
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK 

EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 

Norvégia közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó 
engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 

Felhívás a Norvégia kontinentális talapzatán található kőolaj kitermelésére vonatkozó engedély 
iránti kérelmek benyújtására – Előre meghatározott területekre vonatkozó 2010-es engedélyezési 

program 

(2010/C 157/02) 

A norvég Kőolaj- és Energiaügyi Minisztérium – a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére 
vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében – felhívást tesz 
közzé kőolaj kitermelésére vonatkozó engedély iránti kérelmek benyújtására. 

A kitermelési engedély a Norvégiában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (EGT- 
megállapodás) valamely más részes államában bejegyzett társaságoknak vagy a megállapodás valamely részes 
államában lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek ítélhető oda. A részvénytársaságoknak minimá
lisan egymillió NOK vagy a bejegyzés szerinti ország pénznemében kifejezett, ennek megfelelő összegű 
alaptőkével kell rendelkezniük. 

A norvég kontinentális talapzaton jelenleg engedéllyel nem rendelkező vállalkozásoknak a kitermelési enge
dély odaítélésének feltételeként előminősítésen kell részt venniük a norvég kontinentális talapzatra vonat
kozó engedélyre vonatkozóan. 

A minisztérium egyenlő alapon bírálja el az egyedi pályázatot benyújtó vállalkozásokat és a vállalatcsoport 
részeként pályázókat. A kitermelési engedély odaítélése tekintetében egyaránt pályázónak minősülnek az 
egyedi pályázatok és a csoportos pályázatot benyújtók. A minisztérium jogosult az egyéni és csoportos 
pályázatok ismeretében az engedélyesi csoportok összetételének meghatározására és az engedélyesi 
csoportok operátorának kinevezésére. 

A kitermelési engedélyben való részesedési érdekeltség odaítélésének feltétele, hogy az engedélyesek kőolaj- 
tevékenységi megállapodást kössenek, amelynek része egy közös operatív megállapodás és egy elszámolási 
megállapodás. Amennyiben a kitermelési engedély rétegtanilag meg van osztva, a két, rétegtanilag megosz
tott engedély birtokosának közös operatív megállapodást is kell kötnie, amely erre nézve szabályozza a 
köztük lévő kapcsolatot. 

Az említett megállapodások aláírásával az engedélyesek közös vállalkozást alapítanak, amelyen belül a 
részesedési érdekeltségek mindenkor azonosak lesznek a kitermelési engedélyben meghatározott részesedési 
érdekeltségekkel. 

Az engedélyezési dokumentumok alapvetően az előre meghatározott területekre vonatkozó 2009. évi 
engedélyezési program dokumentumain alapulnak. A keretrendszer esetleges módosításait fő vonalaikban 
lehetőség szerint még a pályázat előtt ismertetik az iparággal. 

A kitermelési engedély odaítélésének feltételei 

A forrásokkal való hatékony gazdálkodás és a norvég kontinentális talapzaton található kőolaj gyors és 
hatékony felkutatásának és kitermelésének előmozdítása érdekében a következő kritériumokat alkalmazzák a 
kitermelési engedélyek részesedési érdekeltségeinek odaítélésekor, az operátor kinevezésekor, illetve az enge
délyesi csoportok – a hatékonyságot nagymértékben befolyásoló – összetételének meghatározásakor:
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a) A pályázónak idevágó technikai szakértelemmel (ezen belül a fejlesztéssel, a kutatással, a biztonsággal és 
a környezetvédelemmel kapcsolatos szakértelemmel) kell rendelkeznie, és képesnek kell lennie arra, hogy 
szakértelmével megfelelő módon, aktívan hozzájáruljon a szóban forgó földrajzi területen található 
kőolaj költséghatékony felkutatásához és adott esetben kitermeléséhez. 

b) A pályázónak kielégítő pénzügyi kapacitással kell rendelkeznie a szóban forgó földrajzi területen talál
ható kőolaj felkutatásához, illetve adott esetben kitermeléséhez. 

