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Gospodarki do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych. 

Z wyrazami szacunku 

(-)Ewa Kopacz 



Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2930). 

W związku ze skierowaniem w dniu 7 listopada 2014 r. do Marszałka Sejmu poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych 

innych ustaw, Rząd przedkłada następujące stanowisko. 

Należy przede wszystkim podkreślić, iż projekt ustawy o Zimarue ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt) 
wychodzi naprzeciw aktualnie prezentowanym oczekiwaniom Komisji Europejskiej (KE) 
w ramach toczącego się postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

w sprawie C-320/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. 

KE w ostatnim stanowisku stwierdziła, iż Polska wciąż nie transponowała w całości 

dyrektywy 2009/28/WE 1. Jednocześnie KE, w związku z podjętymi przez Polskę działaniami 
legislacyjnymi, zdecydowała o ograniczeniu zarzutów do braku transpozycji art. 13 ust. 2 oraz 
4-6, art. 14 ust. 2, 5 i 6, art. 17 ust. 3-5 oraz art. 18 ust. l dyrektywy oraz o zmniejszeniu 

wnioskowanej okresowej kary pieniężnej. 

Ponadto w związku z wnioskami wynikającymi z opinii Rzecznika Generalnego Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawne i kompleksowe ujęcie zgłoszonych uchybień w 
transpozycji dyrektywy 2009/28/WE będzie miało decydujący wpływ na dalszy przebieg 
postępowania skargowego. 

Odnosząc się do treści szczegółowych zapisów projektu należy zwrócić uwagę, iż zmiany 
zaproponowane w projekcie w odniesieniu do treści ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164, z późn. zm.)- zawarte 

w art. l projektu, mają na celu wyeliminowanie wątpliwości w zakresie przeprowadzonej 
implementacji do krajowych przepisów art. 17 ust. 3-5 oraz art. 18 ust. l dyrektywy 
2009/28/WE. Ze względu na fakt, iż nowelizowane przepisy wprowadzają do ustawy 
szczegółowe zapisy określające wymogi zawarte w art. 17 ust. 3-5 dyrektywy 2009/28/WE w 
miejsce obecnych odniesień do przepisów ww. dyrektywy, zaproponowane zostało dodanie 
nowych art. 28bb - 28bc. Podejście, zgodnie z którym ww. przepisy dyrektywy zostaną 

bezpośrednio wprowadzone do krajowych przepisów, należy umać za właściwe i wychodzące 
naprzeciw oczekiwaniom KE. Tym niemniej należy zwrócić uwagę, iż zawarte w projekcie 
przepisy art. 28bb - 28bd powinny odpowiadać możliwie najwierniej zapisom dyrektywy 

2009/28/WE, jak również stosowanym w niej wymogom oraz terminom, w celu uniknięcia 
wątpliwości co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej. 

i 

Konieczne jest zatem dokonanie szczegółowej analizy zgodności zaproponowanych zapisów 

z treścią dyrektywy 2009/28/WE i wprowadzenie stosownych uzupełnień. W tym kontekście 

1 dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.) 



powinno się w szczególności zwrócić uwagę na stosowaną w przepisach projektu 
terminologię, m.in. należy: 

O Dujednolicić zapisy art. 28b polegające na konsekwentnym stosowaniu wyrazu "wymogu" 
w miejsce sformułowania "kryteńwn"; 

O doprecyzować w art. 28ba pkt l, iż przepis dotyczy "lasów pierwotnych i innych 
zalesionych gruntów", co będzie zgodne z zapisem art. 17 ust 3 pkt a) dyrektywy 
2009/28/WE; 

O D wprowadzić wart. 28ba pkt 3 terminy: "obszary trawiaste naturalne" i "obszary trawiaste 
nienaturalne"; 

O w art. 28ba ust. l oraz ust. 2 - należy wprowadzić poJęcie: "wysokiej wartości 
bioróżnorodności", natomiast wart. 28ba ust. l pkt 3) należy wprowadzić pojęcie: "wysokiej 
bioróżnorodności"; 

O Odoprecyzować wart. 28bb ust. 2 pkt l, iż mowa o: "terenach podmokłych", wart. 28bb 
ust. 2 pkt 2 -o "obszarach stale zalesianych" oraz w miejsce pojęcia "w danej lokalizacji" 
należy wprowadzić pojęcie: "w miejscu ich naturalnego występowania"- co będzie zgodne z 
treścią art. 17 ust. 4 pkt b) dyrektywy 2009/28/WE. 

