
A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó
engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv (1) alapján

(Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – ún. „Permis
du Pays de Buch” – iránti kérelemről)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 308/07)

2008. február 18-án kelt, és 2008. március 31-én helyesbített kérelmében a Vermilion REP S.A.S. társaság –

székhelyének címe: BP No 5 route de Pontenx, F-40161 Parentis-en-Born Cedex – folyékony és gáznemű
szénhidrogének kutatására feljogosító kizárólagos engedélyért – ún. „Permis du Pays de Buch”-ért – folyamo-
dott négyéves időtartamra, körülbelül 178 négyzetkilométernyi, Gironde és Landes megyében fekvő
területre.

Az engedélykérelmek tárgyát képező terület határvonalát az újfokban (gr) megadott földrajzi koordinátáikkal
meghatározott alábbi pontokat felsorolásuk sorrendjében összekötő hosszúsági és szélességi körök ívei
alkotják, kezdő meridiánnak a párizsi hosszúsági kört véve.

A PONT = a 49,58 gr É-nál húzódó szélességi kör és az Atlanti-óceán partjának metszéspontja

Pont Hosszúság Szélesség

B 3,90 gr Ny 49,58 gr É

C 3,90 gr Ny 49,57 gr É

D 3,88 gr Ny 49,57 gr É

E 3,88 gr Ny 49,60 gr É

F 3,80 gr Ny 49,60 gr É

G 3,80 gr Ny 49,40 gr É

H PONT = a 49,40 gr É-nál húzódó szélességi kör és az Atlanti-óceán partjának metszéspontja

I PONT = a 49,58 gr É-nál húzódó szélességi kör és az Atlanti-óceán partjának metszéspontja

Pont Hosszúság Szélesség

J 3,97 gr Ny 49,49 gr É

K 3,97 gr Ny 49,48 gr É

L 3,94 gr Ny 49,48 gr É

M 3,94 gr Ny 49,47 gr É

N 3,89 gr Ny 49,47 gr É

O 3,89 gr Ny 49,46 gr É

P 3,83 gr Ny 49,46 gr É

Q 3,83 gr Ny 49,48 gr É

R 3,82 gr Ny 49,48 gr É

S 3,82 gr Ny 49,51 gr É
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(1) HL L 164., 1994.6.30., 3. o.



Pont Hosszúság Szélesség

T 3,90 gr Ny 49,51 gr É

U 3,90 gr Ny 49,52 gr É

V 3,93 gr Ny 49,52 gr É

W 3,93 gr Ny 49,53 gr É

X PONT = a 49,53 gr É-nál húzódó szélességi kör és az Atlanti-óceán partjának metszés-
pontja

H–I PONT és X–A PONT = az Atlanti-óceán partja

A kérelmek benyújtása és az engedély kiadásának feltételei

A kezdeti kérelem és a versengő kérelmek benyújtói kötelesek igazolni, hogy teljesülnek a bányászati engedé-
lyekről és a földfelszín alatti tárolási engedélyekről szóló, 2006. június 2-i 2006-648. sz. rendelet (décret)
(Journal officiel de la République française, 2006. június 3.) 4. és 5. cikkében meghatározott feltételek.

Az érdekeltek e hirdetmény közzétételétől számítva kilencven napon belül a szénhidrogénekre vonatkozó
franciaországi bányászati engedélyek megszerzéséről szóló, az Európai Közösségek Hivatalos Lapja 1994.
december 30-i C 374. számának 11. oldalán közzétett hirdetményben összefoglalt, valamint a bányászati
engedélyekről és a földfelszín alatti tárolási engedélyekről szóló 2006-648. sz. rendeletben előírt szabályok
szerint versengő kérelmet nyújthatnak be. A versengő kérelmeket a bányászati miniszternek kell címezni, és
az alább megadott címre kell beküldeni.

A kezdeti és a versengő kérelmekről a bányászati engedélyek odaítélésének a fenti rendelet 6. cikkében
meghatározott kritériumai alapján születik döntés, legkésőbb 2010. május 29-én.

A tevékenység gyakorlásának és megszüntetésének feltételei és követelményei

A kérelmezők figyelmébe ajánljuk a bányászati törvénykönyv 79. és 79.1. sz. cikkét és a bányászati
munkákról, a földfelszín alatti tárolási munkákról, valamint a bányák és a földfelszín alatti tárolás felügyele-
téről szóló, 2006. június 2-i 2006-649 sz. rendeletet (décret) (Journal Officiel de la République Française, 2006.
június 3.).

További felvilágosításért a környezetvédelemért, az energiaügyért, a fenntartható fejlődésért és a területszabá-
lyozásért felelős minisztériumhoz fordulhat: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et climat, direction de l'énergie, Sous-direc-
tion de la Sécurité d'Approvisionnement et des Nouveaux Produits Energétiques, bureau exploration produc-
tion des hydrocarbures), 41, boulevard Vincent Auriol, F-75703 Paris Cedex 13 (tel.: (33) 153 94 14 81,
fax: (33) 153 94 14 40).

A fent említett törvényi és rendeleti rendelkezéseket a Légifrance honlapon lehet megtekinteni:

http://www.legifrance.gouv.fr
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