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Lūgumrakstu komiteja

23.03.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 458/2003, ko organizācijas G. J. Moloney Solicitors vārdā iesniedza 
Īrijas valstspiederīgais Gerald Moloney , par to, ka Komisija, iespējams, nav pildījusi 
savas saistības, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Komisija nav izpildījusi viņa pieprasījumu par piekļuvi 
vairākiem dokumentiem, kas bijuši vajadzīgi saistībā ar tiesvedību Īrijā.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2003. gada 28. novembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā.

FAKTU KOPSAVILKUMS

Lūgumraksta iesniedzējs ir juriskonsults, kurš pārstāv uzņēmumu Persona Digital Telephony 
Ltd, konsorciju, kurš Īrijā 1995. gadā iesniedza pieteikumu otrajai GSM mobilo sakaru 
licencei.  2002. gada 13. maijā viņš rakstiski lūdza Komisijas Konkurences 
ģenerāldirektorātam piekļuvi:

„Visiem dokumentiem, kuri attiecas uz visu jebkāda veida saziņu no 1995. gada 1. aprīļa līdz 
1995. gada 4. augustam vai arī kuros ir reģistrēta visa jebkāda veida saziņa no 1995. gada 
1. aprīļa līdz 1995. gada 4. augustam starp Komisiju, no vienas puses, un Īrijas valdību, 
Īrijas Transporta, enerģētikas un sakaru departamentu, projekta grupu (kā minēts turpmāk) 
vai konsultantiem (kā minēts turpmāk), vai arī citām personām, no otras puses, saistībā ar 
ierosinājumu piešķirt otro GSM mobilo sakaru licenci Īrijā un jo īpaši attiecībā uz sākotnējā 
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piedāvājumu iesniegšanas termiņa (1995. gada 30. jūnijā), kā arī tā saucamo procesa 
„izsoles” elementu atlikšanu un/vai maksas par ierosināto licenci noteikšanu.”

Tajā pašā dienā lūgumraksta iesniedzējs Komisijas ģenerālsekretariātam, pievienojot savas 
vēstules Konkurences ģenerāldirektorātam kopiju, rakstiski apgalvoja, ka šajā vēstulē ir 
izteikts oficiāls pieprasījums piekļuvei dokumentiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001. 

Konkurences ģenerāldirektorāts 2002. gada 26. jūnija atbildē norādīja trīs dokumentus, 
kuriem piekļuve tika liegta, jo to publiskošana varētu apdraudēt Īrijā izveidotā Izmeklēšanas 
tribunāla veikto izmeklēšanu, kuras nolūks ir izvērtēt otrās GSM mobilo sakaru operatora 
licences piešķiršanas apstākļus uzņēmumam ESAT Digifone.

Lūgumraksta iesniedzējs 2002. gada 12. jūlijā iesniedza atkārtotu pieteikumu par piekļuvi 
dokumentiem, lūdzot ģenerālsekretariātam pārskatīt Konkurences ģenerāldirektorāta nostāju. 
Tā kā pieteikumā bija skarti jautājumi par izņēmumu piemērošanu saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001, kas tajā laikā tika pārskatīta, Komisija galīgā lēmuma pieņemšanu atlika līdz 
šo jautājumu noskaidrošanai. Par lietas izskatīšanu lūgumraksta iesniedzējs tika vairākkārt 
informēts 2002. gadā. Pēdējā vēstulē ģenerālsekretariāts informēja lūgumraksta iesniedzēju, 
ka no juridiskā viedokļa Komisijas atbildes nesniegšanu Regulā (EK) Nr. 1049/2001 
noteiktajā termiņā var uzskatīt par noraidošu atbildi un ka viņam ir tiesības uzsākt tiesvedību 
Pirmās instances tiesā.

Lūgumraksta iesniedzējs ģenerālsekretariātam vēlreiz rakstīja 2003. gada 23. martā un 
1. aprīlī, lūdzot Komisiju apstiprināt, vai viņam ir vai nav piešķirta prasītā piekļuve 
dokumentiem. Otrajā vēstulē lūgumraksta iesniedzējs no jauna lūdza piešķirt piekļuvi tiem 
pašiem dokumentiem un paziņoja, ka viņa klients viņam uzdevis uzsākt tiesvedību pret 
Komisiju tūliņ pēc termiņa beigām. 2003. gada 30. aprīlī lūgumraksta iesniedzējs atkārtoti 
iesniedza oficiālu lūgumu par 1. aprīlī izteiktajiem lūgumiem.

