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Wprowadzenie 

Niniejsze sprawozdanie zawiera podsumowanie wyników wszystkich konsultacji 
przeprowadzonych w ramach oceny rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie 
przemieszczania odpadów, jak również rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 dotyczącego 
wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku 
III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 do pewnych państw, których nie 
obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania 
odpadów. Niniejsze sprawozdanie opiera się na dodatku D do badania pomocniczego1.  

Strategia konsultacji 

Strategia konsultacji dotycząca oceny rozporządzenia w sprawie przemieszczania 
odpadów została przedstawiona przez Komisję w 2017 r. i jest dostępna pod adresem: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/wsr_evaluation_consultation_strategy.pdf  

Konsultacje publiczne 

Konsultacje publiczne miały na celu zebranie opinii od wszystkich zainteresowanych 
obywateli lub organizacji. Były one w szczególności skierowane do zainteresowanych 
stron, których prawdopodobnie nie objęłyby inne, bardziej specjalistyczne konsultacje.  

                                                 
1 https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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Kwestionariusz został opracowany w sposób przystępny dla odbiorców – zawierał 
niewiele technicznego słownictwa związanego z rozporządzeniem. Formularz został 
udostępniony we wszystkich językach unijnych na stronie internetowej Komisji 
w zakładce Wyraź swoją opinię!2 za pomocą narzędzia EU Survey3. Konsultacje trwały 
od dnia 30 stycznia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. Aby maksymalnie zwiększyć 
wskaźnik odpowiedzi, link do kwestionariusza umieszczono również w zakładce 
Konsultacje na portalu EUROPA4. Skontaktowano się także bezpośrednio z wieloma 
organizacjami i poproszono o pomoc w rozpowszechnianiu linku do kwestionariusza. 

W okresie konsultacji formularze wypełniło łącznie 215 respondentów. Na znajdującym 
się poniżej rysunku B-1 przedstawiono typologię respondentów. 

Spośród uczestników konsultacji 89 respondentów (41 % ogółu) udzieliło odpowiedzi 
w imieniu przedsiębiorstw, z których 44 to duże przedsiębiorstwa (ponad 250 
pracowników), a 26 to firmy zatrudniające 1−50 pracowników. Wśród respondentów 
znalazło się także 31 krajowych organizacji biznesowych, 28 europejskich organizacji 
biznesowych, 21 krajowych organów publicznych, 19 organizacji pozarządowych, 10 
obywateli, taka sama liczba regionalnych/lokalnych organów publicznych (10) oraz 7 
respondentów, którzy udzielili odpowiedzi w imieniu firm doradczych, związków 
zawodowych lub wybrali kategorię „Inne” (3 respondentów, w tym jedna osoba 
samozatrudniona, jeden reprezentant samorządu zawodowego i jeden przedstawiciel 
grupy interesu). Typologia zainteresowanych stron została przedstawiona poniżej, na 
rysunku B-1.  

  

                                                 
2 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_pl  

3 https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

4 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_pl 
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Rys. B-1 Zainteresowane strony, które wzięły udział w konsultacjach publicznych 
dotyczących oceny rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów 

 

Rys. B-2 Kraje, których mieszkańcy wzięli udział w konsultacjach publicznych 
dotyczących oceny rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów 

 

Udział respondentów z poszczególnych krajów przedstawiono na rysunku B-2. 
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Ukierunkowane konsultacje w formie wywiadów i ankiet 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie wywiadów z poszczególnymi 
zainteresowanymi stronami, a także ankiet z wykorzystaniem narzędzi badań 
elektronicznych, zgodnie z poniższym opisem. 

Wstępne wywiady z ekspertami 

Na początku procesu gromadzenia danych przeprowadzono 12 krótkich, 
ustrukturyzowanych wywiadów pilotażowych z ekspertami. Ich celem było uzupełnienie 
informacji zgromadzonych w ramach przeglądu literatury. W wywiadach wzięli udział 
przedstawiciele sektora gospodarki odpadami, państw członkowskich i organizacji 
pozarządowych. Wyniki rozmów zostały wykorzystane do potwierdzenia wstępnego 
zakresu oceny oraz oczekiwanych źródeł danych i luk w danych. Posłużyły one także 
jako dodatkowe źródło informacji podczas wstępnego gromadzenia danych w ramach 
otwartych konsultacji publicznych i ukierunkowanych konsultacji przeprowadzonych na 
dalszym etapie oceny. 

