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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Gerald Moloney , ír állampolgár által a G.J. Moloney Solicitors nevében benyújtott 
458/2003 sz. petíció a Bizottság által az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK irányelv szerinti
kötelezettségeknek való állítólagos meg nem felelésről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója sérelmezi, hogy a Bizottság nem tette lehetővé, hogy hozzáférjen több 
olyan dokumentumhoz, amelyekre egy írországi jogi üggyel kapcsolatban lett volna szüksége.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2003. november 28-án. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott válasz.

A TÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A petíció benyújtója ügyvéd. Az általa képviselt Persona Digital Telephony Ltd konzorcium 
1995-ben megpályázta a második írországi GSM mobilszolgáltatói engedélyt. A petíció 
benyújtója 2002. május 13-án írásban kereste meg a Bizottság Versenypolitikai
Főigazgatóságát, és hozzáférést kért a következőkhöz:

„Azon dokumentumokhoz, amelyek minden olyan kapcsolatfelvételre vonatkoznak, amely az 
1995. április 1. és 1995. augusztus 4. közötti időszakban, egyrészről a Bizottság, másrészről 
az ír kormány, az ír közlekedési, energiaügyi és távközlési minisztérium, a projekt team 
(meghatározását lásd alább) vagy a tanácsadók (meghatározását lásd alább) vagy bármely 
más személy között jött létre a második írországi GSM mobilszolgáltatói engedély javasolt
odaítélésével, és különösen az ajánlatok benyújtására vonatkozó eredeti határidő (1995. 
június 30.) meghosszabbításával és a folyamat úgynevezett „aukciós” elemével és/vagy a 
javasolt licencdíj korlátozásával kapcsolatban.”
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Ugyanezen a napon, a petíció benyújtója írásban fordult a Bizottság Főtitkárságához; csatolta 
a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósághoz írt levelének másolatát, és kifejtette, hogy az a 
levél a 1049/2001/EK rendelet értelmében dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó 
hivatalos kérelem. 

A Versenypolitikai Főigazgatóság 2002. június 26-án kelt válaszában három idevonatkozó 
dokumentumot nevezett meg, amelyekhez a hozzáférés nem volt lehetséges, mivel a 
dokumentumok közzététele gátolná annak a vizsgálóbizottságnak a munkáját, amelyet azzal a 
céllal hoztak létre Írországban, hogy a második GSM mobilszolgáltatói engedély az ESAT 
Digifone-nak történő odaítélése körülményeit kivizsgálja.

A petíció benyújtója 2002. július 12-én ismét benyújtotta a dokumentumokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó kérelmét, arra kérve a főtitkárt, hogy vizsgálja felül a 
Versenypolitikai Főigazgató álláspontját. Mivel a kérelem olyan elvi kérdéseket vetett föl, 
amelyek kapcsolódtak az 1049/2001/EK rendelet alóli mentességek alkalmazásához, amelyek
abban az időben éppen felülvizsgálat tárgyát képezték, a Bizottság úgy határozott, hogy nem 
hoz addig végleges döntést, amíg ezek a kérdések nem tisztázódnak. A petíció benyújtója 
2002 folyamán több ideiglenes tájékoztató levelet kapott. Utolsó levelében a Főtitkárság arról 
tájékoztatta a petíció benyújtóját, hogy az, hogy a Bizottság nem válaszolt neki az
1049/2001/EK rendeletben megszabott határidőn belül, jogi szempontból elutasító válasznak 
minősül, ezért a petíció benyújtójának jogában áll az Elsőfokú Bírósághoz fordulni.

A petíció benyújtója 2003. március 23-án és április 1-jén ismét írásban fordult a 
Főtitkársághoz, és azt kérte a Bizottságtól, hogy erősítse meg, hogy szándékában áll-e
engedélyezni hozzáférési kérelmét. A petíció benyújtója második levelében ismételten 
benyújtotta az ugyanazon dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmét, és 
közölte, hogy ügyfele arra utasította, hogy a határidő lejárta után haladéktalanul indítson 
bírósági eljárást a Bizottság ellen. 2003. április 30-án a petíció benyújtója hivatalosan 
megerősítette április 1-jén kelt újbóli kérelmét.

