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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 458/2003, którą złożył Gerald Moloney (Irlandia), w imieniu G.J. Moloney 
Solicitors, w sprawie domniemanego niewykonania przez Komisję obowiązków 
wynikających z dyrektywy (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że Komisja nie spełniła jego wniosku o udostępnienie szeregu 
dokumentów, których potrzebował w związku ze sprawą sądową w Irlandii.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 28 listopada 2003 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

STRESZCZENIE FAKTÓW

Składający petycję jest radcą prawnym reprezentującym spółkę Persona Digital Telephony 
Ltd - konsorcjum, które złożyło w 1995 r. wniosek o udzielenie drugiej koncesji na 
działalność operatora telefonii komórkowej GSM w Irlandii. W dniu 13 maja 2002 r. zwrócił 
się on listownie do Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Konkurencji z prośbą o dostęp do:

„wszystkich dokumentów dotyczących lub odnotowujących jakikolwiek kontakt bądź wszystkie 
kontakty z okresu od 1 kwietnia 1995 r. do 4 sierpnia 1995 r. pomiędzy Komisją, z jednej 
strony, a rządem Irlandii, ministerstwem transportu, energii i komunikacji w Irlandii, 
zespołem projektowym (określonym poniżej) lub konsultantami (określonymi poniżej), lub 
jakąkolwiek inną osobą, z drugiej strony, w sprawie proponowanego udzielenia drugiej 
koncesji na działalność operatora telefonii komórkowej GSM w Irlandii, a w szczególności 
przesunięcia pierwotnej daty składania ofert (30 czerwca 1995 r.), a także tzw. elementu 
„aukcyjnego” procedury lub ograniczenia proponowanej koncesji FEE.”
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W tym samym dniu składający petycję zwrócił się listownie do Sekretariatu Generalnego 
Komisji załączając kopię swojego pisma do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, 
stwierdzając, że pismo to stanowi formalny wniosek o udostępnienie dokumentów na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. 

W odpowiedzi z dnia 26 czerwca 2002 r. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji wskazała trzy 
związane z tą sprawą dokumenty, które nie zostały udostępnione, ponieważ ich ujawnienie 
podważyłoby śledztwo prowadzone przez Trybunał dochodzeniowy powołany w Irlandii w 
celu zbadania okoliczności przyznania drugiej koncesji GSM spółce ESAT Digifone.

Składający petycję złożył ponowny wniosek o udostępnienie dokumentów w dniu 12 lipca 
2002 r., zwracając się do Sekretarza Generalnego o przegląd stanowiska Dyrektora 
Generalnego ds. Konkurencji. W związku z tym, że wniosek poruszał kwestie zasadnicze 
dotyczące zastosowania odstępstw na mocy rozporządzenia 1049/2001, które podlegały 
wówczas procedurze przeglądu, Komisja przesunęła termin wydania ostatecznej decyzji do 
czasu ich rozstrzygnięcia. W 2002 r. składający petycję otrzymał kilka pism z ogólną 
odpowiedzią. W swoim ostatnim piśmie Sekretariat Generalny poinformował składającego 
petycję o tym, że z prawnego punktu widzenia nieudzielanie przez Komisję odpowiedzi w 
przewidzianym terminie określonym w rozporządzeniu 1049/2001 należało uznać za 
odpowiedz odmowną oraz że był on uprawniony do wniesienia sprawy do Sądu Pierwszej 
Instancji.

W dniu 23 marca i 1 kwietnia 2003 r. składający petycję zwrócił się ponownie do Sekretariatu 
Generalnego na piśmie, prosząc Komisję o potwierdzenie, czy zamierza przyjąć jego wniosek 
udostępnienie dokumentów. W drugim piśmie składający petycję na nowo wniósł o 
udostępnienie tych samych dokumentów i oświadczył, że klient, którego reprezentował 
zwrócił się do niego o wniesienie sprawy przeciwko Komisji niezwłocznie po upływie 
terminu. W dniu 30 kwietnia 2003 r. składający petycję złożył formalny wniosek 
potwierdzający nowe pozycje, o których udostępnienie wystąpił w piśmie z dnia 1 kwietnia.

