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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 458/2003 af Gerald Moloney, irsk statsborger for "G.J. Moloney 
Solicitors", om Kommissionens påståede manglende overholdelse af de forpligtelser, den 
har i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens dokumenter

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at Kommissionen ikke har imødekommet hans anmodning om adgang 
til en række dokumenter, denne havde brug for i forbindelse med gennemførelsen af en 
retssag i Irland.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2003). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2007.

SAMMENDRAG AF DE FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER

Andrageren er advokat for Persona Digital Telephony Ltd, et konsortium, som ansøgte om 
den anden GSM-mobiltelefonlicens i Irland i 1995. Den 13. maj 2002 skrev han til 
Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence og anmodede om aktindsigt i:

"Alle dokumenter, der vedrører, eller hvori der er registreret enhver kontakt i perioden 1. 
april 1995 til 4. august 1995 mellem Kommissionen på den ene side og den irske regering, det 
irske transport-, energi- og kommunikationsministerium, projektgruppen (som defineret 
nedenfor) eller konsulenterne (som defineret nedenfor) eller enhver anden person på den 
anden side vedrørende den foreslåede tildeling af den anden GSM-mobiltelefonlicens i Irland 
og navnlig udskydelsen af den oprindelige dato for indsendelse af bud (den 30. juni 1995) og 
det såkaldte "auktionselement" i processen og/eller loftet over det foreslåede licensgebyr."
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Samme dag skrev andrageren til Kommissionens Generalsekretariat, vedlagde en kopi af sin 
skrivelse til Generaldirektoratet for Konkurrence og anførte, at denne skrivelse var en formel 
anmodning om aktindsigt i dokumenter i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001:

I sit svar af 26. juni 2002 identificerede Generaldirektoratet for Konkurrence tre relevante 
dokumenter, som det afviste at give aktindsigt i, eftersom dette ville underminere de 
undersøgelser, som det irske undersøgelsesnævn foretog for at se nærmere på 
omstændighederne i forbindelse med tildelingen af den anden GSM-licens til ESAT Digifone.

Andrageren fremsendte en bekræftende anmodning om aktindsigt i dokumenterne den 12. juli 
2002, hvori han anmodede generalsekretæren om at tage generaldirektøren for konkurrences 
holdning op til fornyet overvejelse. Eftersom anmodningen rejste principmæssige spørgsmål 
vedrørende anvendelse af undtagelser i henhold til forordning 1049/2001, som på det 
pågældende tidspunkt var under revision, udsatte Kommissionen den endelige afgørelse, til 
disse spørgsmål var blevet løst. Andrageren blev underrettet i flere foreløbige svar i løbet af 
2002. I den sidste skrivelse underrettede Generalsekretariatet andrageren om, at 
Kommissionens manglende svar inden for tidsfristen i henhold til forordning 1049/2001 fra et 
juridisk synspunkt skulle anses som et negativt svar, og at han var berettiget til indbringe 
sagen for Retten i Første Instans.

Andrageren skrev igen til Generalsekretariatet den 23. marts og den 1. april 2003 og 
anmodede Kommissionen om at bekræfte, om den havde til hensigt at imødekomme hans 
anmodning om aktindsigt. Den anden skrivelse indeholdt en helt ny anmodning om aktindsigt 
i de samme dokumenter, og andrageren bekendtgjorde, at han af sin klient var blevet påbudt at 
indlede en retssag mod Kommissionen, så snart tidsfristen blev overskredet. Den 30. april 
2003 fremsendte andrageren en formel bekræftende anmodning om den nye anmodning af 1. 
april.

Den 1. april 2003 skrev andrageren til kommissær David Byrne og til Europa-Parlamentets 
formand Pat Cox og klagede over den måde, hvorpå Kommissionen indtil videre havde 
håndteret hans anmodning. Sidstnævnte skrivelse udgør grundlaget for andragendet.

Kommissionen svarede den 19. maj 2003. I mellemtiden var det blevet vedtaget retningslinjer 
for aktindsigt i dokumenter vedrørende overtrædelsesprocedurer. Andragerens anmodning var 
blevet vurderet i lyset af disse retningslinjer. Endvidere var omfanget af anmodningen vokset, 
og i alt 19 relevante dokumenter blev taget med i overvejelserne.

Kommissionens beslutning var som følger:
o videregivelse af ni dokumenter,

o afslag på aktindsigt i to dokumenter fra de irske myndigheder i henhold til 
forordningens artikel 4, stk. 5, idet myndighederne havde anmodet Kommissionen om 
ikke at videregive dem,

o afslag på aktindsigt i to juridiske udtalelser i henhold til artikel 4, stk. 2, andet led, i 
forordningen med henblik på at beskytte levering af uafhængig juridisk rådgivning,
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o afslag på aktindsigt i seks interne notater og informationsnotater, som var udarbejdet 
med henblik på undersøgelsen samt som forberedelse til Kommissionens beslutning om, 
hvorvidt der skulle indledes overtrædelsesprocedurer. Dette afslag var baseret på 
forordningens artikel 4, stk. 3, andet afsnit.

Den 21. maj 2003 anerkendte andrageren modtagelsen af generalsekretærens skrivelse af 19. 
maj 2003 og anførte, at han ville gennemgå den grundigt. Denne skrivelse er den sidste 
kommunikation, som er modtaget fra andrageren.

INDHOLDET AF ANDRAGERENS KLAGE

Andrageren gør gældende, at Kommissionen ikke opfyldte sine forpligtelser i henhold til 
forordning 1049/2001, idet den undlod at give ham den aktindsigt, han havde anmodet om, og 
ikke anførte, hvorfor den afslog at give ham aktindsigt.

KOMMISSIONENS KOMMENTARER

Andragerens skrivelse til formand Cox af 1. april 2003 er dateret før Kommissionens endelige 
svar på hans anmodning om aktindsigt. Hans klage vedrører kun Kommissionens undladelse 
af at tage endelig stilling til hans anmodning.

Eftersom Kommissionen gav andrageren sin endelige holdning den 19. maj 2003, var der ikke 
længere noget formål med klagen. Kommissionen anerkender imidlertid, at den ikke 
overholdt tidsfristen i henhold til forordning 1049/2001.

Andrageren anerkendte modtagelsen af Kommissionens skrivelse af 19. maj 2003 den 21. maj 
og anførte, at han ville gennemgå den grundigt. Hvis han ønskede at gøre indsigelse mod 
Kommissionens afslag på at give ham aktindsigt i alle de dokumenter, han havde anmodet 
om, kunne han have indbragt sagen for Retten i Første Instans eller indgivet en klage til Den 
Europæiske Ombudsmand. Kommissionen nævner i sin skrivelse udtrykkeligt disse 
klagemuligheder.

Eftersom andrageren ikke gjorde indsigelse mod afgørelsen af 19. maj 2003, kan det antages, 
at han er tilfreds med indholdet deraf.

KONKLUSION

Kommissionen beklager, at den som følge af en revision af dens politik vedrørende aktindsigt 
i dokumenter vedrørende overtrædelsesprocedurer ikke svarede på andragerens anmodning 
inden for tidsfristen i henhold til forordning 1049/2001.

I mellemtiden har andragendet imidlertid mistet sit formål, eftersom Kommissionen har givet 
andrageren sit endelige svar, og andrageren ikke har benyttet de tilgængelige 
klagemuligheder.
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