Ukierunkowana ankieta 

Formularz ukierunkowanej ankiety przygotowano wykorzystując CheckMarket – 
narzędzie do przeprowadzania badań internetowych. Pierwsza część ankiety zawierała 
pytania dotyczące pięciu kryteriów oceny skierowane do wszystkich uczestników. Druga 
część ankiety była adresowana w szczególności do właściwych organów państw 
członkowskich i odnosiła się przede wszystkim do przepisów zawartych 
w rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów dotyczących inspekcji 
i egzekwowania przepisów zawartych w tym rozporządzeniu.  

Ankietę udostępniono pod koniec maja 2018 r. i zamknięto pod koniec czerwca 2018 r. 

W 19 państwach członkowskich otrzymano łącznie 104 wypełnione formularze 
ukierunkowanej ankiety5. Ankietę ułożono w sposób, który umożliwiał zainteresowanym 
stronom pomijanie pytań. Mimo to 59 procent ankietowanych udzieliło odpowiedzi na 
wszystkie pytania. 

                                                 
5Biorąc pod uwagę również odpowiedzi przesłane w ramach konsultacji publicznych, jedynie 4 
państwa członkowskie nie wzięły udziału w ocenie. Nie podjęto żadnych dodatkowych działań 
w celu uzyskania opinii ze strony tych państw. 
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Rys. B-3 Liczba odpowiedzi uzyskanych w ramach ukierunkowanych konsultacji – 
podział na państwa członkowskie 

 

 

Rys. B-4 Rodzaj organizacji, które wypełniły ukierunkowaną ankietę 

 

 

Warsztaty z udziałem zainteresowanych stron 

W ramach przeprowadzanej oceny zorganizowano dwa warsztaty. Pierwsze odbyły się 
w styczniu 2018 r., a drugie we wrześniu 2018 r. W obu warsztatach wzięło udział około 
60 uczestników reprezentujących wszystkie docelowe grupy zainteresowanych stron.  

Pierwsze jednodniowe warsztaty odbyły się w Brukseli w czwartek 11 stycznia 2018 r. 
Ich celem było ustalenie, jakie były główne problemy napotkane podczas wprowadzania 
w życie rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów, biorąc pod uwagę zarówno 
jego pozytywne, jak i negatywne skutki. Warsztaty były także okazją do rozważenia 
zakresu dalszych działań w procesie gromadzenia danych. 
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Uczestnikom przekazano wykaz problemów zidentyfikowanych na podstawie przeglądu 
literatury i wstępnych wywiadów. Następnie poproszono ich o potwierdzenie lub 
zaprzeczenie prawdziwości tych wniosków, a także o podzielenie się własnymi 
obserwacjami i materiałami dotyczącymi wymienionych problemów. 

Uczestnicy w większości potwierdzili istotność podjętych tematów i zidentyfikowanych 
problemów. W szczególności podkreślono, że podczas wdrażania rozporządzenia 
w sprawie przemieszczania odpadów ważne jest korzystanie z dostępnych sprawozdań 
dostarczonych przez państwa członkowskie. Podczas przeprowadzania oceny należy 
również wziąć pod uwagę wszystkie zainteresowane strony oraz pierwotne cele 
rozporządzenia w kontekście zmieniającego się rynku odpadów, a w szczególności 
relacji z gospodarką o obiegu zamkniętym. 

Drugie jednodniowe warsztaty odbyły się w Brukseli we wtorek 11 września 2018 r. Ich 
celem było potwierdzenie projektu wniosków wynikających z oceny dowodów 
przedstawionych w oparciu o kryteria oceny i zadane pytania. Uczestnikom warsztatów 
przedstawiono: 

i. dokument zawierający streszczenie wniosków wyciągniętych w ramach 
przeprowadzanej oceny, dostarczony przed warsztatami; oraz 

ii. prezentacje wyświetlone podczas warsztatów, zawierające więcej 
szczegółów na temat wniosków przedstawionych w streszczeniu, którym 
towarzyszyły wyjaśnienia udzielane przez konsultantów wspomagających 
Komisję w procesie oceny. 

 

Warsztaty zostały podzielone na części odpowiadające kryteriom oceny. 

Podczas każdej sesji po prezentacji przedstawionej przez konsultantów poproszono 
uczestników o wyrażenie opinii na temat projektu wniosków. Zostały one ujęte 
w sprawozdaniu z warsztatów, które zostało wydane do konsultacji w formie projektu po 
zakończeniu warsztatów. Uwagi uczestników zostały następnie włączone do 
sprawozdania końcowego z warsztatów. 

Przedstawiony projekt wniosków został zatwierdzony przez zainteresowane strony po 
wprowadzeniu drobnych zmian językowych i uwzględnieniu pewnych niuansów, dzięki 
którym dokument odzwierciedla opinie wszystkich zainteresowanych stron. 

