
Dánia közleménye: felhívás az Északi-tenger egy adott területén szénhidrogének feltárására és
kitermelésére vonatkozó engedélyek iránti kérelmek benyújtására

6. dán ajánlattételi felhívás

(2005/C 176/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

A szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhaszná-
lásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (2)
bekezdése a) pontja alapján közöljük, hogy a 2004. június 9-i 442. számú jogszabállyal, és a 2003.
december 27-i 1230. számú jogszabállyal módosított, a dán altalaj használatáról szóló 2002. június 9-i
526. számú, egységes szerkezetbe foglalt jogszabály 12 § (1) bekezdés a) pontja értelmében 2005.
november 1-én 12.00 óráig az Északi-tenger egy adott területére, a dán kontinentális talapzaton a k. h. 6°
15' hosszúsági foktól nyugatra (központi árok és a vele határos területek) eső területre vonatkozóan enge-
délykérelmek nyújthatók be. Amennyiben a közleménynek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő
megjelenése és 2005. november 1. között nem telik el 90 nap, úgy a kérelmeket a közleménynek az
Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított 90. napon 12.00 óráig be lehet nyúj-
tani.

Terület

Kérelmek az Északi-tenger központi árkában és a környezetében fekvő területek koncesszió által nem érin-
tett részein történő szénhidrogén-feltárásra és -kitermelésre nyújthatók be (ld. térkép); térkép az Energia-
ügynökségtől kérhető vagy a www.ens.dk honlapon megtekinthető. A területet északon, nyugaton és délen
a kontinentális talapzat Norvégia, Nagy-Britannia és Németország felőli határa, keleten a k.h. 6° 15' hosszú-
sági fok határolja.

Ezenkívül benyújthatók kérelmek nagyobb mélységekben történő feltárásra és kitermelésre a következő
lelőhelyeken, az alábbiak szerint korlátozott mélységekig:

a) Lulita-mező, 7/86 engedély, 3 750 m mélységre korlátozva

b) Lulita-mező, 1/90 engedély, 3 750 m mélységre korlátozva

c) Amalie-mező, 7/86 engedély, 5 500 m mélységre korlátozva, valamint

d) Syd-Arne-mező, 7/89 engedély, a nyugati részén 5 100 m, ill. a keleti részén 3 200 m mélységre korlá-
tozva.

Az engedély általában egy-két blokkot átfogó területre vonatkozik, különleges körülmények között azonban
nagyobb összefüggő területre is vonatkozhat, például ha az adatsűrűség alacsony. Egy-két blokknál
nagyobb területre vonatkozó engedély igénylését a kérelemben meg kell indokolni.

A 94/22/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdése szerinti rendelkezések és kritériumok – amelyek 2005. május
20-án jelentek meg a 93. számú dán közlönyben az Értesítések, pályázati és ajánlattételi felhívások
rovatban – jogalapja a 2002. június 11-i 526. számú, a dán altalaj használatáról szóló, egységes szerkezetbe
foglalt jogszabály.

A kérelmeket az alábbi címre kell küldeni, ahol a 94/22/EK irányelv alapján további információt
kaphatnak:

Transport- og Energiministeriet
Energistyrelsen
Amaliegade 44
DK-1256 København K
Tel. (45) 33 92 67 00
Fax: (4533) 11 47 43
E-mail: ens@ens.dk
Honlap: www.ens.dk

Az engedélyek megadásáról szóló közleményt előreláthatólag 3-5 hónappal a kérelembenyújtási határidő
után tesszük közzé.

2005.7.16. C 176/23Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


