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Rejestr UE służący przejrzystości
STRESZCZENIE
Powszechna działalność lobbingowa w instytucjach UE spowodowała krytykę w
odniesieniu do braku przejrzystości i odpowiedzialności w procesie decyzyjnym w UE. W
odpowiedzi na te obawy w 1995 r. Parlament utworzył rejestr służący przejrzystości, a w
2008 r. podobny rejestr utworzyła Komisja. W 2011 r. na podstawie porozumienia
międzyinstytucjonalnego (PMI) obie instytucje połączyły swoje narzędzia we wspólny
europejski rejestr służący przejrzystości. Rada pozostaje jak dotąd wyłącznie
obserwatorem tego systemu.
Rejestr służący przejrzystości jest dobrowolnym systemem rejestracji podmiotów chcących
bezpośrednio lub pośrednio wpływać na proces decyzyjny w UE. Rozwijał się on w tempie
około 1 000 organizacji rocznie i obecnie obejmuje ponad 7 000 organizacji. Chociaż
bardzo trudno jest oszacować, jaki odsetek podmiotów faktycznie znajduje się w rejestrze,
to w niedawnym badaniu naukowym (z 2013 r.) ustalono, że rejestr obejmuje 60–75%
organizacji lobbingowych działających na szczeblu UE. Zgodnie z porozumieniem
międzyinstytucjonalnym w latach 2013–2014 przeprowadzono polityczny przegląd
systemu. W wyniku przeglądu w styczniu 2015 r. wprowadzony zostanie nowy, ulepszony
system rejestracji.
Parlament od 2008 r. apeluje o wprowadzenie obowiązkowego rejestru lobbystów
działających w instytucjach UE. Argumentuje, że obowiązkowy rejestr zapewni pełne
przestrzeganie kodeksu postępowania przez wszystkich lobbystów. Temat ten zyskał na
znaczeniu zwłaszcza po uwzględnieniu go w programie działań politycznych przez
przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera, który zobowiązał się przedstawić
wniosek dotyczący obowiązkowego systemu do 2016 r., zgodnie z postulatem Parlamentu.
Ponadto od dnia 1 grudnia 2014 r. Komisja publikuje informacje dotyczące spotkań
komisarzy, członków ich gabinetów i dyrektorów generalnych z lobbystami.
Przepisy państw członkowskich różnią się pod względem uregulowania działalności
lobbingowej. Obowiązkowe systemy rejestracji istnieją tylko na Litwie, w Polsce, Słowenii,
Austrii i Zjednoczonym Królestwie. Nad przepisami wprowadzającymi taki system pracuje
obecnie parlament irlandzki. Dobrowolne systemy rejestracji istnieją w Niemczech, we
Francji i w Holandii.
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Czym jest rejestr służący przejrzystości?
Powszechna działalność lobbingowa w instytucjach UE spowodowała krytykę w
odniesieniu do braku przejrzystości i odpowiedzialności w procesie decyzyjnym w UE. W
odpowiedzi na te obawy w 1995 r. Parlament utworzył rejestr służący przejrzystości, a w
2008 r. podobny rejestr utworzyła Komisja. W 2011 r. obie instytucje utworzyły wspólny
rejestr służący przejrzystości na podstawie porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI)
między Komisją a Parlamentem. Jest to dobrowolny system rejestracji przedstawicieli
grup interesu chcących bezpośrednio lub pośrednio wpływać na proces decyzyjny w
UE. Rejestr rozwijał się w tempie średnio 1 000 zarejestrowanych podmiotów rocznie i
obecnie zawiera ponad 7 000 organizacji. Obejmuje on wszystkie organizacje i osoby
samozatrudnione, niezależnie od ich statusu prawnego, prowadzące działalność
wchodzącą w zakres rejestru, w tym zatrudnionych lobbystów1, stowarzyszenia
handlowe i branżowe, firmy konsultingowe, kancelarie prawne, konsultantów
samozatrudnionych, ośrodki analityczne, instytuty naukowe i badawcze. Przyjęta
ostatnio zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego wejdzie w życie w dniu
1 stycznia 2015 r., po czym nastąpi aktualizacja
systemu.

