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Betreft: Verzoekschrift 1311/2008, ingediend door P.G. (Maltese nationaliteit), over 
belangenverstrengeling in verband met het leiderschap van de nationale 
controlerende en uitvoerende instanties voor delfstoffen in Malta

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement een mogelijke schending van de Europese 
wetgeving te onderzoeken, aangezien één persoon in zowel de Malta Resources Authority 
(controlerende instantie) als in de Oil Exploration Division (uitvoerende instantie) een 
leidinggevende positie bezet. Volgens indiener is hier duidelijk sprake van 
belangenverstrengeling.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Indiener stelt dat de Maltese regering in overeenstemming met de EU-wetgeving 
controlerende instanties in het leven dient te roepen en dat deze onafhankelijk van de 
uitvoerende instanties dienen te opereren. Hij voert aan dat dit niet het geval is met de Malta 
Resources Authority (MRA). Hij zet uiteen dat een zekere Godwin Debono, directeur 
delfstoffen, bij de MRA ook directeur is van de Oil Exploration Division, de nationale 
uitvoerende instantie voor oliewinning. Laatstgenoemde instantie wordt gecontroleerd door de
MRA en zijn directeur delfstoffen. Indiener wijst erop dat de controlerende en uitvoerende 
taak in een persoon is verenigd en dat het bekleden van beide functies door dezelfde persoon 
als gevolg van deze belangenverstrengeling niet te verdedigen valt. Hij verzoekt de 
Commissie een onderzoek in te stellen naar deze aangelegenheid die hij als een 
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onregelmatigheid beschouwt.

De Commissie wijst erop dat de met delfstoffen belaste MRA divisie niet is opgericht op basis 
van de EU-wetgeving. Er bestaat geen verplichting in het Europese recht om een speciale 
controlerende instantie op te richten met als doel het toezicht op de delfstoffensector.

Indiener heeft niet voldoende gedetailleerde informatie verstrekt over de juridische status van 
de nationale uitvoerende instantie voor oliewinning. Deze instantie zou een openbaar bedrijf 
in de zin van artikel 86, lid 1 van het EG-verdrag kunnen zijn dat een machtspositie zou 
kunnen bekleden overeenkomstig artikel 82 van het EG-verdrag. In dit geval zou de Maltese 
regering als gevolg van de beweerde belangenverstrengeling in theorie in strijd kunnen 
handelen met artikel 86, lid 1, juncto artikel 82, van het EG-verdrag. Volgens informatie van 
de Commissie maakt de Maltese Oil Exploration Division echter deel uit van het Ministerie 
van hulpbronnen en plattelandsaangelegenheden. De Maltese Oil Exploration Division lijkt 
het beheer te voeren over de oliewinnings- en productieactiviteiten zoals omschreven in de 
contracten met oliemaatschappijen die in Malta werkzaam zijn, maar ontplooit zelf geen 
oliewinningsactiviteiten zoals wordt gesuggereerd door indiener, in welk geval artikel 86, lid 
1 van het EG-verdrag wellicht niet relevant is.

In dit stadium maakt de door indiener verstrekte informatie het niet mogelijk definitieve 
conclusies te trekken, maar op het eerste gezicht lijkt Malta niet in strijd te handelen met 
artikel 86, lid 1, juncto artikel 82, van het EG-verdrag.

Indiener heeft onvoldoende gedetailleerde informatie verstrekt om in de onderhavige kwestie 
definitieve conclusies te trekken. Volgens informatie van de Commissie lijkt Malta niet in 
strijd te handelen met een verplichting krachtens het EU-verdrag met betrekking tot de 
oprichting van de controlerende instantie MRA. Het staat indiener vrij nadere informatie te 
verstrekken om zijn zaak verder te onderbouwen.


