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Az Irmino s.r.l. (székhelye: Palermo (PA), via Principe di Villaf
ranca 50 (irányítószám: 90141), a palermói iparkamara tagja, 
adóazonosító száma: 03922140821, kamarai tagsági száma: 
160160) a tartományi ipari minisztériumnak (Szicília tartomány 
bányászati engedélyek kibocsátására illetékes hatósága, szék
helye: via Ugo La Malfa 87/89, irányítószám: 90146 Palermo) 
címzett, 2009. május 22-án kelt kérelmével, a 94/22/EK irány
elvet átültető és annak alkalmazásáról szóló, 2000. július 3-i 14. 
számú szicíliai tartományi törvény értelmében folyékony és 
gáznemű szénhidrogének kutatására szóló, a „Scicli” néven 
ismert engedély kibocsátását kérelmezte egy 9 600 ha (96 km 2 ) 
kiterjedésű területre, amely teljes egészében a Délkelet-Szicíli
ában, Ragusa megyében található Scicli település területére 
esik. A szóban forgó terület keleten a (Sviluppo Risorse Naturali 
s.r.l. 100 %-os tulajdonában lévő) Irminio S.r.l. által birtokolt 
„Irminio” engedéllyel érintett területtel, délen pedig a 
„d355C.R.-SR” jelű tengeri területtel határos (amelyre vonatko
zóan az engedély kiadása jelenleg folyamatban van a Sviluppo 
Risorse Naturali s.r.l. részére). A terület a többi irányban 
hasonló engedéllyel nem érintett területekkel határos. 

A kérelemben foglalt övezet kerülete nem szabályos hatszöget 
alkot, amelynek oldalai a következők szerint meghatározott „A”, 
„B”, „C”, „D”, „E” és „F” jelű csúcsokat összekötő folytonos 
vonalak; ezek közül a „D” és az „E” csúcsok közötti szakasz a 
tengerpart vonalát követi. Az „A” és az „F” csúcsokat összekötő 
oldal egybeesik az „Irminio” engedéllyel érintett terület keleti 
oldalával. 

Az egyes csúcsok elhelyezkedése a következő: 

A. Scicli településen, Contrada Mangiagessóban található pont, 
az IGMI – az olasz térképészeti szolgálat – által vezetett, 
276-II-NO. jelű, Sciclit ábrázoló térkép északnyugati részén. 
Az „A” jelű pont egészen pontosan az SP94. számú országút 
7. kilométerénél található. Az út északi irányban, Modica 
település közelében az SS 194. számú, „Modica-Ragusa” 
főútra csatlakozik, míg délen Scicli település közelében ér 
véget. 

B. Scicli településen, Contrada Miloccában található pont, az 
IGMI – az olasz térképészeti szolgálat – által vezetett, 
276-II-NO. jelű, Sciclit ábrázoló térkép északnyugati részén. 
A „B” jelű pont egészen pontosan az SP54. számú országút 
6. kilométerénél található. Az út Modica településnél indul 
és Scicli településnél ér véget. 

C. Scicli településen, Contrada Fami Giurgiában található pont, 
az IGMI – az olasz térképészeti szolgálat – által vezetett, 
276-II-NO. jelű, Sciclit ábrázoló térkép középső részén. A 
„C” jelű pont a térképeken a „C. Nuova” névvel jelölt, épít
ményekből és mezőgazdasági raktárakból álló épületcsoport 
közelében található. A „C” jelű pont egészen pontosan az 
épületcsoportnak az úttól keletre fekvő épületei közül a 
legészakabbra fekvő épület legészakibb pontjánál található. 

A szóban forgó pont az SP122. számú országutat keresz
tező, észak-déli irányú földútról közelíthető meg. 

D. Scicli településen, Pisciotto településrészen, a tengerparttól 
mintegy 120 m-re található pont, az IGMI – az olasz térké
pészeti szolgálat – által vezetett, 276-II-SO. jelű, Sampierit 
ábrázoló térkép középső részén. A „D” jelű pontot egészen 
pontosan egy (a térképeken is jelzett) világítótorony képezi, 
amely a Fornace Penna-romok közelében található. A „D” 
csúcsból kiinduló, a „D” és az „E” csúcsot képzeletben össze
kötő vonal valójában egybeesik a tengerpart vonalával. 

