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Oznámení týkající se žádosti o povolení ke geotermálnímu průzkumu
(2006/C 46/07)
Žádostí ze dne 22. června 2005 zaslanou Assessore per l'Industria (generálnímu řediteli průmyslu), což je
orgán oprávněný vydávat těžební oprávnění na území regionu Sicílie se sídlem na adrese Via Ugo La Malfa
n. 87/89, c.a.p. I-90146 Palermo, společnost Geotermica s.r.l. se sídlem na adrese S. Cataldo (CL), Viale
della Rinascita no 6, C.F. 02349731204 požádala podle regionálního zákona L.R.S. č. 14 ze dne
3. července 2000, který provádí a uplatňuje směrnici 94/22/ES, o vydání povolení k provádění geotermálního průzkumu v kraji Piana di Serraglio a přilehlých oblastech v jižní části ostrova Pantelleria Comune
(provincie Trapani) na ploše přibližně 6 495 126 km2.
Oblast, která je předmětem žádosti, je vymezena spojnicí vrcholů A, B, C, D a E, definovaných takto:
A) severovýchodní strana Casa Valenza – 75 metrů vzhůru po přímořské cestě, ve výšce 116 m n. m.;
B) východní strana Casa Bonomo na jih od C.da Kahassa, ve výšce 165 m n. m.;
C) neurčená jižní strana Dammuso ve výšce 516 m n. m. a 780 m na severozápad od Casa Pinedo;
D) západní strana Casa Rizzo na jih od vnitřního okruhu, ve výšce 250 m n. m.;
E) severozápadní strana Casa Valenza – 370 m na východ od Cuddie Patite, ve výšce 370 m n. m.
Geografické souřadnice
Bod

Zeměpisná šířka S

Zeměpisná délka V (M. Mario)

A

36° 45′ 08,43″

11° 58′ 58,34″

B

36° 45′ 53,84″

11° 59′ 00,83″

C

36° 46′ 33,57″

12° 00′ 29,12″

D

36° 46′ 18,97″

12° 01′ 25,59″

E

36° 45′ 36,00″

12° 01′ 41,25″

Zájemci mohou předkládat žádosti o povolení pro uvedenou oblast do 90 dní po zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Žádosti doručené po tomto termínu budou považovány za neplatné.
Rozhodnutí o udělení povolení k průzkumu bude vydáno v průběhu šesti měsíců následujících po uzávěrce
pro předkládání žádostí konkurenčních společností. V souladu s čl. 5 odst. 1 směrnice 94/22/ES sdělujeme
také, že kritéria, na jejichž základě jsou vydávána povolení k vyhledávání, povolení k průzkumu a povolení
k těžbě již byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství C 396 ze dne 19. prosince 1998
s odkazem na ustanovení legislativního nařízení prezidenta republiky č. 625 ze dne 25. prosince 1996
(zveřejněno v Úředním věstníku Italské republiky, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, č. 293 ze dne
14. prosince 1996), který provádí a uplatňuje uvedenou směrnici do italského právního řádu, a byla upřesněna zákonem regionu Sicílie č. 14 ze dne 3. července 2000, jak již bylo uvedeno, zveřejněna v Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, Úřední věstník regionu Sicílie) č. 32 ze dne 7. července 2000.
Podmínky a požadavky týkající se vykonávání nebo ukončení činnosti jsou definovány v uvedeném zákoně
regionu Sicílie ze dne 3. července 2000 a v typových zadávacích podmínkách (disciplinare tipo) přijatém
nařízeními č. 91 ze dne 30. října 2003 a č. 88 ze dne 20. října 2004 Assessore per l'Industria (generálního
ředitele průmyslu) a zveřejněné v Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Úřední věstník regionu Sicílie)
č. 49 ze dne 14. listopadu 2003 a č. 46, část I ze dne 5. listopadu 2004.
Soubor dokumentace a žádost jsou uloženy v l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia (Regionální
úřad pro uhlovodíky a geotermální energii), Corpo Regionale delle Miniere, Via C. Camilliani n 87 c.a.p.
I-90145 Palerme, k dispozici všem zájemcům, kteří by se s nimi chtěli seznámit.

