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Nyílt tengeri engedélyezési forduló

A kereskedelmi és ipari miniszter felkéri az érdekelt személyeket, hogy nyújtsák be az Egyesült Királyság
Kontinentális Talapzatának egyes területeire szóló, a nyílt tengeri kitermelésre vonatkozó engedélyek
(Seaward Production Licences) megszerzésére irányuló pályázataikat.

Ez a felhívás azokra a tömbökre és résztömbökre vonatkozik, amelyek ezen értesítés időpontjában nem
szolgálnak olajtermelési engedély tárgyául, és a Kereskedelmi és Ipari Minisztériumnál letétbe helyezett
térképeken megjelölt területeken találhatók; a térképek előzetes bejelentkezés alapján (tel.: (44-207) 215 50
32) hétfőtől péntekig 9.15 és 16.45 óra között ugyanott megtekinthetők, amíg az értesítés érvényben van.

Az ajánlat további részletei – beleértve az ajánlat tárgyát képező területekről készült jegyzékeket és térké-
peket, valamint az engedélyekre vonatkozó iránymutatást és a bennük szereplő feltételeket, továbbá a
pályázat benyújtásának módját – megtalálhatók az Energiaforrás-fejlesztő Egység (ERDU) honlapján (lásd
lejjebb).

Valamennyi pályázatot az 1995. évi Szénhidrogéneket Engedélyező Iránymutató Rendelkezéseknek (S.I.
1995. No 1434) megfelelően és az Egyesült Királyság olaj és gázforrásainak eredményes, alapos, hatékony
és biztonságos feltárásának folyamatos szükséglete alapján, a környezetvédelmi szempontok figyelembevé-
telével bírálnak el. A feltételek az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL C 56., 2004.3.4., 3. o.) a (9)-(14)
bekezdésben kerültek közzétételre. Az ajánlatot kísérő, a fentieket részletező további iránymutatás az Ener-
giaforrásokat Fejlesztő Egység (ERDU) honlapján tekinthető meg: http://www.og.dti.gov.uk/

Engedélyek

Amennyiben az államtitkár engedélyezésre tesz ajánlatot e felhívás értelmében, az ajánlatra ezen értesítés
időpontjától számított egy éven belül kerül sor.

Az államtitkár nem vállal semmilyen kötelezettséget a pályázónak a pályázatból eredő bárminemű kiadása
tekintetében.

Stratégiai környezeti értékelés

A Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (DTI) stratégiai környezeti értékelést folytatott a meghirdetett terü-
letek mindegyikén a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló
2001/42/EK irányelv által előírt szabvány tekintetében. Az értékelés végeredménye megtalálható az Ener-
giaforrás Fejlesztő Egység (ERDU) honlapján: http://www.og.dti.gov.uk/

Engedélyek ügyintézése: Energy Resources Development Unit (ERDU), Department of Trade and Industry, 1
Victoria Street, London SW1H 0ET, United Kingdom (Tel.: (44-207) 215 50 32, fax: (44-207) 215 50 70).

Energiaforrás Fejlesztő Egység (ERDU) honlapja: http://www.og.dti.gov.uk/
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