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

poszukiwanie,  badanie  i  produkcję  węglowodorów

(Tekst  mający  znaczenie  dla  EOG)

(2014/C  188/04)

Ogłoszenie  Zjednoczonego  Królestwa  dotyczące  14  rundy  udzielania  zezwoleń  na  poszukiwanie 
i  produkcję  ropy  i  gazu  na  obszarach  lądowych

Departament  ds.  Energii  i  Zmian  Klimatu

Petroleum  Act  1998

Runda  udzielania  zezwoleń  na  obszarach  lądowych

1. Sekretarz  Stanu  ds.  Energii  i  Zmiany  Klimatu  zaprasza  zainteresowane  podmioty  do  składania  wniosków 
o  zezwolenia  na  poszukiwanie  i  produkcję  ropy  naftowej  w  odniesieniu  do  określonych  obszarów  terytorium 
lądowego  Zjednoczonego  Królestwa.  Jest  to  14  runda  udzielania  zezwoleń  na  obszarach  lądowych.

2. Dokładne  informacje  na  temat  zaproszenia,  w  tym  mapy  obszarów,  których  dotyczy  ogłoszenie,  wytyczne 
dotyczące  zezwoleń  oraz  warunków,  jakie  zezwolenia  te  będą  zawierać,  jak  również  wskazówki  dotyczące  skła
dania  wniosków,  są  dostępne  na  stronie  internetowej  gov.uk:  https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds.

3. Wszystkie  wnioski  zostaną  poddane  ocenie  w  oparciu  o  kryteria  zawarte  w  Hydrocarbons  Licensing  Direc
tive  Regulations  1995  (S.I.  1995  nr  1434)  oraz  w  kontekście  stałej  potrzeby  prowadzenia  w  sposób  sprawny, 
gruntowny,  wydajny  i  bezpieczny  poszukiwań,  które  mają  na  celu  określenie  zasobów  ropy  naftowej  i  gazu 
ziemnego  na  terytorium  lądowym  Zjednoczonego  Królestwa  przy  należytym  uwzględnieniu  zagadnień  z  zakresu 
ochrony  środowiska.

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

a) zdolność  finansowa  wnioskodawcy  i  jego  możliwości  finansowe  w  zakresie  przeprowadzenia  działań,  które 
będą  objęte  zezwoleniem  w  okresie  początkowym,  łącznie  z  programem  prac  przedłożonym  w  celu  oceny 
pełnego  potencjału  obszaru  znajdującego  się  na  terenie  lub  terenach  objętych  wnioskiem;

b) możliwości  techniczne  wnioskodawcy  w  zakresie  prowadzenia  działań,  które  będą  objęte  zezwoleniem 
w  początkowym  okresie,  w  tym  poszukiwania  węglowodorów  na  terenie  lub  terenach  objętych  wnioskiem. 
Możliwości  techniczne  zostaną  poddane  ocenie  częściowo  na  podstawie  jakości  analizy  związanej  z  terenem 
lub  terenami  objętymi  wnioskiem;

c) sposób,  w  jaki  wnioskodawca  proponuje  prowadzić  działalność,  która  będzie  dozwolona  na  podstawie  zezwo
lenia,  w  tym  jakość  programu  prac  przekazanego  w  celu  dokonania  oceny  pełnego  potencjału  obszaru  obję
tego  wnioskiem;

d) w  przypadku  gdy  wnioskodawca  posiada  lub  posiadał  zezwolenie  udzielone  lub  traktowane  jako  udzielone  na 
podstawie  „Petroleum  Act  1998”,  jakikolwiek  brak  efektywności  lub  odpowiedzialności  wnioskodawcy  stwier
dzony  podczas  prowadzenia  działalności  na  mocy  tego  zezwolenia.

5. Wnioskodawcy  muszą  przedstawić  oświadczenie  o  świadomości  oddziaływania  na  środowisko  (Environmental 
Awareness  Statement),  poświadczające  znajomość  przepisów  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terytorium 
lądowym  Zjednoczonego  Królestwa  oraz  szeroko  rozumianych  problemów  ekologicznych  na  obszarze,  którego 
dotyczy  wniosek.

6. Sekretarz  stanu  udzieli  zezwolenia  jedynie  w  przypadku,  gdy  jednocześnie  zatwierdzi  wybór  operatora  doko
nany  przez  wnioskodawcę.

Wytyczne

7. Szczegółowe  informacje  dotyczące  niniejszego  ogłoszenia  można  znaleźć  na  stronie  internetowej  gov.uk: 
https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds.
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Zezwolenia

8. Udzielenie  zezwolenia  przez  sekretarza  stanu  na  podstawie  niniejszego  zaproszenia  do  składania  wniosków 
nastąpi  w  ciągu  dwunastu  do  osiemnastu  miesięcy  od  daty  niniejszego  komunikatu.

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

Strategiczna  ocena  oddziaływania  na  środowisko

10. Sekretarz  stanu  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  i  inne  powiązane  dokumenty  są  dostępne  na  stronie 
internetowej  gov.uk:  https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds.

Strona  internetowa  gov.uk:  https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds.
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