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 Pan  
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych ustaw. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Annę Paluch. 
 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Jan Krzysztof Ardanowski;  (-)   Ryszard 
Bartosik;  (-)   Barbara Bartuś;  (-)   Joanna Borowiak;  (-)   Lidia 
Burzyńska;  (-)   Witold Czarnecki;  (-)   Elżbieta Duda;  (-)   Jan 
Duda;  (-)   Barbara Dziuk;  (-)   Jacek Falfus;  (-)   Leszek Galemba;  (-)   Jerzy 
Gosiewski;  (-)   Piotr Kaleta;  (-)   Andrzej Kryj;  (-)   Bernadeta 
Krynicka;  (-)   Krzysztof Maciejewski;  (-)   Jerzy Małecki;  (-)   Jerzy 
Materna;  (-)   Kazimierz Matuszny;  (-)   Anna Milczanowska;  (-)   Kazimierz 
Moskal; (-) Anna Paluch;  (-)   Piotr Pyzik;  (-)   Urszula Rusecka;  (-)   Bogdan 
Rzońca;  (-)   Czesław Sobierajski;  (-)   Krzysztof Szulowski;  (-)   Ewa 
Szymańska;  (-)   Robert Telus;  (-)   Ryszard Terlecki;  (-)   Ewa 
Tomaszewska;  (-)   Sylwester Tułajew;  (-)   Jan Warzecha;  (-)   Michał 

 
 



Wojtkiewicz;  (-)   Tadeusz Woźniak;  (-)   Sławomir Zawiślak;  (-)   Maria 
Zuba;  (-)   Wojciech Zubowski. 



Projekt 
 

Ustawa  

z dnia … 2018 r.  

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  

oraz niektórych innych ustaw 

 
 
Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1356) w art. 7 w pkt 2 w dodawanym 

art. 321a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Paliwami silnikowymi podlegającymi opłacie emisyjnej są:  

1) benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45, CN 2710 12 49;  

2) oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11.” 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 

Uzasadnienie 
 
Projektowana zmiana wynika z konieczności dokonania zmiany w art. 7 pkt 2 ustawy  z dnia  

6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1356), który dokonuje zmiany w ustawie z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2018 r. poz. 799). Zmieniany przepis 

dotyczy opłaty emisyjnej i odwołuje się do nieaktualnych kodów CN. Ustawa będzie 

odwoływała się do klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) 

zgodnej z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 

2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 

1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy 

Celnej (Dz. Urz. UE L 282 z 31.10.2017, str. 1), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 

r. W obecnym brzmieniu art. 321a ust. 3 odnosi się natomiast do klasyfikacji w układzie 

odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). W zakresie klasyfikacji do odpowiedniego 

kodu CN ustawodawca odwołał się do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 

1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy 

Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). 

Niedokonanie projektowanej zmiany spowoduje powstanie wątpliwości co do możliwości  

poboru  opłaty emisyjnej od 1 stycznia 2019 r.  

Zaproponowana zmiana ma charakter wyłącznie techniczny i nie spowoduje żadnych 

dodatkowych obciążeń po stronie podatników.  

Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze. 

Projekt nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek 

samorządów terytorialnych. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej 
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Opinia o zgodnosci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy zmieniaja}cej ustaw~ o zmianie ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach cieklych oraz niektorych innych ustaw 
(przedstawiciel wnioskodawcow: posel Anna Paluch) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zm.) 
sporzl¢za sit; nastt;puj~~ opinit;: 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projektodawcy proponuj~ znowelizowanie ustawy z dnia 6 czerwca 

2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach cieldych oraz 
niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1356), dalej jako ,ustawa z dnia 6 
czerwca 2018 r.". Proponowana zmiana dotyczy art. 321a ust. 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze 
zm.), dalej jako ,,Pos". Celem projektu jest zaktualizowanie kod6w 
Nomenklatury Scalonej (CN), kt6rymi s~ oznaczone paliwa silnikowe 
podlegaj~ce oplacie emisyjnej. 

Projektowana ustawa rna wejsc w zycie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj~tej projektem ustawy 
Ze wzglcrdu na przedmiot projektu ustawy nalezy uwzglcrdnic: 
1) dyrektywcr Parlamentu Europej skiego i Rady 20 14/94/UE z dnia 22 

pa.Zdziemika 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw altematywnych 1, 

dalej jako ,dyrektywa 2014/94/UE"; 
2) dyrektywcr Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze ir6del 

1 Dz. Urz. UE L 307 z28.10.2014, s. 1. 



odnawialnych zmieniaj~cej i w nast<rpstwie uchylaj~c~ dyrektywy 2001/77 /WE 
oraz 2003/30/WE2, dalej jako ,dyrektywa 2009/28/WE". 

