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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 660) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz 

niektórych innych ustaw stanowi implementację dyrektywy 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. zmieniającą dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów 

napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji 

paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 

93/12/EWG (Dz. Urz. UE L 140) – zwanej dalej dyrektywą 2009/30/WE. 

Ustawa dokonuje zmian w trzech ustawach: 

- ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 

- ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

- ustawie o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych 

innych ustaw. 

W ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 1) dokonano 

rozszerzenia zakresu ustawy o stosowanie środków ograniczania emisji gazów cieplarnianych 

w cyklu życia paliw stosowanych w transporcie i energii elektrycznej stosowanej 

w pojazdach samochodowych oraz zasady monitorowania ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych. W związku z tym wprowadzono definicje określeń mających zastosowanie 

w tym zakresie (art. 1 pkt 2 lit. g) między innymi tzw. Narodowy Cel Redukcyjny (NCR) 

oraz podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny. Minimalna wartość ograniczania emisji 
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gazów cieplarnianych wynosić będzie 6%. Podmioty realizujące NCR mogą realizować ten 

obowiązek wspólnie (art. 1 pkt 21, art. 30d ust. 1). Prezes Urzędu Regulacji Energetyki został 

wyznaczony jako podmiot uprawniony do kontroli wykonywania tych obowiązków przez 

podmioty odpowiedzialne (art. 1 pkt 21, art. 30f) oraz zobowiązany do przedstawiania Radzie 

Ministrów rocznego raportu w tym zakresie (art. 1 pkt 21, art. 30g ust. 2).  

Ustawa umożliwia wprowadzenie do obrotu na stacjach paliwowych benzyn 

silnikowych zawierających do 10% bioetanolu lub do 22% objętościowo eteru etylo-tert-

butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego. W związku z tym, że dyrektywa nakłada wymóg 

stosowania okresu przejściowego, dostawcy paliw będą zobowiązani do zagwarantowania 

wprowadzania benzyn o zawartości etanolu wynoszącej do 5% objętościowo i zawartości 

tlenu wynoszącej do 2,7% masy, co oznacza, że przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu na 

stacjach paliwowych benzyny silnikowe E10 będą zobowiązani do jednoczesnego 

wprowadzania do obrotu, w okresie przejściowym do końca 2020 r., również benzyn 

silnikowych E5 (art. 4). Na przedsiębiorcach wprowadzających do obrotu paliwa ciekłe na 

stacjach paliwowych będą ciążyły obowiązki informacyjne dotyczące zawartości bioetanolu, 

umożliwiające identyfikację rodzaju paliwa ciekłego i maksymalnych udziałów 

objętościowych biokomponentu zawartego w paliwie oraz w przypadku paliw zawierających 

dodatki metaliczne informacji o takiej zawartości (art. 1 pkt 8).  

Kontrolę wykonywania obowiązków w tym zakresie przeprowadzać będzie Inspekcja 

Handlowa. 

Ustawa przewiduje kary pieniężne (art. 1 pkt 25) dla przedsiębiorców niewykonujących 

obowiązków wynikających z ustawy, które nakładane będą w drodze decyzji 

administracyjnej. 

W ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych między innymi: dostosowano 

definicję benzyn silnikowych do wymogów wynikających z dyrektywy 2009/30/WE oraz 

uzupełniono przepisy karne w zakresie objęcia karaniem podmiotu wykorzystującego do 

wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych biokomponentów niespełniających 

wymagań jakościowych (art. 2). 

Zmiany ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 

niektórych innych ustaw w większości mają charakter redakcyjny i związane są z 

koniecznością dostosowania tych przepisów do przepisów ustawy o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw (art. 3). W ustawie o systemie monitorowania i kontroli jakości 
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paliw wprowadzono pojęcie Narodowego Celu Redukcyjnego, który jest związany z 

ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i koniecznością oceny tych komponentów pod 

kątem certyfikacji. Związki merytoryczne między dwiema ustawami oraz wyeliminowanie 

sprzeczności między nimi, legły u podstaw przyjęcia przez podkomisję poprawek 

zgłoszonych przez posłów w trakcie posiedzenia podkomisji. 

Zaproponowano między innymi w tej zmianie przepis pozwalający do dnia 31 grudnia 

2016 r. jednostkom certyfikującym wykonywać działalność gospodarczą na dotychczasowych 

zasadach pomimo, że art. 28q ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych stanowi, że 

działalność gospodarcza w zakresie wydawania certyfikatów jest działalnością regulowaną 

i wymaga wpisu do rejestru. Celem wprowadzenia tej regulacji jest zapewnienie 

funkcjonowania systemu certyfikacji w Polsce. 

Ustawa zawiera przepisy przejściowe. Ustawa ma wejść w życie po upływie 60 dni od 

dnia ogłoszenia z tym, że większość zmian do ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych ma wejść w życie z dniem ogłoszenia natomiast zmiany do nowelizacji tej ustawy w 

terminach zgodnych z terminami określonymi w nowelizacji. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 10 czerwca 2014 r. Ustawa stanowi 

przedłożenie rządowe. Prace nad ustawą prowadziła Komisja Gospodarki (druk sejmowy 

nr 2087 i 2435).  

Na etapie pierwszego czytania projekt ustawy uległ przekształceniu. Komisja uznała za 

konieczne znowelizowanie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw w zakresie 

przepisów w okresie vacatio legis. 

Na etapie drugiego czytania została zgłoszona poprawka polegająca na uzupełnieniu 

art. 23 tej ustawy o ust. 4d zgodnie z którym, w przypadku podmiotu realizującego Narodowy 

Cel Wskaźnikowy, który sprzedaje, zbywa w innej formie lub zużywa na potrzeby własne 

benzyny silnikowe, minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych 

w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, może być liczony w sposób określony 

w ust. 4 tego artykułu, czyli z zastosowaniem współczynnika redukcyjnego, pod warunkiem, 

że nie mniej niż 60% biokomponentów zawartych w tych benzynach silnikowych zostało 

wytworzonych przez wytwórców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania biokomponentów, z surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa 
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rolnego położonego na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy 

kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo a 

wytwórcą lub pośrednikiem, lub biomasy pozyskiwanej na podstawie umowy dostawy 

zawartej między pośrednikiem a wytwórcą lub surowców rolniczych pozyskiwanych z 

produkcji własnej wytwórców. Poprawka została przyjęta przez Sejm. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

W art. 1 w pkt 21, w art. 30h należy prawidłowo wskazać tytuł przywoływanej dyrektywy 

oraz w pkt 3 zastosować właściwą formę gramatyczną zdania. 

Propozycja poprawek: 

- w art. 1 w pkt 21, w art. 30h we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „specyfikacji” 

zastępuje się wyrazem „jakości”; 

- w art. 1 w pkt 21, w art. 30h w pkt 3 wyraz „emisji” zastępuje się wyrazem „emisję”. 
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