BESLUT AV DEN 7.2.2001 — MÅL T-36/00

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS BESLUT (första avdelningen)
den 7 februari 2001 *

I mål T-36/00,

Sonia Marion Elder och Robert Dale Elder, Dundee (Förenade kungariket),
företrädda av S. Crosby, solicitor,

sökande,

mot

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av U. Wölker och X. Lewis,
båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 20 januari 2000 att inte låta sökandena ta del av protokoll från rådgivande kommittén
för mervärdesskatt,
* Rättegångsspråk: engelska.
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meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden B. Vesterdorf samt domarna M. Vilaras och
N.J. Forwood,
justitiesekreterare: H. Jung,
följande

Beslut

Med hänsyn till artiklarna 65 b, 66.1 och 67.3 tredje stycket i förstainstansrättens rättegångsregler,

och med beaktande av följande:

Sökandena har i brev av den 30 november 1998, på grundval av kommissionens
beslut 94/90/EKSG, EG, Euratom av den 8 februari 1994 om allmänhetens
tillgång till kommissionens handlingar (EGT L 46, s. 58; svensk specialutgåva,
område 16, volym 2, s. 66), begärt att hos kommissionen få ta del av vissa
protokoll från rådgivande kommittén för mervärdesskatt (nedan kallad kommittén).

Dessa protokoll avser eventuella frågor som, med stöd av den möjlighet till
samråd som föreskrivs i artikel 4.4 andra stycket i rådets sjätte direktiv 77/388/
EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning
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rörande omsättningsskatter — gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig
beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1,
s. 28), har ställts av Förenade kungariket till kommittén före kungörandet av
lagtexter i denna medlemsstat.

Kommissionens generalsekreterare har i skrivelse av den 20 januari 2000 delgivit
sökandena sitt beslut att inte låta dem ta del av protokollen på grund av att
offentliggörandet av innehållet i dessa skulle strida mot skyddet för den
förtrolighet som begärts av den juridiska person som tillhandahållit informationen, liksom det skulle strida mot skyddet av institutionens intresse med avseende
på sekretess vid dess överläggningar.

Med beaktande av omständigheterna i förevarande fall är det nödvändigt att
komplettera utredningen i målet och att erhålla en fullständig version av
kommitténs protokoll, till vilka kommissionen har nekat tillgång.

Enligt artikel 67.3 tredje stycket i rättegångsreglerna kommer de handlingar som
skall företes av kommissionen inte att delges sökandena.
På dessa grunder fattar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)
följande beslut:

1) Kommissionen skall inom en frist av två veckor från och med att detta beslut
har meddelats, inkomma till förstainstansrätten med de protokoll från
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rådgivande kommittén för mervärdesskattefrågor som sökandena inte har
fått ta del av.

2) Detta beslut skall delges parterna.

3) Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

Luxemburg den 7 februari 2000

H. Jung
Justitiesekreterare

B. Vesterdorf
Ordförande
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