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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw oraz niektórych innych ustaw z 
projektem aktu wykonawczego. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Gospodarki. 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

 

 

 

U S T A W A  

z dnia                                          

 

o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz 

niektórych innych ustaw1), 2) 

 

 
Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania  

i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz 

z  2009 r. Nr 18, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) olej napędowy zawierający do 7 % objętościowo estrów 

metylowych kwasów tłuszczowych, o których mowa w ustawie 

z  dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.3)), stosowany 

w  pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach 

nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki 

z  zapłonem samoczynnym;”; 

2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

 „Art. 2a. 1. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą 

w  zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na 

stacjach paliwowych są obowiązani do zamieszczenia na 

stacjach paliwowych czytelnych informacji dotyczących 

zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych 

wprowadzanych do obrotu na tych stacjach. 
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2. Informacje, o których mowa w ust. 1, należy umieścić na 

stacji paliwowej w miejscu ogólnodostępnym, w sposób 

widoczny i nieusuwalny. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do stacji 

zakładowych.”; 

3) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. Kontrolę wykonania obowiązków, o których mowa  

w art. 2a, przeprowadza Inspekcja Handlowa.”; 

4) po art. 31 dodaje się art. 31a i 31b w brzmieniu: 

„Art. 31a. 1. Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 2a,  nie 

zamieszcza na stacji paliwowej czytelnych informacji 

dotyczących zawartości biokomponentów  w paliwach 

ciekłych wprowadzanych do obrotu na tej stacji, podlega 

karze grzywny. 

2. Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 2a,  nie 

zamieszcza na stacji zakładowej czytelnych informacji 

dotyczących zawartości biokomponentów  w paliwach 

ciekłych wprowadzanych do obrotu na tej stacji, podlega 

karze grzywny.   

Art. 31b. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 31a, 

następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r.  – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.4)).”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) w art. 79 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje 

brzmienie:  

„3) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 

25  sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz  

z 2009 r. Nr 18, poz. 97);”. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)    w art. 2 w ust. 1 w pkt 11 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) olej napędowy zawierający powyżej 7  % objętościowo 

biokomponentów,”; 

2)  w art. 11 w ust. 1  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  surowce rolnicze pozyskiwane z gospodarstwa 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”; 

3) w art. 23 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

 „4. Dla podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, które 

wykorzystały w danym roku nie mniej niż 70 % biokomponentów 

wytworzonych przez wytwórców z surowców rolniczych 

pozyskiwanych z gospodarstwa 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, Rada Ministrów 

może określić, w drodze rozporządzenia, wysokość 

współczynnika na poziomie mniejszym niż jeden, który będzie 

stanowił podstawę do ustalenia Narodowego Celu 

Wskaźnikowego na dany rok dla tych podmiotów w taki sposób, 
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że Narodowy Cel Wskaźnikowy stanowi iloczyn Narodowego 

Celu Wskaźnikowego określonego w rozporządzeniu wydanym 

na podstawie art. 24 ust. 1 i  współczynnika.”; 

4) w art. 33 w ust. 5: 

a) symbol W otrzymuje brzmienie: 

„W – ogólną wartość paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

sprzedanych lub zbytych w innej formie przez podmiot 

podlegający karze, a także zużytych przez niego na 

potrzeby własne, liczoną za rok, w którym podmiot ten nie 

zrealizował obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 1 lub 

z przepisów wydanych na podstawie art. 23 ust. 4, 

wyrażoną w złotych,”, 

b) symbol R otrzymuje brzmienie: 

 „R  –  wysokość zrealizowanego udziału biokomponentów 

i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw 

ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedanych lub zbytych 

w innej formie przez podmiot podlegający karze, a także 

zużytych przez niego na potrzeby własne w roku, w którym 

podmiot ten nie zrealizował obowiązku wynikającego 

z art. 23 ust. 1 lub z przepisów wydanych na podstawie 

art. 23 ust. 4, wyrażoną w procentach.”. 

 

Art. 4. W przypadku wydania w 2011 r. rozporządzenia na podstawie art. 23 ust. 4 

ustawy wymienionej w art. 3 może mieć także ono zastosowanie do realizacji Narodowego 

Celu Wskaźnikowego w 2011 r. 

 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

                                                 
1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2009/30/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny 
i olejów napędowych oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów 
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cieplarnianych oraz zmieniającej 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 z 05.06.2009, str. 88). 

2)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666,  
z 2009 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 229, poz. 1496 i Nr 238, poz. 1578. 

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344  
i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. 
Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/21rch 



UZASADNIENIE 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw oraz niektórych innych ustaw został przygotowany na podstawie Założeń projektu 

ustawy przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 22 czerwca 2010 r. 

Projekt ustawy stanowi wdrożenie niektórych rozwiązań zawartych w dyrektywie 

2009/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej 

dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz 

wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych 

oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw 

wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 

93/12/EWG, która weszła w życie w czerwcu 2009 r.  

