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(2009/C 173/09) 

Az F.M.G. s.r.l. (székhelye: Melilli (Siracusa), piazza Salvatore 
Rizzo n o 28 (c.a.p. 96010), adóazonosító jele és a siracusai 
kereskedelmi, ipari, kézművesipari és mezőgazdasági kamara 
(Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – 
C.C.I.A.A.) által kiadott azonosító száma: 01073470898) 2008. 
október 17-én kelt, a Tartományi Ipari Minisztériumnak (Szicília 
tartomány bányászati engedélyek kibocsátására illetékes ható
sága, székhelye: via Ugo La Malfa n o 87/89, c.a.p. 90146 
Palermo) címzett kérelmével – a 94/22/EK irányelvet átültető 
és annak alkalmazásáról szóló, 2000. július 3-i 14. számú szicí
liai tartományi törvény értelmében – folyékony és gáznemű 
szénhidrogének kutatására szóló, „Gold” néven ismert engedély 
kibocsátását kérelmezte a Közép- és Észak-Szicíliában, Caltanis
setta, Enna és Messina megyék területén elhelyezkedő, 
74 881,5 ha (748,815 km 2 ) kiterjedésű területre. A szóban 
forgó terület északon hasonló engedéllyel nem érintett terüle
tekkel határos, keleten az (EniMed S.p.A. által birtokolt) „Sam
peri” és „Gagliano”, illetve az (Edison S.p.A által birtokolt) 
„Paternò” engedély által érintett területtel, délen az (Italmin 
s.r.l által benyújtott) „Enna” engedélyezési kérelemmel érintett 
területtel, illetve részben hasonló engedéllyel nem érintett terü
lettel, nyugaton pedig az (EniMed S.p.A. által benyújtott) „Pet
ralia Soprana” engedélyezési kérelemmel érintett területtel hatá
ros. 

A kérelem a Caltanisetta megyében található Caltanissetta és S. 
Caterina Villarmosa, az Enna megyében található Villarosa, 
Enna, Cerami, Troina, Sperlinga, Nicosia, Agira, Assoro, Regalb
uto, Leonforte és Calascibetta, valamint a Messina megyében 
található Capizzi és Cesarò településeket érinti. 

A kérelemben foglalt övezet kerületét a következők szerint 
meghatározott huszonkét, az „A”-tól a „W”-ig terjedően jelzett 
csúcsot összekötő folyamatos vonal adja: 

A. csúcs: A S. Caterina di Villarmosa település lakott területétől 
délnyugatra, a Monte Delle Rocchén 832 méteres tenger
szint feletti magasságban elhelyezkedő trigonometrikus 
pont, amely megegyezik a „Casteltermini” engedélyezési 
terület „E” csúcsával, illetve a „Petralia Soprana” engedélye
zési kérelemmel érintett terület „D” pontjával. 

B. csúcs: A S. Benedetto településen, a 121-es számú országút 
közelében, 409 méteres tengerszint feletti magasságban 
található épület északnyugati csücskén elhelyezkedő pont, 
amely megegyezik a „Petralia Soprana” engedélyezési kére
lemmel érintett terület „C” csúcsával. 

C. csúcs: A Gangi település lakott területének északkeleti 
részén, a Monte Della Grassán 1 122 méteres tengerszint 
feletti magasságban elhelyezkedő trigonometrikus pont, 
amely megegyezik a „Petralia Soprana” engedélyezési kére
lemmel érintett terület „B” csúcsával. 

D. csúcs: A Contrada Cara településen 813 méteres tengerszint 
feletti magasságban található épület nyugat–délnyugati 
csücskén elhelyezkedő pont, amely megegyezik a „Samperi” 
engedélyezési terület „N” csúcsával. 

E. csúcs: A Serra della Croce településen 925 méteres tenger
szint feletti magasságban elhelyezkedő trigonometrikus 
pont, amely megegyezik a „Samperi” engedélyezési terület 
„M” csúcsával. 

F. csúcs: A Larcirù településen 952 méteres tengerszint feletti 
magasságban elhelyezkedő ház délnyugati csücske, amely 
megegyezik a „Gagliano” engedélyezési terület „B” csúcsával. 

G. csúcs: A Piccioniere településen 827 méteres tengerszint 
feletti magasságban elhelyezkedő ház északi csücske, 
amely megegyezik a „Gagliano” engedélyezési terület „A” 
csúcsával. 

H. csúcs: A Femminamorta településen 910 méteres tenger
szint feletti magasságban elhelyezkedő trigonometrikus 
pont, amely megegyezik a „Gagliano” engedélyezési terület 
„L” csúcsával. 

I. csúcs: A Casale településen 643 méteres tengerszint feletti 
magasságban elhelyezkedő ház kelet-délkeleti csücske, 
amely megegyezik a „Gagliano” engedélyezési terület „I” 
csúcsával. 

L. csúcs: A Favara településen 630 méteres tengerszint feletti 
magasságban elhelyezkedő ház déli csücske, amely 
megegyezik a „Gagliano” engedélyezési terület „H” csúcsával.

