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Vetoomusvaliokunta

23.3.2007

ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 458/2003, Gerald Moloney, Irlannin kansalainen, G. J. Moloney 
Solicitorsin puolesta, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen 
saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetussa asetuksessa (EY) nro 1049/2001 komissiolle 
määrättyjen velvollisuuksien väitetystä puutteellisesta noudattamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa siitä, ettei komissio hyväksynyt hänen anomustaan saada nähdä 
joitakin asiakirjoja, joita hän olisi tarvinnut eräässä Irlannissa käytävässä oikeusjutussa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. marraskuuta 2003. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007.

"YHTEENVETO TAPAHTUNEESTA

Vetoomuksen esittäjä on asianajaja, joka edustaa vuonna 1995 Irlannin toisen GSM-
matkapuhelinverkon perustamislupaa hakenutta yhtymää Persona Digital Telephony Ltd. Hän 
kirjoitti komission kilpailun pääosastolle 13. toukokuuta 2002, ja pyysi saada nähtäväkseen 
seuraavia asiakirjoja:

'Kaikki asiakirjat, jotka liittyvät 1 päivän huhtikuuta 1995 ja 4 päivän elokuuta 1995 välisenä 
aikana tapahtuneisiin yhteyksiin, joissa yhtenä osapuolena on komissio ja toisena joko 
Irlannin hallitus, Irlannin liikenne-, energia- ja viestintäministeriö, projektiryhmä 
(määritellään jäljempänä), konsultit (määritellään jäljempänä) tai muu henkilö ja jotka 
koskevat Irlannin toisen GSM-matkapuhelinverkon luvan ehdotettua myöntämistä ja 
erityisesti tarjouspyyntöjen alkuperäisen määräajan (30. kesäkuuta 1995) siirtämistä 
myöhemmäksi ja prosessiin liittyvää "huutokauppaa" ja/tai enimmäismäärän asettamista 
ehdotetulle lupamaksulle.
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Vetoomuksen esittäjä kirjoitti samana päivänä komission pääsihteerille liittäen mukaan 
kopion kilpailun pääosastolle osoittamastaan kirjeestä ja ilmoittaen että tämä kirje oli 
virallinen pyyntö saada tutustua asiakirjoihin asetuksen (EC) No. 1049/2001 mukaisesti. 

Vastauksessaan kilpailun pääosasto totesi 26. kesäkuuta 2002, että tutustumisoikeus oli evätty 
kolmeen asiaa koskevaan asiakirjaan, koska niiden tuleminen julki vaikuttaisi haitallisesti 
ESAT Digiphone -yhtiölle myönnetyn toisen GSM-verkon myöntämisperusteita tutkivan 
Irlannin tutkintatuomioistuimen tehtäviin.

Vetoomuksen esittäjä toimitti 12. heinäkuuta 2002 vahvistetun pyynnön saada tutustua 
asiakirjoihin pyytäen pääsihteeriä tarkastelemaan uudelleen kilpailun pääosaston pääjohtajan 
lausuntoa. Koska pyyntö nosti esiin kysymyksiä asetuksen 1049/2001 mukaisten poikkeusten 
soveltamisperiaatteista, komission lykkäsi lopullista päätöstä kunnes nämä kysymykset oli 
saatu ratkaistuksi. Vetoomuksen esittäjälle ilmoitettiin lykkäyksistä useaan otteeseen vuoden 
2002 aikana. Viimeisimmässä kirjeessään pääsihteeri ilmoitti vetoomuksen esittäjälle, että 
oikeudelliselta kannalta komission kykenemättömyyttä vastaamiseen asetuksen 1049/2001 
mukaisen määräajan puitteissa on pidettävä kielteisenä vastauksena ja että vetoomuksen 
esittäjällä oli oikeus nostaa kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Vetoomuksen esittäjä kirjoitti uudestaan pääsihteerille 23. maaliskuuta ja 1. huhtikuuta 2003 
ja pyysi komissiota vahvistamaan, aikoiko se myöntää hänelle luvan tutustua asiakirjoihin vai 
ei. Jälkimmäisessä kirjeessään vetoomuksen esittäjä pyysi jälleen saada nähtäväkseen samoja 
asiakirjoja ja ilmoitti, että hänen päämiehensä oli antanut ohjeet käynnistää oikeusprosessi 
komissiota vastaan välittömästi määräajan päätyttyä. Sittemmin 30. huhtikuuta 2003 
vetoomuksen esittäjä esitti vahvistetun pyynnön 1. huhtikuuta tehdyistä uusista 
tutustumispyynnöistä. 