Zamierzeniem Ministra Gospodarki była dwuetapowa implementacja przepisów 

dyrektywy 2009/30/WE do polskiego porządku prawnego: 

–  tzw. „małą implementacją”, czyli ustawą o zmianie ustawy o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw – 

wdrożenie możliwości dodawania do oleju napędowego większej ilości 

biokomponentów, oraz 

–  tzw. „dużą implementacją”, czyli ustawą o zmianie ustawy o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw – wdrożenie pozostałych przepisów 

dyrektywy.  

Zgodnie z projektem planu pracy Rady Ministrów na 2011 r. projekt ustawy o zmianie 

ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw został przewidziany do 

rozpatrzenia przez Radę Ministrów w II kwartale 2011 r.  

Celem takiego podziału było jak najszybsze umożliwienie wprowadzenia do obrotu 

paliw ciekłych z większą ilością biokomponentów w celu efektywnej kosztowo 

realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego określonego w art. 23 ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1199, z późn. zm.). Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) jest zdefiniowany jako 

minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw 

ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, 

liczony według wartości opałowej.  
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Dyrektywa 2009/30/WE umożliwia dodawanie większej niż dotychczas ilości 

biokomponentów do paliw ciekłych, wprowadzając wymagania jakościowe dla benzyn 

silnikowych o zawartości bioetanolu do 10 % (tzw. paliwo E10) oraz dla oleju 

napędowego o zawartości estrów metylowych do 7 % (tzw. paliwo B7). Równocześnie 

dyrektywa zezwala państwom członkowskim na wprowadzanie do obrotu oleju 

napędowego zawierającego ponad 7 % estrów. Dotychczas, zgodnie z ustawą z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 

Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.), benzyny silnikowe mogły zawierać bioetanol w ilości 

do 5 % objętościowo lub eter w ilości do 15 %, natomiast olej napędowy mógł zawierać 

estry w ilości do 5 % objętościowo. 

Projekt ustawy przewiduje dokonanie zmian w trzech ustawach: 

1)  ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.), 

2)  ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),  

3)  ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.). 

Projekt został przygotowany w związku z zamiarem zwiększenia możliwości 

wywiązania się przez przedsiębiorców z obowiązku realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego (NCW). NCW jest realizowany przez zdefiniowane w ustawie 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych podmioty, czyli przedsiębiorców 

w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego 

paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, którzy sprzedają lub zbywają je w innej formie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywają na potrzeby własne. Zgodnie  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych 

Celów Wskaźnikowych na lata 2008 – 2013 (Dz. U. Nr 110, poz. 757), wysokość celu 

do zrealizowania w 2010 r. określono w wysokości 5,75 %, natomiast na 2011 r.                   

– 6,2 %.  

W latach poprzednich Narodowy Cel Wskaźnikowy został osiągnięty na określonych 

w rozporządzeniu poziomach. W 2008 r. niemal w całości NCW zrealizowano przez 
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dodawanie biokomponentów do benzyn silnikowych i oleju napędowego. W niewielkim 

stopniu wykorzystano udział biopaliw ciekłych typu B100 i B20. Wartość NCW za 

2008 r. została zrealizowana na poziomie powyżej 3,45 % według wartości 

energetycznej. Jednak ze względu na niższą wartość energetyczną biokomponentów 

w porównaniu do paliw ciekłych (ropopochodnych) wykonanie NCW na poziomie 

3,45 % wg wartości energetycznej oznaczało konieczność dodania do paliw ciekłych 

biokomponentów w ilości ok. 4,8 % objętościowo (wg danych branży paliwowej). 

W 2009 r. określony na 4,6 % wg wartości energetycznej NCW został zrealizowany na 

poziomie 4,63 %. Zgodnie z danymi pochodzącymi z kwartalnych raportów Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki w 2010 r., w pierwszym kwartale 2010 r. realizacja NCW 

wyniosła ok. 4,87 %, w drugim ok. 7,48 %, natomiast w trzecim kwartale ok. 6,77 %. 

NCW za trzy pierwsze kwartały 2010 r. został zrealizowany na poziomie 6,46 %. O ile 

NCW za 2010 r. powinien być zrealizowany w zakładanej wysokości, to istnieją 

poważne obawy co do wywiązania się przedsiębiorców z jego realizacji w latach 

następnych, w których wartości te wzrastają znacząco. Należy również dodać, że 

niespełnienie obowiązującego NCW jest zagrożone znacznymi karami.  

Zgodnie z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych realizacja NCW jest 

możliwa przez dodawanie biokomponentów do paliw ciekłych lub przez sprzedaż 

następujących biopaliw ciekłych: B100 – czyli estru stanowiącego samoistne paliwo, 

B20 – czyli oleju napędowego z domieszką 20 % estru, E85 – czyli benzyn silnikowych 

z dodatkiem bioetanolu w ilości 70 – 85 %, lub przez stosowanie biopaliw w wybranych 

flotach.  

