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Kumitat għall-Petizzjonijiet

23.3.2007AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 458/2003, minn Gerald Moloney (Irlandiż) f’isem G.J. Moloney Solicitors, 
dwar allegat nuqqas mill-Kummissjoni biex tikkonforma ma’ l-obbligazzjonijiet tagħha 
skond id-Direttiva (KE) Nru. 1049/2001 dwar aċċess pubbliku għall-Parlament 
Ewropew, għall-Kunsill u għad-dokumenti tal-Kummissjoni. 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li rressaq il-petizzjoni jilmenta li l-Kummissjoni naqset milli tissodisfa t-talba tiegħu 
għall-aċċess għal għadd ta’ dokumenti meħtieġa b’konnessjoni ma’ każ legali fl-Irlanda. 

2. Ammissibbilità

Dikjarata ammissibbli  fit-28 ta’ Novembru 2003. Mitlub tagħrif mill-Kummissjoni skond 
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, waslet nhar it-23 ta’ Marzu 2007.

SOMMARJU TAL-FATTI

Dak li ressaq il-petizzjoni huwa avukat li qed jirrappreżenta lill-Persona Digital Telephony 
Ltd, konsorzju li applika għat-tieni Liċenzja għat-Telefon Ċellulari GSM fl-Irlanda fl-1995. 
Fit-13 ta’ Mejju 2002, huwa kiteb lid-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni fi ħdan il-
Kummissjoni fejn talab aċċess għad-: 

'Dokumenti kollha li għandhom x’jaqsmu ma’ jew li għandhom rekord ta’ xi kuntatt  u kull 
kuntatt li sar bejn l-1 t’April 1995 u l-4 t’Awwissu 1995, bejn il-Kummissjoni fuq naħa u l-
Gvern Irlandiż, id-dipartiment tat-Trasport, l-Enerġija u l-Komunikazzjonijiet fl-Irlanda, t-
tim tal-Proġett (kif definit hawn isfel) jew il-konsulenti (kif definiti hawn isfel), jew kwalunkwe 
persuna oħra, fuq in-naħa l-oħra, li għandhom x’jaqsmu mal-għoti propost tat-tieni Liċenzja 
għat-Telefon Ċellulari GSM fl-Irlanda u, b’mod partikolari, l-posponiment tad-data oriġinali 
tas-sottomissjoni ta’ l-offerti (30 ta’ Ġunju 1995) u l-hekk imsejjaħ element ta’ “Rkant” tal-
proċess u/jew l-ogħla limitu tal-ĦLAS propost tal-Liċenzja.’     

Fl-istess data, dak li ressaq il-petizzjoni kiteb lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni, fejn 
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hemeż kopja ta’ l-ittra lid-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni u ddikjara li din l-ittra 
rrappreżentat talba formali għall-aċċess għal dokumenti skond ir-regolament (KE) Nru. 
1049/2001. 

Fit-tweġiba tiegħu tas-26 ta’ Ġunju 2002, id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni 
identifika tliet dokumenti rilevanti li għalihom l-aċċess kien miċħud billi l-kxif tagħhom kien 
itellef l-investigazzjonijiet tat-Tribunal ta’ Investigazzjoni mwaqqaf fl-Irlanda bl-għan li jiġu 
eżaminati ċ-ċirkustanzi tal-konċessjoni tat-tieni liċenzja GSM lill-ESAT Digifone.     

Dak li ressaq il-petizzjoni ssottometta talba għall-konferma għall-aċċess għad-dokumenti nhar 
it-12 ta’ Lulju 2002, fejn talab lis-Segretarju Ġenerali biex jirrevedi l-pożizzjoni tad-Direttur 
Ġenerali għall-Kompetizzjoni. Billi t-talba qajmet kwistjonijiet ta’ prinċipju dwar l-
applikazzjoni ta’ l-eċċezzjonijiet skond ir-Regolament 1049/2001, li kienu qed jiġu riveduti 
f’dak iż-żmien, il-Kummissjoni pposponiet deċiżjoni finali sakemm dawn il-kwistjonijiet 
ikunu solvuti. Dak li ressaq il-petizzjon kien infurmat b’diversi risposti awtorevoli matul l-
2002. Fl-aħħar ittra tiegħu, is-Segretarjat Ġenerali informa lil dak li ressaq il-petizzjoni li 
mill-aspett legali, in-nuqqas tal-Kummissjoni biex twieġeb fil-limitu taż-żmien stipulat fir-
Regolament 1049/2001 kellu jiġi kkunsidrat bħala risposta negattiva u li hu kien intitolat li 
jġib il-proċeduri quddiem il-Qorti tal-Prima Istanza. 

Dak li ressaq il-petizzjoni reġa’ kiteb lis-Segretarjat Ġenerali nhar it-23 ta’ Marzu u l-1 
t’April 2003, fejn talab lill-Kummissjoni biex tikkonferma jekk kellhiex il-ħsieb jew le li 
tilqa’ t-talba tiegħu għall-aċċess. Fit-tieni ittra, dak li ressaq il-petizzjoni għamel talbiet ġodda 
għall-aċċess ta’ l-istess dokumenti u ħabbar li ngħata struzzjonijiet mill-klijent tiegħu biex 
jibda proċeduri legali kontra l-Kummissjoni immedjatament ma’ l-iskadenza tal-limitu taż-
żmien. Fit-30 t’April 2003, dak li ressaq il-petizzjoni għamel talba formali għall-konferma 
dwar it-talbiet il-ġodda magħmula fl-1 t’April.   