Przepisy dotyczące lobbingu w UE
Definicja lobbingu
Pojęcie „lobbing” pochodzi od słowa „lobby”, które
oznacza hol, gdzie można spotkać posłów do
parlamentu przed obradami lub po debacie.
Zasadniczo pod pojęciem tym rozumie się
„uzgodnione działania mające na celu wywarcie
wpływu na procesy kształtowania polityki i
podejmowania decyzji, zmierzające do uzyskania
określonego rezultatu od organów rządowych i
wybranych przedstawicieli”2. Lobbing jest zatem
elementem szerszej działalności „reprezentacji
interesów”, lecz ogranicza się do jej aspektów
ustawodawczych i wykonawczych3.

W porozumieniu międzyinstytucjonalnym w
sprawie rejestru służącego przejrzystości nie
zastosowano terminu „lobbysta”, lecz odniesiono
się do „organizacji i samozatrudnionych osób,
zaangażowanych w opracowanie i realizację
polityki UE”. W porozumieniu zastosowano
definicję opartą na działalności (to, czy dany podmiot jest lobbystą, zależy od
działalności organizacji, a nie od jej statusu prawnego). Działalność lobbingowa
obejmuje „wszelkie rodzaje działalności [...] prowadzonej w celu wywarcia
bezpośredniego lub pośredniego wpływu na procesy opracowywania lub realizacji
polityki oraz podejmowania decyzji przez instytucje UE, bez względu na używane środki
lub kanały komunikacyjne [...]”4. W porównaniu z innymi podobnymi systemami unijna
definicja lobbingu, obejmująca również lobbing pośredni, ma bardzo szeroki zakres5.

W porozumieniu międzyinstytucjonalnym
podano niewyczerpujący spis
przykładów działalności lobbingowej:
• kontakty z posłami, a także

urzędnikami lub innym personelem
instytucji UE;

• opracowywanie, rozpowszechnianie i
przekazywanie pism, materiałów
informacyjnych lub dokumentów do
dyskusji i dokumentów
prezentujących stanowiska;

• organizowanie imprez, spotkań lub
działań promocyjnych i wydarzeń
towarzyskich lub konferencji, na które
zapraszani są posłowie, a także
urzędnicy lub inny personel instytucji
UE;

• dobrowolny wkład w formalne
konsultacje w sprawie planowanych
aktów ustawodawczych lub innych
aktów prawnych UE oraz w inne
otwarte konsultacje i udział w tych
konsultacjach.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:PL:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0376+0+DOC+XML+V0//PL
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2016–2017
Drugi przegląd rejestru służącego

przejrzystości; przedstawienie
wniosku dotyczącego

obowiązkowego rejestru
1 kwietnia 2015 r.

Termin spełnienia wymogów
nowego systemu

przez wszystkie zarejestrowane
podmioty

Styczeń 2015 r.
Uruchomienie nowej strony

internetowej rejestru
15 kwietnia 2014 r.

Podpisanie przez PE i Komisję
nowego PMI

Marzec 2014 r.
Sprawozdanie Gualtieriego (AFCO)

Czerwiec–grudzień 2013 r.
Pierwszy przegląd PMI w sprawie
rejestru służącego przejrzystości
przez grupę roboczą wysokiego

szczebla (Wieland/Šefčovič)
23 czerwca 2011 r.

podpisanie PMI w sprawie rejestru
służącego przejrzystości i

uruchomienie rejestru
23 czerwca 2008 r.

Utworzenie rejestru grup interesu
przez Komisję
8 maja 2008 r.

Rezolucja PE (Stubb/Friedrich)
postulująca wspólny i obowiązkowy

rejestr służący przejrzystości
2006

Zielona księga Komisji w sprawie
europejskiej inicjatywy na rzecz

przejrzystości
1996

Utworzenie przez PE rejestru
akredytowanych lobbystów

Lobbing i przejrzystość w prawie pierwotnym UE
Przejrzystość działalności lobbingowej nie jest uregulowana w Traktatach. W art. 11 ust.
1 TUE mówi się jednak o znaczeniu konsultacji; artykuł ten stanowi, że instytucje UE
mają obowiązek „umożliwić obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim
wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania
Unii”. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu instytucje „utrzymują otwarty, przejrzysty i
regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem
obywatelskim”.