Tego rodzaju poprawki doprowadzą do pełnej zgodności tekstu z zapisami dyrektywy 
2009/28/WE. 

Ponadto wydaje się zasadnym wprowadzenie ust. 3 do treści art. 28bb zawierającego 
informacje wskazujące, iż przepisy ustępu 2 nie mają zastosowania, jeżeli w czasie 
pozyskiwania biomasy teren posiadał ten sam status co w styczniu 2008 r. - co będzie zgodne 
z treścią ostatniego akapitu art. 17 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE. 

Implementacja art. 18 ust l dyrektywy 2009/28/WE dotycząca zasad zachowania bilansu 

masy zrealizowana została w projekcie poprzez wprowadzenie nowego art. 28be. W celu 
precyzyjnego oddania wymogów z;awartych w ww. dyrektywie należy doprecyzować zapisy 

art. 28be ust. 2 pkt 3. 

Art. 28bf wskazuje, ·iż zasady weryfikacji kryteńów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z 

zasadami bilansu masy, określają uznane systemy certyfikacji, w rozwnieniu art. 2 ust. l pkt 

33 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wprowadzenie wskazanego powyżej 
zapisu jest niezwykle istotne z punktu widzenia wyeliminowania wszelkich możliwych 
niejasności w tym względzie. Przepis należy jednocześnie uzupełnić poprzez wprowadzenie 
ust. 2 do niniejszego artykułu, wskazującego w jaki sposób odbywa się wykazanie spełnienia 

kryteriów zrównoważonego rozwoju, które zostały określone w art. 28b - 28bc, przez 
podmioty realizujące NCW. W tym kontekście należy wskazać, iż weryfikacja spełnienia tych 

wymogów odbywa się w szczególności zgodnie z art. 28i oraz 30b ust. la. Wprowadzenie 

zaproponowanego przepisu domknie krajowy system, zgodnie z którym za weryfikację 
biomasy i biokomponentów pod kątem spełnienia kryteńów zrównoważonego rozwoju 
odpowiadają jednostki certyfikujące (w oparciu o dokumenty wydawane w ramach uznanych 
systemów certyfikacji), za potwierdzenie, iż do realizacji NCW wykorzystane zostały tylko i 



wyłącznie biokomponenty spełniające kryteńa zrównoważonego rozwoju, odpowiada z kolei 
Prezes URE. 

Odnosząc się do konieczności aktualizacji odnośnika ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164, z późn. zm.) należy 
stwierdzić, iż projekt ustawy wymaga dokonania zmiany brzmienia w zakresie uchylenia 
odwołania do nieobowiązującej już dyrektywy 2003/30/WE i zastąpienia odwołaniem 

do dyrektywy 2009/28/WE. 

Z kolei należy stwierdzić, iż jakkolwiek w odniesieniu do polskich przepisów wdrażających 
dyrektywę 2009/28/WE wymieniono ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) to 
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, 
z późn. zm.) nie dokonano stosownych aktualizacji odniesienia do transpozycji przepisów 
dyrektywy 2009/28/WE. 

Z tego też względu odnośnik do projektu ustawy, a także aktualizacja odnośników w ustawie 
-Prawo energetyczne (art. 3 pkt l projektu), w ustawie o efektywności energetycznej (art. 5 
projektu), w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (art. 6 pkt l projektu) oraz w 
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (art. 6 pkt 2) należy uznać za zasadne ze 
względu na brzmienie art. 27 ust. l dyrektywy 2009/28/WE. Jednocześnie w art. 3 pkt l 
projektu powinno nastąpić usunięcie z odnośnika nieobowiązującej już dyrektywy 
2001/77/WE uchylonej dyrektywą 2009/28/WE. Ponadto rozszerzenie odnośnika o odesłanie 
do dyrektywy 2009/28/WE wymagane jest również w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). 

Jednocześnie wydaje się, że wskazana w projekcie dyrektywa Rady 2013/18/UE z dnia 13 
maja 2013 r. dostosowująca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w związku z przystąpieniem 
Republiki Chorwacji, nie wymaga transpozycji przez Polskę. Z tego względu zasadne jest 
usunięcie jej z odnośnika do projektu, a także odnośników zawartych w projektowanych 
zmianach. 

