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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1311/2008, του P.G, μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με σύγκρουση 
συμφερόντων όσον αφορά την ηγεσία του εθνικού φορέα εκμετάλλευσης και της 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής ορυκτών πόρων στη Μάλτα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει ενδεχόμενη παραβίαση 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς το ίδιο πρόσωπο κατέχει ηγετική θέση και στην αρχή 
διαχείρισης πόρων της Μάλτας (ρυθμιστική αρχή) και στο τμήμα πετρελαϊκών ερευνών 
(φορέας εκμετάλλευσης). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η σύγκρουση συμφερόντων είναι 
προφανής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Ο αναφέροντας ισχυρίζεται ότι πρέπει να συσταθούν Ρυθμιστικές Αρχές από την κυβέρνηση
της Μάλτας σύμφωνα με τους Νόμους της ΕΕ και ότι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τον 
φορέα εκμετάλλευσης. Ο αναφέροντας ισχυρίζεται ότι δεν είναι αυτή η περίπτωση της αρχής
διαχείρισης πόρων της Μάλτας (MRA). Ο αναφέροντας εξηγεί ότι στην MRA, ο Διευθυντής 
Διαχείρισης Πόρων, κάποιος Godwin Debono συμβαίνει να είναι επίσης ο Διευθυντής του 
Τμήματος πετρελαϊκών ερευνών που είναι ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης για τις 
πετρελαϊκές έρευνες. Οι τελευταίες ρυθμίζονται από την αρχή διαχείρισης πόρων της Μάλτας 
και από τον Διευθυντή Διαχείρισης Πόρων. Ο αναφέροντας τονίζει ότι ο φορέας
εκμετάλλευσης και η ρυθμιστική αρχή είναι ουσιαστικά το ίδιο πρόσωπο και ότι αυτή η
σύγκρουση συμφερόντων καθιστά απαράδεκτο το γεγονός ότι το ίδιο άτομο κατέχει 
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αμφότερες τις θέσεις. Ο αναφέροντας ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει αυτό που 
θεωρεί παρατυπία.

Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι το τμήμα της MRA που είναι επιφορτισμένο με τους 
Ορυκτούς Πόρους δεν ιδρύθηκε με βάση την νομοθεσία της ΕΕ. Δεν υφίσταται υποχρέωση
σε επίπεδο νομοθεσίας της ΕΕ για τη θέσπιση ρυθμιστικής αρχής επιφορτισμένης με την
επίβλεψη του τομέα των Ορυκτών Πόρων.

Ο αναφέροντας δεν έχει ακόμη παράσχει επαρκή στοιχεία για το νομικό καθεστώς του 
εθνικού φορέα πετρελαϊκών ερευνών. Ο εν λόγω φορέας θα μπορούσε να είναι μια δημόσια 
επιχείρηση κατά την έννοια του Άρθρου 86(1) της Συνθήκης ΕΚ που θα μπορούσε να έχει 
δεσπόζουσα θέση σύμφωνα με το Άρθρο 82 ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, λόγω της
καταγγελλόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, η κυβέρνηση της Μάλτας θα μπορούσε
θεωρητικά να παραβιάζει το Άρθρο 86(1) σε συνδυασμό με το Άρθρο 82 της Συνθήκης ΕΚ. 
Ωστόσο, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών της Επιτροπής, το τμήμα πετρελαϊκών ερευνών
της Μάλτας αποτελεί τμήμα του Υπουργείου Πόρων και Αγροτικών Υποθέσεων. Το Τμήμα
πετρελαϊκών ερευνών της Μάλτας φέρεται να διαχειρίζεται τις δραστηριότητες πετρελαϊκών
ερευνών και παραγωγής όπως ορίζονται στα συμβόλαια με τις πετρελαϊκές εταιρίες που
λειτουργούν στην Μάλτα, αλλά δεν αναλαμβάνει το ίδιο δραστηριότητες πετρελαϊκών 
ερευνών όπως ισχυρίζεται ο αναφέροντας, στην περίπτωση δε αυτή ενδεχομένως δεν είναι 
κατάλληλο το Άρθρο 86 (1) της Συνθήκης ΕΚ.

Στο στάδιο αυτό, οι πληροφορίες που προσκομίσθηκαν από τον αναφέροντα δεν επιτρέπουν
οριστικά συμπεράσματα αλλά, εκ πρώτης όψεως, η Μάλτα δεν φαίνεται να παραβιάζει το 
Άρθρο 85(1) της Συνθήκης ΕΚ σε συνδυασμό με το Άρθρο 82 της Συνθήκης ΕΚ. 

Ο αναφέροντας δεν προσκομίζει επαρκή λεπτομερή στοιχεία προκειμένου να εξαχθούν
οριστικά συμπεράσματα στην παρούσα περίπτωση. Βάσει των στοιχείων που διαθέτει η
Επιτροπή, η Μάλτα δεν φαίνεται να παραβιάζει υποχρέωση που απορρέει από την Συνθήκη 
ΕΚ σε σχέση με τη σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής MRA. Ο αναφέρων καλείται να
υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες εάν επιθυμεί να αιτιολογήσει περαιτέρω την υπόθεσή του.