W dniu 1 kwietnia 2003 r. składający petycję przesłał pismo do komisarza Davida Byrne`a i 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Pata Coxa, skarżąc się na sposób, w jaki 
Komisja traktowała do tej pory jego wniosek. Pismo to stanowi podstawę niniejszej petycji.

Komisja odpowiedziała w dniu 19 maja 2003 r. W międzyczasie przyjęte zostały wytyczne w 
sprawie publicznego dostępu do dokumentów dotyczących postępowań w sprawie o 
naruszenie przepisów. Wniosek składającego petycję został rozpatrzony w świetle 
powyższych wytycznych. Ponadto zakres wniosku został rozszerzony i uwzględniono w 
sumie 19 odnośnych dokumentów.

Decyzją tą Komisja:

o udostępniła dziewięć dokumentów;
o odmówiła udostępnienia dwóch dokumentów pochodzących od irlandzkich władz 

zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia, w związku ze zwróceniem się przez władze do 
Komisji o ich nieujawnianie;
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o odmówiła udostępnienia dwóch opinii prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2 paragraf drugi 
rozporządzenia, w celu ochrony niezależności porady prawnej;

o odmówiła dostępu do sześciu wewnętrznych notatek służbowych i informacji 
sporządzonych na potrzeby śledztwa oraz w ramach przygotowania do wydania przez 
Komisji decyzji o ewentualnym wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia 
przepisów; odmowa ta została oparta na art. 4 ust. 3 podpunkt drugi rozporządzenia.

W dniu 21 maja 2003 r. składający petycję potwierdził odbiór pisma Sekretarza Generalnego 
z 19 maja 2003 r. zaznaczając, że chciałby zapoznać się dokładnie z jego treścią. Pismo to jest 
ostatnią wiadomością otrzymaną od składającego petycję. 

PODSTAWA SKARGI SKŁADAJĄCEGO PETYCJĘ 

Składający petycję twierdzi, że Komisja naruszyła swoje obowiązki wynikające z 
rozporządzenia 1049/2001 nieudzielając mu dostępu do dokumentów, o który wnioskował lub 
niepodając przyczyn odmowy ich udostępnienia.

UWAGI KOMISJI

Pismo składającego petycję do przewodniczącego P. Coxa z dnia 1 kwietnia 2003 r. 
poprzedziło ostateczną odpowiedź Komisji w sprawie wniosku o udostępnienie dokumentów. 
Skarga dotyczy jedynie niezajęcia przez Komisję ostatecznego stanowiska w sprawie wniosku 
składającego petycję.

W związku z poinformowaniem składającego petycję przez Komisję o jej ostatecznym 
stanowisku w dniu 19 maja 2003 r., skarga składającego petycję stała się bezzasadna. 
Komisja przyznaje jednak, że nie przestrzegała terminów określonych w rozporządzeniu 
1049/2001.

Składający petycję potwierdził odbiór pisma Komisji z dnia 19 maja 2003 r. w dniu 21 maja 
2003 r., informując, że zapozna się dokładnie z jego treścią. W przypadku, gdyby chciał 
zakwestionować odmowę Komisji dotyczącą udostępnienia mu wszystkich wymienionych we 
wniosku dokumentów, mógłby wnieść pozew do Sądu Pierwszej Instancji lub złożyć skargę 
do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Pismo Komisji wyraźnie wymieniało 
obydwa powyższe środki odwoławcze.

W związku z tym, że składający petycję nie odwołał się od decyzji z dnia 19 maja 2003 r., 
można uznać, że jej treść go zadowala. 

WNIOSKI

Komisja wyraża ubolewanie z faktu, że z powodu przeglądu jej polityki dotyczącej dostępu
do dokumentów dotyczących postępowań w sprawie o naruszenie przepisów, nie 
odpowiedziała na wniosek składającego petycję w terminie określonym w rozporządzeniu 
1049/2001.

Skarga składającego petycję stała się jednak w międzyczasie bezzasadna, ponieważ Komisja 
udzieliła mu ostatecznej odpowiedzi, a składający petycję nie skorzystał z przysługujących 



PE 386.610v01-00 4/4 CM\660006PL.doc

PL

mu środków odwoławczych.