W zakresie przepisu art. 5 projektu, należy uznać za zgodne ze stanem faktycznym 
rozszerzenie odnośnika do ustawy o efektywności energetycznej o odesłanie do dyrektywy 
2009/28/WE, gdyż w istocie regulacja ta wdraża postanowienia art. 13 ust. 5 oraz art. 14 
ust. 5 tejże dyrektywy. Przywołane przepisy dyrektywy zostały transponowane odpowiednio 
przepisami art. l O ust. l oraz art. l 7 ust. l pkt 6 ustawy o efektywności energetycznej. 

Z kolei zmiany zawarte w art. 6 pkt l projektu przewidujące rozszerzenie odnośnika do 
ustawy o charakterystyce energetycznej budynków o odesłanie do dyrektywy 2009/28/WE 
potwierdzają transpozycję przepisów art. 13 ust. 5 tejże dyrektywy. Przywołany przepis 
dyrektywy został transponowany wart. 39 ust. 2-4 ustawy o charakterystyce energetycznej 
budynków. 



Aktualizacja odnośnika do ustawy- Prawo budowlane (art. 6 pkt 2) o odesłanie do dyrektywy 
2009/28/WE potwierdzają transpozycję przepisów art. 13 ust. 4 i 5, a także art. 14 ust. 5 tejże 
dyrektywy. 

Zaproponowana w projekcie zmiana w art. 2 w zakresie przep1sow ustawy - Prawo 
budowlane wydaje się zbędna mając na uwadze fakt, iż zmiany w ustawie - Prawo 
energetyczne oraz w ustawie- Prawo ochrony środowiska (art. 3 i 4 projektu) mają na celu 
kompleksową transpozycję art. 13 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE. 

Projektowana zmiana wart. 3 pkt 3 i 4 projektu stanowi poszerzenie regulacji o urządzenia 
wykorzystujące energię z odnawialnych źródeł energii ( oze ), co należy uznać za 
uszczegółowienie dotychczasowych wymogów oraz dodatkową transpozycję 

wielowątkowego i bardzo obszernego art. 13 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE. 

W szczególności wart. 3 projektu, w zakresie zmiany ustawy- Prawo energetyczne: 

- przepis art. 51 ust. 2 stanowi transpozycję art. 13 ust. 6 akapit drugi dyrektywy 
2009/28/WE (należy dodać, że przepis stosuje się o ile jest to uzasadnione 
technicznie, tak aby nie tworzyć przepisów, które wychodziłyby poza 
zobowiązania wynikające z transpozycji), 

- przepis art. 52 ust. l stanowi transpozycję art. 13 ust. 6 akapit l dyrektywy 
2009/28/WE, 

- przepis art. 52 ust. l a stanowi transpozycję art. 13 ust. 6 akapit 2 dyrektywy 
2009/28/WE, 

- przepis art. 52 ust. 2 stanowi transpozycję art. 13 ust. 6 akapit l, 2, 3 i 4 dyrektywy 
2009/28/WE, 

- przepis art. 52 ust. 5 i 6 stanowią transpozycję art. 13 ust. 6 akapit l, 2 i 4 
dyrektywy 2009/28/WE i w tym zakresie rekomenduje się utrzymanie 
fakultatywnego trybu wydania stosownych rozporządzeń. 

W zakresie transpozycji art. 13 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE należałoby rozważyć 

wzmocnienie transpozycji o zobowiązanie państw członkowskich do wyraźnego określenia 
specyfikacji technicznych, "które muszą zostać spełnione przez urządzenia i systemy 
wykorzystujące energię odnawialną w celu skorzystania z systemów wsparcia". W tym celu 
rekomenduje się w art. 52 ust. 2 dodanie nowego punktu l zgodnie, z którym producenci 
i importerzy urządzeń wprowadzanych do obrotu zapewnialiby w dokmnentacji technicznej 
urządzeń i systemów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii spełnienie 

wymagań wynikających z europejskich norm w zakresie oznaczeń ekologicznych i etykiet, o 
których mowa w pkt 2, oraz z innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez 
europejskie organy normalizacji, w celu skorzystania z uprawnień, o których mowa wart. 9e 
ust.3 i art. 9o ust. 3 (ustawy- Prawo energetyczne). 

