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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.7.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1311/2008, внесена от P.G., с малтийско гражданство, относно 
конфликт на интереси във връзка с управлението на националния оператор и 
националния регулатор на минералните ресурси в Малта

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да проучи съмненията за 
нарушение на европейското законодателство във връзка с това, че водещата 
управленска позиция в органа, отговорен за ресурсите в Малта (регулатор), и в отдел 
Проучване на петролните залежи (оператор) е заета от едно и също лице. Според 
вносителя на петицията наличието на конфликт на интереси е очевидно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 февруари 2009 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията (получен на 19 юни 2009 г.)

Вносителят на петицията заявява, че малтийското правителство следва да установи 
регулаторни органи в съответствие със законодателството на ЕС, както и че те следва 
да бъдат независими от операторите. Вносителят на петицията твърди, че в случая с 
органа, отговорен за ресурсите в Малта (MRA), това не е така. Вносителят пояснява, че 
директорът, отговорен за минералните ресурси в MRA, Godwin Debono, е също така 
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директор на отдела за проучване на петролните залежи, който се явява националният 
оператор за проучване на петролните залежи Последният се регулира от MRA и 
неговия директор за минерални ресурси. Вносителят на петицията посочва, че в 
действителност едно и също лице изпълнява ролята на оператор и регулатор и че 
поради този конфликт на интереси заемането на двата поста от едно и също лице е 
невъзможно. Вносителят на петицията се обръща с Комисията с молба да разследва 
това, което той счита за нарушение.

Комисията би искала да посочи, че отделът за минерални ресурси към MRA не е 
създаден въз основа на законодателството на ЕС. В законодателството на ЕС не 
съществува задължение да се установи регулаторен орган конкретно с цел наблюдение 
на сектора на минералните ресурси. 

Вносителят на петицията не е предоставил достатъчно подробности относно правния 
статут на националния оператор за проучване на петролните запаси. Възможно е 
въпросният оператор да се явява обществено предприятие по смисъла на член 86, 
параграф 1 от Договора за ЕО, който би могъл да има доминираща позиция съгласно 
член 82 от Договора за ЕО. В този случай, поради предполагаемия конфликт на 
интереси, теоретично, малтийското правителство би могло да нарушава член 86, 
параграф 1 от Договора за ЕО, тълкуван съвместно с член 82 от Договора за ЕО. При 
все това, въз основа на информацията, която е на разположение на Комисията, 
малтийският отдел за проучване на петролните залежи е част от министерството на 
ресурсите и земеделието. Малтийският отдел за проучване на петролните залежи 
изглежда управлява дейностите по проучване и производство на петрол, така както е 
посочено в договорите на петролните компании, които действат в Малта, но самият той 
не предприема проучвателни дейности, така както твърди вносителят, и в този случай е 
възможно член 86 от Договора за ЕО да не е уместен. 

На този етап, информацията, предоставена от вносителя не позволява да се направи 
окончателно заключение, но prima facie изглежда, че Малта не е нарушила член 86, 
параграф 1 от Договора за ЕО, тълкуван съвместно с член 82 от Договора за ЕО.

Вносителят на петицията не е предоставил достатъчно подробна информация, за да се 
направи каквото и да е окончателно заключение по този случай. Въз основа на 
информацията, която е на разположение на Комисията към тази дата, Малта изглежда, 
че не нарушава задължения по силата на Договора за ЕС по отношение на уредбата на 
регулаторния орган MRA. Вносителят на петицията се приканва да представи 
допълнителна информация, ако желае да приведе допълнителни доводи по този случай.


