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Przedmiot: Egzekwowanie zasad dotyczących efektu „drzwi obrotowych” przez Komisję

W porównaniu z wieloma państwami członkowskimi instytucje UE mają jedne z najbardziej 
zaawansowanych zasad i norm regulujących sytuacje „drzwi obrotowych”. Przez określony czas, od 
12 do 36 miesięcy po zakończeniu służby, byli komisarze i wszyscy urzędnicy wyższego szczebla nie 
mogą prowadzić działalności lobbingowej wobec instytucji, w której pracowali.

W 2019 r. Komisja odrzuciła tylko 3 spośród 363 wniosków byłych urzędników UE o zezwolenie na 
podjęcie nowej pracy. Zezwoliła natomiast na szereg nowych rodzajów działalności, w przypadku 
których istnieje duże ryzyko, że będą one niezgodne z zakazem podejmowania działalności 
lobbingowej bezpośrednio po zakończeniu służby. Jeden z byłych komisarzy otrzymał niedawno 
zezwolenie na podjęcie 17 różnych działalności w okresie karencji, z czego siedem związanych z 
organizacjami/firmami zarejestrowanymi jako lobbyści w rejestrze służącym przejrzystości, a także 
zezwolenie na własną firmą konsultingową. We wrześniu 2021 r. inny były komisarz rozpoczął 
współpracę z kancelarią lobbingową w połowie okresu karencji, przy czym Komisja nie wyraziła w 
żaden sposób zgody na tą działalność. Innym wyrazistym przykładem jest sprawa byłego kierownika 
Działu Koordynacji Regulacyjnej i Rynków w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i 
Technologii, któremu przyznano urlop, w czasie którego podjął pracę w Vodafone. Przedsiębiorstwo 
to zatrudniło go ze względu na jego „wiedzę i umiejętności w dziedzinie regulacji”. Uczestniczył on 
następnie w kilku wydarzeniach lobbingowych organizowanych przez Vodafone, pomimo ograniczeń 
dotyczących lobbingu nałożonych na niego przez Komisję.

Chociaż Komisja zastosowała pewne ograniczenia przy rozpatrywaniu wielu wniosków o dalsze 
zatrudnienie, nie jest jasne, w jaki sposób dopilnowuje ona, by warunki te były przestrzegane. W 
związku z tym zwracamy się do Komisji o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W jaki sposób monitoruje i egzekwuje przestrzeganie warunków jakie zastrzegła w odniesieniu 
do nowej działalności zawodowej byłych urzędników i komisarzy?

2. Jakie działania podjęto w przypadkach, w których Komisja dowiedziała się, że były urzędnik lub 
komisarz nie przestrzega warunków ustalonych w odniesieniu do podjętej nowej działalności 
zawodowej?

3. W jaki sposób Komisja zamierza w przyszłości egzekwować zasady dotyczących efektu „drzwi 
obrotowych” w odniesieniu do komisarzy i urzędników wyższego szczebla za pośrednictwem 
niezależnego organu UE ds. etyki?
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