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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1311/2008, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais P. G., par 
interešu konfliktu saistībā ar Maltas minerālu resursu valsts operatora un valsts 
regulatora vadošo lomu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt Eiropas tiesību aktu iespējamo 
pārkāpumu, jo viena un tā pati persona ir vadītāja amatā gan Maltas Resursu pārvaldē 
(regulators), gan Naftas izpētes nodaļā (operators). Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto 
interešu konflikts ir acīmredzams. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

“Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Maltas valdībai būtu jāveido regulatīvās iestādes 
saskaņā ar ES tiesību aktiem un ka tām vajadzētu būt no operatoriem neatkarīgām iestādēm. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Maltas Resursu pārvaldes (MRP) gadījumā tas tā nav. 
Viņš paskaidro, ka Maltas Resursu pārvaldes Minerālu resursu departamenta direktors 
Godwin Debono vienlaikus ir arī Naftas izpētes nodaļas vadītājs un šī nodaļa ir naftas izpētes 
valsts operators. Naftas izpētes nodaļu pārvalda MRP un Minerālu resursu departamenta 
direktors. Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz to, ka operators un regulators faktiski ir 
viena un tā pati persona un ka interešu konflikts starp abām iestādēm, kuru vadībā ir viena un 
tā pati persona, ir neizbēgams. Lūgumraksta iesniedzējs prasa, lai Komisija veic izmeklēšanu 
jautājumā, ko viņš uzskata par likumpārkāpumu.

Komisija vēlas atzīmēt, ka MRP departaments, kas atbild par minerālu resursiem, nav veidots, 
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pamatojoties uz ES tiesību aktiem. ES tiesību aktos nav noteikts, ka būtu jāveido īpaša 
regulatīva iestāde, kas pārraudzītu minerālu resursu jomu. 

Lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis pietiekamu informāciju par naftas izpētes valsts 
operatora juridisko statusu. Attiecīgais operators var būt publisks uzņēmums EK līguma 
86. panta 1. punkta izpratnē, un tas var atrasties dominējošā stāvoklī saskaņā ar EK līguma 
82. pantu. Šajā gadījumā iespējama interešu konflikta dēļ Maltas valdība teorētiski varētu būt 
pārkāpusi EK līguma 86. panta 1. punktu, kas skatāms kopā ar EK līguma 82. pantu. Tomēr, 
pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju, Maltas Naftas izpētes nodaļa ir Resursu un 
lauksaimniecības lietu ministrijas struktūrvienība. Var noprast, ka Maltas Naftas izpētes 
nodaļa vada naftas izpētes un ražošanas darbības, kā noteikts līgumos, kas noslēgti ar naftas 
uzņēmumiem, kuri darbojas Maltā, tomēr šī nodaļa pati neveic naftas izpētes darbības, kā to 
apgalvo lūgumraksta iesniedzējs, un šajā gadījumā nedrīkst piemērot EK līguma 86. panta 
1. punktu. 

Pašlaik, pamatojoties no lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nav iespējams izdarīt 
nekādus konkrētus secinājumus, tomēr šķiet, ka Malta nav pārkāpusi EK līguma 86. panta 
1. punktu, kas skatāms kopā ar EK līguma 82. pantu.

Lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis pietiekami detalizētu informāciju, lai par šo gadījumu 
varētu izdarīt konkrētus secinājumus. Pamatojoties uz informāciju, kas šobrīd ir Komisijas 
rīcībā, šķiet, ka Malta nav pārkāpusi ES līgumā noteiktās saistības attiecībā uz regulatīvās 
iestādes — MRP — izveidi. Lūgumraksta iesniedzēju aicina iesniegt papildu informāciju, ja 
viņš vēlas vairāk pamatot iesniegto lūgumrakstu.”


