
Az Egyesült Királyság kormányának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és 
kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 

(2010/C 169/04) 

Bejelentés Észak-Írország szárazföldi területének a „nyitott ajtó” eljárással összhangban benyújtott, 
kőolajra és földgázra vonatkozó engedélykérelmek tekintetében történő rendelkezésre bocsátásáról 

Észak-Írország szárazföldi területére vonatkozó engedélyek megadása 

1. Hivatkozással a 94/22/EK tanácsi irányelv 3. cikkének (3) bekezdésére a Department for Enterprise, 
Trade and Investment (Vállalkozási, Kereskedelmi és Beruházási Minisztérium) ezúton kinyilvánítja, hogy a 
Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964 értelmében Észak-Írország szárazföldi területe állandó 
jelleggel rendelkezésre áll szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére. 

2. A Petroleum Production (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2010 és a Hydrocarbons Licen
sing Directive Regulations (Northern Ireland) 2010 3. rendelete által módosított Petroleum Production 
Regulations (Northern Ireland) 1987 3. rendeletének értelmében engedély iránti kérelmek nyújthatók be 
szénhidrogének Észak-Írország szárazföldi területén folytatott kutatására, feltárására és kitermelésére a követ
kezőkben leírt eljárásoknak megfelelően. 

Első fázis: a kérelmek benyújtási határideje 2010. augusztus 27. 

3. Az érdekelt felek 2010. augusztus 27-ig nyújthatják be engedély iránti kérelmüket egy, a térképen 
feltüntetett, meghatározott területre vonatkozóan. Minden 2010. augusztus 27-ig beérkezett pályázat úgy 
tekintendő, mintha a benyújtási határidő napján, azaz 2010. augusztus 27-én érkezett volna be, és ennek 
megfelelően kezelendő. 

4. A Hydrocarbons Licensing Directive Regulations (Northern Ireland) 2010 13. és 14. rendeletében 
rögzített különös intézkedések akkor alkalmazandók, ha egy korábbi engedélyestől és egy új pályázótól is 
érkezik érvényes pályázati anyag azon terület egészére vagy egy részére vonatkozóan, amelyre a korábbi 
engedélyes engedélye szólt. Ha egyenértékű pályázati anyagok érkeznek be, és nem lehet az engedélyeket a 
pályázók egyetértésével a 13. rendeletnek megfelelő területmódosítás révén odaítélni, akkor a 14. rende
letben rögzített intézkedések alkalmazandóak. 

Későbbi engedélyek megadása – 2010. augusztus 30-án vagy azt követően 

5. 2010. augusztus 30-i hatállyal azokra a területekre nézve, amelyekre vonatkozóan még nyújtottak be 
megfelelő pályázatot, illetőleg nem ítéltek oda engedélyt, a Department for Enterprise, Trade and Invest
menthez bármikor benyújthatók pályázatok, amelyeket a beérkezés sorrendjében fognak figyelembe venni. 

A rendelkezésre álló területek és információk 

6. Az e hirdetmény keretein belül rendelkezésre bocsátott szárazföldi területek megtekinthetők a Depart
ment of Enterprise, Trade and Investment (Minerals and Petroleum Branch), Colby House, Stranmillis Court, 
Belfast BT9 5BF, UNITED KINGDOM irodáiban található térképeken. Ugyanitt elérhető az engedélyekkel 
kapcsolatos útmutató, illetve megismerhetők az engedélyezés és a pályázás feltételei. A térképek és 
a tanácsadás előzetes egyeztetés útján vehetők igénybe (tel. +44 2890388462, fax +44 2890388461, 
e-mail: minerals@detini.gov.uk) hétfőtől péntekig 9.30 és 16.30 között, továbbá elérhetők a Department 
of Enterprise, Trade and Investment weboldalán is: http://www.detini.gov.uk A térképek a megfelelő pályá
zatok beérkezését és az engedélyek megadását követően rendszeresen feltöltésre kerülnek. 

Pályázati követelmények 

7. A pályázatok elbírálásának alapvető szempontja, hogy folyamatos szükség mutatkozik az Észak-Íror
szág szárazföldi területein található kőolaj- és földgázforrások eredményes, alapos, hatékony és biztonságos 
feltárására. 

8. A pályázatok elbírálása a következő kritériumok mentén történik: 

a) a pályázó pénzügyi életképessége és pénzügyi adottságai az engedélyben foglalt tevékenységek végrehaj
tására a kezdeti időszakban, beleértve a megpályázott területen adott lehetőségek teljes kiaknázásának 
értékelésére benyújtott munkatervet is;
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b) a pályázó műszaki adottságai az engedélyben foglalt tevékenységek végrehajtására a kezdeti időszakban, 
beleértve a megpályázott területen fellelhető szénhidrogének kiaknázási lehetőségeinek megállapítását is; 

c) a pályázónak az engedélyben foglalt tevékenységek végrehajtására javasolt módszerei, beleértve a megpá
lyázott területen adott lehetőségek teljes kiaknázásának értékelésére benyújtott munkaterv minőségét is. A 
munkatervet azzal a célkitűzéssel kell összeállítani, hogy a megpályázott területen a kezdeti engedélyes 
időszak lejárta, azaz az ötödik év vége előtt egy kút fúrása elkészüljön; 

d) a tevékenység esetleges nem megfelelő hatékonysággal és felelősséggel való elvégzése, amennyiben a 
pályázó már rendelkezik vagy rendelkezett a Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964 értel
mében megadott engedéllyel. 

Üzemeltető 

9. Ha a Department of Enterprise, Trade and Investment nem hagyja jóvá a pályázó üzemeltetőre 
vonatkozó választását, akkor egyúttal az engedélyt sem adja meg. Az üzemeltető jóváhagyását megelőzően 
a Department of Enterprise, Trade and Investmentnek meg kell győződnie arról, hogy a választott üzemel
tető rendelkezik-e megfelelő szaktudással a fúrási műveletek tervezésére és lebonyolítására (lásd útmutató 
megjegyzések). A fenti 8. bekezdésben említett kritériumokon túlmenően a Department of Enterprise, Trade 
and Investment az üzemeltető értékelésekor annak végzettségére és tapasztalatára alapozza döntését a magas 
szintű biztonság és a környezetvédelem szempontjainak figyelembevételével. 

Az engedéllyel kapcsolatos díjak és költségek 

10. A pályázat benyújtásakor 1 000 GBP összegű díj fizetendő. A Department of Enterprise, Trade and 
Investment nem vállal felelősséget az engedély iránti kérelem beadásának szándékát jelző, a pályázaton való 
részvételt mérlegelő vagy a pályázaton induló felek felmerülő költségeiért.
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