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Suġġett: Petizzjoni 1311/2008, imressqa minn P.G., ta’ nazzjonalità Maltija, dwar il-
kunflitt ta’ interess fejn għandha x’taqsam it-tmexxija tal-operatur nazzjonali u 
tar-regolatur nazzjonali tar-riżorsi minerali f’Malta

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jinvestiga dak li jista' jkun ksur tal-liġi 
Ewropea peress li l-istess persuna tokkupa kariga ta’ tmexxija, kemm fl-Awtorità tar-Riżorsi 
ta’ Malta (bħala regolatur) kif ukoll fid-Diviżjoni tal-Esplorazzjoni għaż-Żejt (bħala operatur).
Skont il-petizzjonant, il-kunflitt ta’ interess huwa ovvju.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti tagħrif (l-
Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Il-petizzjonant jiddikjara li l-Awtoritajiet Regolatorji għandhom jitwaqqfu mill-Gvern Malti 
skont il-liġijiet tal-UE u li għandhom ikunu indipendenti mill-operaturi. Il-petizzjonant jallega 
li dan mhuwiex il-każ għall-Awtorità tar-Riżorsi f’Malta (l-MRA). Il-petizzjonant jispjega li 
fl-MRA, id-Direttur tar-Riżorsi Minerali, ċertu Godwin Debono, huwa wkoll id-Direttur tad-
Diviżjoni għall-Esplorazzjoni taż-Żejt, li hija l-operatur nazzjonali għall-esplorazzjoni taż-
żejt.  Din hija rregolata mill-MRA u mid-Direttur tar-Riżorsi Minerali tagħha. Il-petizzjonant 
jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-operatur u r-regolatur effettivament huma l-istess persuna u li 
dan il-kunflitt ta’ interessi jwassal għall-fatt li ż-żewġ pożizzjonijiet ma jistgħux jinżammu 
mill-istess persuna. Il-petizzjonant jitlob lill-Kummissjoni biex tinvestiga dak li hu jqis bħala 
irregolarità.

Il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li d-diviżjoni tal-MRA inkarigata mir-
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Riżorsi Minerali mhijiex imwaqqfa fuq il-bażi tal-leġiżlazzjoni tal-UE. M’hemmx obbligu fil-
liġi tal-UE li għandha titwaqqaf awtorità regolatorja speċifikament għall-għan li tissorvelja s-
settur tar-Riżorsi Minerali. 

Il-petizzjonant ma pprovdiex bizzejjed dettalji dwar l-istatus legali tal-operatur nazzjonali 
għall-esplorazzjoni taż-żejt. L-operatur imsemmi jista’ jkun kumpanija pubblika skont l-
Artikolu 86(1) tat-Trattat KE li jista’ jkollha pożizzjoni dominanti f’konformità mal-Artikolu 
82 KE. F’dan il-każ, minħabba l-konflitt ta’ interessi allegat, il-gvern Malti fit-teorija jista’ 
jkun qed jikser l-Artikolu 86(1) meta dan jinqara flimkien mal-Artikolu 82 tat-Trattat KE. 
Madankollu, fuq il-bażi tal-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, id-Diviżjoni Maltija 
għall-Esplorazzjoni taż-Żejt hija parti mill-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali. Jidher 
li d-Diviżjoni Maltija għall-Esplorazzjoni taż-Żejt qiegħda tamministra l-esplorazzjoni taż-
żejt u l-attivitajiet tal-produzzjoni kif stipulat fil-kuntratti mal-kumpaniji taż-żejt li joperaw 
f’Malta, iżda dan ma jfissirx li d-Diviżjoni nnifisha ħadet l-attivitajiet ta’ esplorazzjoni taż-
żejt f’idejha, kif allega l-petizzjonant, u f’dak il-każ, l-Artikolu 86(1) tat-Trattat tal-KE ma 
japplikax. 

F’din il-fażi, l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant ma tippermettix konklużjoni 
definittiva iżda prima facie Malta ma jidhirx li qed tikser l-Artikolu 86(1) meta dan jinqara 
flimkien mal-Artikolu 82 tat-Trattat KE.

Il-petizzjonant ma pprovdiex informazzjoni dettaljata biżżejjed biex tintlaħaq konklużjoni 
definittiva dwar dan il-każ. Fuq il-bażi tal-informazzjoni li għandha s’issa l-Kummissjoni, 
Malta ma jidhirx li qed tikser xi obbligu skont it-Trattat tal-UE rigward it-twaqqif tal-awtorità 
regolatorja MRA. Il-petizzjonant hu mistieden jagħti aktar informazzjoni jekk jixtieq ikompli 
jsaħħaħ il-każ tiegħu.


