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MAGDALENA TARCZEWS ASZYMAŃSKA
ZASTJ PUJAiCA DYREKTO A
GENERALNEGO
MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
Informacja
o działaniach podejmowanych wobec Ministra Środowiska
przez podmioty wykonuj ące zawodow ą działalno ść lobbingową w 2012 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 żn. zm .), informuj ę, że w roku 2012 wystąpiły dwa przypadki
podejmowania działań wobec Ministra Środowiska przez podmioty wykonuj ące zawodową
działalność lobbingową.
L.p.

Okre ś lenie
spraw, w
których
zawodowa
działalność
lobbingowa
była
podejmowana.

Wskazanie
podmiotów,
które
wykonywały
zawodową
działalność
lobbingową.

1.

Obywatelski
projekt ustawy
o ochronie
zwierząt

Grayling
Poland
sp. z o.o.

Okre ś lenie form
podj ętej zawodowej
działalności
lobbingowej, wraz ze
wskazaniem, czy
polegała ona na
wspieraniu
okre ś lonych
projektów, czy te ż na
występowaniu
przeciwko tym
projektom.
Zgłoszenie
zainteresowania
pracami nad projektem
z dnia 28 lutego
2012 r. zawieraj ące
propozycj ę spotkania
w celu omówienia
negatywych skutków
dla polskiego
przemysłu
futrzarskiego, jakie
niesie za sob ą
obywatelski projekt
ustawy o ochronie
zwierząt.

Okreś lenie wplywu, jaki wywarł
podmiot wykonuj ący zawodow ą
działalność lobbingową w procesie
stanowienia prawa w danej
sprawie.

W trakcie opracowywania projektu
stanowiska Rządu nie
uwzględniono postulatu Grayling
Poland sp. z o.o. odno śnie podj ęcia
działań dotyczących
proponowanego w a rt . 21 ust. 3
projektu obywatelskiego zakazu
chowu zwierząt futerkowych w
kontekście "pozyskiwania futer".
W przygotowanym projekcie
stanowisku Rządu Minister
Środowiska podniósł problem
bardzo negatywnego wplywu na
środowisko przyrodnicze,
szczególnie jednego gatunku
zwierzą hodowlanych, jakim jest
norka amerykańska. Wyłącznie w
tym wzgl ędzie, kieruj ąc się
potrzebą ochrony gatunkowej
dzikich zwierz ąt, w opracowanym
projekcie stanowiska odniesiono

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; (+48 22) 57 92 486, faks: (+48 22) 57 92 288, www.mos.gov.pl
Ministerstwo Ś rodowiska wdro żyło system EMAS - zarz ądzaj ąc instytucj ą dbamy o środowisko

2.

Projekt ustawy
o zmianie
ustawy —
Prawo ochrony
Środowiska
oraz
niektórych
innych ustaw

Salans D.
Oleszczuk
Kancelaria
Prawnicza
Sp k.

Zgłoszenie
zainteresowania
pracami nad projektem
ustawy o zmianie
ustawy Prawo ochrony
Środowiska oraz
niektórych innych
ustaw

się do potrzeby rozważenia
likwidacji ferm norki
amerykańskiej na terenie naszego
Kraju. Projekt nie odnosi się do
pozostałych grup zwierząt
futerkowych. Dotychczasowe dane
na temat obecno ści norki
amerykańskiej w środowisku
przyrodniczym i jej negatywnego
oddzialywania na krajow ą faunę,
pozostaj ą w sprzeczno ści ze
stwierdzeniami Inte rnational Fur
Trade Federation zawart ą w
zgloszeniu Graylin Poland. Dlatego
też, wnioski zawarte w zgloszeniu
nie zostały uwzględnione i nie
zorganizowano spotkania z
przedstawicielem podmiotu
zgłaszaj ącego.
Uwagi zgloszone w ramach
konsultacj i spo łecznych
dotyczyły uzupełnienia projektu
o projekty rozporz ądzeń oraz
doprecyzowania przepisów.
Wplyw zgłoszenia był znikomy,
gdyż zgloszone uwagi miały
charakter ogólny ponadto
pokrywały się z uwagami
innych podmiotów i organów
administracj i.
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