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Informacja
o działaniach podejmowanych wobec Ministra Środowiska
przez podmioty wykonuj ące zawodow ą działalność lobbingową w 2015 r.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó źn. zm .) informuj ę , 2e w roku 2015 stwierdzono nast ępuj ące
przypadki podejmowania dzia łań wobec Ministra Ś rodowiska, przez podmioty wykonuj ące zawodową
działalno ść lobbingową.

L.p.

Określenie spraw,
w których
zawodowa
działalność
lobbingowa była
podejmowana.

Wskazanie
podmiotów,
które
wykonywały
zawodow ą
działalność
lobbingow ą.

Określenie form podj ętej
zawodowej działalności
lobbingowej, wraz ze
wskazaniem, czy polegała
ona na wspieraniu
określonych projektów,
czy też na występowaniu
przeciwko tym
projektom.

1•

Projekt
rozporządzenia M Ś
w sprawie
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych
odpadów
komunalnych.

Izba
Gospodarcza
"Wodociągi
Polskie"
Bydgoszcz

Zgłoszono uwagi dotyczące
Uwaga nie została
doregulowania kwestii
przyj ęta.
odcieków powstaj ących w Wprowadzenie odcieków
instalacji.
do kanalizacji reguluj ą
odrębne przepisy.

2.

Projekt ustawy —
Prawo wodne

Towarzystwo
Gospodarcze
Polskie
Elektrownie,
Towarzystwo
Rozwoju
Małych
Elektrowni
Wodnych,
przedstawiciele
sektora
energetyki.

Spotkanie konsultacyjne z
Ministrem właściwym do
spraw gospodarki wodnej
oraz przedstawicielami
Ministerstwa w celu
odstąpienia od zniesienia
zwolnień z oplat za pobór
wód.

Określenie wpływu,
jaki wywarł podmiot
wykonuj ący
zawodow ą działalność
lobbingową w procesie
stanowienia prawa w
danej sprawie.

Brak wpływu. Projekt
ustawy Iikwidował
obowi ązuj ące zwolnienie
z oplat za pobór wód.

Podmioty wykonuj ące czynno ści z zakresu dzia łalności lobbingowej w rozumieniu art. 2 ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia łalno ści lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
działaj ące we własnym imieniu i na w łasną rzecz, tj. niewykonuj ące zawodowej działalności
lobbingowej w rozumieniu ww. ustawy.

L.p.

Określenie spraw,
w których
zawodowa
działalność
lobbingowa była
podejmowana.

Wskazanie
podmiotów,
które
wykonywały
zawodow ą
działalność
lobbingow ą.

Określenie form podj ętej
zawodowej działalności
lobbingowej, wraz ze
wskazaniem, czy polegała
ona na wspieraniu
określonych projektów, czy
też na występowaniu
przeciwko tym projektom.

Określenie wpływu,
jaki wywarł
podmiot
wykonuj ący
zawodow ą
działalność
lobbingową w
procesie
stanowienia prawa
w danej sprawie.

1•

Projekt ustawy Prawo wodne

Energa
Wytwarzanie

Spółka w trakcie konsultacji
społecznych zwróci ła się w
formie pisemnej z
postulatem odst ąpienia od
propozycji zawartej w
ustawie w zakresie
zniesienia zwolnie ń jakie
aktualnie obowiązuj ą z
tytułu poboru wód przez
sektor energetyki.

Brak wpływu.
Projekt ustawy
likwidował
obowiązuj ące
zwolnienie z op łat
za pobór wód.

2.

Projekt
rozporządzenia M Ś
w sprawie
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych
odpadów
komunalnych.

Bioelektra
Group S.A.

Zgłoszono uwagi w zakresie
rozszerzenia regulacji
projektowanego
rozporządzenia o proces
mechaniczno-ciepiny.

Uwagi nie zosta ły
przyj ęte
z powodu innego
zakresu regulacj i.
Projektowane
rozporządzenie
okreś lało wyłącznie
wymagania
dla procesów
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych
odpadów
komunalnych.

3.

Projekt
rozporządzenia M Ś
w sprawie wzorów
rocznego

Stowarzyszenie
GPP Ekologia

Dokonano jedynie zg łoszenia
chęci uczestniczenia
w pracach legislacyjnych,
ale bez złożenia wymaganego

Brak wpływu.

sprawozdania
o produktach,
opakowaniach
i o gospodarowaniu
odpadami z nich
powstaj ącymi oraz
rocznego
sprawozdania
o wytwarzanych
odpadach
i o gospodarowaniu
odpadami.

formularza i przekazania
propozycji zmian do projektu
rozporz ądzenia.

4.

