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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia  458/2003, prezentată de Gerald Moloney (de naţionalitate irlandeză), în numele 
G.J. Moloney Solicitors, privind pretinsa neîndeplinire de către Comisie a obligaţiilor 
stipulate în Directiva 2001/1049/CE privind accesul publicului la documentele elaborate 
de Parlamentul European, Consiliul şi Comisia Europeană

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă nesoluţionarea de către Comisie a cererii sale de acces la un număr de 
documente necesare în legătură cu o speţă din Irlanda.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 28 noiembrie 2003. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 martie 2007

REZUMATUL FAPTELOR

Petiţionarul este avocat şi reprezentantul legal al Persona Digital Telephony Ltd, un consorţiu 
care în 1995 a solicitat a doua licenţă de telefonie mobilă în standardul GSM în Irlanda.  Pe 13 
mai 2002, petiţionarul a adresat Direcţiei Generale Concurenţă o cerere scrisă prin care 
solicita acces la:

„Toate documentele care au legătură cu sau înregistrează orice fel de contact produs între 1 
aprilie 1995 şi 4 august 1995 între Comisie, pe de o parte, şi Guvernul Irlandei, Ministerul 
Transporturilor, Energiei şi Comunicaţiilor din Irlanda, echipa din proiect (conform 
definiţiei de mai jos) sau consultanţii (conform definiţiei de mai jos), sau orice altă persoană, 
pe de altă parte, cu privire la propunerea de acordare a celei de-a doua licenţe de telefonie 
mobilă în standardul GSM în Irlanda şi în special la amânarea datei iniţiale stabilite pentru 
depunerea ofertelor (30 iunie 1995), la aşa-numitul element «de licitaţie» al procesului şi/sau 
stabilirea cuantumului maxim al unei TAXE de licenţiere propuse.”
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La aceeaşi dată, petiţionarul a trimis Secretariatului General al Comisiei o scrisoare însoţită de 
o copie a scrisorii către Direcţia Generală Concurenţă, prin care declara că această scrisoare 
reprezintă o cerere oficială de acces la documente conform Regulamentului (CE) nr. 
1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului. 

În răspunsul său din 26 iunie 2002, Direcţia Generală Concurenţă a identificat trei documente 
relevante la care accesul era interzis, deoarece dezvăluirea conţinutului lor ar fi subminat 
investigaţiile Tribunalului de Anchetă instituit în Irlanda cu scopul de a analiza circumstanţele 
în care cea de-a doua licenţă GSM a fost acordată către ESAT Digifone.

În 12 iulie 2002, petiţionarul a depus o cerere de confirmare privind accesul la documente, 
solicitând Secretarului General să revizuiască poziţia exprimată de directorul general al 
Direcţiei Generale Concurenţă. Întrucât cererea ridica probleme de principiu privitoare la 
aplicarea excepţiilor în conformitate cu Regulamentul nr. 1049/2001, care erau în curs de 
revizuire la data respectivă, Comisia a amânat decizia finală până la rezolvarea acestor 
chestiuni de principiu. Petiţionarul a fost informat prin mai multe răspunsuri provizorii în 
cursul anului 2002. În ultima sa scrisoare, Secretariatul General l-a informat pe petiţionar că, 
din punct de vedere juridic, lipsa unui răspuns din partea Comisiei în limita de timp stabilită 
prin Regulamentul 1049/2001 se consideră a fi un răspuns negativ şi că petiţionarul este în 
drept să intenteze proces la Tribunalul de Primă Instanţă.

În 23 martie şi 1 aprilie 2003, petiţionarul s-a adresat din nou în scris Secretariatului General, 
solicitând Comisiei să confirme dacă intenţionează sau nu să îi acorde accesul la documente. 
În cea de-a doua scrisoare, petiţionarul a formulat din nou cerere de acces la aceleaşi 
documente şi a informat că este autorizat de clientul său să acţioneze Comisia în justiţie 
imediat după expirarea limitei de timp. În 30 aprilie 2003, petiţionarul a depus o cerere 
oficială de confirmare privitoare la noile cereri formulate în 1 aprilie.

