
A lengyel kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonat-
kozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (1) kapcsolatban, valamint a 94/22/EK irányelv 10. cikkével

összhangban kijelölt illetékes hatóságról

(2006/C 98/07)

(EGT vonatkozású szöveg)

1. Lengyelország ezennel tájékoztatja a Bizottságot, hogy a kutatásra és feltárásra jogosító engedélyek
kiadása az e közleményhez mellékelt térképen szürkével jelölt földrajzi területeken a 94/22/EK irányelv 3.
cikkének (2) bekezdése értelmében történik. A 94/22/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban
Lengyelország arról is tájékoztatja a Bizottságot, hogy a térképen fehérrel jelölt lengyelországi területek a
szénhidrogének kutatásának és feltárásának engedélyezése szempontjából állandó jelleggel rendelkezésre
állnak. A térkép a greenwich-i földrajzi koordinátarendszer szerint készült.

2. Az ebben a közleményben ismertett, a szénhidrogének kutatásának és feltárásának engedélyezésére
vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók a szénrétegek között található metánra is .

3.a. A 94/22/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében kiadandó engedélyek intézé-
séhez Lengyelország felhívást ír ki kérelmek benyújtására, és ezt elküldi az Európai Bizottsághoz annak
érdekében, hogy az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a kérelmek benyújtására megadott határidő előtt
legalább 90 nappal közzétegyék.

3.b. A 94/22/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében kiadandó engedélyek intézé-
séhez Lengyelország azt követően ír ki felhívást, hogy egy vállalkozás kérelmet nyújtott be. A felhívást
elküldi az Európai Bizottsághoz annak érdekében, hogy azt az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzé-
tegyék. A Lengyel Köztáraság illetékes hatóságai figyelembe veszik e közlemény (1) és (2) bekezdését.

3.c. A 3.a. és 3.b. bekezdésekben említett felhívásokban Lengyelország meghatározza az engedély
típusát, azt a földrajzi területe(ke)t, amely(ek)nek bizonyos részeire vagy egészére már nyújtottak be vagy
be lehet nyújtani kérelmet, továbbá az engedélykérelmek beadásának dátumát vagy határidejét.

4. A közlemény 2. és/vagy 3.a. és 3.b. bekezdésében említett kérelmek esetében az érdekelt vállalko-
zókra az 1994. február 4-i geológiai és bányatörvény (2) (Prawo geologiczne i górnicze, a Jogi Közlöny
(Dziennik Ustaw) 2005. évi 228. száma 1947. tétel), a bányászati haszonélvezeti jog megszerzésére
irányuló pályázati eljárásról szóló, 2005. július 21-i minisztertanácsi rendelet (3) (Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego, a Jogi Közlöny
135. száma, 1131. tétel), valamint a 4. a. bekezdésben meghatározott egyéb jogszabályok rendelkezései
vonatkoznak.

4a. A fent említett jogszabályok a 94/22/EK irányelv 3. és 4. cikkét, 5. cikkének (1) és (2), valamint 6.
cikkének (1) és (2) bekezdését ültetik át a nemzeti jogba:

– a 94/22/EK irányelv 3. cikkét a geológiai és bányatörvény 11., 26a. és 26b. cikke, valamint a bányászati
haszonélvezeti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásról szóló, 2005. július 21-i minisztertanácsi
rendelet ülteti át;

– a 94/22/EK irányelv 4. cikkét a geológiai és bányatörvény 22., 23. cikke, 102. cikke (1) és (2) bekezdése,
valamint a geológiai tanulmánytervekről szóló, 2001. december 19-i környezetvédelmi miniszteri rende-
let (4) (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geolo-
gicznych, Jogi Közlöny 153. szám, 1777. tétel) és az ásványkincsek kezelési terveire vonatkozó részletes
követelményekről szóló, 2005. június 27-i környezetvédelmi miniszeri rendelet (5) (Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczególowych wymagañ, jakim powinny odpo-
wiadać projekty zagospodarowania złóż, Jogi Közlöny 128. szám, 1075. tétel) ülteti át;
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– a 94/22/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdését a geológiai és bányatörvény 18. cikke, 20. cikkének (1), (2)
és (3) bekezdése, a gazdasági tevékenységek szabadságáról szóló, 2004. július 2-i törvény (1) (Ústava o
swobodzie działalności gospodarczej) 49. cikkének (1), (3) és (4) bekezdése, valamint a bányászati haszonél-
vezeti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásról szóló, 2005. július 21-i minisztertanácsi rendelet
ülteti át;

– a 94/22/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdését a geológiai és bányatörvény 15–100. cikkei, a gazdasági
tevékenységek szabadásgáról szóló törvény 48. cikke, valamint a bányászati haszonélvezeti jog megszer-
zésére irányuló pályázati eljárásról szóló, 2005. július 21-i minisztertanácsi rendelet ülteti át;

– míg a 94/22/EK irányelv 6. cikkének (1) és (2) bekezdését értelemszerűen a geológiai és bányatörvény
17. és 22. cikke ülteti át.

5. További információ a Geológia és geológiai koncessziók osztályának (Departament Geologii i
Koncesji Geologicznych) honlapján olvasható: www.mos.gov.pl/dgikg, ahol a fent említett jogszabályok és
az engedélyezési területek földrajzi koordinátái is megtalálhatók, vagy a Geológia és geológiai koncessziók
osztályától közvetlenül igényelhető. A 94/22/EK irányelv 10. cikke értelmében a Környezetvédelmi Minisz-
térium Geológia és geológiai koncessziók osztálya a Lengyel Köztársaság illetékes hatósága. Cím: Departa-
ment Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, PL-00-922
Warszawa. A kapcsolattartó személy: Marta Wagrodzka, tel.: (48-22) 57 92 504, e-mail: marta.wagrodz-
ka@mos.gov.pl, vagy a Geológia és geológiai koncessziók osztályának titkárságán, tel.: (48-22) 57 92 449,
fax: (48-22) 57 92 460.
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