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KOMISJA

Komunikat rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 94/22/WE w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie,

badanie i produkcję węglowodorów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 265/12)

Ogłoszenie Zjednoczonego Królestwa w sprawie 13 rundy udzielania zezwoleń na poszukiwanie i
produkcję ropy i gazu na obszarach przybrzeżnych

Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform Business

Petroleum Act 1998

Runda udzielania zezwoleń na obszarach przybrzeżnych

1. Zgodnie z następującymi aktami prawnymi: Petroleum (Production)(Landward Areas) Regulations
1995 (S.I. 1995 No. 1436) oraz Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 (S.I. 1995 No. 1434)
sekretarz stanu ds. przedsiębiorstw i reformy regulacyjnej (Business, Enterprise and Regulatory Reform —

BERR) zaprasza zainteresowane strony do składania wniosków o zezwolenia na poszukiwanie i produkcję
ropy naftowej w odniesieniu do obszarów przybrzeżnych poddanych strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, znajdujących się powyżej linii niskiej wody, które w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia nie
podlegają istniejącym zezwoleniom na produkcję ropy naftowej obejmującym obszary przedstawione na
mapach złożonych w BERR, 1 Victoria Street, London, SW1H 0ET. Mapy dostępne są do wglądu po wcześ-
niejszym uzgodnieniu terminu (tel. 44-207) 215 50 32, faks (44-207) 215 50 70) w godzinach od 9:15 do
16:45 od poniedziałku do piątku w okresie obowiązywania niniejszego ogłoszenia. Mapy są dostępne
również na stronie internetowej BERR poświęconej ropie i gazowi: http://www.og.berr.gov.uk/. Jest to 13
runda udzielania zezwoleń na obszarach przybrzeżnych.

2. Dokładne informacje na temat zaproszenia, w tym mapy terenów, których zaproszenie to dotyczy,
wytyczne dotyczące zezwoleń oraz warunków, jakie zezwolenia te będą zawierać, jak również wskazówki
dotyczące składania wniosków dostępne są na stronie internetowej Energy Development Unit (EDU) (patrz
poniżej).

3. Wnioski zostaną poddane ocenie w kontekście stałej potrzeby prowadzenia w sposób sprawny, grun-
towny i bezpieczny poszukiwań, które mają na celu określenie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na
terenie Wielkiej Brytanii.

4. Wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:

a) zdolność finansowa wnioskodawcy i jego możliwości finansowe przeprowadzenia w początkowym
okresie działań, na które wydano zezwolenie, łącznie z programem prac przedłożonym w celu oceny
pełnego potencjału obszaru, w odniesieniu do którego złożono wniosek;

b) możliwości techniczne wnioskodawcy przeprowadzenia w początkowym okresie działań, na które
wydano zezwolenie, łącznie z poszukiwaniem węglowodorów na obszarze, w odniesieniu do którego
złożono wniosek. Możliwości techniczne zostaną poddane ocenie częściowo na podstawie jakości analizy
związanej z obszarem, w odniesieniu do którego złożono wniosek;

c) proponowany przez wnioskodawcę sposób przeprowadzenia działań na które wydano zezwolenie,
łącznie z jakością programu prac przedłożonego w celu oceny pełnego potencjału obszaru, w odniesieniu
do którego złożono wniosek;

d) w przypadku, gdy wnioskodawca posiada lub posiadał zezwolenie udzielone lub traktowane jako udzie-
lone na mocy „Petroleum Act 1998”, wszelkie oznaki braku efektywności lub odpowiedzialności wnio-
skodawcy podczas prowadzenia działalności na mocy tego zezwolenia.
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5. Sekretarz stanu udzieli zezwolenia jedynie w przypadku, gdy jednocześnie zatwierdzi wybór operatora
dokonany przez wnioskodawcę. Przed zatwierdzeniem operatora sekretarz stanu musi upewnić się, że
wyznaczony podmiot jest w stanie planować działania wiertnicze i zarządzać nimi w odniesieniu do liczby,
doświadczenia i szkolenia personelu, zaproponowanej metodyki i procedur, struktury zarządzania,
stosunków z wykonawcami i ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Przy wyborze operatora sekretarz stanu
uwzględni nowe informacje przedstawione we wniosku oraz przebieg działalności operatora w Zjedno-
czonym Królestwie i za granicą.

6. Szczegółowe wytyczne na temat niniejszego zaproszenia można znaleźć na stronie internetowej
Energy Development Unit (EDU): http://www.og.berr.gov.uk/

Zezwolenia

7. Udzielenie zezwolenia przez sekretarza stanu na podstawie niniejszego zaproszenia do składania wnio-
sków nastąpi w ciągu dwunastu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

8. Sekretarz stanu nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez wnioskodawcę w związku z
przygotowaniem lub złożeniem wniosku.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

9. BERR dokonał „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” w odniesieniu do całego obszaru
będącego przedmiotem zaproszenia, zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych
planów i programów na środowisko. Wyniki tej oceny są dostępne na stronie internetowej Energy Develop-
ment Unit (EDU): http://www.og.berr.gov.uk/

10. Strona internetowa Energy Development Unit (EDU): http://www.og.berr.gov.uk/
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