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

paliw 

(druk nr 1021) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem uchwalonej przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawy o zmianie 

ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest przywrócenie zakresu 

kodów celnych obowiązujących dla lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, z zawartością 

siarki powyżej odpowiednio: 0,1% i 1% do stanu sprzed dnia wejścia w życie ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza również zmianę terminów składania 

sprawozdań przez przedsiębiorców oraz Prezesa URE w związku z realizacją Narodowego 

Celu Redukcyjnego, zwanego dalej „NCR”, oraz uzupełnienie treści delegacji ustawowych 

dotyczących określenia parametrów jakościowych dla skroplonego gazu ziemnego (LNG), 

zwanego dalej „LNG” oraz innych paliw odnawialnych wraz ze wskazaniem terminu 

wydania rozporządzeń w tym zakresie co związane jest z dyrektywą Rady (UE) 2015/652 z 

dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie 

sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych (art. 1 pkt 2 lit a, art. 1 pkt 3, 5–8). 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy rozszerzenie katalogu kodów CN 

dotyczących definicji olejów opałowych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy, jest 

niezbędne w celu skutecznej realizacji obowiązku monitorowania jakości tych paliw. 

W szczególności wprowadzony katalog kodów CN, wskazany w art. 1 pkt 2 ustawy, 

w odniesieniu do definicji lekkiego i ciężkiego oleju opałowego umożliwia zakwalifikowanie 

do olejów opałowych, które stosowane są do celów opałowych w instalacjach energetycznego 
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spalania paliw, również olejów o zawartości powyżej, odpowiednio 0,1% i 1% siarki. 

Wprowadzona zmiana umożliwi w praktyce objęcie kontrolą w zakresie weryfikacji 

wymagań jakościowych, prowadzoną przez Główną Inspekcję Ochrony Środowiska, również 

ciężkich olejów opałowych zawierających w swoim składzie powyżej 1% siarki. 

W pozostałym zakresie zmiany ustawy mają na celu umożliwić produkcję i sprzedaż za 

granicę paliw, które nie spełniają norm krajowych ale spełniają wymagania jakościowe, 

określone w kraju do którego są przeznaczone na eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową 

(art. 1 pkt 2 lit. b i c, pkt 3 lit. b. pkt 4). 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015r. ustawa stanowi 

przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 3431). Prace nad ustawą prowadziła Komisja 

Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych, która przedstawiła swoje 

sprawozdanie w druku 3624. W pierwszym czytaniu wprowadzono zmiany o charakterze 

legislacyjnym. Komisja poszerzyła między innymi projekt o zmianę brzmienia art. 3 ust 2 pkt 

5 i 6. 

W drugim czytaniu zgłoszono 5 poprawek (druk sejmowy nr 3624 - A). Cztery pierwsze 

poprawki umożliwią krajowym przedsiębiorcom produkcję oraz sprzedaż za granicę paliw w 

sytuacji, gdy w danym kraju obowiązują inne przepisy jakościowe niż przepisy wydane przez 

ministra gospodarki. Piąta poprawka ma charakter legislacyjny. Sejm przyjął wszystkie 

poprawki zgłoszone w drugim czytaniu. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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