
Az Egyesült Királyság kormányának értesítése 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 alapján 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 223/05) 

Az egyesült királyság bejelentése soron kívüli engedély megadásáról a 103/1 jelzetű tengeri blokkra 

Energia- és éghajlatügyi minisztérium 

1998. évi törvény a kőolajról (Petroleum Act 1998) 

Pályázati lehetőség tengeri lelőhelyek hasznosítására 

(1) Az energia- és éghajlatügyi miniszter az Egyesült Királyság kontinentális talapzatán elhelyezkedő, 
103/1 jelzetű blokk tekintetében tengeri kitermelési engedély (Seaward Production Licence) megszerzésére 
pályázni szándékozó személyek számára közzéteszi az alábbi felhívást. 

(2) Az érintett blokk térképe előzetes bejelentkezés alapján megtekinthető az Energia- és Éghajlatügyi 
Minisztériumban (DECC) (Tel. +44 3000686042) hétfőtől péntekig 9.15 és 16.45 között mindaddig, amíg 
az értesítés érvényben van. 

(3) Az ajánlat további részletei – beleértve az ajánlat tárgyát képező területekről készült térképet, vala
mint az engedélyekre vonatkozó iránymutatást és a bennük szereplő feltételeket, továbbá a pályázat benyúj
tásának módját – megtalálhatók az Energy Development Unit (Energiaügyi Fejlesztési Csoport) (EDU) inter
netes oldalain (lásd lejjebb). 

(4) A pályázatok elbírálására a szénhidrogén-engedélyezési irányelv alkalmazásáról szóló 1995. évi 
miniszteri rendelet (Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995, S.I. 1995 No 1434) rendelkezései 
irányadók azzal, hogy az elbírálást az Egyesült Királyság kőolaj- és földgáztartalékainak a környezetvédelmi 
megfontolásokat kellő súllyal figyelembe vevő, gyors, alapos, eredményes és biztonságos felkutatása iránti 
folytatólagos igény összefüggésében kell lefolytatni. 

Alkalmazások 

(5) Kizárólag a hagyományos engedélyek iránti kérelmek kerülnek elfogadásra. A pályázatok elbírálásának 
szempontjai a következők: 

a) a pályázó pénzügyi életképessége és pénzügyi teljesítőképessége az engedélyeztetni kívánt tevékenységek 
elvégzése tekintetében a kezdeti időszakra vonatkozóan, ideértve az érintett blokkban található lelőhelyek 
teljes körű hasznosíthatóságának értékeléséről benyújtott munkaprogramot is; 

b) a kérelmező műszaki felkészültsége az engedély tárgyát képező tevékenységek végrehajtására a kezdeti 
időszakra vonatkozóan, beleértve a blokk szénhidrogénkészletével kapcsolatos távlati kilátások meghatá
rozását. A műszaki felkészültség elbírálása részben a blokk elemzésének minősége alapján történik; 

c) az engedélyben meghatározott tevékenységek elvégzésének módja, beleértve a kérelem tárgyát képező 
terület teljes potenciáljának értékelésére benyújtott munkaprogram minőségét; 

d) ha a pályázó rendelkezik vagy korábban rendelkezett a kőolajról szóló 1998. évi törvény alapján kiadott 
vagy technikailag a kőolajról szóló 1998. évi törvény alapján kiadottnak minősülő engedéllyel, és az ez 
alapján végzett tevékenysége során nem tanúsított kellő hatékonyságot vagy kellően felelős magatartást, 
akkor ez a tény. 

(6) A pályázó konzorciumon belül a megjelölt üzemeltető (egyedül pályázó vállalkozás esetében a 
vállalkozás) köteles nyilatkozatot tenni az engedély alapján a tengeri területen végzendő tevékenysége 
során alkalmazandó általános környezetvédelmi politikájáról.
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(7) A miniszter csak abban az esetben adja ki az engedélyt, ha egyben kész jóváhagyni a kérelmező által 
kiválasztott üzemeltetőt is. Az üzemeltető jóváhagyásához a miniszternek meg kell győződnie arról, hogy a 
jelölt – tekintettel személyzetének létszámára, tapasztalataira és képzettségére, a javasolt eljárásokra és 
módszerekre, a vezetési szervezet felépítésére, az alvállalkozókkal való kapcsolattartásra és az átfogó vállalati 
stratégiára – kellően felkészült a fúrási műveletek megtervezésére és elvégzésére. A leendő üzemeltető 
alkalmasságának elbírálása során a miniszter figyelembe veszi mind a pályázati anyagban benyújtott új 
információkat, mind a jelölt – az Egyesült Királyságban vagy külföldön folytatott – korábbi tevékenységéről 
rendelkezésre álló adatokat. 

Útmutatás 

(8) A fentiekkel és általában e pályázati felhívással kapcsolatban további útmutatás az Energiaügyi Fejlesz
tési Csoport (EDU) internetes oldalán található: http://www.og.decc.gov.uk/ 

Engedélyek 

(9) Amennyiben a miniszter e felhívás alapján engedélyezési ajánlatot tesz, akkor erre az ajánlattételre e 
felhívás keltétől számítva tizenkét hónapon belül fog sor kerülni, feltéve, hogy egy adott blokk vonatkozá
sában nem követelmény a környezetvédelmi vizsgálat elvégzése (l. 12. pont). 

(10) A miniszter nem visel felelősséget a pályázat benyújtásáról meghozott döntéssel, illetőleg a pályá
zatok elkészítésével kapcsolatban a pályázóknál jelentkező költségekért. 

Környezetvédelmi vizsgálatok 

(11) A miniszter többek között a meghirdetett területen is stratégiai környezeti értékelést folytatott a 
bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv 
által előírt szabvány tekintetében. 

A vizsgálat eredményei a DECC tengeri energiaforrások hasznosítására vonatkozó stratégiai környezetvé
delmi vizsgálatokkal foglalkozó honlapján olvashatók: http://www.offshore-sea.org.uk/consultations/ 
Offshore_Energy_SEA/index.php 

(12) E felhívás alapján a miniszter csak akkor tesz engedélyezési ajánlatot, ha a) az engedélyezett tevé
kenységek valószínűsíthetően nem befolyásolják jelentősen a különleges természetmegőrzési terület vagy 
különleges természetvédelmi terület igazgatását, vagy b) az élőhelyvédelmi irányelv alapján elvégzett megfe
lelő vizsgálat azt mutatja, hogy a tevékenységek a különleges természetmegőrzési területekre és a különleges 
természetvédelmi területekre nem fognak kedvezőtlen hatást gyakorolni; vagy c) amennyiben úgy ítélik meg, 
hogy a tevékenységek valószínűleg kedvezőtlen hatással fognak járni, csak abban az esetben, ha i. az 
engedély kiadását kiemelkedően fontos közérdekhez kapcsolódó szempontok indokolják, ii. megfelelő 
kompenzációs intézkedések kerülnek bevezetésre, és iii. nincs más alternatív megoldás. 

(13) Az engedélyek ügyintézése az alábbi címen történik: Energy Development Unit (EDU), Department 
for Energy and Climate Change, 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW, UNITED KINGDOM 
(Tel. +44 3000686042, Fax +44 3000685129). 

Az Energiaügyi Fejlesztési Csoport (EDU) honlapja: http://www.og.decc.gov.uk/
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