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Az EniMed – Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. (székhelye: 
Gela (CL) Strada Statale 117 bis – Contrada Ponte Olivo, irányí
tószám: 93012, ITALIA adóazonosító száma: 12300000150), 
részesedése: 50 %) kizárólagos képviselőként, és az Edison S.p.A. 
(székhelye: Milano MI, Foro Buonaparte 31, irányítószám: 
20121, ITALIA részesedése: 50 %), a tartományi ipari miniszté
riumnak (Szicília tartomány bányászati engedélyek kibocsátására 
illetékes hatósága, székhelye: via Ugo La Malfa n o 87/89, irányí
tószám: 90146 Palermo PA, ITALIA) címzett, 2009. június 12- 
én kelt együttes kérelmével, a 94/22/EK irányelvet átültető és 
annak alkalmazásáról szóló, 2000. július 3-i 14. számú szicíliai 
tartományi törvény értelmében folyékony és gáznemű szénhid
rogének kutatására szóló, a „Biancavilla” néven ismert engedély 
kibocsátását kérelmezte egy 7 400 ha (74,00 km 2 ) kiterjedésű 
területre, amely Szicília középső-keleti részén, Enna és Catania 
megye területén található. A szóban forgó terület délen az 
(Edison S.p.A. 100 %-os tulajdonában lévő) „Paternò” enge
déllyel érintett területtel, a többi irányban hasonló engedéllyel 
nem érintett területekkel határos. 

A kérelem az Enna megyében található Centuripe és Regalbuto, 
valamint a Catania megyében található Adrano, Biancavilla, 
Santa Maria di Licodia és Regalna települések területét érinti. 

A kérelemben foglalt övezet az „A”, „B”, „C”, „D” és „E” 
csúcsokat összekötő folyamatos vonalak által határolt ötszög. 

Az egyes csúcsok elhelyezkedése a következő: 

A. a 457 méteres tengerszint feletti magasságban, Contrada 
Grotte Rossétól 420 méterre északkeletre elhelyezkedő ház 
délkeleti sarka által képzett pont. 

B. a 648 méteres tengerszint feletti magasságban, Contrada 
Paricchiában található ház északnyugati sarka által képzett 
pont. 

C. a 615 méteres tengerszint feletti magasságban, C. Ingiul
lában, Chiusa di Don Ascenziótól 400 méterre északnyu
gatra található ház délkeleti sarka által képzett pont. 

D. a S. Maria Licodiát és Ragalna Ovestet összekötő út Villaggio 
S. Francescóba vezető elágazásánál elhelyezkedő pont, amely 
megegyezik a „Paternò” engedély által érintett terület „B” 
pontjával. 

E. a regalbutói S. Maria della Croce templom harangtornya által 
képzett pont, amely megegyezik a „Paternò” engedély által 
érintett terület „A” pontjával. 

Földrajzi koordináták 

Csúcs Északi szélesség Keleti hosszúság (M. Mario) 

A 37°41′37″,562 2°22′21″,065 

B 37°40′45″,437 2°23′19″,485 

C 37°39′07″,573 2°25′33″,957 

D 37°37′51″,000 2°28′53″,000 

E 37°38′57″,367 2°11′20″,230 

Az érdekeltek az ezen közleménynek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételétől számítva 90 napon belül nyújt
hatják be az érintett területre vonatkozó engedély iránti kérel
müket. 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 Hivatalos 
Közlönyének 1996. december 14-i 293. számában kihirdetett) 
625. számú köztársasági elnöki törvényerejű rendelet rendelke
zéseire – már közzétételre kerültek az Európai Unió Hivatalos 
Lapja C 396 sorozatának 1998. december 19-i . 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.
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A kérelemmel kapcsolatos dokumentumok a tartományi ipari bányászati osztály (Dipartimento Regionale 
dell’Industria e delle Miniere) szénhidrogénekkel és geotermikus energiával foglalkozó tartományi hivata
lában (Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia – Via Ugo La Malfa 101 c.a.p. 90146 Palermo 
PA, ITALIA) kerültek letétbe, és azokat valamennyi érdekelt megtekintheti. 

Palermo, 2009. október 23-án 

Főmérnök 

Dr. Ing. Salvatore GIORLANDO
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