În 1 aprilie 2003, petiţionarul a scris comisarului David Byrne şi preşedintelui Parlamentului 
European, Pat Cox, spre a se plânge de modul în care Comisia tratase cererea lui până la 
momentul respectiv. Această ultimă scrisoare constituie temeiul petiţiei.

Comisia a răspuns în 19 mai 2003. Între timp fuseseră adoptate orientări cu privire la accesul 
publicului la documentele referitoare la acţiunile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de 
drept comunitar. Cererea petiţionarului fusese evaluată în lumina acestor orientări. În plus, 
fusese extins obiectul cererii, fiind avut în vedere un total de 19 documente relevante.

În această decizie, Comisia:

o a permis accesul la nouă documente;
o a refuzat accesul la două documente emise de autorităţile irlandeze, conform 

articolului 4 alineatul (5) din Regulament, deoarece autorităţile ceruseră Comisiei să 
nu permită accesul;

o a refuzat accesul la două opinii juridice, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) a 
doua liniuţă din Regulament, cu scopul de a proteja furnizarea de consiliere juridică 
independentă;
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o a refuzat accesul la şase memorandumuri şi note informative de uz intern care 
serviseră pentru scopurile anchetei şi drept documente pregătitoare pentru decizia 
Comisiei de a declanşa acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de drept 
comunitar; acest refuz a fost întemeiat pe articolul 4 alineatul (3) paragraful al doilea 
din Regulament.

În 21 mai 2003, petiţionarul a confirmat primirea scrisorii din 19 mai 2003 a secretarului 
general şi a declarat că o va analiza cu atenţie. Această scrisoare reprezintă ultima comunicare 
primită din partea petiţionarului. 

PLÂNGEREA

Petiţionarul reclamă neîndeplinirea de către Comisie a obligaţiilor ce-i revin conform 
Regulamentului 1049/2001, prin aceea că petiţionarului nu i s-a acordat accesul cerut şi nu i s-
au precizat motivele pentru refuz.

COMENTARIILE COMISIEI

Scrisoarea adresată de petiţionar în 1 aprilie 2003 preşedintelui Cox este datată înaintea 
răspunsului final dat de Comisie la cererea lui de acces. Plângerea petiţionarului se referă doar 
la absenţa unui răspuns final din partea Comisiei cu privire la cererea lui.
Deoarece Comisia a transmis petiţionarului decizia sa finală în 19 mai 2003, plângerea a 
devenit lipsită de obiect. Totuşi, Comisia recunoaşte că nu a respectat termenele stabilite în 
Regulamentul 1049/2001.
În 21 mai 2003, petiţionarul a confirmat primirea scrisorii din 19 mai 2003 a Comisiei şi a 
declarat că o va analiza cu atenţie. În cazul în care ar fi dorit să conteste refuzul Comisiei de 
a-i acorda acces la toate documentele solicitate, ar fi putut să intenteze acţiune la Tribunalul 
de Primă Instanţă sau să depună o plângere la Ombudsmanul European. Aceste căi de recurs 
sunt menţionate explicit în scrisoarea Comisiei.
Deoarece petiţionarul nu a contestat decizia din 19 mai 2003, se poate considera că este 
satisfăcut de conţinutul acesteia. 

CONCLUZIE

Comisia regretă că, din cauza unei revizuiri a politicii sale privitoare la accesul la orice 
documente referitoare la acţiunile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de drept comunitar, 
nu a răspuns la cererea petiţionarului în termenul stabilit prin Regulamentul 1049/2001.

Totuşi, între timp petiţia a devenit lipsită de obiect, deoarece Comisia a transmis petiţionarului 
răspunsul său final, iar petiţionarul nu s-a prevalat de căile de recurs disponibile.