2003. április 1-jén a petíció benyújtója írásban fordult David Byrne biztoshoz és Pat Coxhoz, 
az Európai Parlament elnökéhez is, sérelmezve azt, ahogyan a Bizottság kérelmét addig 
kezelte. Az utóbbi levél szolgál a jelen petíció alapjául.

A Bizottság 2003. május 19-én válaszolt. A köztes időben iránymutatásokat fogadtak el a 
jogsértési eljárásokkal kapcsolatos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre 
vonatkozólag. A petíció benyújtójának kérelmét ezen iránymutatások fényében értékelték.
Továbbá, a kérelem körét kibővítették, és összesen 19 vonatkozó dokumentumot bíráltak el.

Határozatában a Bizottság:

o kilenc dokumentumot közzétett;
o a rendelet 4. cikkének (5) bekezdése értelmében megtagadta a hozzáférést két olyan 

dokumentumhoz, amely az ír hatóságoktól származott, mivel a hatóságok azok közzé 
nem tételét kérték a Bizottságtól;
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o a rendelet 4. cikke (2) bekezdésének 2. francia bekezdése értelmében – a független 
jogi tanácsadásra vonatkozó rendelkezés védelme céljából – megtagadta a hozzáférést 
két jogi véleményhez;

o megtagadta a hozzáférést hat belső irathoz és utasításokat tartalmazó jegyzethez, 
amelyek a vizsgálat során készültek, annak a bizottsági döntésnek az előkészítése 
során, hogy kezdeményezzen-e a Bizottság jogsértési eljárást; ez az elutasító határozat
a rendelet 4. cikk (3) bekezdése második albekezdésén alapult.

2003. május 21-én a petíció benyújtója nyugtázta, hogy megkapta a főtitkár 2003. május 19-
én kelt levelét, és jelezte, hogy alaposan tanulmányozni fogja azt. Ez az utolsó levél, amely a 
petíció benyújtójától érkezett. 

A PETÍCIÓ BENYÚJTÓJA ÁLTAL TETT PANASZ LÉNYEGE

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Bizottság nem tett eleget az 1049/2001/EK rendelet
szerinti kötelezettségének, amikor a petíció benyújtója által kérelmezett hozzáférést 
megtagadta vagy a hozzáférés megtagadásra nem adott magyarázatot.

A BIZOTTSÁG MEGJEGYZÉSEI 

A petíció benyújtójának Cox elnökhöz írt, 2003. április 1-jén kelt levele megelőzi a 
Bizottságnak a kérelmére vonatkozó végleges válaszát. Panasza csupán arra vonatkozik, hogy 
a Bizottság nem foglalt állást véglegesen kérelme ügyében.
Mivel a Bizottság 2003. május 19-én tudatta a petíció benyújtójával végső álláspontját, a 
panasz okafogyottá vált. A Bizottság azonban elismeri, hogy túllépett az 1049/2001/EK 
rendelet által szabott határidőn.
A petíció benyújtója 2003. május 21-én megerősítette, hogy megkapta a Bizottság 2003. 
május 19-én kelt levelét, és közölte, hogy alaposan tanulmányozni fogja azt. Ha kifogásolni 
akarta a Bizottság azon döntését, hogy nem engedélyezi számára a hozzáférést minden 
igényelt dokumentumhoz, eljárást kezdeményezhetett volna az Elsőfokú Bíróságon vagy 
panaszt tehetett volna az európai ombudsmannál. A Bizottság levele egyértelműen felhívja a 
figyelmét ezekre a jogorvoslati eszközökre.
Mivel a petíció benyújtója nem kifogásolta a 2003. május 19-i határozatot, feltételezhető, 
hogy elégedett annak tartalmával. 

KÖVETKEZTETÉSEK

A Bizottság sajnálja, hogy a jogsértési eljárásokkal kapcsolatos dokumentumokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó politikájának felülvizsgálata miatt nem az 1049/2001 rendeletben 
megszabott határidőn belül válaszolt a petíció benyújtójának.

Mindazonáltal, a petíció időközben okafogyottá vált, mivel a Bizottság eljuttatta a petíció 
benyújtójához végleges válaszát, és a petíció benyújtója nem élt a rendelkezésre álló 
jogorvoslati eszközökkel.
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