Dodatkowo w zmianie do przepisów ustawy - Prawo energetyczne 
rekomendujemy rozważenie rozbudowania zasad zaliczania biopłynów na poczet realizacji 



celu krajowego, o którym mowa w art. 20a ust. 2 pkt l tej że ustawy, wyłącznie wtedy, gdy 
spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bc ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W zakresie weryfikacji spełniania przez biopłyny 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bc ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, odbywać mogłoby się to na podstawie 
odpowiednio zmienionego art. 9e ustawy - Prawo energetyczne, w ramach procedur 
rozpatrywania wniosków o wydanie świadectw pochodzenia. Takie rozwiązanie pozostanie 
neutralne w zakresie oceny skutków regulacji. 

Podobnie rozważyć należy dodanie przepisu w ustawie - Prawo energetyczne 
stanowiącego podstawę dla ministra właściwego do gospodarki do zapewnienia dostępu do 
informacji i wytycznych o sposobach optymalnego połączenia odnawialnych źródeł energii, 
wysoko efektywnych technologii oraz systemów ogrzewczych i chłodzenia. 

Niezależnie od zmiany w art. 40 l c ust. 13 i 14 ustawy - Prawo ochrony środowiska (poś), 
rekomenduje się również dodanie przepisów w ustawie - Prawo energetyczne nowego 
przepisu celem transponowania wymogów dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania 
energii biomasę, instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania 
słonecznego oraz pomp ciepła, o których mowa w art. 13 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE 
w sytuacji wspierania ich rozwoju na podstawie wsparcia finansowego pochodzącego 

ze środków publicznych, w tym środków funduszy Unii Europejskiej. 

W zakresie zmian do art. 40 l c w ust. 13 w pkt l poś powinno zostać 

doprecyzowane, w rozumieniu jakiej ustawy należy odczytywać sformułowanie "samodzielne 
lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu" gdyż poś nie definiuje powyższych 
pojęć. Dodatkowo wart. 40lc w ust. 13 w pkt 2 po wyrazach "w decyzji Komisji" powinno 
się skreślić wyrazy "z dnia". W odniesieniu do art. 40lc ust. 13 pkt 3 bardzo istotne jest 
precyzyjne wskazanie: 

a) o jakie normy europejskie chodzi w tym przepisie i czy normy te mają odnosić się do 
technologii, czy do instalacji i urządzeń wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię 
promieniowania słonecznego, 

b) czy końcowe brzmienie pkt 3 odnoszące się do oznakowania ekologicznego i etykiet 
energetycznych dotyczy norm, technologii czy też instalacji i urządzeń. Użycie wyrazu 
"podlegające" sugeruje, że odnosi do technologii. Rekomenduje się także aby w art. 40lc 
ust. 14 poś doprecyzować, o jakie procedury chodzi. Ponadto, nie jest jasne, czy użyte 
w ust. 14 sformułowanie "skuteczność przemiany przekształcania energii" jest tożsame 
ze sformułowaniem użytym wart. 40lc ust. 13 pkt l "sprawność przemiany energetycznej". 

Ponadto przedłożony projekt nie będzie powodował żadnych skutków finansowych z tytułu 
zawartych przepisów, gdyż w odniesieniu do: 

- art. l wprowadzone zmiany mająjedynie charakter formalny, 

- art. 2 (rekomendacja wykreślenia), 



art. 3 zmiany odnoszą się do obowiązków informacyjnych wykonywanych przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki przy udziale władz samorządowych. 

Z uwagi na fakt, iż takie działania są na bieżąco prowadzone już od kilku lat 
i wynikają z innych dokumentów długookresowych i planistycznych na poziomie 

rządowym i samorządowym, zadania te będą realizowane w ramach obecnie 

zaplanowanych środków budżetowych i w ramach aktualnego zatrudnienia, 

art. 4-6 zmiany mają charakter uzupełniająco-redakcyjny i dotyczą zaleceń oraz 

unormowań wynikających z wdrażanych dyrektyw Unii Europejskiej oraz 

poprawności legislacyjnej, 

- art. 7 dotyczy zapewnienia vacatio legis (wniosek o skorygowanie numeracji). 

Mając na uwadze rekomendacje ww. poprawek oraz uzupełnień Rząd stwierdza, iż przyjęcie 

przedłożonego poselskiego projektu może wyjaśnić wszelkie wątpliwości i doprowadzić do 

uchylenia zarzutów KE w sprawie częściowego braku transpozycji ww. przepisów dyrektywy 
2009/28/WE. 

•. 