Ponadto Komisja ma szczególny obowiązek prowadzenia szerokich konsultacji z
zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia spójności i przejrzystości działań Unii. Odrębny
artykuł Traktatu dotyczy dialogu z grupami religijnymi (art. 17 ust. 3 TFUE). Sama działalność
lobbingowa – rozumiana jako udział przedstawicieli grup interesu w dialogu z instytucjami UE –
ma zatem wyraźną podstawę prawną w Traktatach jako element demokracji uczestniczącej.

Art. 11 ust. 1 TUE wyraźnie wskazuje na przejrzysty charakter tego
dialogu („otwarty, przejrzysty i regularny dialog”). Do
przejrzystości odnosi się także art. 15 TFUE, który stanowi, że
wszystkie instytucje UE „działają z jak największym
poszanowaniem zasady otwartości”, by zapewnić
rozliczalność instytucji UE, a tym samym możliwości
kontroli demokratycznej. Niektórzy twierdzą
zatem, że istnieje napięcie między zasadą
przejrzystości (wymagającą ujawnienia
wszystkich kontaktów) a zasadą
otwartości (wymagającą nieskrępowanego dostępu do
urzędników i członków instytucji)6.

Rozwój rejestru służącego przejrzystości
Sytuacja przed 2011 r.
Początkowo działalność lobbingowa w instytucjach UE
nie była wcale uregulowana. Dopiero w 1995 r. PE
uruchomił swój rejestr lobbystów mających wstęp do
Parlamentu. Rejestr ten był faktycznie wykazem
przedstawicieli grup interesu, którym przyznano
długoterminowe prawo wstępu do pomieszczeń PE. Do
maja 2011 r. w rejestrze znalazło się około 4 000 osób
fizycznych, lecz nie wszystkie z nich faktycznie były
zweryfikowanymi lobbystami. Jedynymi informacjami
zawartymi wówczas w rejestrze były nazwiska osób i
nazwy reprezentowanych organizacji.

W czerwcu 2008 r. Komisja wprowadziła dobrowolny
rejestr lobbystów, przyjąwszy miesiąc wcześniej kodeks
postępowania przedstawicieli grup interesu. Rejestr
Komisji stanowił element szerszej europejskiej inicjatywy
na rzecz przejrzystości. Do 2011 r. w rejestrze Komisji
znalazło się 3 900 organizacji

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0003_pl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0003_pl.htm
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Wspólny rejestr służący przejrzystości (od 2011 r.)
W rezolucji z dnia 8 maja 2008 r. PE zaapelował o utworzenie obowiązkowego rejestru
służącego przejrzystości, który obejmowałby wszystkie unijne instytucje ustawodawcze i
wykonawcze (Komisję, Parlament i Radę). W związku z tym w dniu 23 czerwca 2011 r.
podpisano porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie rejestru służącego
przejrzystości. Rejestracja jest nadal dobrowolna, lecz od lobbystów wymaga się
podania większej liczby danych niż w poprzednich rejestrach. Rejestrujący się muszą
podać szacowane roczne koszty związane z działalnością objętą rejestrem służącym
przejrzystości oraz liczbę osób zaangażowanych w tę działalność, a także ujawnić
fundusze otrzymywane z UE. Powinni również wymienić interesujące ich wnioski
ustawodawcze. Rejestracji w tej publicznej bazie danych dokonuje się przez internet, a
podmioty zarejestrowane muszą co roku aktualizować swoje dane. Istnieje procedura
składania skarg na zarejestrowane podmioty, które nie przestrzegają kodeksu
postępowania podmiotów zarejestrowanych.
Porozumienie międzyinstytucjonalne zawiera kodeks postępowania, do którego
przestrzegania muszą zobowiązać się zarejestrowane podmioty. Jego 12 punktów
dotyczy takich aspektów, jak obowiązek podawania swojego imienia i nazwiska oraz
nazwy reprezentowanej organizacji w stosunkach z urzędnikami i członkami instytucji, a
także wskazywania wspieranych grup interesów, założeń i celów, a w stosownych
przypadkach ujawnienia swoich klientów. Zarejestrowane podmioty zobowiązują się
również, że nie będą uzyskiwać ani dążyć do uzyskania informacji lub decyzji w sposób
nieuczciwy, nie będą nakłaniać urzędników i członków instytucji do naruszania
wiążących ich przepisów i zasad, a ponadto zapewnią, aby były personel UE zatrudniony
jako lobbyści przestrzegał obowiązków zachowania poufności.
Rejestr jest prowadzony przez wspólny sekretariat rejestru służącego przejrzystości.
Monitoruje on całą bazę danych za pomocą systemu wyrywkowych kontroli służących
sprawdzeniu poprawności danych; obecnie prowadzi około 800 kontroli rocznie.
Zarejestrowane podmioty, które nie dokonują niezbędnych aktualizacji lub nie
współpracują, są usuwane z systemu. Wspólny sekretariat rejestru służącego
przejrzystości publikuje roczne sprawozdania (ostatnie za 2013 r.), w których podaje
dane statystyczne i przegląd działalności.

