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Itālijas Republikas Ekonomikas attīstības ministrijas paziņojums atbilstīgi 3. panta 2. punktam
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas
noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei
(2013/C 303/09)
Ekonomikas attīstības ministrija dara zināmu, ka ir saņemts sabiedrības Global Petroleum Limited iesniegtais
pieteikums, lai saņemtu tā dēvēto “d 82 F.R-.GP” atļauju ogļūdeņražu izpētei apgabalā, kurš atrodas F
apgabalā (Adrijas jūrā) un kura perimetru veido meridiāni un paralēles, kuru ģeogrāfiskās koordinātas ir
šādas:

Punkti

Ģeogrāfiskās koordinātas
Ģeogrāfiskais garums uz austrumiem no Griničas

Ziemeļu platums

17°17′

41°54′

a
b

41°54′ paralēles un F apgabala robežlīnijas krustošanās punkts

c

F apgabala robežlīnijas un 17°27′ meridiāna krustošanās punkts

d

17°27′

41°36′

e

17°36′

41°36′

f

17°36′

41°30′

g

17°17′

41°30′

Robežlīnija no punkta “b” līdz punktam “c” pieteikumā minētajā atļaujā ir F apgabala robežlīnija.
Iepriekš norādītās koordinātas ir noteiktas atbilstīgi Itālijas piekrastes navigācijas kartes 921. lapai, ko
sagatavojis Militārais hidrogrāfijas institūts (Istituto Idrografico della Marina Militare) mērogā 1:250 000.
Saskaņā ar šo robežu attiecīgā teritorija aizņem 745,70 km2 lielu platību.
Saskaņā ar iepriekš minēto direktīvu, 4. pantu 1996. gada 25. novembra Normatīvajā dekrētā (decreto
legislativo) Nr. 625, ministrijas 2011. gada 4. marta dekrētu (decreto ministeriale) un ģenerāldirektorāta
2011. gada 22. marta dekrētu (decreto direttoriale) Ekonomikas attīstības ministrija publicē paziņojumu, lai
konkurējošas ieinteresētās personas varētu iesniegt ogļūdeņražu izpētes atļaujas pieteikumu attiecībā uz
minēto apgabalu, kura perimetru veido iepriekš norādītie punkti un koordinātas.
Par attiecīgo izpētes atļauju piešķiršanu atbildīgā iestāde ir Ekonomikas attīstības ministrijas Enerģētikas
departamenta Minerālresursu un energoresursu ģenerāldirektorāta IV nodaļa.
Kalnrūpniecības atļaujas izdošanas noteikumi ir sīkāk izklāstīti šādos tiesību aktos:
1967. gada 21. jūlija Likumā Nr. 613, 1991. gada 9. janvāra Likumā Nr. 9, 1996. gada 25. novembra
Normatīvajā dekrētā Nr. 625, ministrijas 2011. gada 4. marta dekrētā un ģenerāldirektorāta 2011. gada
22. marta dekrētā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir trīs mēneši pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī.
Pēc minētā termiņa beigām saņemtie pieteikumi netiks izskatīti.
Pieteikumu nosūta uz šādu adresi:
Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l’energia
Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche
Divisione VI
Via Molise 2
00187 Roma RM
ITALIA
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Pieteikumus var nosūtīt arī pa elektronisko pastu, izmantojot šādu e-pasta adresi: ene.rme.div.6@pec.
sviluppoeconomico.gov.it; nepieciešamie dokumenti jānosūta elektroniskā formātā ar pieteikuma iesniedzēja
juridiskā pārstāvja elektronisko parakstu.
Saskaņā ar Ministru padomes priekšsēdētāja 2010. gada 22. decembra Dekrēta Nr. 22 A pielikuma 2.
punktu izpētes atļauju piešķiršanas procedūras kopējais ilgums nedrīkst pārsniegt 180 dienas.
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