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PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

EUROPESE COMMISSIE
Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen
voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (1)
(Bericht betreffende de aanvraag voor een exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen
genaamd „Permis de Savigny”)
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/C 282/09)
Bij verzoek van 17 juni 2010 heeft de onderneming Géopétrol SA, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 11
rue Tronchet, 75008 Paris, FRANCE, voor een duur van 5 (vijf) jaar een exclusieve vergunning aangevraagd
voor de opsporing van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis de Savigny”, met een
oppervlakte van ongeveer 54 km2, gelegen in het departement Seine-et-Marne.
Het gebied waarop deze aanvraag betrekking heeft, heeft een omtrek die wordt gevormd door de meridianen
en breedtecirkels die de hoekpunten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden,
uitgaande van de meridiaan van Parijs:
Hoekpunt

Oosterlengte (graden)

Noorderbreedte (graden)

A

0,30

53,90

B

0,36

53,90

C

0,36

53,89

D

0,359

53,89

E

0,365

53,85

F

0,40

53,85

G

0,40

53,80

H

0,30

53,80

Indiening van aanvragen en gunningscriteria
De indieners van de oorspronkelijke aanvraag en ondernemingen die aanvragen om eveneens in aanmerking
te komen, moeten voldoen aan de voorwaarden als omschreven in de artikelen 4 en 5 van Besluit nr. 2006648 van 2 juni 2006 inzake mijnbouwtitels en vergunningen voor ondergrondse opslag (Staatsblad van de
Franse Republiek van 3 juni 2006).
Geïnteresseerde bedrijven kunnen binnen een termijn van negentig dagen na de publicatie van deze mede
deling verzoeken eveneens in aanmerking te komen voor deze vergunning, waarbij de procedure dient te
(1) PB L 164 van 30.6.1994, blz. 3.
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worden gevolgd die is vermeld in de „Mededeling inzake het verkrijgen van mijnbouwtitels voor koolwater
stoffen in Frankrijk”, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 374 van 30
december 1994, blz. 11, en vastgesteld bij Besluit nr. 2006-648 van 2 juni 2006 inzake mijnbouwtitels
en vergunningen voor ondergrondse opslag (Staatsblad van de Franse Republiek van 3 juni 2006).
De aanvragen om eveneens in aanmerking te komen moeten worden gericht aan de minister belast met het
mijnwezen op het onderstaande adres. Besluiten inzake de oorspronkelijke aanvraag en de aanvragen om
eveneens in aanmerking te komen, worden genomen binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de
datum van ontvangst door de Franse autoriteiten van de oorspronkelijke aanvraag, dat wil zeggen uiterlijk
op 25 juni 2012.
Voorwaarden en eisen betreffende de uitoefening en beëindiging van de opsporingsactiviteit
De aandacht van ondernemingen met belangstelling wordt gevestigd op de artikelen 79 en 79.1 van de
mijnbouwcode en op Besluit nr. 2006-649 van 2 juni 2006 betreffende de uitoefening van mijnbouw
werkzaamheden, werkzaamheden voor ondergrondse opslag en de politie voor mijnbouw en ondergrondse
opslag (Staatsblad van de Franse Republiek van 3 juni 2006).
Nadere informatie kan worden verkregen op het volgende adres: Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du
Développement durable et de la Mer, Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l'énergie,
Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, Grande Arche de
la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (Tel.: +33 140819529).
Alle bovengenoemde wettelijke en administratieve bepalingen kunnen worden geraadpleegd op de
Légifrance-website: http://www.legifrace.gouv.fr
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