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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1311/2008 af P.G., maltesisk statsborger, om en interessekonflikt i 
forbindelse med ledelsen af den nationale operatør og den nationale regulerende 
myndighed på området for mineralressourcer i Malta

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge en eventuel overtrædelse af EU-
lovgivningen, da den samme person har en ledende stilling i Maltas ressourcemyndighed 
(regulerende myndighed) og i den virksomhed, der har koncession til olieefterforskning 
(operatøren). Ifølge andrageren er der en åbenlys interessekonflikt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

"Andrageren mener, at den maltesiske regering i henhold til EU-retten skal oprette 
tilsynsmyndigheder, der er uafhængige af operatørerne. Andrageren hævder, at dette ikke er 
tilfældet med Maltas ressourcemyndighed, "Malta Resources Authority", MRA. Andrageren 
oplyser, at direktøren for mineralressourcer i MRA, Godwin Debono også er direktør i landets
nationale operatør for olieefterforskning. Olieefterforskningen reguleres af MRA og af dennes 
direktør for mineralressourcer. Andrageren påpeger, at operatøren og den regulerende 
myndighed i praksis er samme person, og at denne interessekonflikt gør det umuligt, at 
samme person indtager begge stillinger. Andrageren anmoder Kommissionen om at 
undersøge det, som han kalder en uregelmæssighed.

Kommissionen vil gerne understrege, at den enhed i MRA, der har ansvaret for 
mineralressourcer, ikke er baseret på EU-lovgivningen. EU-retten rummer ingen forpligtelse 
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til at oprette en regulerende myndighed til specifikt at overvåge sektoren for 
mineralressourcer.

Andrageren har ikke givet tilstrækkeligt detaljerede oplysninger om retsgrundlaget for den 
nationale operatør for olieefterforskning. Den berørte operatør kan være en offentlig 
virksomhed, jf. EF-traktatens artikel 86, stk. 1, som kan have en dominerende stilling, jf. EF-
traktatens artikel 82. I så fald kan den maltesiske regering, på grund af interessekonflikten, 
teoretisk set overtræde EF-traktatens artikel 86, stk. 1, sammenholdt med artikel 82. Ifølge de 
oplysninger, Kommissionen har til rådighed, henhører den maltesiske 
olieefterforskningsenhed under Ministeriet for Ressourcer og Landdistriktsspørgsmål. Den 
maltesiske olieefterforskningsenhed synes at administrere olieefterforskningen og 
produktionsaktiviteterne efter aftalerne med de olieselskaber, der opererer i Malta, men den 
foretager ikke selv efterforskning, som hævdet af andrageren, hvilket kan medføre, at EF-
traktatens artikel 86, stk. 1, ikke er relevant. 

På dette stadium kan der ikke ud fra de oplysninger, andrageren har givet, drages nogen 
definitive konklusioner, men umiddelbart synes Malta ikke at overtræde EF-traktatens artikel 
86, stk. 1, sammenholdt med 82.

Andrageren har ikke givet tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til at drage nogen definitive 
konklusioner i dette spørgsmål. På grundlag af de oplysninger, Kommissionen indtil nu har 
fået til rådighed, synes Malta ikke at overtræde nogen forpligtelser i henhold til EF-traktaten, 
for så vidt angår oprettelsen af tilsynsmyndigheden MRA. Andrageren er velkommen til at 
sende yderligere oplysninger, hvis han ønsker at styrke sin sag."


