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THE PETROLEUM (PRODUCTION) (SEAWARD AREAS) REGULATIONS 1988

NYÍLT TENGERI ENGEDÉLYEK (NYÍLT TENGERI TERÜLETEK)

1. Az ipari és kereskedelmi miniszter felkéri az érdekelt
személyeket, hogy a módosított Petroleum (Production)
(Seaward Areas) Regulations 1988 (S.I. 1988 No 1213),
valamint a Hydrocarbons Licensing Directive Regulations
1995 (S.I. 1995 No. 1434) rendelkezéseivel összhangban
nyújtsanak be a Seaward Production Licences („hagyományos
engedélyek”), Promote Seaward Production Licences („kiterme-
lést ösztönző engedélyek”) és a Frontier Seaward Production
Licences („a kontinentális talapzatra szóló engedélyek”)
iránti kérelmeket. A miniszter különösen a „kontinentális
talapzatra szóló” és a „hagyományos” engedélykérelmek
benyújtását támogatja a SEA 1 és SEA 4 területén, továbbá
a „hagyományos” és a nyílt tengeri „kitermelést ösztönző”
engedélyek iránti kérelmeket a SEA 2, SEA 3 és a SEA 5
területén. Az ezen engedélytípusokra vonatkozó részletes
információkhoz az Egyesült Királyság Kereskedelmi és
Ipari Minisztériumának (Department of Trade and
Industry) olajjal és gázzal kapcsolatos internetes oldalán
lehet hozzáférni: http://www.og.dti.gov.uk/upstream/licen-
sing/lictypevar.htm.

2. Ez a felhívás azon blokkokra és blokkok részeire vonat-
kozik, amelyekre ezen közlemény időpontjában nem
vonatkozik egy már létező olajtermelési engedély az Egye-
sült Királyság Kereskedelmi és Ipari Minisztériumánál
(Department of Trade and Industry) letétbe helyezett térké-
peken feltüntetett területeken, amelyeket előzetes egyez-
tetés alapján (a kapcsolattartó címet lásd alább) 2005.
június 8-ig hétfőtől péntekig 9.15-től 16.45-ig lehet meg-
tekinteni. Az ezen ajánlat által érintett térképekhez, vala-
mint a blokkok és azok részeinek jegyzékéhez, továbbá
azokhoz a SEA-területekhez, amelyekhez tartoznak, az
Egyesült Királyság Kereskedelmi és Ipari Minisztériumának
olajjal és gázzal kapcsolatos internetes oldalán lehet
hozzáférni: www.og.dti.gov.uk. Ez az Egyesült Királyság
kontinentális talapzatával foglalkozó 23. engedélyezési
forduló.

3. Az e felhívás alapján kiállított engedélyek tartalmazni
fogják az alapvetően a Petroleum Licensing (Exploration and
Production) (Seaward and Landward) Regulations 2004 (SI
2004/352) 2. és 5. mellékletben meghatározott mintazára-
dékokon alapuló záradékokat.

4. Az ajánlattételi felhívásban meghirdetett terület (SEA 5)
környezetvédelmi szempontú stratégiai értékelése (Stra-

tegic Environmental Assessment; SEA) megtörtént, és az
értékelés eredményei az alábbi internetes oldalon talál-
hatók meg (ugyanezen az oldalon a SEA 1–4. területekhez
kapcsolódó korábbi környezetvédelmi szempontú straté-
giai értékelések is megtalálhatók): http://www.offshore-
sea.org.uk/sea/index.php.

ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELMEK

5. A kérelmezőknek az Egyesült Királyság Kereskedelmi és
Ipari Minisztériumának olajjal és gázzal kapcsolatos inter-
netes oldalán (www.og.dti.gov.uk) kell tájékozódniuk az
olaj- és gázkitermelés 23. engedélyezési fordulóján benyúj-
tandó kérelmekhez kapcsolódó eljárásokról és díjakról.

6. Minden kérelmet 2005. június 9-én 13.00 óráig az Egye-
sült Királyság Kereskedelmi és Ipari Minisztériumához kell
benyújtani ezekkel az eljárásokkal összhangban.

7. A kérelmek elbírálása az Egyesült Királyság nyílt tengeri
olaj- és gázkitermelésével kapcsolatos engedélyezési fordu-
lójáról szóló, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2004.
március 4-én közzétett (2004/C 56/03) közlemény 9., 11.
és 13. bekezdésében meghatározott kritériumok alapján
történik.

8. Miután minden kérelem megvizsgálása megtörtént, a
miniszter írásban értesíti a kérelmezőket a döntéseiről. A
kérelmezőket a döntéshozatalt követő lehető legrövidebb
idő elteltével, de legkésőbb a kérelem benyújtásának idő-
pontját követő egy éven belül értesítik.

ENGEDÉLYEZÉSI DÍJAK

9. Az e felhívás alapján kiadott bármely engedélyért ellentéte-
lezést kell fizetni a mintazáradékokban és az engedély
mellékletében meghatározott rendelkezések alapján. Az
olajjal és gázzal kapcsolatos internetes oldalon található
útmutató pontosan meghatározza ezeket a díjakat.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

10. A kérelmek alátámasztására szolgáltatott dokumentu-
mokat bizalmas és kereskedelmi szempontból szenzitív
információként kezelik.
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11. Meg kell jegyezni, hogy az ipari szektor képviselőivel foly-
tatott konzultációt követően az Egyesült Királyság Keres-
kedelmi és Ipari Minisztériumának szándékában áll közzé-
tenni a valamennyi kérelmezőnek ítélt összesített pont-
számokat.

KIVÉTELEK

12. Az egyes engedélyekhez kapcsolódó feltételek, rendelke-
zések, kifizetések és egyéb információk rendszerint a fenti-
eknek megfelelőek, de bizonyos esetekben a miniszter
fenntartja a módosítás jogát a különleges körülményekhez
való igazodás érdekében (pl.: olyan olaj- és gázmezőkhöz
kapcsolódó engedélyek esetén, amelyeken a kitermelés
szünetel).

KAPCSOLATTARTÁS

13. Az engedélyek kezeléséért felelős hatóság (Licence
Administration):

Licensing, Exploration and Development Branch, Depart-
ment of Trade and Industry, 1 Victoria Street, London
SW1H 0ET (tel.: (20) 7215 5032, fax: (20) 7215 5070).

14. Az Energy Resources Development Unit (ERDU)
internetes oldala:

www.og.dti.gov.uk
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