Wykres 1: Podmioty wpisane do rejestru służącego przejrzystości na dzień 19 listopada 2014 r.
(ogółem: 7 065)

Ogólnounijne
stowarzyszenia

branżowe
2355

Organizacje
pozarządowe

1838

Przedsiębiorstwa i
grupy

przedsiębiorstw
968

Firmy
konsultingowe

552

Ośrodki
analityczne,
instytucje

akademickie i
badawcze

508

Organy publiczne
(lokalne,

regionalne,
gminne)

325

Konsultanci
samozatrudnieni

247

Związki zawodowe
144

Kancelarie
prawnicze

87
Organizacje

religijne
41

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2007/2115(INI)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:PL:PDF
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=pl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=pl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/jointSecretariat.do?locale=en
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=en
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/openFile.do?fileName=transparency_register_report_20131127_en.pdf
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Jak wynika z wykresu 1, obecnie w rejestrze służącym przejrzystości zarejestrowanych
jest ponad 7 000 organizacji i samozatrudnionych lobbystów. Wykres 2 ukazuje, jak
kształtowała się liczba wpisów od czasu uruchomienia wspólnego rejestru w czerwcu
2011 r.

Rejestr służący przejrzystości jest dostępny w internecie; można go bezpłatnie
przeglądać i pobrać go w formacie otwartym (open government format). Bazę danych
można przeszukiwać, a informacje filtrować według rodzaju organizacji, jej
przedstawicieli i tego, czy posiadają prawo wstępu do PE, czy prowadzą biuro w
Brukseli, itp.

Wykres 2: Kształtowanie się liczby wpisów od czasu uruchomienia rejestru służącego
przejrzystości

Przegląd rejestru służącego przejrzystości w 2013 r.
Grupa robocza wysokiego szczebla
Wspólna grupa robocza wysokiego szczebla złożona z przedstawicieli PE i Komisji7