c) A pályázónak geológiai ismeretekkel kell rendelkeznie a szóban forgó földrajzi területtel kapcsolatban, és 
az engedélyeseknek megfelelő tervekkel kell rendelkezniük a kőolaj hatékony felkutatásának végrehajtá
sára. 

d) Figyelembe veszik a pályázó norvég kontinentális talapzaton szerzett korábbi tapasztalatait, illetve más 
területen szerzett releváns tapasztalatait. 

e) Figyelembe veszik a minisztériumnak a pályázó kőolajjal kapcsolatos tevékenységeiről szerzett tapaszta
latait. 

f) Csoportos pályázók esetében figyelembe veszik a csoport összetételét, az ajánlott operátort és a csoport 
együttes kompetenciáit. 

g) Részvénytársaságnak főként akkor ítélnek oda kitermelési engedélyt, ha legalább az egyik résztvevő 
végzett már operátorként legalább egy kutatófúrást a norvég kontinentális talapzaton, vagy ennek 
megfelelő operatív tapasztalattal rendelkezik a norvég kontinentális talapzaton kívül. 

h) Két vagy több résztvevőnek főként akkor ítélnek oda kitermelési engedélyt, ha legalább az egyikük 
rendelkezik a g) pontban említett tapasztalatokkal. 

i) A barents-tengeri kitermelési engedélyek esetében a kinevezett operátorral szemben feltétel, hogy 
végeznie kellett már operátorként legalább egy kutatófúrást a norvég kontinentális talapzaton, vagy 
ennek megfelelő operatív tapasztalattal kell rendelkeznie a norvég kontinentális talapzaton kívül. 

j) A mélyvízi kitermelési engedélyek esetében a kinevezett operátorral szemben feltétel, hogy végeznie 
kellett már operátorként legalább egy kutatófúrást a norvég kontinentális talapzaton, vagy ennek megfe
lelő operatív tapasztalattal kell rendelkeznie a norvég kontinentális talapzaton kívül. 

k) A magas nyomáson és/vagy magas hőmérsékleten (HPHT) végzendő kutatófúrásokra vonatkozó kiter
melési engedélyek esetében a kinevezett operátorral szemben feltétel, hogy végeznie kellett már operá
torként legalább egy kutatófúrást a norvég kontinentális talapzaton, vagy ennek megfelelő operatív 
tapasztalattal kell rendelkeznie a norvég kontinentális talapzaton kívül. 

Pályázható tömbök 

A pályázat az ezen engedélyezés céljából előre meghatározott, a norvég kontinentális talapzaton található 
földrajzi területre vonatkozóan nyújtható be. A termelési engedélyekben való részesedési érdekeltségek 
esetében azokra az előre meghatározott területen található tömbökre nyújtható be pályázat, amelyekre 
nem adtak ki engedélyt, valamint azokra az előre meghatározott területen található tömbökre vagy tömb
szelvényekre, amelyekről a pályázati határidő lejárta előtt lemondtak. 

A rendelkezésre álló tömbök naprakész térképei megtalálhatók a Norvég Kőolajigazgatóság honlapján 
(lásd: http://www.npd.no/apa2010), vagy beszerezhetők a Kőolaj- és Energiaügyi Minisztériumtól, 
tel. +47 22246209. 

A kőolaj kitermelésére vonatkozó engedély iránti kérelmeket a következő címre kell megküldeni: 

Ministry of Petroleum and Energy 
PO Box 8148 Dep. 
0033 Oslo 
NORWAY
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Határidő: 2010. szeptember 15., déli 12 óra. 

Az előre meghatározott területekre vonatkozó 2010-es engedélyezési program keretében a norvég konti
nentális talapzaton található kőolajra vonatkozó kitermelési engedélyek odaítélésére a pályázati felhívás 
közzététele után legkésőbb 90 nappal, azaz várhatóan 2010 végén/2011 elején, de legkésőbb 2011. január 
30-ig kerül sor. 

A közlemény teljes szövege a pályázható területek részletes térképével együtt megtalálható a 
http://www.npd.no/apa2010 honlapon, vagy beszerezhető a Kőolaj- és Energiaügyi Minisztériumtól 
(tel. +47 22246209).
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