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Aihe: Pyöröovisääntöjen noudattamisen valvonta komissiossa

EU:n toimielimillä on moniin jäsenvaltioihin verrattuna eräät kehittyneimmistä pyöröovitapauksia 
koskevista säännöistä ja normeista. Entisiä komission jäseniä ja kaikkia korkeita virkamiehiä 
kielletään harjoittamasta edunvalvontaa entisen toimielimensä keskuudessa palvelussuhteensa 
päättymistä seuraavana määrättynä aikana, joka vaihtelee 12:sta 36 kuukauteen.

Komissio hylkäsi vuonna 2019 vain kolme EU:n entisten virkamiesten 363 pyynnöstä saada lupa 
aloittaa uudessa tehtävässä. Sen sijaan se myönsi luvan joukolle uusia tehtäviä, joihin liittyy korkea 
riski siitä, että ne ovat ristiriidassa palvelussuhteen päättymistä välittömästi seuraavan 
edunvalvontakiellon kanssa. Eräälle entiselle komission jäsenelle myönnettiin hiljattain lupa ryhtyä 
hoitamaan karenssiaikanaan 17:ää eri työtehtävää, joista seitsemän on avoimuusrekisteriin 
edunvalvojiksi rekisteröityneissä organisaatioissa/yrityksissä, mukaan lukien hänen oma 
konsulttiyrityksensä. Syyskuussa 2021 toinen entinen komission jäsen aloitti edunvalvontaa 
harjoittavassa lakiasiaintoimistossa karenssiaikanaan ilman, että komissio oli antanut tälle toiminnalle 
minkäänlaista hyväksyntää. Toinen merkittävä tapaus koskee viestintäverkkojen, sisältöjen ja 
teknologian pääosaston Regulatory Coordination and Markets Unit -yksikön entistä päällikköä, jolle 
myönnettiin virkavapaata tämän Vodafonelta saaman työn johdosta. Yhtiö oli palkannut hänet hänen 
sääntelyn alaa koskevan asiantuntemuksensa ja osaamisensa vuoksi, ja hänet nähtiin sittemmin 
useissa Vodafonen järjestämissä lobbaustapahtumissa huolimatta siitä, että komissio oli asettanut 
hänelle edunvalvontaa koskevia rajoituksia.

Vaikka komissio on useita palvelussuhteen jälkeistä työtä koskevia pyyntöjä hyväksyessään asettanut 
niille tiettyjä rajoituksia, ei ole selvää, miten se varmistaa näiden ehtojen noudattamisen. Edellä 
esitetyn perusteella haluaisimme esittää komissiolle seuraavat kysymykset:

1. Miten komissio seuraa ja valvoo entisille virkamiehille ja komission jäsenille asettamiensa uutta 
ammatillista toimintaa koskevien ehtojen noudattamista?

2. Mihin toimiin ryhdyttiin, kun se sai tietää tapauksista, joissa entinen virkamies tai komission jäsen 
ei noudattanut uutta työtehtäväänsä koskevia ehtoja?

3. Miten se aikoo tulevaisuudessa valvoa sekä komission jäseniä että korkeita virkamiehiä 
koskevien pyöröovisääntöjen noudattamista riippumattoman EU:n eettisen elimen avulla?
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