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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 458/2003, ingediend door Gerald Moloney (Ierse nationaliteit) namens
“G.J. Moloney Solicitors”, over de vermeende niet-naleving door de Commissie van 
haar verplichtingen ingevolge Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over het feit dat de Commissie zijn verzoek heeft afgewezen om toegang te 
krijgen tot een aantal documenten die hij nodig heeft in verband met een in Ierland gevoerde 
rechtszaak.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2003. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007.

SAMENVATTING VAN DE FEITEN

Indiener is een jurist die Persona Digital Telephony Ltd vertegenwoordigt, een consortium dat 
in 1995 heeft ingeschreven op de tweede gsm-licentie voor mobiele telefonie in Ierland. Op
13 mei 2002 schreef indiener een brief aan het directoraat-generaal Concurrentie van de 
Commissie met het verzoek inzage te krijgen in:

“Alle documenten die betrekking hebben tot of verslag doen van enig contact in de periode 
tussen 1 april 1995 en 4 augustus 1995 tussen de Commissie enerzijds en de Ierse regering, 
het ministerie van Transport, energie en communicatie in Ierland, het projectteam (zoals 
hieronder gedefinieerd) of de adviseurs (zoals hieronder gedefinieerd) of enige andere
persoon anderzijds, met betrekking tot de voorgenomen toekenning van de tweede 



PE 386.610 2/4 CM\660006NL.doc

NL

gsm-licentie voor mobiele telefonie in Ierland en in het bijzonder het uitstel van de 
oorspronkelijke datum voor het uitbrengen van biedingen (30 juni 1995) en het zogenoemde
‘veilingelement’ van de procedure en/of het beperken van de voorgestelde
licentievergoeding.”

Op dezelfde datum schreef indiener een brief aan het Secretariaat-generaal van de Commissie, 
met daarbij een kopie van zijn brief aan het directoraat-generaal Concurrentie, waarin hij 
stelde dat deze brief een formeel verzoek vormde tot inzage in documenten op grond van
Verordening (EG) nr. 1049/2001.

In zijn antwoord van 26 juni 2002 noemde het directoraat-generaal Concurrentie drie
relevante documenten waarin inzage werd geweigerd, aangezien openbaarmaking ervan het 
onderzoek van het onderzoekstribunaal dat in Ierland was opgericht om inzicht te krijgen in 
de omstandigheden rond de toekenning van de tweede gsm-licentie aan ESAT Digifone zou 
ondermijnen.

Indiener diende op 12 juli 2002 een confirmatief verzoek in tot inzage in de documenten, 
waarin hij het Secretariaat-generaal verzocht het standpunt van het directoraat-generaal 
Concurrentie te herzien. Gezien het feit dat dit verzoek principiële vragen opriep met 
betrekking tot de toepassing van uitzonderingen op grond van Verordening 1049/2001, die op 
dat moment werden geëvalueerd, stelde de Commissie een definitieve beslissing uit tot deze 
kwesties waren afgehandeld. Indiener werd hierover geïnformeerd middels meerdere
voorlopige antwoorden gedurende het jaar 2002. In zijn laatste brief meldde het
Secretariaat-generaal indiener dat het feit dat de Commissie niet had geantwoord binnen de in 
Verordening 1049/2001 bepaalde tijdslimiet vanuit juridisch oogpunt kon worden beschouwd 
als een negatief antwoord en dat hij gerechtigd was een procedure aan te spannen voor het 
Gerecht van eerste aanleg.

Indiener schreef op 23 maart en 1 april 2003 nogmaals aan het Secretariaat-generaal met het 
verzoek aan de Commissie om te bevestigen of zij al dan niet voornemens was zijn verzoek 
om inzage in te willigen. In de tweede brief diende indiener nieuwe verzoeken in tot inzage in 
dezelfde documenten en kondigde hij aan dat hij van zijn cliënt opdracht had gekregen direct 
na het verlopen van de tijdslimiet een rechtszaak aan te spannen tegen de Commissie. Op
30 april 2003 diende indiener een formeel confirmatief verzoek in met betrekking tot de 
nieuwe verzoeken die waren ingediend op 1 april.

