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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 458/2003, του Gerald Moloney, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «G.J. 
Moloney Solicitors», σχετικά με την εικαζόμενη μη εκπλήρωση εκ μέρους της 
Επιτροπής των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 
για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε το αίτημά του για πρόσβαση σε 
ορισμένα έγγραφα τα οποία είχε ανάγκη στο πλαίσιο δίκης που τον αφορά στην Ιρλανδία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2003. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ο αναφέρων είναι δικηγόρος που εκπροσωπεί την εταιρεία «Persona Digital Telephony Ltd», 
μια κοινοπραξία η οποία έκανε αίτηση για τη χορήγηση της δεύτερης άδειας κινητής 
τηλεφωνίας GSM (παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών) στην Ιρλανδία το 1995.  Στις 
13 Μαΐου 2002 απέστειλε επιστολή προς τη Γενική Διεύθυνση «Ανταγωνισμός» της 
Επιτροπής, ζητώντας πρόσβαση σε:

«Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται ή στα οποία καταγράφονται όλες ανεξαιρέτως οι επαφές, 
από την 1η Απριλίου 1995 έως την 4η Αυγούστου 1995, μεταξύ αφενός, της Επιτροπής, και 
αφετέρου, της ιρλανδικής κυβέρνησης, του υπουργείου Μεταφορών, Ενέργειας και 
Επικοινωνιών της Ιρλανδίας, της ομάδας έργου (όπως ορίζεται στη συνέχεια) ή των 
συμβούλων (όπως ορίζεται στη συνέχεια) ή κάθε άλλου προσώπου, που σχετίζεται με την 
προτεινόμενη χορήγηση της δεύτερης άδειας κινητής τηλεφωνίας GSM στην Ιρλανδία και, 
συγκεκριμένα, τη μετάθεση της αρχικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (30ή Ιουνίου 
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1995) και του αποκαλούμενου χαρακτήρα “δημοπρασίας” της διαδικασίας ή/και την 
προσαρμογή του προτεινόμενου ΤΕΛΟΥΣ αδειοδότησης.»

Την ίδια ημέρα, ο αναφέρων απέστειλε επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής, 
επισυνάπτοντας αντίγραφο της επιστολής του προς τη Γενική Διεύθυνση «Ανταγωνισμός» 
και δηλώνοντας ότι η παρούσα επιστολή αποτελούσε επίσημο αίτημα για πρόσβαση στα 
έγγραφα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Στην απάντησή τής της 26ης Ιουνίου 2002, η Γενική Διεύθυνση «Ανταγωνισμός» όρισε τρία 
σχετικά έγγραφα στα οποία δεν είχε επιτραπεί η πρόσβαση, εφόσον η κοινοποίησή τους θα 
έθετε σε κίνδυνο τις έρευνες του αρμόδιου διερευνητικού φορέα (Tribunal of Inquiry) που 
συστάθηκε στην Ιρλανδία με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών χορήγησης της δεύτερης 
άδειας GSM στην «ESAT Digifone».

Ο αναφέρων υπέβαλε επιβεβαιωτική αίτηση με θέμα την πρόσβαση στα έγγραφα στις 12 
Ιουλίου 2002, ζητώντας από τον Γενικό Γραμματέα να επανεξετάσει τη θέση της Γενικής 
Διεύθυνσης «Ανταγωνισμός». Καθώς η αίτηση έθετε ζητήματα αρχής που αφορούσαν την 
εφαρμογή εξαιρέσεων σύμφωνα με τον κανονισμό 1049/2001, ο οποίος την περίοδο εκείνη 
βρισκόταν υπό αναθεώρηση, η Επιτροπή ανέβαλε την έκδοση τελικής απόφασης έως ότου τα 
ζητήματα αυτά είχαν πλέον διευθετηθεί. Ο αναφέρων ενημερώθηκε μέσω αρκετών 
ενδιάμεσων απαντήσεων κατά τη διάρκεια του 2002. Στην τελευταία επιστολή της, η Γενική 
Γραμματεία ενημέρωνε τον αναφέροντα ότι, από νομικής άποψης, η απουσία απάντησης εκ 
μέρους της Επιτροπής εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τον κανονισμό 1049/2001 θα 
έπρεπε να θεωρηθεί ως αρνητική απάντηση και ότι αυτός είχε το δικαίωμα να κινήσει νομικές 
διαδικασίες ενώπιον του Πρωτοδικείου.

