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V
(Ilmoitukset)

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön
edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen
Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ilmoitus
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/C 17/06)
Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus 27. offshore- öljy- ja kaasulupien hakukierroksesta
Energia- ja ilmastonmuutosministeriö
Vuoden 1998 Petroleum Act -laki
Offshore-lupakierros
1.
Energia- ja ilmastonmuutosministeri pyytää kiinnostuneita tahoja hakemaan merellä tapahtuvaa tuo
tantoa koskevia lupia (Seaward Production Licences) tiettyjä Yhdistyneen kuningaskunnan mannerjalustan
alueita varten.
2.
Tarjousta koskevat täydelliset tiedot, joihin sisältyvät tarjolla olevien alueiden luettelot ja kartat, lupia
koskevat ohjeet, lupaehdot sekä hakuohjeet, ovat saatavissa energian kehittämisyksikön (Energy Develop
ment Unit, EDU) verkkosivuilta (ks. jäljempänä oleva verkko-osoite).
3.
Kaikki hakemukset arvioidaan Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 -säännösten (S.I.
1995 N:o 1434) ehtojen mukaisesti. Arvioinnissa pidetään lähtökohtana sitä, että on olemassa jatkuva tarve
ripeälle, perusteelliselle, tehokkaalle ja turvalliselle etsintätoiminnalle Yhdistyneen kuningaskunnan öljy- ja
kaasuvarojen löytämiseksi. Lisäksi otetaan asianmukaisesti huomioon ympäristönäkökohdat.
Perinteisiä ja raja-alueita (mukaan luettuna Skotlannin länsiosaa koskevat uudet ehdot) koskevat
hakemukset
4.
Perinteisiä ja raja-alueita koskevat lupahakemukset (molemmat koskevat sekä Länsi-Skotlannin aluetta
että muita alueita) arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:
a) hakijan taloudellinen elinkelpoisuus ja taloudelliset valmiudet luvan alaisten toimien suorittamiseen luvan
ensimmäisenä voimassaolokautena, myös työohjelma, joka on esitetty kyseisten lohkojen kaikkien mah
dollisuuksien selvittämiseksi
b) hakijan tekniset valmiudet suorittaa toimet, jotka voidaan luvan mukaan toteuttaa sen ensimmäisenä
voimassaolokautena, myös hiilivetyesiintymien kartoittaminen kyseisessä lohkossa. Tekniset valmiudet
arvioidaan osin haettuja lohkoja koskevan analyysin laadukkuuden perusteella
c) tapa, jolla hakija aikoo suorittaa luvassa sallitut toimet, mukaan luettuna sen työohjelman laatu, joka on
esitetty kyseisen alueen kaikkien mahdollisuuksien selvittämiseksi
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d) kun kyseessä on hakija, jolla on aikaisemmin ollut vuoden 1998 Petroleum Act -lain nojalla myönnetty
tai sellaisena pidetty lupa, mahdolliset tehokkuuden ja vastuullisuuden puutteet, jotka ovat ilmenneet
hakijan kyseisen luvan alaisessa toiminnassa.

5.
Sen toimijan, jota kukin hakijaryhmä esittää toiminnanharjoittajaksi (sekä lupaa yksin hakevien yri
tysten), on esitettävä selvitys merialueilla tapahtuvassa luvanvaraisessa toiminnassa noudattamistaan yleisistä
ympäristöperiaatteista.

6.
Ministeri ei myönnä perinteisiä tai raja-alueiden lupia, jollei hän pysty hyväksymään hakijan valitsemaa
toimijaa samanaikaisesti. Ennen toimijan hyväksymistä ministerin on oltava vakuuttunut siitä, että ehdokas
pystyy suunnittelemaan ja ohjaamaan poraustoimintaa henkilöstön lukumäärän, kokemuksen, pätevyyden ja
koulutuksen, ehdotettujen menettelyjen ja menetelmien, komentorakenteen, urakoitsijoiden kanssa tehtävän
yhteistyön ja yleisen yritysstrategian suhteen. Ehdotettua toimijaa harkitessaan ministeri ottaa huomioon
sekä hakemuksessa esitetyt uudet tiedot että ehdokkaan maineen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sen
ulkopuolella.

Edistämishakemukset (”Promote”)
7.

