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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1311/2008, ingiven av P.G. (maltesisk medborgare), om 
intressekonflikten mellan ledningen för den nationella aktören och den nationella 
tillsynsmyndigheten för mineraltillgångar på Malta

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren ber Europaparlamentet att undersöka en eventuell överträdelse av 
gemenskapslagstiftningen där samma person innehar en ledande ställning såväl i 
Malta Resources Authority (tillsynsmyndighet) som i Oil Exploration Division (utvinnare).
Enligt framställaren är det uppenbart att det råder en intressekonflikt.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

”Framställaren menar att tillsynsmyndigheter ska upprättas av Maltas regering i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen och att de ska vara oberoende gentemot aktörerna. Framställaren 
hävdar att så inte är fallet när det gäller Malta Resources Authority. Framställaren förklarar att 
direktören vid Malta Resources Authority, Godwin Debono, också råkar vara chef för 
Oil Exploration Division (utvinnare), som är den nationella aktören för oljeutvinning.  Den 
senare regleras av Malta Resources Authority och dess chef för mineraltillgångar. 
Framställaren påpekar att aktören och regleraren i princip är samma person och att denna 
intressekonflikt gör att samma person i längden inte kan inneha båda posterna. Framställaren 
begär att kommissionen undersöker det som han uppfattar som en felaktighet.

Kommissionen skulle vilja framhålla att Malta Resources Authority Division som ansvarar för 
mineraltillgångar inte bygger på gemenskapslagstiftningen. Enligt gemenskapslagstiftningen 
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finns det ingen skyldighet att upprätta tillsynsmyndigheter för att övervaka sektorn för 
mineraltillgångar. 

Framställaren har inte tillhandahållit tillräckliga uppgifter om den rättsliga statusen vad gäller 
den nationella aktören för oljeutvinning. Aktören i fråga kan vara ett offentligt företag enligt 
artikel 86.1 i EG-fördraget som kan ha en dominerande ställning enligt artikel 82 i 
EG-fördraget. I detta fall skulle Maltas regering, på grund av intressekonflikten, teoretiskt sett 
bryta mot artikel 86.1 i EG-fördraget jämförd med artikel 82 i EG-fördraget. Enligt den 
information som kommissionen har tillgänglig är dock Maltese Oil Exploration Division del 
av ministeriet för resurser och landsbygdsfrågor. Maltese Oil Exploration Division verkar 
administrera petroleumutvinning och produktionsverksamhet enligt avtal med oljebolag som 
är verksamma på Malta, men inte ha någon egen utvinningsverksamhet som framställaren 
påstår, vilket i så fall kan betyda att artikel 86.1 i EG-fördraget inte är relevant. 

I detta skede kan man utifrån den information som framställaren har tillhandahållit inte dra 
någon definitiv slutsats, men vid första påseendet verkar Malta inte bryta mot artikel 86.1 i 
EG-fördraget jämförd med artikel 82 i EG-fördraget.

Framställaren har inte tillhandahållit tillräckligt detaljerade uppgifter för att någon definitiv 
slutsats ska kunna dras i fallet i fråga. Baserat på den information som kommissionen i dag 
har tillgänglig verkar Malta inte åsidosätta något åläggande enligt EG-fördraget när det gäller 
upprättandet av tillsynsmyndigheten Malta Resources Authority. Framställaren får gärna 
lämna kompletterande information för att ytterligare styrka sin sak.”


