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Bericht van aanvraag van een exploratievergunning voor geothermische bronnen
(2006/C 46/07)
De onderneming Geotermica s.r.l., waarvan de hoofdzetel gevestigd is San Cataldo (CL), Viale della Rinascita 6, C.F. 02349731204, heeft op 22 juni 2005 bij het Regionaal Ministerie voor Industrie, de instantie
die bevoegd is voor de afgifte van vergunningen voor mijnbouw in de regio Sicilië, met adres Via Ugo La
Malfa 87/89, c.a.p. I-90146 Palermo, overeenkomstig de Siciliaanse regionale wet L.R.S. nr. 14 van 3 juli
2000 tot omzetting en toepassing van Richtlijn 94/22/EG, een aanvraag ingediend voor een exploratievergunning voor geothermische bronnen in de plaats Piana di Serraglio en de aanpalende gebieden van het
zuidelijke deel van het eiland Pantelleria, Provincie Trapani, in een zone met een oppervlakte van
6 495 126 vierkante meter.
De omtrek van de zone waarop de aangevraagde vergunning betrekking heeft, wordt bepaald door een
ononderbroken lijn die de hoekpunten A, B, C, D en E verbindt, meer bepaald:
A) hoekpunt NO van Casa Valenza — 75 m boven de kustweg, op een hoogte van 116 m boven zeeniveau;
B) hoekpunt O van Casa Bonomo ten zuiden van C. da Kahassa, op een hoogte van 165 m boven zeeniveau.;
C) hoekpunt Z van een naamloos huis (Dammuso) op een hoogte van 516 m en 780 m NW van Casa
Pinedo;
D) hoekpunt W van Casa Rizzo ten zuiden van de binnenring, op een hoogte van 250 m boven zeeniveau;
E) hoekpunt NW van Casa Valenza — 370 m ten oosten van Cuddie Patite, op een hoogte van 370 m
boven zeeniveau.
Geografische coördinaten
Hoekpunt

N. breedte

O. lengte (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″

Geïnteresseerde bedrijven kunnen binnen een termijn van 90 dagen na publicatie van deze mededeling in
het Publicatieblad van de Europese Unie verzoeken eveneens in aanmerking te komen voor een vergunning
voor deze zone. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen komen niet meer in aanmerking. Het
decreet waarmee de exploratievergunning wordt verleend, wordt genomen binnen zes maanden na het
aflopen van de termijn voor het indienen van concurrerende aanvragen. Overeenkomstig artikel 5, lid 1,
van Richtlijn 94/22/EG, wordt hierbij ook gemeld dat de criteria op basis waarvan vergunningen voor de
prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen worden verleend, reeds zijn bekendgemaakt
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 396 van 19 december 1998, met verwijzing naar de
bepalingen van wetgevingsdecreet nr. 625 van de president van de Italiaanse Republiek van 25 november
1996 (als gepubliceerd in het Staatsblad van de Italiaanse Republiek nr. 293 van 14 december 1996) tot
omzetting en toepassing van bovengenoemde richtlijn in Italiaans recht, en zijn gepreciseerd bij wet nr. 14
van de Regio Sicilië van 3 juli 2000 (als gepubliceerd in het Publicatieblad van de Regio Sicilië nr. 32 van
7 juli 2000).
De voorwaarden en eisen inzake de uitoefening of beëindiging van de activiteit zijn omschreven in bovengenoemde wet nr. 14 van de Regio Sicilië van 3 juli 2000, en in het typebestek (Disciplinare Tipo) dat is
vastgelegd bij Decreet nr. 91 van 30 oktober 2003 en Decreet nr. 88 van 20 oktober 2004 van de Regionale Minister voor Industrie en is gepubliceerd in respectievelijk het Publicatieblad van de Regio Sicilië
nr. 49 van 14 november 2003 en deel I, nr. 46 van 5 november 2004.
Het aanvraagdossier is neergelegd en ter inzage beschikbaar op het volgende adres: Ufficio Regionale per
gli Idrocarburi e la Geotermia (Regionaal bureau voor koolwaterstoffen en geothermie), Corpo Regionale
delle Miniere, Via C. Camilliani n. 87 c.a.p. I-90145 Palermo.

