystąpiła o wyłączne zezwolenie na okres pięciu (5) lat na poszukiwanie 
węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Camp de Mailly”, na powierzchni całkowitej 
ok. 699 km 2 obejmującej część departamentów Aube (departament nr 10) i Marne (departament nr 51). 

Obszar, którego dotyczą wymienione wnioski o zezwolenie, wyznaczają południki i równoleżniki łączące 
kolejno punkty, których współrzędne geograficzne określono poniżej, przy czym południkiem począt
kowym jest południk biegnący przez Paryż. 

Wierzchołek Długość geograficzna wschodnia Szerokość geograficzna północna 

A 02,00 54,30 

B 02,20 54,30 

C 02,20 54,20 

D 02,30 54,20 

E 02,30 54,10 

F 02,42 54,10 

G 02,42 54,08 

H 02,44 54,08 

I 02,44 54,07 

J 02,48 54,07 

K 02,48 54,10 

L 02,50 54,10 

M 02,50 54,20 

N 02,90 54,20 

O 02,90 54,19 

P 02,89 54,19 

Q 02,89 54,18 

R 02,88 54,18 

S 02,88 54,15 

T 02,87 54,15 

U 02,87 54,11 

V 02,88 54,11 

W 02,88 54,10 

X 02,89 54,10 

Y 02,89 54,09 

Z 02,92 54,09 

AA 02,92 54,08 

AB 02,96 54,08 

AC 02,96 54,07 

AD 02,98 54,07
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Wierzchołek Długość geograficzna wschodnia Szerokość geograficzna północna 

AE 02,98 54,06 

AF 02,99 54,06 

AG 02,99 54,05 

AH 03,00 54,05 

AI 03,00 54,00 

AJ 03,10 54,00 

AK 03,10 53,90 

AL 02,80 53,90 

AM 02,80 53,80 

AN 02,50 53,80 

AO 02,50 53,70 

AP 01,80 53,70 

AQ 01,80 53,90 

AR 01,90 53,90 

AS 01,90 54,00 

AT 02,03 54,00 

AU 02,03 53,97 

AV 02,13 53,97 

AW 02,13 53,98 

AX 02,15 53,98 

AY 02,15 54,02 

AZ 02,10 54,02 

BA 02,10 54,17 

BB 02,12 54,17 

BC 02,12 54,18 

BD 02,13 54,18 

BE 02,13 54,19 

BF 02,14 54,19 

BG 02,14 54,22 

BH 02,12 54,22 

BI 02,12 54,21 

BJ 02,10 54,21 

BK 02,10 54,27 

BL 02,00 54,27
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Składanie wniosków i kryteria udzielania zezwolenia 

Podmioty składające wniosek pierwotny oraz podmioty składające wnioski konkurencyjne muszą udowod
nić, że spełniają warunki konieczne do uzyskania takiego zezwolenia, określone w art. 4 i 5 dekretu 
2006-648 z dnia 2 czerwca 2006 r. dotyczącego zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne (Journal 
officiel de la République française z dnia 3 czerwca 2006 r.). 

Zainteresowane podmioty mogą przedłożyć konkurencyjne wnioski w terminie 90 dni od chwili publikacji 
niniejszego zawiadomienia, zgodnie z procedurą opisaną w „Zawiadomieniu dotyczącym udzielania 
zezwoleń na wydobywanie węglowodorów we Francji”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich C 374 z dnia 30 grudnia 1994 r., s. 11, i ustanowioną dekretem 2006-648 z dnia 2 czerwca 
2006 r. dotyczącym zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne (Journal officiel de la République 
française z dnia 3 czerwca 2006 r.). 

Wnioski konkurencyjne należy kierować do ministra ds. górnictwa na adres podany poniżej. 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 
5 lipca 2012 r. 

Współrzędne geometryczne odnośnie do poszczególnych wniosków są dostępne na stronie internetowej 
francuskiego ministerstwa ekologii, zrównoważonego rozwoju, transportu i mieszkalnictwa: http://www. 
developpement-durable.gouv.fr/Les-publications-et-les.html 

Warunki i wymagania dotyczące prowadzenia działalności i jej zaprzestania 

Wnioskodawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią art. 79 i 79.1 kodeksu górniczego oraz z dekretem 
2006-649 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie prac wydobywczych, robót związanych ze składowaniem 
podziemnym oraz urzędu nadzoru kopalń i składowania podziemnego (Journal officiel de la République 
française z dnia 3 czerwca 2006 r.). 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: 

Direction générale de l'énergie et du climat, direction de l’énergie, sous-direction de la sécurité d’approvi
sionnement et nouveaux produits énergétiques, Grande Arche — Paroi Nord, 92055 La Défense cedex 
(Francja), (tel.: +33 140819529). 

Wymienione wyżej przepisy wykonawcze są dostępne na stronie internetowej Légifrance: http://www. 
legifrance.gouv.fr
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