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O nas 

SQUIRE PATTON BOGGS 

 Jesteśmy międzynarodową kancelarią prawną świadczącą kompleksowe usługi prawne. 

Posiadamy ponad 1500 prawników w 46 biurach zlokalizowanych w 20 krajach. 

 W 16 biurach europejskich naszej kancelarii pracuje ponad 600 prawników tworzących 32 

wyspecjalizowane zespoły (Practice Groups). 

 Wiodący w branży Zespół ds. Sektora Chemicznego świadczy pełen zakres usług prawnych. 

 Zostaliśmy uznani za wiodącą międzynarodową firmę prawniczą w zakresie polityki publicznej 

posiadającą ponad 100 ekspertów. 

 

EUROPEJSKA POLITYKA PUBLICZNA 

 Nasza kancelaria oferuje usługi prawne w zakresie zagadnień związanych z polityka publiczną. 

Wykorzystujemy posiadaną wiedzę i szeroką sieć kontaktów w celu zapewnienia jak najlepszych 

rozwiązań dla naszych klientów. 

 Szczycimy się niezrównanym zespołem doświadczonych doradców do spraw polityki publicznej 

(wśród nich są m.in. były członek Parlamentu UE i Komisji Europejskiej, ambasadorzy Komisji 

Europejskiej, ministrowie, kadra zarządzająca sektora prywatnego). 

 Zakres świadczonych przez nas usług jest silnie ukierunkowany na zagadnienia polityki publicznej 

odnoszące się do substancji chemicznych i polityki energetycznej.  

 Coraz więcej miejsca w naszej pracy zajmują zagadnienia związane z Brexitem. 
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Eksperci w dziedzinie polityki UE / przemysłu 

chemicznego 

WOLFGANG MASCHEK 
 Partner i kierownik zespołu ds. europejskiej polityki publicznej 

 Wcześniej starszy radca prawny i szef departamentu unijnych przepisów i polityki  

w Western Union. Przedtem pracownik Komisji Europejskiej i austriackiego Banku 

Centralnego 

 Doświadczenie: sektor chemiczny, energetyczny, podatkowy, cyfrowy/technologie 

informacyjno-komunikacyjne (ICT), instytucje UE. 

ANDRZEJ SZEJNA 
 Starszy doradca zatrudniony w warszawskim biurze 

 Były poseł do Parlamentu Europejskiego, Grupa Socjalistyczna 

 Były wiceminister gospodarki 

 Doświadczenie: ochrona środowiska/sektor chemiczny, energetyka, bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne (FDI), przemysł obronny. 

KEN HÜSTEBECK 
 Doradca ds. polityki sektora publicznego / prawnik pracujący w kancelarii w Brukseli 

 Wcześniej pracował dla kancelarii prawnej ClientEarth dbającej o interes publiczny oraz dla 

innych kancelarii z siedzibą w Londynie, Düsseldorfie i Brukseli 

 Specjalizacja: sektor energetyczny, ochrona środowiska i zdrowie (w tym substancje 

chemiczne). 
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Europejskie ramy regulacyjne – Dlaczego są 

ważne? 

 Kilka faktów 

 Około 65% przepisów krajowych wywodzi się z unijnego porządku prawnego. 

 Przepisy unijne regulują kwestie dotyczące produktów, substancji wykorzystywanych do ich produkcji, 

opakowań, odpadów, aspektów handlowych, ochrony środowiska i konsumentów/pracowników, 

dopuszczalnych wartości emisji itd. 

 W 2013 roku dorobek prawny UE (acquis communautaire) liczył ponad 714 000 stron.  

 Bruksela-tygiel interesów – Jak zostać wysłuchanym? Jak wygrać debatę? 