HU 2009.7.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 173/17



M. csúcs: A Bordino településen 599 méteres tengerszint feletti 
magasságban elhelyezkedő ház északnyugati csücske, amely 
megegyezik a „Gagliano” engedélyezési terület „G” csúcsával. 

N. csúcs: A Garbata településen 385 méteres tengerszint feletti 
magasságban elhelyezkedő ház északkeleti csücske, amely 
megegyezik a „Gagliano” engedélyezési terület „F” csúcsával. 

O. csúcs: A Cottonera településen 392 méteres tengerszint 
feletti magasságban elhelyezkedő ház északnyugati csücske, 
amely megegyezik a „Gagliano” engedélyezési terület „E” 
csúcsával. 

P. csúcs: A Cangemi településen 531 méteres tengerszint feletti 
magasságban elhelyezkedő ház keleti csücske, amely 
megegyezik a „Gagliano” engedélyezési terület „T” csúcsával. 

Q. csúcs: A Regalbuto településen található S. Maria della Croce 
templom harangtornyán elhelyezkedő csúcs, amely 
megegyezik a „Paternò” engedélyezési terület „A” csúcsával. 

R. csúcs: A Sparagogna településen 222 méteres tengerszint 
feletti magasságban elhelyezkedő, a Case Longótól délre 
található útkereszteződésnél található pont, amely 
megegyezik az „Enna” engedélyezési kérelemmel érintett 
terület „F” csúcsával. 

S. csúcs: A Rocca d’Aquila településen 455 méteres tengerszint 
feletti magasságban elhelyezkedő trigonometrikus pont, 
amely megegyezik az „Enna” engedélyezési kérelemmel érin
tett terület „E” csúcsával. 

T. csúcs: A Dittaino település vasútállomásánál, 255 méteres 
tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő pont, amely 
megegyezik az „Enna” engedélyezési kérelemmel érintett 
terület „D” csúcsával. 

U. csúcs: A Calderari település lakott területétől nyugatra, 387 
méteres tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő pont, 
amely megegyezik az „Enna” engedélyezési kérelemmel érin
tett terület „C” csúcsával. 

V. csúcs: Az Ennától keletre található Torre Pisanán, 992 
méteres tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő trigo
nometrikus pont, amely megegyezik az „Enna” engedélye
zési kérelemmel érintett terület „B” csúcsával. 

Z. csúcs: A Villarosa település vasútállomásának északi csücs
kénél elhelyezkedő metszéspont, amely megegyezik az 
„Enna” engedélyezési kérelemmel érintett terület „A” csúcsá
val. 

W. csúcs: A Cozzo Mola di Geracellóban 661 méteres tenger
szint feletti magasságban elhelyezkedő trigonometrikus 
pont, amely megegyezik az „Enna” engedélyezési kére
lemmel érintett terület „N” csúcsával. 

Földrajzi koordináták 

Csúcs Északi szélesség Keleti hosszúság (M. Mario) 

A 37°35′02″ 1°33′37″ 

B 37°36′09,84″ 1°53′17,04″ 

C 37°49′22,20″ 1°50′51,64″ 

D 37°49′18,10″ 2°11′42,3″ 

E 37°47′57″ 2°10′45,6″ 

F 37°47′04″ 2°08′05″ 

G 37°47′14″ 2°05′22,5″ 

H 37°46′48″ 2°04′40″ 

I 37°44′44,5″ 2°02′28″ 

L 37°43′02″ 2°00′44″ 

M 37°40′35″ 2°02′03″ 

N 37°40′34,50″ 2°04′40″ 

O 37°40′42″ 2°05′30″ 

P 37°40′41″ 2°08′02″ 

Q 37°38′57,367″ 2°11′20,23″ 

R 37°35′50,937″ 2°11′01,836″ 

S 37°36′04,018″ 2°06′19,727″ 

T 37°33′50,274″ 2°00′36,861″ 

U 37°33′43,130″ 1°54′25,019″ 

V 37°34′01,518″ 1°50′08,425″ 

Z 37°33′59,983″ 1°44′52,818″ 

W 37°27′38,776″ 1°46′45,763″ 

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 
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)
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bekezdésére tekintettel közöljük továbbá, hogy a feltárási és 
kutatási engedélyek, illetve a kitermelési koncessziók kiadásának 
feltételei – tekintettel az 1996. november 25-i, az említett irány
elvet az olasz jogba átültető és alkalmazó (az Olasz Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 1996. december 14-i 293. számában 
kihirdetett) 625. számú köztársasági elnöki jogi határozat 
rendelkezéseire – már közzétételre kerültek az Európai Unió 
Hivatalos Lapja C sorozatának 1998. december 19-i 396. számá
ban, 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 pontosí
totta. 

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 és 
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 n o 101 c.a.p. 90146 
Palermo, Italia) kerültek letétbe, és azokat valamennyi érdekelt 
megtekintheti. 

Palermo, 2009. április 16. 

Az U.R.I.G vezetője 

Dr. Ing. Salvatore GIORLANDO
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