Op 1 april 2003 schreef indiener brieven aan Commissaris David Byrne en aan Pat Cox, de 
Voorzitter van het Europees Parlement, waarin hij zijn beklag deed over de manier waarop de 
Commissie tot dan toe met zijn verzoek was omgegaan. De laatste brief vormt de basis voor 
het verzoekschrift.

De Commissie antwoordde op 19 mei 2003. In de tussentijd waren er richtlijnen aangenomen
aangaande toegang tot documenten die betrekking hebben op inbreukprocedures. Het verzoek 
van indiener was beoordeeld in het licht van deze richtlijnen. Daarnaast was de omvang van 
het verzoek uitgebreid en werden er in totaal 19 relevante documenten bekeken.

In dit besluit heeft de Commissie:
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o inzage gegeven in negen documenten;
o inzage geweigerd in twee documenten die afkomstig waren van de Ierse autoriteiten

op grond van artikel 4, lid 5 van de verordening, aangezien de Ierse autoriteiten de
Commissie hadden verzocht deze documenten niet openbaar te maken;

o inzage geweigerd in twee juridische adviezen op grond van artikel 4, lid 2, 2e streepje 
van de verordening, met het oog op de bescherming van de verstrekking van 
onafhankelijk juridisch advies;

o inzage geweigerd in zes interne memoranda en briefings die zijn opgesteld ten 
behoeve van het onderzoek en ter voorbereiding op het besluit van de Commissie over 
het al dan niet starten van een inbreukprocedure; deze weigering was gebaseerd op 
artikel 4, lid 3, 2e alinea van de verordening.

Op 21 mei 2003 bevestigde indiener de ontvangst van de brief van de Secretaris-generaal van
19 mei 2003 en gaf hij aan deze zorgvuldig te zullen bestuderen. Deze brief is het laatste 
bericht dat van indiener is ontvangen.

ESSENTIE VAN DE KLACHT VAN INDIENER

Indiener is van mening dat de Commissie zich niet heeft gehouden aan haar verplichtingen op 
grond van Verordening 1049/2001 door hem de verzochte inzage te weigeren of door geen 
geldige redenen op te geven voor het afwijzen van zijn verzoek.

OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE

De brief van indiener aan Voorzitter Cox van 1 april 2003 is van eerdere datum dan het 
definitieve antwoord van de Commissie op zijn verzoek tot inzage. Zijn klacht heeft 
hoofdzakelijk betrekking op het feit dat de Commissie geen definitief standpunt heeft 
ingenomen over zijn verzoek.
Aangezien de Commissie op 19 mei 2003 haar definitieve standpunt kenbaar heeft gemaakt 
aan indiener, is de klacht zonder voorwerp geraakt. De Commissie erkent echter dat zij zich 
niet heeft gehouden aan de tijdslimiet die is vastgelegd in Verordening 1049/2001.
Indiener heeft op 21 mei de ontvangst bevestigd van de brief van de Commissie van 
19 mei 2003 en aangekondigd deze zorgvuldig te zullen bestuderen. In het geval dat hij de 
weigering van de Commissie om hem inzage te geven in alle opgevraagde documenten had 
willen aanvechten, had hij een rechtszaak kunnen aanspannen voor het Gerecht van eerste 
aanleg of een klacht kunnen indienen bij de Europese Ombudsman. In de brief van de
Commissie zijn deze beroepmogelijkheden expliciet genoemd.
Aangezien indiener het besluit van 19 mei 2003 niet heeft aangevochten, mag worden 
aangenomen dat hij tevreden is met de inhoud ervan.

CONCLUSIE

Het spijt de Commissie dat zij, als gevolg van een evaluatie van haar beleid aangaande inzage 
in documenten met betrekking tot inbreukprocedures, niet heeft gereageerd op het verzoek 
van indiener binnen de tijdslimiet die is bepaald in Verordening 1049/2001.

Het verzoekschrift is echter in de tussentijd zonder voorwerp geraakt, aangezien de 
Commissie haar definitieve antwoord aan indiener heeft doen toekomen en indiener geen 
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gebruik heeft gemaakt van de beschikbare beroepmogelijkheden.
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