 W 2013 roku w Brukseli istniało ok. 4000 grup interesów. W 2017 roku liczba ta wzrosła do prawie 12 000 

organizacji (według statystyk Rejestru służącego przejrzystości) 

 Instytucje UE (Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska = Państwa członkowskie) 

 Przemysł (wszystkie sektory, wszystkie poziomy, wszystkie kraje) 

 Stowarzyszenia branżowe (np. Cefic, PlasticsEurope; Fertilizers Europe) 

 Organizacje pozarządowe (np. Greenpeace) oraz organizacje analityczne (think tanks) (np. Ellen MacArthur 

Foundation) 

 Grupy konsumentów (np. BEUC) 

 Różne inne organy reprezentujące szczególne interesy (np. interesy pracodawców/pracowników, kraje 

trzecie, kościoły, zawody, regiony, miasta) 
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Procedura stanowienia prawa unijnego (wersja 

uproszczona) 

Ma ona zastosowanie w większości przypadków odnoszących się do prawa pierwotnego dotyczącego 

funkcjonowania jednolitego rynku 
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Cykl kształtowania polityki i prawodawstwa UE 

(wersja uproszczona) 

Etap 

konsultacji 

Proces tworzenia 

strategii politycznej UE 

Formalne 

przyjęcie aktu 

ustawodawczego

 Prawo 

Wdrożenie i stosowanie 

przepisów prawa unijnego 

(czasami akty prawne są 

unieważniane przez Trybunał 

Sprawiedliwości UE) 

3. Etap przed 

uchwaleniem 

aktu prawnego 

1. Etap przed 

wprowadzeniem 

nowej strategii 

politycznej 

Przemysł, 

organizacje 

pozarządowe, 

zewnętrzne fora, 

partie polityczne, 

podnoszą ważne 

kwestie i 

proponują 

rozwiązania 

2.Strategia 

polityczna 

4. Prawo 

Komisja Europejska  —  

przedłożenie formalnego 

wniosku ustawodawczego 

Parlament UE & Rada (= 28 

państw członkowskich) 

przyjęcie aktu 

ustawodawczego 

Wdrożenie prawa/stosowanie prawa 

w 28 państwach członkowskich 

Akty delegowane/wykonawcze  

(w tym ich wstępne 

przygotowanie przez agencje 

unijne/ inne właściwe organy) 

KE — Ocena (Białe / 

Zielone Księgi / 

Konsultacje 

Zainteresowane strony 

inicjują debatę, 

wykorzystując do tego celu 

media, konferencje itp.  

Wspieramy naszych klientów na 

każdym etapie tego procesu!  

KE: nowa 

nadrzędna 

strategia; 

okresowe kontrole 

itp. 
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Unijne inicjatywy istotne dla sektora 

chemicznego 

 Pakiet legislacyjny dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (jego przyjęcie przewidziane jest na 2018 r.) 

 4 +1 propozycje zmian 8 aktów prawnych: (1) w sprawie odpadów (ramowa); (2) w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych; (3) składowania odpadów; (4) w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, w sprawie baterii 

i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego). 

 Nowe rozporządzenie w sprawie nawozów (jego przyjęcie przewidziane jest na drugi kwartał 2018 r.) 

 Przejście z fosforanów na organiczne / oparte na odpadach; harmonizacja limitów metali ciężkich dla kadmu, 

chromu, rtęci, niklu, ołowiu, arsenu; ale: opcjonalnie oznakowanie CE. 

 Strategia dla tworzyw sztucznych (przyjęcie przewidziane na pierwszy kwartał 2018 r.) 

 Potencjalne ograniczenia / przepisy dotyczące produktów jednorazowego użytku, produktów biodegradowalnych i 

mikroplastików w oparciu o zagadnienia dotyczące odpadów/gospodarki obiegowej. 

 Opracowanie analiz i zaproponowanie rozwiązania na styku prawodawstwa dotyczącego chemikaliów, 

produktów i odpadów (przewidziane na pierwszy kwartał 2018 r.) 

  Potencjalne małe, ale znaczące zmiany w obowiązującym prawie i polityce regulacyjnej. 

 Substancje chemiczne & REACH REFIT/Raport ogólny (obecnie spodziewany w połowie- & 1/2018 r.) 

 Proces regulacyjny w ramach rozporządzenia REACH będzie kontynuowany (pod kierownictwem nowego 

dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Chemikaliów - ECHA). 

 Unijna strategia dla środowiska wolnego od toksyn (2018 r.) 

 Określenie długoterminowych opcji dla np. nanocząstek, substancji uszkadzających układ hormonalny, 

połączonego oddziaływania chemikaliów, hierarchii wykorzystywania substancji chemicznych. 
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