dokonała przeglądu porozumienia międzyinstytucjonalnego i w grudniu 2013 r. przyjęła
wstępny projekt tekstu wraz z zaleceniami dotyczącymi zmian technicznych i
politycznych. Główne zalecenia obejmowały doprecyzowanie definicji (np.
bezpośredniego i pośredniego wpływu), nowe postanowienie, zgodnie z którym
podmiot powinien zarejestrować się już w chwili przygotowywania odpowiedniego
rodzaju działalności, bardziej szczegółowe postanowienia dotyczące stosownych
rodzajów działalności, postanowienia dotyczące zachęt do rejestracji, nowe
postanowienia dotyczące powiadomień i skarg, postanowienia wymagające bardziej
szczegółowych informacji od lobbystów (np. członkostwo w grupach wysokiego
szczebla, komitetach konsultacyjnych, grupach ekspertów, członkostwo lub udział w
zespołach międzypartyjnych PE lub forach branżowych, innych strukturach i platformach
wspieranych przez UE itd.). Wprowadzono także zmiany do kodeksu postępowania w
celu zastosowania jego zasad do wszystkich przedstawicieli, nie tylko tych
zarejestrowanych8.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=pl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?reset=&locale=pl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-528.034+01+DOC+PDF+V0//PL&language=PL
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Kodeks postępowania określa precyzyjne zasady mające na celu zapobieganie sytuacjom, w
których lobbyści mogliby zagrozić właściwemu postępowaniu członków i personelu instytucji.
Lobbyści zobowiązują się zwłaszcza, że będą przestrzegać wszystkich przepisów, kodeksów i
dobrych wzorców zarządzania ustanowionych przez instytucje UE oraz unikać utrudniania ich
wdrażania i stosowania. Nie mogą oni nakłaniać członków instytucji ani personelu do naruszania
przepisów i zasad postępowania, jakim podlegają. Ponadto jeżeli zatrudniają byłych urzędników
lub inny były personel (lub byłych asystentów lub byłych stażystów posłów), lobbyści muszą
respektować spoczywający na tych osobach obowiązek stosowania się do przepisów i wymogów
dotyczących poufności, jakim podlegają. Ponadto lobbyści muszą przestrzegać wszelkich
przepisów dotyczących praw i obowiązków byłych członków obu instytucji.

Sprawozdanie Roberto Gualtieriego
W dniu 15 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu plenarnym przyjęte zostało sprawozdanie PE
w sprawie zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego, omówione w komisji AFCO
(sprawozdawca: Roberto Gualtieri, S&D, Włochy), a PE zatwierdził zmienione
porozumienie międzyinstytucjonalne. Jednocześnie ponowił on apel o wprowadzenie
obowiązkowego rejestru i zwrócił się do Komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego
stosownego rozporządzenia do końca 2016 r. PE zwrócił również uwagę na pojęcie
„śladu legislacyjnego”, o którym informacje powinny być dobrowolnie załączane do
sprawozdań sporządzanych przez posłów do PE, z wyszczególnieniem wszystkich
lobbystów, którzy mieli istotny wpływ na treść sprawozdania.

Rejestr służący przejrzystości po 2015 r.
Zmienione porozumienie międzyinstytucjonalne będzie miało zastosowanie od dnia 1
stycznia 2015 r. i wszystkie zarejestrowane podmioty będą musiały odpowiednio
zaktualizować swoje dane. Nowy system ma przynieść znaczną poprawę jakości danych,
gdyż wymaga podania bardziej precyzyjnych i aktualnych informacji, zapewnia bardziej
ukierunkowane monitorowanie bazy danych oraz podnosi świadomość
zainteresowanych stron co do istnienia zarówno rejestru służącego przejrzystości, jak i
nowych wymogów.

Instytucje postanowiły udoskonalić system
przez wprowadzenie zachęt, aby skłonić
wszystkich odpowiednich przedstawicieli grup
interesu do rejestracji. Do głównych
dotychczasowych zachęt należała możliwość
wystąpienia przez zarejestrowane podmioty o
prawo wstępu do PE (obecnie ponad 4 900
osób posiada akredytację umożliwiającą im
wstęp do PE) i otrzymywania od Komisji
powiadomień o najbliższych planach
działaniach i konsultacjach społecznych.
Wprowadzane są nowe zachęty. Ze strony
Komisji obejmuje to szczególne traktowanie
zarejestrowanych organizacji podczas
konsultacji społecznych jako członków grup
ekspertów lub komitetów doradczych.
Pracowników Komisji zachęca się, by przed
spotkaniami pytali zainteresowane strony, czy
dokonały rejestracji, a komisarze, członkowie ich gabinetów i dyrektorzy generalni
spotykają się tylko z zarejestrowanymi podmiotami, jeżeli ich działalność podlega

Lobbing bezpośredni a lobbing pośredni
Zmienione porozumienie
międzyinstytucjonalne w sprawie rejestru
służącego przejrzystości zawiera jasną
definicję lobbingu bezpośredniego i
pośredniego (wywieranie wpływu na
kształtowanie polityki):
 „wywieranie wpływu bezpośredniego”

oznacza wywieranie wpływu przez
bezpośredni kontakt lub bezpośrednią
komunikację z instytucjami UE lub inne
działanie podejmowane w następstwie
takich czynności;