Zgodnie z art. 1 dyrektywy 20 14/94/UE ustanawia ona wsp6lne rarny dla 
srodk6w dotycz~cych rozwoju infrastruktury paliw altematywnych w Unii 
w celu zminirnalizowania zaleZn.osci od ropy naftowej oraz zmniejszenia 
oddzialywania transportu na srodowisko. 

Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2009/28/WE ustanawia ona wsp6lne ramy 
dla prornowania energii ze :Zr6del odnawialnych oraz okresla obowi~owe 
krajowe cele og61ne w odniesieniu do calkowitego udzialu energii ze :Zr6del 
odnawialnych w koncowym .zuZyciu energii brutto i w odniesieniu do udzialu 
energii ze :Zr6del odnawialnych w transporcie. 

3. Analiza przepisow projektu ustawy pod qtem ustalonego stanu 
prawa Unii Europejskiej 

Na rnocy ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. wprowadzono do Pos przepisy 
dotycz~ce oplaty ernisyjnej, kt6re rnaj~ obowi~ac od dnia 1 stycznia 2019 r. 

W uzasadnieniu rz~dowego projektu wskazanej ustawy3 stwierdzono, ze 
rna ona wprowadzic og6lne ramy, umozliwiaj~ce skuteczne wdrozenie 
dyrektywy 20 14/94/UE oraz dyrektywy 2009/28/WE, w zakresie wymaganego 
udzialu energii odnawialnej w transporcie, a takZe zadeklarowano, iz srodki 
finansowe uzyskane w rarnach oplaty ernisyjnej b<rd~ przeznaczone na wsparcie 
rozwoju infrastruktury paliw altematywnych i ekologicznych srodk6w 
transportu oraz na dzialania zwi~ane z ograniczeniern ernisji szkodliwych 
substancji do powietrza atmosferycznego. 

W opiniowanyrn projekcie proponuje si<r, aby w art. 321 a ust. 3 Pos 
w odniesieniu do benzyn silnikowych oraz olej6w nap<rdowych, podlegaj~cych 
oplacie ernisyjnej, wprowadzic oznaczenia ich kod6w Nornenklatury Scalonej 
(CN) zgodne z przepisami rozporz~dzenia wykonawczego Kornisji (UE) 
201711925 z dnia 12 paidziemika 2017 r. zmieniaj~cego zal~cznik I do 
rozporz~enia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nornenklatury taryfowej 
i statystycznej oraz w sprawie Wsp6lnej Taryfy Celnej 4 • Zrniana ta rna 
charakter por~dkuj~cy. Jednoczesnie trzeba wskazac, ze zakres obj<rcia paliw 
silnikowych opla~ ernisyjn~, o kt6rej rnowa w przepisach Pos, pozostaje 
w dyspozycji polskiego ustawodawcy, poniewaZ ani dyrektywa 2014/94/UE, 
ani dyrektywa 2009/28/WE nie naklada na panstwa czlonkowskie obowi~ 
wprowadzenia oplaty o charakterze oplaty ernisyjnej. 

Bior~c powyzsze pod uwag<r, naleey uznac, ze projekt ustawy nie 
narusza prawa Unii Europejskiej. 

2 Dz. Urz. UE L 140 z 5.6.2009, s. 16. 
3 Druk sejmowy nr 2411 z 5 kwietnia 2018 r. 
4 Dz. Urz. UEL282z31.10.2017,s.l. 
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4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy zmieniaj~cej ustawy o zmianie ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach cieklych oraz niekt6rych innych ustaw nie 
narusza prawa Unii Europejskiej. 

Akceptowala: 
Wicedyrektor 
Biura An i e·mowych 

' 

3 
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Opinia w sprawie 
stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy zmieniaj~cej ustaw~ o zmianie 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach cieklych oraz niektorych innych 
ustaw (przedstawiciel wnioskodawcow: posel Anna Paluch) jest projektem 

ustawy wykonuj~cej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a 
regulaminu Sejmu 

Projektodawcy proponuj(} znowelizowanie ustawy z dnia 6 czerwca 
2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach cieklych oraz 
niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1356). Proponowana zmiana dotyczy art. 
321a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.). Celem projektu jest zaktualizowanie kod6w 
Nomenklatury Scalonej (CN), kt6rymi S(} oznaczone paliwa silnikowe 
podlegaj(}ce oplacie emisyjnej. 

Projekt nie zawiera przepis6w maj(}cych na celu wykonanie prawa UE. 
Poselski projekt ustawy nie jest projektem ustawy wykonujqcej prawo 

UE w rozumieniu art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu. 

owych 

vl. 
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