Fl-1 t’April 2003, dak li ressaq il-petizzjoni kiteb lill-Kummissarju David Byrne u lill-
President tal-Parlament Ewropew Pat Cox, fejn ilmenta fuq il-mod li bih il-Kummissjoni 
ttrattat it-talba tiegħu sa dak iż-żmien. L-aħħar ittra tifforma l-bażi għall-petizzjoni.   

Il-Kummissjoni wieġbet fid-19 ta’ Mejju 2003. Sadanittant, ġew adottati linji gwida dwar l-
aċċess pubbliku għad-dokumenti relatati ma’ proċeduri dwar ksur ta’ regolament. It-talba ta’ 
dak li ressaq il-petizzjoni kienet evalwata fid-dawl ta’ dawn il-linji gwida. Iżjed minn hekk, l-
iskop tat-talba ġie estiż u ġie kkunsidrat in-numru totali ta’ 19-il dokument rilevanti.  

F’din id-deċiżjoni, l-Kummissjoni:

o irrivelat disa’ dokumenti;
o ċaħdet l-aċċess għal żewġ dokumenti li oriġinaw mill-awtoritajiet Irlandiżi 

b’konformità ma’ Artikolu 4(5) tar-Regolament billi l-awtoritajiet talbu lill-
Kummissjoni biex ma tirrivelahomx;

o ċaħdet l-aċċess għal żewġ opinjonijiet legali konformi ma’ Artikolu 4(2), it-tieni 
indentatura tar-regolament, bl-għan li tipproteġi l-forniment ta’ parir legali 
indipendenti;

o ċaħdet l-aċċess għal sitt memoranda interni u noti ta’ istruzzjonijiet magħmula għal 
skop ta’ investigazzjoni u bi tħejjija għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar jekk tagħtix 
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bidu għal proċeduri ta’ ksur ta’ regolament; dan ir-rifjut kien ibbażat fuq Artikolu  
4(3), it-tieni subparagrafu tar-Regolament.

Fil-21 ta’ Mejju 2003, dak li ressaq il-petizzjoni rrikonoxxa l-wasla ta’ l-ittra tad-19 ta’ Mejju 
2003 tas-Segretarjat Ġenerali, fejn indika li kien ser jistudjaha bir-reqqa. Din l-ittra hi l-aħħar 
komunikazzjoni li waslet mingħand dak li ressaq il-petizzjoni.  

IS-SUSTANZA TA’ L-ILMENT TA’ DAK LI RESSAQ IL-PETIZZJONI

Dak li ressaq il-petizzjoni jisħaq li l-Kummissjoni ma kinitx konformi ma’ l-obbligazzjonijiet 
tagħha skond ir-Regolament 1049/2001 billi naqset li tikkonċedilu l-aċċess mitlub jew li 
tistqarr ir-raġunijiet għaċ-ċaħda ta’ dan l-aċċess. 

IL-KUMMENTI TAL-KUMMISSJONI

L-ittra ta’ dak li ressaq il-petizzjoni tal-1 t’April lill-President Cox ġiet qabel ir-risposta finali 
tal-Kummissjoni dwar it-talba tiegħu għall-aċċess. L-ilment tiegħu jikkonċerna biss in-nuqqas 
tal-Kummissjoni milli tieħu pożizzjoni finali dwar it-talba tiegħu.    
Billi l-Kummissjoni pprovdiet lil dak li ressaq il-petizzjoni l-pożizzjoni finali tagħha nhar id-
19 ta’ Mejju 2003, l-ilment tilef l-iskop tiegħu. Madankollu l-Kummissjoni tirrikonoxxi li ma 
żammitx mal-limiti taż-żmien stipulati fir-Regolament 1049/2001.
Dak li ressaq il-petizzjoni rrikonoxxa li rċieva l-ittra tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Mejju 2003, 
fil-21 ta’ Mejju, fejn ħabbar li kien ser jistudjaha sew. Fil-każ li ried jisfida ir-rifjut tal-
Kummissjoni milli tikkonċedilu aċċess għad-dokumenti mitluba, huwa seta’ beda proċeduri 
quddiem il-Qorti tal-Prima Istanza jew irreġistra lment mal-Ombudsman Ewropew. L-Ittra 
tal-Kummissjoni ssemmi b’mod espliċitu dawn il-mezzi ta’ riparazzjoni. 
Billi dak li ressaq il-petizzjoni ma sfidax id-deċiżjoni tad-19 ta’ Mejju 2003, wieħed jista’ 
jassumi li hu sodisfatt bil-kontenut tagħha.  

KONKLUŻJONI

Il-Kummissjoni jiddispjaċiha li, minħabba reviżjoni tal-politika tagħha dwar l-aċċess għad-
dokumenti relatati ma’ proċeduri ta’ ksur ta’ regolamenti, ma weġbitx għat-talba ta’ dak li 
ressaq il-petizzjoni fil-limiti taż-żmien stipulati fir-Regolament 1049/2001.

Madankollu, l-petizzjoni tilfet sadanittant bla skop billi l-Kummissjoni pprovdiet lil dak li 
ressaq il-petizzjoni t-tweġiba finali tagħha u hu m’għamilx użu mill-mezzi ta’ riparazzjoni 
disponibbli. 