 „wywieranie wpływu pośredniego”
oznacza ukierunkowane na instytucje
UE wywieranie wpływu z
wykorzystaniem kanałów pośrednich,
takich jak media, opinia publiczna,
konferencje lub wydarzenia
towarzyskie.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P7-TA-2014-0376


EPRS Rejestr UE służący przejrzystości

Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów i Dział ds. Przejrzystości Strona 7 z 10

obowiązkowi wpisu do rejestru służącego przejrzystości. Komisja będzie obejmować
patronatem działania tylko zarejestrowanych podmiotów, jeśli ich działalność – również
w tym przypadku – należy do wspomnianej kategorii.

Prezydium Parlamentu wprowadziło już nowy przepis9 przewidujący, że osoby wypowiadające
się podczas wysłuchań w komisjach PE muszą pochodzić z zarejestrowanych organizacji, jeżeli
ich działalność wymaga wpisu w rejestrze służącym przejrzystości. Ponadto usprawnione i
ulepszone zostaną procedury akredytacji, a wiosną 2015 r. ma zostać wprowadzony dodatkowy
pakiet zachęt.

Czy powstanie obowiązkowy rejestr służący przejrzystości w instytucjach
UE?
Krytyka obecnego systemu
Obecny system jest dobrowolny, a zatem prowadzenie działalności lobbingowej w
instytucjach UE bez rejestracji nie jest niezgodne z prawem. Według niedawnego
badania rejestr służący przejrzystości obejmował około 75% organizacji związanych z
przedsiębiorstwami i 60% organizacji pozarządowych prowadzących działalność
lobbingową w instytucjach UE.

PE apelował o utworzenie obowiązkowego rejestru w latach 2008, 2011 i 2014.

Postulat ten popierają liczne zainteresowane strony, między innymi European Public
Affairs Consultancies' Association i Transparency International. Jednak OECD – chociaż
podkreśla znaczenie przejrzystości i konieczność jej egzekwowania – nie zaleca
jednoznacznie wprowadzenia obowiązkowych rejestrów.

Wola polityczna Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera
Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker złożył obietnicę, że Komisja będzie
przykładem przejrzystości, i powierzył pierwszemu wiceprzewodniczącemu Fransowi
Timmermansowi zadanie przygotowania wniosku dotyczącego porozumienia
międzyinstytucjonalnego ustanawiającego obowiązkowy rejestr lobbystów obejmujący
Komisję, Parlament i Radę. Od dnia 1 grudnia 2014 r. Komisja zobowiązała się
publikować informacje dotyczące spotkań komisarzy, członków ich gabinetów i
dyrektorów generalnych z lobbystami10.

Problem podstawy prawnej
UE może przyjmować akty prawne nakładające obowiązki na obywateli i
przedsiębiorstwa, wyłącznie jeśli ma w tym zakresie wyraźne kompetencje. Art. 298
ust. 2 TFUE umożliwia Parlamentowi i Radzie ustanawianie, w drodze zwykłej procedury
ustawodawczej, przepisów zapewniających wykonywanie zadań instytucji UE przy
wsparciu otwartej i niezależnej administracji UE. Pozwoliłoby to jednak UE na
uregulowanie kwestii przejrzystości wyłącznie w odniesieniu do urzędników UE, a nie
lobbystów.

W związku z tym jedyną podstawą prawną, którą można by wykorzystać, jest klauzula
elastyczności określona w art. 352 TFUE. Stanowi on, że jeżeli działanie UE jest niezbędne do
osiągnięcia jednego z jej celów, a Traktaty nie określają konkretnej podstawy prawnej, stosowne
środki mogą zostać przyjęte zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą (jednomyślność w
Radzie, zgoda PE). Celem UE, który należy osiągnąć, byłaby przejrzystość (art. 1 i 15 TFUE,
art. 10 i 11 TUE). Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądał obowiązkowy system oparty na
porozumieniu międzyinstytucjonalnym, co proponuje Komisja pod przewodnictwem Jeana-
Claude'a Junckera, w przeciwieństwie do obowiązkowego systemu opartego na rozporządzeniu.