Hakemukset arvioidaan seuraavin perustein:

a) hakijan taloudellinen elinkelpoisuus

b) hakijan tekniset valmiudet luvan alaisten toimien suorittamiseen luvan kahtena ensimmäisenä voimas
saolovuonna, myös hiilivetyesiintymien kartoittaminen kyseisillä lohkoilla. Tekniset valmiudet arvioidaan
osin haettuja lohkoja koskevan analyysin laadukkuuden perusteella

c) se, miten hyvin hakija on varmistanut niiden taloudellisten ja teknisten lisäresurssien hankinnan, jotka
ovat tarpeen ensimmäisen voimassaolokauden toisena kaksivuotisjaksona laadittavan mittavamman työ
ohjelman toteuttamiseksi

d) kun kyseessä on hakija, jolla on aikaisemmin ollut vuoden 1998 Petroleum Act -lain nojalla myönnetty
tai sellaisena pidetty lupa, mahdolliset tehokkuuden ja vastuullisuuden puutteet, jotka ovat ilmenneet
hakijan kyseisen luvan alaisessa toiminnassa.

8.
Edistämisluvan voimassaolo päättyy kahden vuoden kuluttua, jos energia- ja ilmastonmuutosministeriö
ei ole vakuuttunut luvanhaltijan teknisistä ja taloudellisista valmiuksista toteuttaa luvan ensimmäisen voi
massaolokauden työohjelma, johon sisältyy kyseisenä ajankohtana sitoutuminen vähintään yhden reiän
poraamiseen tai vastaavaan sovittuun käytännön toimenpiteeseen. Ensimmäisen voimassaolokauden työ
ohjelma on toteutettava neljän vuoden kuluessa.

Ohjeet
9.
Lisää tähän tarjoukseen liittyviä ohjeita on energian kehittämisyksikön verkkosivuilla osoitteessa: http://
www.og.decc.gov.uk/

Luvan tarjoaminen
10.
Ellei tiettyä lohkoa koskevaa ympäristöarviointia edellytetä (ks. jäljempänä 13 kohta) ja ministeri
päättää tarjota lupaa hakijalle, joka on jättänyt hakemuksen tämän ilmoituksen perusteella, kyseinen tarjous
tehdään 12 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivämäärästä.

11.
Ministeri ei vastaa mistään kustannuksista, jotka aiheutuvat hakijalle hakemuksen harkintavaiheessa
tai sen tekemisen yhteydessä.
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Ympäristöarvioinnit
12.
Ministeri on suorittanut kohteena olevilla alueilla strategisen ympäristöarvioinnin niiden vaatimusten
mukaisesti, joista on säädetty tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista anne
tussa direktiivissä 2001/42/EY. Strategisen ympäristöarvioinnin tulokset ovat nähtävillä offshore-energian
strategista ympäristövaikutusten arviointia koskevalla energia- la ilmastonmuutosministeriön verkkosivulla
osoitteessa:
http://www.offshore-sea.org.uk/consultations/Offshore_Energy_SEA/index.php
13.
Tämän pyynnön mukaiset luvat myönnetään ainoastaan, jos luontotyyppidirektiivin (luontotyyppien
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston
direktiivin 92/43/ETY) mukaisesti
a) luvan mukaisesti toteutettavilla toimilla ei todennäköisesti ole merkittäviä vaikutuksia erityisten suojelu
toimien alueen (SAC) tai erityissuojelualueen (SPA) hoitoon tai jos
b) tarkoituksenmukaisessa arvioinnissa todetaan, ettei toimilla ole kielteisiä vaikutuksia tällaisiin SAC- tai
SPA-alueisiin tai
c) jos arvioiduilla toimilla on todennäköisesti tällaisia kielteisiä vaikutuksia, mutta
i) luvan myöntämiselle on erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavia syitä,
ii) asianmukaisia korvaustoimenpiteitä toteutetaan ja
iii) vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole.
14.
Lupahallinto (Licence Administration): Energy Development Unit (EDU), Department for Energy and
Climate Change, 3 Whitehall Place, London SW1A 2AW, United Kingdom (P. +44 03000686042,
F. +44 003000685129).
Energian kehittämisyksikön verkkosivuston osoite: http://www.og.decc.gov.uk/
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