E. Scicli településen, Donnalucatától mintegy 1,5 km-re 
nyugatra-északnyugatra, a tengerparttól pedig mintegy 30 
méterre található pont, az IGMI – az olasz térképészeti 
szolgálat – által vezetett, 276-III-NE. jelű, Donnalucatát ábrá
zoló térkép középső-déli részén. Az „E” jelű pont egészen 
pontosan a via Cernia és a Viale della Repubblica közötti T- 
kereszteződésre esik. Az „E” csúcsból kiinduló, a „D” és az 
„E” csúcsot képzeletben összekötő vonal valójában egybeesik 
a tengerpart vonalával. 

F. Scicli településen, Contrada Dammusiban található pont, az 
IGMI – az olasz térképészeti szolgálat – által vezetett, 276- 
III-NE. jelű, Donnalucatát ábrázoló térkép középső-déli 
részén. Az „F” jelű csúcs egészen pontosan egy – az ezen 
leíráshoz használt térképeken névvel nem jelölt – épület 
legdélebbi sarkával esik egybe. Az épület az SP89. számú 
országúton egészen a via Cerniával való kereszteződésig 
haladva, majd mintegy 500 méteren keresztül a Contrada 
Dammusi felé vezető úton északi irányban haladva közelít
hető meg. 

Földrajzi koordináták 

Csúcs Északi szélesség Keleti hosszúság (M. Mario) 

A 36°49′44,59″ 2°15′14,23″ 

B 36°49′00,00″ 2°15′51,35″ 

C 36°47′12,97″ 2°18′46,77″ 

D 36°42′42,56″ 2°18′20,84″ 

E 36°45′55,13″ 2°10′18,81″ 

F 36°46′32,83″ 2°10′35,59″ 

Az érdekeltek az ezen közleménynek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételétől számítva 90 napon belül nyújt
hatják be az ugyanerre a területre vonatkozó engedély iránti
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kérelmüket. A határidő lejártát követően beérkezett kérelmeket 
nem fogadják el. A kutatási engedély kiadásáról szóló határozat 
a konkurens vállalkozások által esetlegesen beadandó kérelmek 
benyújtásának végső határidejétől számított hat hónapon belül 
kerül kibocsátásra. A 94/22/EK irányelv 5. cikkének (1) bekez
désére tekintettel közöljük továbbá, hogy a feltárási és kutatási 
engedélyek, illetve a kitermelési koncessziók kiadásának feltételei 
– tekintettel az 1996. november 25-i, az említett irányelvet az 
olasz jogba átültető és alkalmazó (az Olasz Köztársaság Hiva
talos Közlönyének 1996. december 14-i 293. számában kihir
detett) 625. számú köztársasági elnöki jogi határozat rendelke
zéseire – már közzétételre kerültek az Európai Unió Hivatalos 
Lapja C sorozatának 1998. december 19-i 396. számában, és 
e feltételeket Szicília tartomány 2000. július 3-i 14. számú 
(Szícília Tartomány Hivatalos Közlönyének 2000. július 7-i 
32. számában kihirdetett), fent említett törvénye pontosította. 

A tevékenység végzésére vagy befejezésére vonatkozó feltételek 
és követelmények a fent említett 2000. július 3-i 14. sz. szicíliai 
tartományi törvényben, valamint a tartományi ipari miniszter 
2003. október 30-i 91. sz. és 2004. október 20-i 88. sz. hatá

rozatával a Szicília Tartomány Hivatalos Közlönyének 2003. 
november 14-i 49. számának I. részében, illetve 2004. 
november 5-i 46. számának I. részében közzétett előírásban 
kerültek rögzítésre. 

A kérelemmel kapcsolatos dokumentumok a tartományi ipari 
bányászati osztály (Dipartimento Regionale dell’Industria e delle 
Miniere) szénhidrogénekkel és geotermikus energiával foglal
kozó tartományi hivatalában (Ufficio Regionale per gli Idrocar
buri e la Geotermia – Via Ugo La Malfa 101, 90146 Palermo 
PA, ITALIA) kerültek letétbe, és azokat valamennyi érdekelt 
megtekintheti. 

Palermo, 2009. szeptember 25. 

Főmérnök 

Dr. Ing. Salvatore GIORLANDO
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