
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Ogłoszenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydane na podstawie art. 3 
ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania 

i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2016/C 135/04)

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego niniejszym ogłasza, że na mocy komunikatu nr 7541 z dnia 16 marca 2016 r. 
Dyrekcji Generalnej ds. bezpieczeństwa dostaw energii i infrastruktury energetycznej oraz Dyrekcji Generalnej ds. bez
pieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ekologicznego w ramach działalności związanej z minerałami i energią (UNMIG), 
wszczęto procedurę ponownego przydziału (w drodze przetargu) koncesji na produkcję węglowodorów zwanych 
powszechnie „STRANGOLAGALLI”, która straciła ważność z powodu odwołania praw jej posiadacza.

Zgodnie z przepisami wspomnianej wyżej dyrektywy, art. 4 dekretu legislacyjnego nr 625 z dnia 25 listopada 1996 r., 
dekretem ministerialnym z dnia 25 marca 2015 r. i dekretem dyrekcyjnym z dnia 15 lipca 2015 r., Ministerstwo Roz
woju Gospodarczego niniejszym publikuje ogłoszenie w celu umożliwienia zainteresowanym osobom złożenia konkret
nego wniosku.

Wyżej wymieniony komunikat, w którym wskazano wymogi i zasady uczestnictwa w procedurze udzielania koncesji, 
został opublikowany w całości w Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e le georisorse [Dziennik Urzędowy węglowodorów 
i zasobów geologicznych], rok LX, nr 3, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. bezpieczeństwa (UNMIG) pod 
adresem: http://unmig.mise.gov.it/unmig/buig/.

Organem właściwym do przeprowadzenia badania administracyjnego w sprawie ponownego przydziału koncesji jest 
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Dyrekcja Generalna ds. bezpieczeństwa dostaw energii i infrastruktury energe
tycznej, wydział VII, natomiast organem właściwym do przeprowadzania badania technicznego jest Dyrekcja Generalna 
ds. Bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ekologicznego w ramach działalności związanej z minerałami i energią 
(UNMIG).

Termin składania wniosków upływa 30 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Wnioski złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy przesyłać na następujący adres:

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche (UNMIG)
Via Molise, 2
00187 Roma
WŁOCHY

Oraz do wiadomości:

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – Divisione VII
Via Molise, 2
00187 Roma
WŁOCHY

Wnioski można również składać za pomocą certyfikowanej poczty elektronicznej na adresy: dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it 
oraz dgsaie.div07@pec.mise.gov.it. Wymagane dokumenty należy dostarczyć w formie elektronicznej, opatrzone podpisem 
elektronicznym przedstawiciela prawnego wnioskodawcy.

C 135/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.4.2016

http://unmig.mise.gov.it/unmig/buig/
mailto:dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it
mailto:dgsaie.div07@pec.mise.gov.it

	Ogłoszenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydane na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (2016/C 135/04)