Szczegółowe wyniki warsztatów można znaleźć w sprawozdaniach zawartych w dodatku 
G do badania pomocniczego6. 

Otrzymane informacje zwrotne na temat planu oceny 

Informacje zwrotne zostały przekazane przez niemieckie stowarzyszenie BDE 
(reprezentujące głównie prywatne przedsiębiorstwa z branży gospodarki odpadami 
i ściekami), stowarzyszenie EERA (European Electronics Recyclers Association), 
Konfederację Europejskich Sektorów Recyklingu (EuRIC), organizację EURITS 
(European Union for Responsible Incineration and Treatment of Special Waste), 
Europejską Platformę Recyklingu (ERP), Europejską Federację Gospodarki Odpadami 
(FEAD), grupę Remondis Industrie Service (RISG), Subdireccion General de Residuos, 

                                                 
6 https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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grupę YTP skupiającą fiński przemysł ochrony środowiska, Fabrice’a Sancha 
(obywatela), Arsiego Saukkolę (reprezentującego organizację inną niż stowarzyszenia 
przedsiębiorców/przedsiębiorstwa/organizacje pozarządowe) oraz dwóch anonimowych 
respondentów. Zebrane opinie i dowody przesłane w ramach dostarczania informacji 
zwrotnych wykorzystano bezpośrednio w badaniu oceniającym. Szereg respondentów 
przedstawiło także dodatkowe materiały podczas innych działań konsultacyjnych, które 
opisano powyżej. 

Opinia platformy REFIT 

 Platforma REFIT przeanalizowała uwagi przedstawione przez Duńskie Forum Biznesu, 
władze fińskie na podstawie przeprowadzonej przez nie ankiety w sprawie lepszego 
stanowienia prawa oraz członka grupy zainteresowanych stron ds. rozporządzenia 
w sprawie przemieszczania odpadów i przyjęła swoją opinię w dniu 19 marca 2018 r.7 

Grupa zainteresowanych stron zwróciła uwagę, że na przestrzeni lat organy krajowe 
i zainteresowane strony zgłosiły wiele wątpliwości związanych z niektórymi przepisami 
rozporządzenia, które powodują niepotrzebne obciążenie administracyjne, a także 
generują opóźnienia i dodatkowe koszty przemieszczania odpadów. Grupa odnotowała 
również, że wciąż mają miejsce przypadki nielegalnego przemieszczania odpadów. 

Dwa pierwsze oświadczenia dotyczyły niejasnej definicji odpadów i statusu niektórych 
odpadów oraz potencjalnych konsekwencji zwiększenia recyklingu odpadów w Unii. 
Grupa zainteresowanych stron uznaje te problemy za przeszkodę dla rozwoju 
rzeczywistego rynku wewnętrznego w zakresie recyklingu oraz dla rozwoju gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Grupa była świadoma prac przeprowadzonych w kontekście 
rewizji dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, aby pomóc w odróżnieniu odpadów od 
materiałów niebędących odpadami oraz w kontekście komunikatu, będącego wtedy 
w przygotowaniu, odnoszącego się do interakcji między przepisami w zakresie 
chemikaliów, produktów i odpadów.  

Grupa zainteresowanych stron zachęciła Komisję do wykorzystania przeglądu 
rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów w celu wyjaśnienia tych kwestii 
i zapewnienia identyczności definicji i interpretacji we wszystkich państwach 
członkowskich. Obecna mozaika interpretacji i wynikające z niej egzekwowanie 
przepisów ma negatywny wpływ na możliwości rynkowe związane z recyklingiem 
odpadów i gospodarką o obiegu zamkniętym. Grupa zainteresowanych stron zaleciła, aby 
Komisja wzmocniła wymianę najlepszych praktyk w zakresie wdrażania i egzekwowania 
przepisów oraz podjęła działania na rzecz bardziej jednolitego egzekwowania przepisów.  

Grupa zainteresowała się propozycją zbadania, czy do „zielonego wykazu” można dodać 
więcej rodzajów odpadów, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne. Stwierdzono, że 
najpierw należy jednak dogłębnie przeanalizować właściwości różnych rodzajów 
odpadów i ich potencjalny wpływ na środowisko. Zasugerowano także zbadanie 
możliwości utworzenia rejestru certyfikowanych zakładów recyklingu i ograniczenia 
opłat licencyjnych w Unii w przypadku wysyłania odpadów do dowolnego 
certyfikowanego zakładu.  

