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Meddelande om ansökan om prospektering av geotermiska resurser
(2006/C 46/07)
Den 22 juni 2005 lämnade företaget Geotermica s.r.l. med säte i S. Cataldo (CL) (adress: Viale della Rinascita no 6, skatteregistreringsnummer: 02349731204) in en ansökan till Assessore per l'Industria, den
myndighet som är behörig att utfärda tillstånd i fråga om mineraler i regionen Sicilien (adress: Via Ugo La
Malfa no 87/89, I-90146 Palermo), om att i enlighet med den regionala lagen av den 3 juli 2000 nr 14,
genom vilken direktiv 94/22/EG införlivas med den italienska lagstiftningen, få bedriva prospektering efter
geotermiska resurser i ett område på 6 495 126 m2. Området i fråga ligger i orten Piana di Serraglio med
omnejd i den södra delen av ön Pantelleria, som är en kommun i provinsen Trapani.
Området avgränsas av en linje mellan punkterna A, B, C, D och E enligt följande definitioner:
A) Nordöstra hörnet på fastigheten Casa Valenza – 75 m ovanför kustvägen, 116 m.ö.h.
B) Östra hörnet på fastigheten Casa Bonomo söder om C. da Kahassa, 165 m.ö.h.
C) Södra hörnet på ett icke namngett stenhus, 516 m.ö.h., 780 m nordväst om fastigheten Casa Pinedo.
D) Västra hörnet på fastigheten Casa Rizzo söder om den inre ringvägen, 250 m.ö.h.
E) Nordvästra hörnet på fastigheten Casa Valenza – 370 m öster om Cuddie Patite, 370 m.ö.h.
Geografiska koordinater
Punkt

Latitud N

Longitud Ö (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″

Intresserade parter kan senast 90 dagar efter offentliggörandet av detta meddelande i Europeiska unionens
officiella tidning lämna in en ansökan om tillstånd för området. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid
beaktas inte. Prospekteringstillstånden kommer att utfärdas senast sex månader efter sista dagen för inlämnande av ansökningar. I enlighet med artikel 5.1 i direktiv 94/22/EG har de kriterier som ligger till grund
för utfärdande av tillstånd för prospektering och undersökningar respektive koncessioner för utvinning
redan offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 396 av den 19 december 1998 med
hänvisning till det italienska dekretet om införlivande av direktivet i fråga (Decreto Legislativo del Presidente
della Repubblica nr 625 av den 25 november 1996, offentliggjort i Italiens officiella tidning Gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana nr 293 av den 14 december 1996). Kriterierna specificeras dessutom mer detaljerat
i den regionala lagen Legge della Regione Siciliana nr 14 av den 3 juli 2000 (offentliggjord Siciliens officiella
tidning Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nr 32 av den 7 juli 2000).
Villkoren och kraven för att bedriva respektive upphöra med verksamheter fastställs dels i den ovan
nämnda regionala lagen Legge Regionale Siciliana nr 14 av den 3 juli 2000, dels i kravbeskrivningen i
följande dekret: Decreto dell'Assessore per l'Industria nr 91 av den 30 oktober 2003 och Decreto dell'Assessore
per l'Industria nr 88 av den 20 oktober 2004 (offentliggjorda i Siciliens officiella tidning Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana nr 49 del I av den 14 november 2003 respektive nr 46 del I av den 5 november
2004).
För intresserade parter finns ansökningshandlingarna tillgängliga hos regionalkontoret för kolväten och
geotermi vid det regionala organet för gruvindustrin Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia del
Dipartimento del Corpo Regionale delle Miniere (adress: Via C. Camilliani no 87, I-90145 Palermo).

