
Komunikat Ministra Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydany na podstawie art. 3 ust. 2 
lit. a) dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania 

i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów 

(2013/C 106/07) 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. 
w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowo
dorów, Minister Rozwoju Gospodarczego wydał dekret ministerialny z dnia 27 grudnia 2012 r. dotyczący 
poszerzenia „strefy morskiej C – sektor południowy” na wschód w południowej części Morza Jońskiego oraz 
na południowy wschód w Cieśninie Sycylijskiej. 

W terminie trzech miesięcy od daty publikacji wspomnianego wyżej dekretu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o udzielenie zezwolenia na poszukiwanie lub 
badanie węglowodorów płynnych i gazowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na poszerzonych 
obszarach, o których mowa w ust. 1 wspomnianego dekretu. 

Kwestie związane z wydawaniem zezwoleń na wydobycie regulują bardziej szczegółowo następujące prze
pisy: 

ustawa nr 613 z dnia 21 lipca 1967 r.; ustawa nr 9 z dnia 9 stycznia 1991 r.; dekret legislacyjny nr 625 
z dnia 25 listopada 1996 r.; dekret ministerialny z dnia 4 marca 2011 r. i dekret dyrekcyjny z dnia 
22 marca 2011 r. 

Organem właściwym w sprawach wydawania zezwoleń na wydobycie jest Ministerstwo Rozwoju Gospodar
czego (Dipartimento per l’Energia — Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche). 

Wnioski o udzielenie zezwolenia na poszukiwanie lub badanie węglowodorów należy przesyłać na poniższy 
adres: 

Ministero dello sviluppo economico 
Dipartimento per l’energia 
Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche 
Via Molise 2 
00187 Roma RM 
ITALIA 

Wnioski o udzielenie zezwolenia na poszukiwanie lub badanie węglowodorów można również składać za 
pomocą poczty elektronicznej na adres: ene.rme.div.6@pec.sviluppoeconomico.gov.it, przesyłając wymagane 
dokumenty w formacie elektronicznym, opatrzone podpisem elektronicznym przedstawiciela prawnego 
kandydata. 

Dalszych informacji udziela inż. Liliana Panei (tel. +39 647052794; e-mail: liliana.panei@mise.gov.it). 

Linię graniczną „strefy morskiej C – sektor południowy” wyznaczają przedstawione niżej współrzędne 
geograficzne (wierzchołki), zgodnie z mapą batymetryczną Canale di Sicilia dell'Istituto Idrografico della Marina 
nr 1503 w skali 1:750 000. 

Wierzchołek Długość geograficzna wschodnia Szerokość geograficzna północna 

1 Punkt przecięcia izobaty o głębokości 200 m i równoleżnika 36°34′ 

2 16°04′ 36°34′ 

3 16°04′ 36°00′ 

4 16°46′ 36°00′ 

5 16°46′ 35°04′ 

6 16°40′ 35°04′ 

7 16°40′ 35°00′ 

8 16°33′ 35°00′
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Wierzchołek Długość geograficzna wschodnia Szerokość geograficzna północna 

9 16°33′ 34°57′ 

10 16°29′ 34°57′ 

11 16°29′ 34°54′ 

12 16°23′ 34°54′ 

13 16°23′ 34°52′ 

14 16°18′ 34°52′ 

15 16°18′ 34°50′ 

16 16°14′ 34°50′ 

17 16°14′ 34°48′ 

18 16°10′ 34°48′ 

19 16°10′ 34°46′ 

20 16°04′ 34°46′ 

21 16°04′ 34°44′ 

22 16°00′ 34°44′ 

23 16°00′ 34°43′ 

24 15°56′ 34°43′ 

25 15°56′ 34°40′ 

26 15°45′ 34°40′ 

27 15°45′ 34°38′ 

28 15°36′ 34°38′ 

29 15°36′ 34°35′ 

30 15°10′ 34°35′ 

31 Punkt przecięcia południka 15°10′ i linii granicznej „strefy morskiej C” 

32 Punkt przecięcia linii granicznej „strefy morskiej C” i izobaty o głębokości 200 m 

Od wierzchołka 32 do wierzchołka 1 linię graniczną „strefy morskiej C – sektor południowy” wyznacza 
izobata o głębokości 200 m.
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