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Zawiadomienie Islandii na mocy dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję 

węglowodorów 

Ogłoszenie dotyczące drugiej rundy licencyjnej dla obszaru islandzkiego szelfu kontynentalnego 

(2011/C 285/09) 

Islandzki Organ Krajowy ds. Energii Elektrycznej Islandii (The National Energy Authority of Iceland, NEA), 
z upoważnienia Ministerstwa Przemysłu, Energetyki i Turystyki, zaprasza niniejszym zainteresowane strony 
do składania wniosków o udzielenie zezwolenia na badanie i produkcję węglowodorów na obszarze Dreki, 
położonym między Islandią a Jan Mayen, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 94/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na 
poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów. Druga runda licencyjna dla obszaru islandzkiego szelfu 
kontynentalnego rozpocznie się w dniu 3 października 2011 r. 

Runda licencyjna organizowana jest przez NEA zgodnie z ustawą nr 13 z dnia 13 marca 2001 r. (Dziennik 
Urzędowy Islandii, Stjórnartíðindi z dnia 16 maja 2001 r.) w sprawie poszukiwania, badania i produkcji 
węglowodorów (ustawa o węglowodorach) wraz z późniejszymi zmianami, a także zgodnie z podobnymi 
przepisami i rozporządzeniami (rozporządzenia o węglowodorach) wydanymi przez Ministerstwo Prze
mysłu, Energetyki i Turystyki zgodnie z ustawą o węglowodorach, i będzie im podlegać. 

Krajowy Organ ds. Energii Elektrycznej jest organem uprawnionym do wydawania zezwoleń. Kryteria, 
warunki oraz wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 6 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE, 
ustanowione są w wyżej wymienionych instrumentach prawnych. 

Oprócz ustawy o węglowodorach oraz rozporządzeń o węglowodorach do odpowiednich części obszaru 
podlegającego licencjonowaniu odnosi się porozumienie z dnia 22 października 1981 r. zawarte między 
Norwegią a Islandią w sprawie szelfu kontynentalnego między Islandią a Jan Mayen, porozumienie z dnia 
3 listopada 2008 r. zawarte między Norwegią a Islandią w sprawie transgranicznych złóż węglowodorów 
oraz uzgodniony protokół z tego samego dnia w sprawie prawa do uczestnictwa, zgodny z art. 5 i 6 
porozumienia z 1981 r. 

Wnioski o udzielenie zezwolenia na badanie i produkcję składać można w odniesieniu do następujących 
bloków lub części bloków na obszarze Dreki: 

IS6706/1 (część), 4 (część), 5 (część), 7, 8 (część), 10, 11 (część), 12 (część) 

IS6707/1, 2, 3 (część), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

IS6708/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

IS6709/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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IS6710/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

IS6711/2 (część), 3, 5 (część), 6, 8 (część), 9, 11 (część), 12 

IS6807/4 (część), 7 (część), 8 (część), 10, 11 (część), 12 (część) 

IS6808/1 (część), 2 (część), 4, 5 (część), 6 (część), 7, 8, 9, 10, 11, 12 

IS6809/1, 2, 3 (część), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

IS6810/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

IS6811/2 (część), 3, 5 (część), 6, 8 (część), 9, 11 (część), 12 

IS6909/10 (część), 11 (część), 12 (część) 

IS6910/7 (część), 8 (część), 9 (część), 10, 11, 12 (część) 

IS6911/8 (część), 9 (część), 11 (część), 12 

Wnioskodawców zachęca się do określenia dodatkowego obszaru na wypadek, gdyby ich pierwszy wybór 
był również podany jako pierwszy wybór w innych wnioskach. 

Wnioski o udzielenie zezwolenia na badanie i produkcję węglowodorów należy składać w siedzibie NEA: 

The National Energy Authority (NEA) 
Grensasvegi 9 
108 — Reykjavik 
ICELAND 

Internet: http://www.nea.is 
Tel. (354) 569 60 00 
Faks (354) 568 88 96 

Dokładne informacje oraz wszelkie stosowne dokumenty, w tym wykazy i mapy terenów podlegających 
licencjonowaniu, wytyczne dotyczące zezwoleń oraz warunków, jakie będą one zawierać, jak również 
wskazówki dotyczące składania wniosków uzyskać można na następującej stronie internetowej: 

http://www.nea.is/2nd-licensing-round 

lub kontaktując się z NEA pod wyżej podanym adresem. 

Przyznanie zezwoleń na badanie i produkcję w drugiej rundzie licencyjnej na obszarze Dreki planuje się na 
koniec listopada 2012 r. 

Druga runda licencyjna dla obszaru islandzkiego szelfu kontynentalnego zakończy się w dniu 
2 kwietnia 2012 r.
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Północny obszar Dreki na islandzkim szelfie kontynentalnym między Islandią a Jan Mayen. Granice obszaru 
określonego w porozumieniu z 1981 r., o którym mowa w ust. 4, zawartym między Islandią a Norwegią 
zaznaczone są zieloną, przerywaną linią.
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