Ostatnie oświadczenie dotyczyło bardziej konkretnego problemu, jakim jest brak 
wzajemnego uznawania rejestracji. Wygląda na to, że państwa członkowskie wzajemnie 

                                                 
7 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation-ix-3a-c_regulation-on-shipment-of-
waste_en.pdf  
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nie uznają swoich rejestracji, co prowadzi do równoległego rejestrowania i wymaga 
większych nakładów pracy administracyjnej ze strony przewoźników. Co więcej, 
w praktyce okazuje się, że dokonywanie rejestracji w państwie innym niż państwo 
zamieszkania jest dla przewoźników bardzo skomplikowane, z uwagi na różnice w trybie 
i okresie ważności rejestracji, różne wymogi dotyczące przekazywania informacji na 
potrzeby rejestracji oraz kwestie językowe. W rezultacie transport jest opóźniony, 
ponieważ przewoźnicy oczekują na rejestrację lub dany przewoźnik traci zlecenie. 
Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że przewoźnik nie może w łatwy sposób zmienić formy 
organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Tymczasem jest to niezbędne, aby móc ubiegać 
się o rejestrację. Kiedy już uda się to zrobić, przewoźnik musi czekać na odpowiedź na 
wniosek o rejestrację od państw członkowskich. W tym czasie takie przedsiębiorstwo jest 
wykluczone z rynku. Ponadto rozwiązania cyfrowe w różnych krajach nie zawsze są 
kompatybilne.  

Grupa zainteresowanych stron poparła propozycję zapewnienia wzajemnego uznawania 
rejestracji przewoźników odpadów. Grupa stwierdziła, że gdyby podstawowe wymogi 
i poszczególne etapy procedury związanej z rejestracją zostały zdefiniowane na poziomie 
unijnym i uwzględnione w krajowych systemach rejestracji, pozwoliłoby to zapewnić 
jednakowy poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzi.  

W kwestii wywozu odpadów plastikowych grupa odniosła się w swojej opinii do 
zmieniającej się globalnej sytuacji w zakresie eksportu odpadów tworzyw sztucznych. 
Potwierdziła, że w związku z niedawno podjętą przez Chiny decyzją o zakazie przywozu 
niektórych rodzajów odpadów plastikowych, odpady te nie są już tam wysyłane. Grupa 
zainteresowanych stron zwróciła uwagę, że obecna sytuacja stwarza nowe możliwości 
dla unijnych podmiotów zajmujących się recyklingiem.  

 

Wkłady ad hoc 

Wkłady ad hoc zostały przekazane zgodnie z poniższą tabelą: 

Organizacja Reprezentowane interesy Charakter wkładu 

Duńska Izba 
Handlowa 

Duński przemysł 

Dodatkowe pisemne 
oświadczenie oprócz uwag 
przedstawionych podczas 
ukierunkowanych 
konsultacji 
z zainteresowanymi 
stronami. W większości 
oświadczenia dostarczyły 
dodatkowych dowodów 
dotyczących co najmniej 
jednego kryterium oceny. 

EuRIC Konfederacja Europejskich 
Sektorów Recyklingu 

Eurometaux Europejski przemysł metali 
nieżelaznych 

Hazardous Waste 
Europe 

Unijny sektor przetwarzania 
odpadów niebezpiecznych 

FEAD Unijne sektory gospodarki 
odpadami i usług 
środowiskowych 

HOSZ Węgierski sektor gospodarki 
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odpadami 

VDEH Niemieccy producenci stali 

Veolia Sektor prywatny – usługi 
w zakresie gospodarowania 
odpadami 

 

Wykorzystanie zebranych informacji  

Wszystkie informacje zebrane w ramach procesu gromadzenia danych, zarówno podczas 
konsultacji wyszczególnionych w niniejszym sprawozdaniu zbiorczym, jak i w ramach 
przeglądu literatury oraz gromadzenia dowodów przez zespół konsultantów, połączono 
w jedno repozytorium danych. Umożliwiło ono analizę wszystkich źródeł danych pod 
kątem każdego z pytań ewaluacyjnych i znalezienie odpowiednich źródeł dowodowych, 
które następnie zostały zacytowane w głównej części badania oceniającego. Na kolejnym 
etapie przeanalizowano dane w celu zidentyfikowania sprzecznych lub potwierdzających 
oświadczeń i dowodów, dzięki którym udało się dojść do wniosków przedstawionych 
w ostatecznym badaniu oceniającym. W tym celu zorganizowano drugie warsztaty 
z udziałem zainteresowanych stron, które pozwoliły potwierdzić projekt ostatecznych 
ustaleń opartych na tych informacjach i zmodyfikować wnioski zgodnie ze konkluzjami 
z warsztatów. W tym kontekście wszystkie dominujące opinie w pełni uwzględniono 
w sprawozdaniu końcowym, a pozostałe przedstawiono jako mniej dominujące. 


