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Tárgy: A P.G., máltai állampolgár által benyújtott 1311/2008. számú petíció Máltán az 
ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos nemzeti üzemeltetési tevékenység, illetve 
az ásványi nyersanyagokkal foglalkozó nemzeti szabályozó hatóság vezetése 
között fennálló összeférhetetlenségről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki, hogy sérülnek-e az 
uniós jogszabályok, mivel ugyanaz a személy tölti be mind a nyersanyagokért felelős máltai 
hatóság (szabályozó), mind pedig az olajfeltárási főosztály (üzemeltető) vezetői posztját. A 
petíció benyújtója szerint egyértelmű összeférhetetlenség áll fenn. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 20.  Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a szabályozó hatóságot a máltai kormánynak kellene 
felállítania az EU jogszabályaival összhangban, és hogy annak függetlennek kell lennie az 
üzemeltetőtől. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az ásványi nyersanyagokkal foglalkozó 
máltai hatóság (MRA) esetében ez nem áll fenn. A petíció benyújtója szerint az MRA ásványi 
nyersanyagokért felelős igazgatója, egy bizonyos Goswin Debono nevű személy ezzel egy 
időben az olajfeltárási főosztály (a nemzeti olajfeltárási szerv) igazgatói tisztét is ellátja. Ez 
utóbbi szerv szabályozója az MRA és annak ásványi nyersanyagokért felelős igazgatója. A 
petíció benyújtója rámutat, hogy az üzemeltető és a szabályozó a valóságban ugyanaz a 
személy, és ez az összeférhetetlenség tarthatatlan. A petíció benyújtója felkéri a Bizottságot, 
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hogy vizsgálja ki ezt az általa szabálytalannak vélt helyzetet.

A Bizottság rá kíván mutatni, hogy az MRA ásványi nyersanyagokért felelős osztályát nem az 
EU jogszabályai alapján hozták létre. Az EU jogszabályai nem írnak elő kötelezettséget az 
ásványi nyersanyagok felügyeletéért felelős szabályozó hatóság létrehozására vonatkozólag. 

A petíció benyújtója nem szolgált megfelelően részletes információkkal a nemzeti 
olajfeltárási szerv jogi státuszáról. A kérdéses szerv lehet az EK-Szerződés 86. cikke (1) 
bekezdése értelmében vett közvállalkozás, amely a 82. cikk értelmében domináns pozíciót 
élvezhet. Ebben az esetben az állítólagos összeférhetetlenség miatt a máltai kormány eljárása 
a 82. cikkel összefüggésben értelmezve elvben sértheti az EK-Szerződés 86. cikke (1) 
bekezdésének rendelkezéseit. Ugyanakkor a Bizottság rendelkezésére álló információk 
alapján a máltai olajfeltárási osztály a Nyersanyag-gazdálkodási és Vidékügyi Minisztérium 
része. Úgy tűnik, hogy a máltai olajfeltárási osztály a Máltán működő olajtársaságokkal kötött 
szerződésekben lefektetett módon a kőolaj-feltárási és -kitermelési tevékenységek 
adminisztrációjával foglalkozik, de a petíció benyújtójának állításával ellentétben ő maga nem 
végez olajfeltárási tevékenységet, amely esetben az EK-Szerződés 86. cikke (1) bekezdése 
nem alkalmazható. 

Az ügy jelenlegi fázisában a petíció benyújtója által benyújtott információk nem teszik 
lehetővé végleges következtetések levonását, de az első benyomás alapján Málta eljárása a 82. 
cikkel összefüggésben értelmezve nem sérti az EK-Szerződés 86. cikke (1) bekezdésének 
rendelkezéseit.

A petíció benyújtója nem szolgált megfelelően részletes információkkal ahhoz, hogy végleges 
következtetéseket lehessen levonni az ügyben.  A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló 
információk alapján Málta eljárása nem sérti az EU-Szerződésből eredő kötelezettségeket az 
MRA szabályozó hatóság felállításával kapcsolatban. Amennyiben a petíció benyújtója 
további tényeket kíván felhozni az ügye alátámasztására, további információkat nyújthat be.