Vetoomuksen esittäjä kirjoitti 1, huhtikuuta 2003 komissaari David Byrnelle ja Euroopan 
parlamentin puhemiehelle Pat Coxille tavasta, jolla komissio oli käsitellyt hänen pyyntöään. 
Jälkimmäinen kirje muodostaa vetoomuksen perustan.

Komissio vastasi 19. toukokuuta 2003. Tällä välin oli hyväksytty suuntaviivat oikeudesta 
tutustua rikkomismenettelyyn liittyviin asiakirjoihin. Vetoomuksen esittäjän pyyntöä oli 
arvioitu näiden suuntaviivojen pohjalta. Pyynnön kohdetta oli lisäksi laajennettu, ja nyt 
tutustumisoikeutta haettiin 19:lle tapaukseen liittyvälle asiakirjalle. 

Päätöksessään komissio:

o julkisti yhdeksän asiakirjaa;
o eväsi asetuksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti oikeuden tutustua kahteen Irlannin 

viranomaisten lähettämään asiakirjaan, koska viranomaiset olivat pyytäneet 
komissiota olemaan julkistamatta niitä;

o eväsi asetuksen 4 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti oikeuden tutustua 
kahteen asiakirjaan riippumattoman oikeudellisen neuvonnan suojelemiseksi;

o eväsi oikeuden tutustua kuuteen sisäiseen muistioon ja muistiinpanoihin, jotka oli 
laadittu tutkimustarkoituksiin ja rikkomismenettelyn käynnistämistä koskevan 
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komission päätöksen valmisteluun; tämä evääminen perustui asetuksen 4 artiklan 
3 kohdan 2 alakohtaan.

Vetoomuksen esittäjä ilmoitti 21. toukokuuta 2003 vastaanottaneensa pääsihteerin 
19. toukokuuta 2003 päivätyn kirjeen ja perehtyvänsä siihen huolellisesti. Kyseinen kirje on 
toistaiseksi viimeisin yhteydenotto vetoomuksen esittäjältä.

VETOOMUKSEN ESITTÄJÄN VALITUKSEN SISÄLTÖ

Vetoomuksen tekijä toteaa, että komissio ei noudattanut sille asetuksessa 1049/2001 asetettuja 
velvoitteita, koska hänelle ei myönnetty oikeutta tutustua pyydettyihin asiakirjoihin eikä 
ilmoitettu syytä pyynnön epäämiselle. 

KOMISSION KOMMENTIT

Vetoomuksen esittäjän 1. huhtikuuta 2003 päivätty kirje puhemies Coxille on lähetetty ennen 
komission lopullista vastausta tutustumispyyntöön. Valituksen aiheena on ainoastaan se, että 
komissio ei ole ottanut lopullista kantaa pyyntöön. 
Koska komissio välitti lopullisen kantansa vetoomuksen esittäjälle 19. toukokuuta 2003, 
valituksella ei enää ollut pohjaa. Komissio toki tunnustaa, että se ei noudattanut asetuksessa 
1049/2001 säädettyjä määräaikoja.
Vetoomuksen esittäjä tunnusti 21. toukokuuta 2003 vastaanottaneensa komission 
19. toukokuuta 2003 päivätyn kirjeen ja ilmoitti perehtyvänsä siihen huolellisesti. Jos hän 
olisi halunnut valittaa komission päätöksestä evätä tutustumisoikeus asiakirjoihin, hän olisi 
voinut nostaa kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tai tehdä kantelun 
Euroopan oikeusasiamiehelle. Nämä valituskeinot on nimenomaisesti mainittu komission 
kirjeessä.
Koska vetoomuksen esittäjä ei valittanut 19. toukokuuta 2003 tehdystä päätöksestä, voidaan 
olettaa, että hän on sen sisältöön tyytyväinen.

JOHTOPÄÄTÖS

Komissio pahoittelee, että koska rikkomismenettelyyn liittyviin asiakirjoihin tutustumista 
koskevaa politiikkaa oltiin tarkastelemassa uudelleen, komissio ei voinut vastata vetoomuksen 
esittäjän pyyntöön asetuksessa 1049/2001 säädettyjen määräaikojen puitteissa. 

Vetoomus on kuitenkin tällä välin käynyt tarpeettomaksi, koska komissio on toimittanut 
vetoomuksen esittäjälle lopullisen vastauksensa eikä vetoomuksen esittäjä ole turvautunut 
saatavilla olleisiin valituskeinoihin."


