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Dotyczy: petycji 1311/2008, którą złożył P.G. (Malta), w sprawie konfliktu interesów 
w związku z kierownictwem krajowego operatora oraz krajowego regulatora 
zasobów mineralnych na Malcie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie ewentualnego 
naruszenia prawodawstwa europejskiego, ponieważ ta sama osoba zajmuje kierownicze 
stanowisko w Maltańskim Urzędzie Zasobów (regulator) oraz w Wydziale ds. Poszukiwań 
Ropy Naftowej (operator). Według składającego petycję konflikt interesów jest oczywisty. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 lutego 2009 r. Na mocy 
art. 192 ust. 4 zwrócono się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Składający petycję twierdzi, że rząd maltański powinien tworzyć organy regulacyjne zgodnie 
z przepisami UE i zagwarantować ich niezależność od operatorów. Zarzuca on, że nie jest tak 
w przypadku Maltańskiego Urzędu Zasobów (MUZ). Składający petycję wyjaśnia, że w MUZ 
dyrektor ds. zasobów mineralnych, niejaki Godwin Debono jest jednocześnie dyrektorem 
Wydziału ds. Poszukiwań Ropy Naftowej, będącego krajowym operatorem w dziedzinie 
poszukiwań ropy. Wydział ten podlega MUZ i jego dyrektorowi ds. zasobów mineralnych. 
Składający petycję zauważa, że operator i regulator to w rzeczywistości jedna i ta sama osoba 
i że ten konflikt interesów sprawia, iż oba stanowiska zajmowane przez jedną osobę tracą 
wiarygodność. Składający petycję zwraca się do Komisji o zbadanie stwierdzonych przez 
niego nieprawidłowości.

Komisja pragnie podkreślić, że podstawą funkcjonowania wydziału MUZ zajmującego się 



PE426.981v01-00 2/2 CM\785712PL.doc

PL

zasobami mineralnymi nie jest prawodawstwo UE. Prawo UE nie przewiduje obowiązku 
utworzenia specjalnego organu regulacyjnego, którego zadaniem byłoby nadzorowanie 
sektora zasobów mineralnych. 

Składający petycję nie dostarczył dostatecznych szczegółów dotyczących prawnego statusu 
krajowego operatora odpowiedzialnego za poszukiwania ropy naftowej. Ten operator mógłby 
być przedsiębiorstwem publicznym w rozumieniu art. 86 ust. 1 traktatu WE, które ma pozycję 
dominującą zgodnie z art. 82 traktatu WE. W tym przypadku, w związku z domniemanym 
konfliktem interesów, teoretycznie możliwe jest, że rząd maltański naruszył postanowienia 
art. 86 ust. 1 traktatu WE w związku z art. 82 traktatu WE. Jednak z informacji, którymi 
dysponuje Komisja, wynika, że maltański Wydział ds. Poszukiwań Ropy Naftowej jest 
częścią ministerstwa ds. zasobów naturalnych i rolnictwa. Wydaje się, że wydział ten 
zarządza pracami w zakresie poszukiwania i produkcji ropy, jak określono w umowach 
zawartych ze spółkami naftowymi prowadzącymi działalność na Malcie, ale sam nie 
podejmuje działań związanych z poszukiwaniem ropy, jak sugeruje składający petycję, 
w związku z czym art. 86 ust. 1 traktatu WE nie ma zastosowania w tym przypadku. 

Na tym etapie informacje dostarczone przez składającego petycję nie pozwalają na 
wyciągnięcie ostatecznych wniosków, jednak na pierwszy rzut oka wydaje się, że Malta nie 
narusza postanowień art. 86 ust. 1 traktatu WE w związku z art. 82 traktatu WE.

Składający petycję nie dostarczył wystarczająco szczegółowych informacji, które 
pozwoliłyby na wyciągnięcie jakichkolwiek ostatecznych wniosków w omawianej sprawie. 
W oparciu o informacje, którymi aktualnie dysponuje Komisja, nie wydaje się, by Malta 
naruszyła obowiązek wynikający z traktatu UE przy tworzeniu organu regulacyjnego MUZ. 
Składający petycję jest proszony o dostarczenie dodatkowych informacji, jeżeli chciałby 
poprzeć zgłoszoną sprawę dalszymi dowodami.