http://www.palgrave-journals.com/iga/journal/v2/n2/pdf/iga20133a.pdf
http://www.palgrave-journals.com/iga/journal/v2/n2/pdf/iga20133a.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2007/2115(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2010/2291(ACI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P7-TA-2014-0376
http://www.epaca.org/newsroom/30/47/EPACA-welcomes-European-Parliament-s-call-for-a-mandatory-Transparency-Register
http://www.epaca.org/newsroom/30/47/EPACA-welcomes-European-Parliament-s-call-for-a-mandatory-Transparency-Register
http://www.transparencyinternational.eu/focus_areas/lobbying-the-eu/
http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf
http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_pl.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/timmermans_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/538921/EPRS_BRI%282014%29538921_REV1_EN.pdf
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Przejrzystość działalności lobbingowej w państwach członkowskich
Większość państw członkowskich nie ma żadnego rejestru lobbystów. Obowiązkowe
rejestry lobbystów służące przejrzystości istnieją obecnie w czterech państwach UE
(Austria, Litwa, Polska, Słowenia). Rejestr taki ma zostać wkrótce wprowadzony w
Zjednoczonym Królestwie, a w Irlandii utworzenie takiego rejestru planuje się na 2015
r.11. Trzy państwa posiadają rejestry dobrowolne (Chorwacja, Niemcy i Rumunia).

Tabela 1: Uregulowanie działalności lobbingowej w państwach członkowskich UE
Państwo

członkowskie12
Przepisy ustawowe
dotyczące lobbingu

Kodeks
postępowania

lobbystów

Rejestr lobbystów
służący przejrzystości

Austria Tak, od 2013 r. Tak, ustawowy Tak, obowiązkowy
Chorwacja Nie Nie Dobrowolny,

samoregulacja
Czechy Nie Samoregulacja Nie
Dania Nie Samoregulacja Nie (istniał w 2012 r.)
Finlandia Nie Samoregulacja (2012 r.) Nie
Francja Regulamin

Zgromadzenia
Narodowego (1/1/2014)

Zatwierdzony przez
prezydium
Zgromadzenia
Narodowego

Tak, dobrowolny

Niemcy Regulamin Bundestagu Nie Dobrowolny rejestr
lobbystów Bundestagu

Irlandia Projekt ustawy o
rejestracji działalności
lobbingowej z 2014 r.
(w toku rozpatrywania)

Zostanie wprowadzony
ustawą o lobbingu

Będzie obowiązkowy na
mocy ustawy o lobbingu

Włochy13 Nie Samoregulacja Nie
Łotwa Nie Samoregulacja (2012 r.) Nie
Litwa Ustawa o lobbingu z

2001 r.
Kodeks etyki lobbysty Tak, obowiązkowy

Holandia Regulamin parlamentu
(od 2012 r.)

Nie Obowiązkowy rejestr
podmiotów mających
wstęp do parlamentu

Polska Ustawodawstwo
(7.3.2006)

Nie Tak, obowiązkowy

Rumunia Nie Samoregulacja (2010 r.) Tak, dobrowolny
Słowenia Ustawodawstwo (2011

r.)
Samoregulacja Obowiązkowy ustawowo

Hiszpania Nie Samoregulacja Nie
Szwecja Nie Samoregulacja (2005 r.) Nie
Zjednoczone
Królestwo

Ustawa o przejrzystości
lobbingu z 2014 r.

Nie Obowiązkowy (wkrótce)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET%282013%29493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET%282013%29493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET%282013%29493038_EN.pdf
http://www.palgrave-journals.com/iga/journal/v2/n2/pdf/iga20133a.pdf
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http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/bills/2014/5914/document1.htm


EPRS Rejestr UE służący przejrzystości

Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów i Dział ds. Przejrzystości Strona 10 z 10

Zastrzeżenie prawne i prawa autorskie
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ramach wykonywanej przez nich pracy parlamentarnej. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych
jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła oraz wcześniejszego poinformowania Parlamentu
Europejskiego i wysłania mu egzemplarza.
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