
Komunikat rządu Królestwa Danii dotyczący zaproszenia do składania wniosków o wydanie
zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów na terenie Morza Północnego

Szósta duńska procedura przetargowa

(2005/C 176/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Uwzględniając art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja
1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję
węglowodorów, niniejszym informuje się, zgodnie z § 12, ust. 1 lit. a) ustawy lovbekendtgørelse nr. 526
om anvendelse af Danmarks undergrund (jednolita ustawa nr 526 w sprawie użytkowania podglebia w
Danii), zmienionej ustawą nr 1230 z dnia 27 grudnia 2003 r. oraz ustawą nr 442 z dnia 9 czerwca 2004
r., o zaproszeniu do składania wniosków dotyczących obszaru na terenie Morza Północnego na duńskim
szelfie kontynentalnym na zachód od południka 6° 15' długości geograficznej wschodniej (Graben
Centralny oraz przylegające obszary), ważnym do dnia 1 listopada 2005 r. do godziny 12.00. Jeżeli między
datą opublikowania niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej a dniem 1 listopada
2005 r. nie upłynie okres 90 dni, wnioski można składać do dziewięćdziesiątego dnia do godziny 12.00
po opublikowaniu niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Obszary

Można składać wnioski o wydanie zezwolenia na poszukiwanie i eksploatację węglowodorów na nieobję-
tych koncesjami częściach obszarów na oraz wokół Grabenu Centralnego w Morzu Północnym, por. mapa
dostępna w Duńskiej Agencji Energetyki lub na jej stronie internetowej: www.ens.dk. Obszar ten jest ogra-
niczony na północy, zachodzie i południu granicami szelfu kontynentalnego z Norwegią,Wielką Brytanią i
Niemcami, a na wschodzie południkiem 6° 15' długości geograficznej wschodniej.

Można ponadto składać wnioski o wydanie zezwolenia na poszukiwania i wydobycie w niżej położonych
warstwach w ramach granic następujących złóż, które są ograniczone na następujących głębokościach:

a) złoże Lulita w ramach zezwolenia 7/86, ograniczone na głębokości 3 750 m,

b) złoże Lulita w ramach zezwolenia 1/90, ograniczone na głębokości 3 750 m,

c) złoże Amalie w ramach zezwolenia 7/86, ograniczone na głębokości 5 500 m, oraz

d) złoże Syd Arne w ramach pozwolenia 7/89, ograniczone odpowiednio na głębokości 5 100 m w
odniesieniu do zachodniej części złoża i na głębokości 3 200 m w odniesieniu do części wschodniej
złoża.

Dane zezwolenie obejmuje zazwyczaj obszar odpowiadający rozmiarom jednego do dwóch bloków, ale w
wyjątkowych przypadkach może obejmować większy obszar, np. tam gdzie występuje znikoma ilość
danych. W przypadku ubiegania się o zezwolenie obejmujące obszar większy niż jeden do dwóch bloków,
we wniosku należy podać uzasadnienie tego faktu.

Ustalenia i kryteria, o których mowa w art. 5 ust. 1 dyrektywy 94/22/WE, są określone w ustawie lovbe-
kendtgørelse nr 526 om anvendelse af Danmarks undergrund (jednolita ustawa nr 526 w sprawie użytko-
wania podglebia w Danii) z dnia 11 czerwca 2002 r. i zostały opublikowane dnia 20 maja 2005 r. w
duńskim Dzienniku Urzędowym nr 93 w ramach ogłoszeń różnych, licytacji i przetargów.

Wnioski należy przesłać na poniższy adres, pod którym można również uzyskać dalsze informacje na
podstawie dyrektywy 94/55/WE:

Transport- og Energiministeriet
Energistyrelsen
Amaliegade 44
DK-1256 København K
Tel. (45) 33 92 67 00
Faks (45) 33 11 47 43
E-mail: ens@ens.dk
Strona internetowa: www.ens.dk

Informacje o przyznanych zezwoleniach zostaną prawdopodobnie ogłoszone po okresie trzech do pięciu
miesięcy po upływie terminu składania wniosków.
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