Ο αναφέρων απέστειλε εκ νέου επιστολές προς τη Γενική Γραμματεία στις 23 Μαρτίου και 
την 1η Απριλίου 2003, ζητώντας από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει αν προτίθετο να 
εκπληρώσει το αίτημά του για πρόσβαση. Στη δεύτερη επιστολή του, ο αναφέρων 
επαναδιατύπωνε το αίτημά του για πρόσβαση στα ίδια έγγραφα και ανακοίνωνε ότι έλαβε 
εντολή από τον πελάτη του να κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον της Επιτροπής, αμέσως 
μετά τη λήξη της προθεσμίας. Στις 30 Απριλίου 2003, ο αναφέρων πραγματοποίησε επίσημη 
επιβεβαιωτική αίτηση με αντικείμενο το αίτημα που είχε υποβάλει εκ νέου την 1η Απριλίου.
Την 1η Απριλίου 2003 ο αναφέρων απέστειλε επιστολή προς τον Επίτροπο David Byrne, και 
προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Pat Cox, καταγγέλλοντας τον τρόπο με 
τον οποίον η Επιτροπή είχε χειριστεί το αίτημά του έως τώρα. Η τελευταία επιστολή αποτελεί 
τη βάση της αναφοράς.

Η Επιτροπή απάντησε στις 19 Μαΐου του 2003. Εν τω μεταξύ, είχαν εγκριθεί κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούν διαδικασίες επί 
παραβάσει. Το αίτημα του αναφέροντος εξετάστηκε υπό το πρίσμα των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών. Επιπροσθέτως, το πεδίο του αιτήματος επεκτάθηκε και 
εξετάστηκαν συνολικά 19 σχετικά έγγραφα.

Με την απόφαση αυτή, η Επιτροπή:

o κοινοποιούσε εννέα έγγραφα·
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o δεν επέτρεπε την πρόσβαση σε δύο έγγραφα που είχαν εκδοθεί από τις ιρλανδικές 
αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5 του κανονισμού, εφόσον οι αρχές είχαν 
ζητήσει από την Επιτροπή να μην τα κοινοποιήσει·

o δεν επέτρεπε την πρόσβαση σε δύο νομικές γνωμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 4, 
παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση του κανονισμού, με σκοπό την προστασία της 
παροχής ανεξάρτητων νομικών συμβουλών·

o δεν επέτρεπε την πρόσβαση σε έξι εσωτερικά μνημόνια και ενημερωτικά σημειώματα 
που είχαν συνταχθεί για τους σκοπούς της έρευνας και της προεργασίας για την 
απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ενδεχόμενη έναρξη διαδικασίας επί 
παραβάσει· η απαγόρευση αυτή στηριζόταν στο άρθρο 4, παράγραφος 3, δεύτερο 
εδάφιο του κανονισμού.

Στις 21 Μαΐου 2003, ο αναφέρων επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής του Γενικού 
Γραμματέα της 19ης Μαΐου 2003, επισημαίνοντας ότι θα τη μελετούσε με προσοχή. Η εν 
λόγω επιστολή αποτελεί το τελευταίο έγγραφο που ελήφθη από τον αναφέροντα. 

ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η Επιτροπή δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της δυνάμει 
του κανονισμού 1049/2001, καθώς δεν του χορήγησε την πρόσβαση που ζητούσε και δεν 
ανέφερε τους λόγους αυτής της απαγόρευσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η επιστολή του αναφέροντος προς τον Πρόεδρο, κ. Cox, της 1ης Απριλίου 2003 προηγείται 
χρονικά της τελευταίας απάντησης της Επιτροπής σχετικά με το αίτημα πρόσβασης που 
υπέβαλε. Η καταγγελία του αφορά μόνον το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε τελική θέση 
σχετικά με το αίτημά του.
Καθώς η Επιτροπή παρέσχε στον αναφέροντα την τελική της θέση στις 19 Μαΐου 2003, η 
καταγγελία κατέστη άσκοπη. Ωστόσο, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι δεν τήρησε τις προθεσμίες 
που ορίζονται από τον κανονισμό 1049/2001.
Ο αναφέρων επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής της Επιτροπής με ημερομηνία 19 
Μαΐου 2003 στις 21 Μαΐου, ανακοινώνοντας ότι θα τη μελετούσε με προσοχή. Σε περίπτωση 
που επιθυμούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την άρνηση της Επιτροπής να του επιτρέψει την 
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που ζήτησε, θα μπορούσε να έχει κινήσει διαδικασίες ενώπιον 
του Πρωτοδικείου ή να έχει υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Στην 
επιστολή της, η Επιτροπή αναφέρει ρητά τα συγκεκριμένα μέσα προσφυγής.
Εφόσον ο αναφέρων δεν έθεσε υπό αμφισβήτηση την απόφαση της 19ης Μαΐου 2003, είναι 
δυνατόν να υποθέσουμε ότι το περιεχόμενό της τον ικανοποιεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, εξαιτίας της αναθεώρησης της 
πολιτικής της σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα που σχετίζονται με διαδικασίες επί 
παραβάσει, δεν απάντησε στο αίτημα του αναφέροντος εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται δυνάμει του κανονισμού 1049/2001.

Ωστόσο, η αναφορά έχει εν τω μεταξύ καταστεί άνευ αντικειμένου, καθώς η Επιτροπή έχει 
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παράσχει στον αναφέροντα την τελική της απάντηση και εκείνος δεν προέβη σε χρήση των 
υφιστάμενων μέσων προσφυγής.