2003. gada 1. aprīlī lūgumraksta iesniedzējs rakstīja Eiropas Parlamenta komisāram David 
Byrne un priekšsēdētājam Pat Cox, sūdzoties par veidu, kādā Komisija līdz šim ir izskatījusi 
viņa lūgumu. Pēdējā vēstule ir pamats lūgumrakstam.

Komisija atbilde, kas saņemta 2003. gada 19. maijā Vienlaikus tika pieņemtas 
pamatnostādnes par publisku piekļuvi dokumentiem saistībā ar pārkāpumu procedūrām. 
Lūgumraksta iesniedzēja lūgumu novērtēja, ņemot vērā šīs pamatnostādnes. Turklāt 
pieprasījums tika paplašināts, un kopumā tika izskatīti 19 atbilstoši dokumenti.

Ar šo lēmumu Komisija:

o publiskoja deviņus dokumentus;
o liedza piekļuvi diviem dokumentiem, kurus izdevušas Īrijas iestādes saskaņā ar regulas 

4. panta 5. punktu, jo iestādes Komisijai bija lūgušas šos dokumentus nepubliskot;
o liedza piekļuvi diviem juridiskiem atzinumiem saskaņā ar regulas 4. panta 3. punkta 

2. ievilkumu, lai aizsargātu neatkarīgu juridisko konsultāciju sniegšanu;
o liedza piekļuvi sešiem iekšējiem memorandiem un informatīvām piezīmēm, kas 

izdotas izmeklēšanas nolūkā un lai sagatavotu Komisijas lēmumu pat to, vai uzsākt 
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pārkāpumu procedūru; šis atteikumus pamatojās uz regulas 4. panta 3. punkta 
2. apakšpunktu.

2003. gada 21. maijā lūgumraksta iesniedzējs apstiprināja, ka ir saņēmis 2003. gada 19. maija 
ģenerālsekretariāta vēstuli, norādot, ka viņš to rūpīgi izpētīs. Šī vēstule ir pēdējais 
paziņojums, kas saņemts no lūgumraksta iesniedzēja. 

LŪGUMRAKSTA IESNIEDZĒJA SŪDZĪBAS BŪTĪBA

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Komisija nepilda savu pienākumu saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1049/2001, jo nenodrošina prasīto piekļuvi dokumentiem vai nenorāda iemeslus, 
kādēļ šī piekļuve ir liegta.

KOMISIJAS KOMENTĀRI

Lūgumraksta iesniedzēja 2003. gada 1. aprīļa vēstule priekšsēdētājam P. Cox bija nosūtīta 
pirms Komisijas galīgās atbildes uz viņa lūgumu piešķirt piekļuvi dokumentiem. Viņa sūdzība 
ir vienīgi par to, ka Komisija nepieņēma galīgu nostāju par viņa pieprasījumu.
Tā kā Komisija lūgumraksta iesniedzējam savu galīgo nostāju darīja zināmu 2003. gada 
19. maijā, sūdzība zaudēja jēgu. Taču Komisija apzinās, ka tā neievēroja Regulā (EK) 
Nr. 1049/2001 noteikto termiņu.
Lūgumraksta iesniedzējs apstiprināja, ka 2003. gada 19. maija Komisijas vēstuli ir saņēmis 
21. maijā, paziņojot, ka viņš to rūpīgi izpētīs. Gadījumā, ja viņš vēlētos apstrīdēt Komisijas 
atteikumu piešķirt viņam piekļuvi visiem prasītajiem dokumentiem, viņš būtu uzsācis 
tiesvedību Pirmās Instances tiesā vai iesniedzis sūdzību Eiropas ombudam. Komisijas vēstulē 
skaidri minēti šie pārsūdzības veidi.
Tā kā lūgumraksta iesniedzējs nemēģināja apstrīdēt 2003. gada 19. maija lēmumu, var 
pieņemt, ka viņš ar to ir apmierināts. 

SECINĀJUMS

Komisija pauž nožēlu, ka sakarā ar tās politikas pārskatīšanu attiecībā uz piekļuvi 
dokumentiem, kas saistīti ar pārkāpumu procedūrām, tā uz lūgumraksta iesniedzējā lūgumu 
neatbildēja Regulā (EK) Nr. 1049/2001 noteiktajā termiņā.

Taču lūgumraksts tajā pašā laikā zaudēja jēgu, jo Komisija lūgumraksta iesniedzējam sniedza 
galīgo atbildi un lūgumraksta iesniedzējs neizmantoja pieejamos pārsūdzības līdzekļus.
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