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Pranešimas apie paraiškas išduoti leidimą žvalgyti geoterminius išteklius
(2006/C 46/07)
Geotermica s.r.l., bendrovė, kurios buveinė yra adresu S. Cataldo (CL), Viale della Rinascita no 6, C.F.
02349731204, 2005 m. birželio 22 d. pateikė paraišką, skirtą l'Assessore per l'Industria (Pramonės generaliniam direktoriui), t. y. institucijai, įgaliotai išduoti kalnakasybos leidimus Sicilijos regione, įsisteigusioje
adresu Via Ugo La Malfa n. 87/89, c.a.p. I-90146 Palermo, išduoti leidimą pagal 2000 m. liepos 3 d. regioninį įstatymą L.R.S. Nr. 14, kuriuo perkeliamos ir taikomos Direktyvos 94/22/EB nuostatos, žvalgyti geoterminius išteklius Piana di Serraglio vietovėje ir kaimyninėse teritorijose, Pantelleria Comune salos (Trapani
provincija) pietinėje dalyje, 6 495 126 kvadratinių metrų plote.
Teritorijos, kurioje prašoma leidimo žvalgyti, perimetras apibrėžtas tęstine linija, einančia per viršukalnes
A, B, C, D ir E tokia tvarka:
A) Casa Valenza kraštinė šiaurės rytuose — 75 m kylant iki pakrantės kelio, esanti 116 m aukštyje;
B) Casa Bonomo kraštinė rytuose, į pietus nuo C.da Kahassa, esanti 165 m aukštyje;
C) Nenustatyta Dammuso pietinė kraštinė, esanti 516 m aukštyje, o šiaurės vakaruose nuo Casa Pinedo —
780 m aukštyje;
D) Casa Rizzo kraštinė vakaruose į pietus nuo vidaus periferinio kelio, 250 m aukštyje;
E) Casa Valenza kraštinė šiaurės vakaruose — 370 m į rytus nuo Cuddie Patite, esanti 370 m aukštyje.
Suinteresuotieji subjektai gali pateikti paraišką išduoti leidimą žvalgyti šioje zonoje per 90 dienų nuo
šio pranešimo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Po šios datos gautos paraiškos bus
laikomos nepriimtinomis. Dekretas dėl žvalgymo leidimų išdavimo bus priimtas per šešis mėnesius nuo
galutinio leistino konkuruojančių subjektų paraiškų pateikimo termino.
Geografinės koordinatės
Viršukalnė

Šiaurės platuma

Rytų ilguma (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″

Laikydamiesi Direktyvos 94/22/EB 5 straipsnio 1 dalies taip pat pranešame, kad žvalgymo leidimų, gavybos
leidimų ir eksploatavimo leidimų išdavimo kriterijai jau buvo paskelbti 1998 m. gruodžio 19 d. Europos
Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. C 396, darant nuorodą į 1996 m. lapkričio 25 d. Respublikos Prezidento
dekreto Nr. 625 (paskelbto Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (Italijos oficialusis leidinys) nuostatas,
kuriomis į Italijos teisę perkeliamos ir taikomos minėtos direktyvos nuostatos, ir patikslinti jau minėtu
2000 m. liepos 3 d. Sicilijos regiono įstatymu Nr. 14, 2000 m. liepos 7 d. paskelbtu Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana (Sicilijos regiono oficialusis leidinys) Nr. 32.
Veiklos ir jos nutraukimo sąlygos ir kriterijai yra apibrėžti minėtame 2000 m. liepos 3 d. Sicilijos regiono
įstatyme Nr. 14 ir tipinėse specifikacijose (disciplinare tipo), kurias l'Assessore per l'Industria priėmė 2003 m.
spalio 30 d. dekretu Nr. 91 ir 2004 m. spalio 20 d. dekretu Nr. 88 bei paskelbė 2003 m. lapkričio 14 d.
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Nr. 49 ir 2004 m. lapkričio 5 d. minėto leidinio Nr. 46 I dalyje.
Paraiškos dokumentus reikia pristatyti į l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia (Regioninį angliavandenilių ir geotermijos biurą) Corpo Regionale delle Miniere adresu Via C. Camilliani n 87 c.a.p. I-90145
Palermo, kad suinteresuotieji subjektai galėtų su jais susipažinti.