Projekt
rozporządzenia M Ś
w sprawie wzorów
rocznego
sprawozdania
o produktach,
opakowaniach
i o gospodarowaniu
odpadami z nich
powstaj ącymi oraz
rocznego
sprawozdania
o wytwarzanych
odpadach
i o gospodarowaniu
odpadami.

Polskie
Stowarzyszenie
Stacji
Demonta żu
Pojazdów
EKO-AUTO

Dokonano zg łoszenia na
wymaganym formularzu wraz
z przedstawieniem propozycji
zmian w projekcie
rozporządzenia.

Żadna z propozycji
zmian nie zosta ła
przyj ęta.

5•

Projekt
rozporządzenia
Ministra
Środowiska
w sprawie
funkcjonowania
bazy danych
o produktach,
opakowaniach oraz
o gospodarce
odpadami

Stowarzyszenie
GPP Ekologia

Dokonano jedynie zg łoszenia
chęci uczestniczenia w pracach
legislacyjnych, ale bez
złożenia wymaganego
formularza i przekazania
propozycji zmian do projektu
rozporz ądzenia.

Brak wpływu.

6.

Projekt
rozporządzenia M Ś
w sprawie sposobu
prowadzenia oceny
zanieczyszczenia

WESSLING
Polska
Sp. z o.o.

15 stycznia 2015 r. dokonano
zgłoszenia zainteresowania
pracami na projektem, zanim
projekt zosta ł upubliczniony.
Firma zgłosiła e-mailem z dnia

Obecnie trwa jeszcze
analiza uwag
zgłoszonych
do projektu
rozporz ądzenia

powierzchni ziemi

7.

8.

Projekt
rozporządzenia MŚ
w sprawie
warunków
technicznych
kwalifikowania
części energii
odzyskanej
z termicznego
przekształcania
odpadów (uwagi
przesłane pismem
z dnia 7 sierpnia
2015 r.)

Uwagi zgłoszone
do ww. projektu
rozporz ądzenia
z dnia 8
października 2015

Izba
Gospodarcza
Ciepłownictwo
Polskie

Izba
Gospodarcza
Ciepłownictwo
Polskie

7 stycznia 2016 r.
merytoryczne uwagi
do projektu rozporz ądzenia w
ramach konsultacji
publicznych.

na etapie konsultacji
publicznych.

Uwagi dotyczyly
wprowadzenia zmian w
projekcie rozporz ądzenia jednoznacznego rozró żnienia
poj ęcia biomasy kwalifikowanej
do wsparcia w systemie
świadectw pochodzenia oraz w
systemie aukcyjnym od poj ęcia
odpadów, których wysoka
biodegradowalnoćć nie przesądza
o pozytywnej ich kwalifikacji jako
biomasy w tychże systemach.
Wskazywały także, aby
określenie kwalifikuj ącej
maksymalnej ilości frakcji
biodegradowalnych zostało ujęte
jedynie w § 6 przez wskazanie,
iż wyłącza się z możliwości
kwalifikacji jako OLE
spalanych odpadów
zawieraj ących ponad 95%
frakcji biodegradowalnych
z wyj ątkiem odpadów
wskazanych w załączniku nr 3.
Ponadto w celu ograniczenia
możliwości spalania drewna
pełnowartościowego lub ziaren
pełnowarto ściowych, których
użycie jako biomasy wyłączyła
ustawa o OZE, postulowano,
aby także równie ż
jednoznacznie te surowce
wyłączyć w przepisach
niniejszego rozporządzenia.

Dwie uwagi zostaly
częściowo
uwzgl ędnione.

Uwagi dotyczyly metodyki
badań odpadów.

Uwagi nie zostaly
uwzgl ędnione
w projekcie
rozporządzenia.

r.
9.

Projekt
rozporz ądzenia MŚ
w sprawie
rocznego audytu
zewn ętrznego
przedsi ębiorców
wystawiaj ących
dokumenty DPO,
DPR, EDPO lub
EDPR w ramach
konsultacji
społecznych

10.

Polski Związek
Projekt ustawy
Przemysłu
o zmianie ustawy
o recyklingu
Motoryzacyjnego
pojazdów
wycofanych
z eksploatacji oraz
niektórych innych
ustaw

Stowarzyszenie
Klub Polskie
Forum ISO
14000

Uwagi częściowo
Uwagi dotyczyły obszaru
związanego z wykorzystaniem zostaly uwzględnione.
akredytowanych weryfikatorów
środowiskowych EMAS
do prowadzenia audytów.

Uwagi zostaly zgłoszone
na etapie Rady Ministrów
(po konsultacjach publicznych).

W czasie zg łoszenia
uwag przez PZPM
projekt ustawy by ł
procedowany
w Sejmie.

