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Asia: Vetoomus nro 1311/2008, P.G., Maltan kansalainen, eturistiriidasta Maltan 
mineraalivarojen kansallisen operaattorin ja kansallisen sääntelyviranomaisen 
johtamisessa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan, onko unionin lainsäädäntöä 
mahdollisesti rikottu, koska sama henkilö toimii johtavassa asemassa sekä Maltan 
luonnonvaroista vastaavassa virastossa (sääntelyviranomainen) että öljynetsintäyksikössä 
(operaattori). Vetoomuksen esittäjän mukaan eturistiriita on ilmeinen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Maltan hallituksen on nimitettävä sääntelyviranomaiset 
EU:n lainsäädännön mukaisesti ja että sääntelyviranomaisten on oltava operaattoreista 
riippumattomia. Vetoomuksen esittäjä väittää, että tämä ei päde Maltan luonnonvaroista 
vastaavaan viranomaiseen (Malta Resources Authority, MRA). Vetoomuksen esittäjä kertoo, 
että MRA:n johtaja Godwin Debono on myös öljynetsinnästä vastaavan kansallisen 
operaattorin öljynetsinnästä vastaavan osaston (Oil Exploration Division) johtaja. MRA ja sen 
johtaja sääntelevät kansallisen operaattorin toimintaa. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että 
operaattori ja sääntelyviranomainen ovat yksi ja sama henkilö ja että tällainen ratkaisu on 
eturistiriidan vuoksi kestämätön. Vetoomuksen esittäjä pyytää komissiota kiinnittämään 
huomiota tähän vetoomuksen esittäjän mielestä sääntöjenvastaiseen tilanteeseen.

Komissio huomauttaa, ettei MRA:n luonnonvaroista vastaavaa osastoa ole perustettu EU:n 
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lainsäädännön perusteella. EU:n lainsäädäntö ei velvoita perustamaan erityisesti energia- ja 
luonnonvaroja valvovaa sääntelyviranomaista.

Vetoomuksen esittäjä ei ole antanut riittävästi tietoja öljynetsinnästä vastaavan kansallisen 
operaattorin oikeudellisesta asemasta. Tämä operaattori saattaa olla EY:n 
perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohdan mukainen julkinen yritys, joka voi olla 
määräävässä asemassa EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan mukaisesti. Mikäli näin on, 
Malta saattaa syntyneen eturistiriidan vuoksi käytännössä rikkoa EY:n perustamissopimuksen 
86 artiklan 1 kohtaa, jota on tulkittava yhdessä EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan 
kanssa. Komission käytettävissä olevien tietojen perusteella öljynetsinnästä vastaava osasto 
(Oil Exploration Division) toimii kuitenkin luonnonvaroista ja maaseudusta vastaavan 
ministeriön (Ministry for Resources and Rural Affairs) alaisuudessa. Maltalla toimivien öljy-
yhtiöiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaan öljynetsinnästä vastaava osasto näyttäisi 
hallinnoivan öljynetsintää ja -tuotantotoimintaa mutta se ei itse harjoita öljynetsintätoimia, 
kuten vetoomuksen esittäjä väittää, joten EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohdan 
soveltaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella ei tässä vaiheessa voida vetää 
lopullisia johtopäätöksiä, mutta ensi näkemältä näyttäisi siltä, ettei Malta ole rikkonut EY:n 
perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohtaa, jota on tulkittava yhdessä EY:n 
perustamissopimuksen 82 artiklan kanssa.

Vetoomuksen esittäjän toimittamat tiedot eivät ole riittävän tarkkoja, jotta niiden perusteella 
voitaisiin vetää lopullinen johtopäätös käsiteltävänä olevassa asiassa. Komission käytettävissä 
tällä hetkellä olevien tietojen perusteella Malta ei näytä rikkonen EU:n perustamissopimuksen 
mukaista velvoitettaan perustaessaan luonnonvaroista vastaavan sääntelyviranomaisen. 
Vetoomuksen esittäjä voi halutessaan toimittaa väitettään tukevia lisätietoja.


