
CM\785712RO.doc PE426.981v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

19.6.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1311/2008 adresată de P.G. de cetățenie malteză, privind conflictul 
de interese asupra conducerii operatorului și reglementatorului național al 
resurselor minerale din Malta

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să investigheze o potențială încălcare a legislației 
europene deoarece aceeași persoană ocupă o funcție de conducere atât în cadrul Autorității 
resurselor malteze (reglementator), cât și în cadrul Departamentului pentru explorarea 
petrolului (operator). Potrivit petiționarului, conflictul de interese este evident. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Petiționarul consideră că guvernul maltez ar trebui să instituie o autoritate de reglementare în 
conformitate cu legislația UE care ar trebui să fie independentă de operatori. Petiționarul 
afirmă că acest lucru nu se întâmplă în cazul autorității resurselor malteze (MRA). 
Petiționarul explică faptul că la MRA, directorul resurselor minerale, un anumit Godwin 
Debono, este în același timp și directorul Departamentului pentru explorarea petrolului care 
este operatorul național pentru explorarea petrolului. Aceasta este reglementată de MRA și de 
directorul său al resurselor minerale. Petiționarul subliniază faptul că operatorul și 
reglementatorul sunt, în realitate, una și aceeași persoană și că din cauza acestui conflict de 
interese este inacceptabil ca cele 2 funcții să fie ocupate de aceeași persoană. Petiționarul 
solicită Comisiei să investigheze ceea ce acesta consideră a fi o neregulă.

Comisia dorește să sublinieze faptul că departamentul din cadrul MRA responsabil pentru 
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resursele minerale nu a fost întemeiat pe baza legislației UE. Aceasta nu prevede instituirea 
unei autorități de reglementare cu scopul specific de a supraveghea sectorul resurselor 
minerale. 

Petiționarul nu a furnizat informații suficient de detaliate privind statutul juridic al 
operatorului național pentru explorarea petrolului. Operatorul în cauză ar putea fi o 
întreprindere publică conform articolului 86, alineatul 1 din Tratatul CE care ar putea ocupa o 
poziție dominantă în conformitate cu articolul 82 din Tratatul CE. În acest caz, datorită 
pretinsului conflict de interes, guvernul maltez ar putea, în teorie, încălca articolul 86 alineatul 
1 din Tratatul CE, coroborat cu articolul 82 din Tratatul CE. Cu toate acestea, pe baza 
informațiilor de care dispune Comisia, departamentul maltez pentru explorarea petrolului face 
parte din Ministerul pentru Resurse și Afaceri Rurale. Departamentul maltez pentru 
explorarea petrolului pare a administra activități de explorare și producție ale petrolului, astfel 
cum este stabilit în contractele semnate cu companii petroliere care operează în Malta, dar nu 
efectuează el însuși activități de explorarea petrolului după cum este sugerat de petiționar; în 
acest caz articolul 86 alineatul 1 din Tratatul CE nu poate fi pertinent. 

În acest stadiu, informațiile furnizate de petiționar nu permite tragerea unei concluzii 
definitive dar, la prima vedere Malta nu pare a încălca articolul 86 alineatul 1 din Tratatul CE 
coroborat cu articolul 82 din Tratatul CE.

Petiționarul nu a furnizat informații suficient de detaliate pentru a se putea ajunge la o 
concluzie definitivă în acest caz. Pe baza informațiilor de care dispune în prezent Comisia, 
Malta nu pare a fi încălcat vreo obligație a Tratatului UE referitoare la instituirea autorității de 
reglementare MRA. Petiționarul poate furniza informații suplimentare dacă dorește să-și 
motiveze mai detaliat afirmațiile..