Znaczący wzrost sprzedaży biopaliw ciekłych w 2009 r. nie był realizowany  

ze względu na niski popyt na tego rodzaju paliwa, spowodowany niekorzystnymi 

proporcjami cenowymi w stosunku do paliw konwencjonalnych oraz brakiem 

pojazdów, w których takie paliwo może być stosowane.  

W opinii sektora petrochemicznego obciążenie wynikające z kosztów realizacji NCW 

pogarsza jego stan ekonomiczny, nie przynosząc równocześnie żadnego wpływu do 

budżetu państwa czy korzyści dla użytkowników pojazdów. Należy dodać, że biopaliwo 

B100 może być stosowane jedynie w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem 

samoczynnym, przystosowane do spalania tego paliwa, natomiast olej napędowy 

z zawartością do 7 % estru jest odpowiedni do wszystkich rodzajów pojazdów 

wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym. 
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Zgodnie z oceną polskich przedsiębiorców realizacja NCW będzie zatem miała miejsce 

również w latach następnych, głównie przez dodawanie biokomponentów do benzyn 

i oleju napędowego.  

Przewiduje się zatem, że planowane ułatwienie w realizacji NCW będzie zrealizowane 

przez stworzenie warunków prawnych umożliwiających stosowanie oleju napędowego 

z większą niż dotychczas zawartością biokomponentów. 

Biorąc powyższe pod uwagę, w art. 1 projektu ustawy zawarto przepisy dotyczące 

zmiany w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw definicji 

oleju napędowego, dostosowujące ją do przepisów dyrektywy. Wprowadzono definicję 

oleju napędowego o zawartości do 7 % estrów. 

Jest to odstępstwo od Założeń, które zakładały wprowadzenie definicji oleju 

napędowego o zawartości do 10 % estrów, wychodząc z założenia, że wprawdzie 

dyrektywa określa szczegółowe wymagania jakościowe jedynie dla oleju  

o zawartości estrów do 7 %, jednak perspektywicznie zawartość ta może wzrosnąć do 

10  %. Należy podkreślić, że niezależnie od wymagań określonych w załączniku II, 

dyrektywa daje możliwość państwom członkowskim wprowadzania do obrotu oleju 

napędowego zawierającego ponad 7 % estrów. Ponadto w preambule do dyrektywy 

wskazano, że zachęca się Europejski Komitet Normalizacyjny do prac nad 

opracowaniem normy jakościowej na olej napędowy zawierający do 10 % estrów (tzw. 

paliwo B10). Zmniejszenia dopuszczalnej zawartości estrów w definicji oleju 

napędowego z 10 % do 7 % dokonano w toku rozpatrywania projektu ustawy przez 

Radę Ministrów. Taka definicja oleju napędowego uwzględnia minimalne wymogi 

wynikające z przepisów dyrektywy 2009/30/WE. Ponadto odstępstwem od Założeń jest 

nieuwzględnienie zmian w definicji benzyn silnikowych. W pierwotnej wersji ustawy 

znalazł się przepis zmieniający definicję benzyn silnikowych przez zwiększenie 

zawartości bioetanolu z 5 % do 10 %. W projekcie ustawy nie znalazł się również 

przepis dotyczący okresu przejściowego, w którym na rynku powinny być 

równocześnie dostępne dwa rodzaje benzyn: z zawartością do 5 % i do 10 % bioetanolu.  

Wprowadzony nowy art. 2a zawiera regulacje wynikające z dyrektywy, określające 

konieczność podawania informacji dotyczących zawartości biokomponentów 

w benzynach i oleju napędowym. Przewiduje się, że zgodnie z przepisami art. 2a 

niniejszy obowiązek zostanie spełniony przez przedsiębiorców wprowadzających do 

obrotu paliwa ciekłe na stacjach paliwowych przez zamieszczenie na stacjach 
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paliwowych czytelnych informacji dotyczących zawartości biokomponentów 

w paliwach ciekłych (jest to odstępstwo od Założeń, w których zostało zapisane, że 

podmiotem odpowiedzialnym za realizację tego obowiązku będą przedsiębiorcy 

wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw 

ciekłych).  

Kontrolę realizacji spełniania obowiązku nałożonego na przedsiębiorców w art. 2a 

prowadzi (zgodnie z nowym art. 14a) Inspekcja Handlowa. Za niespełnienie 

powyższych wymogów zamieszczania na stacjach paliwowych czytelnych informacji 

dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych będzie groziła kara 

grzywny (art. 31a). Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 31a, 

następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 

w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.). 

W celu ułatwienia przeprowadzania kontroli obowiązków nałożonych niniejszą 

regulacją wyłączono spod obowiązku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia tych 

kontroli przedsiębiorcę (jak ma to miejsce w przypadku badania jakości paliw), 

wprowadzając zmiany w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  

Jest to odstępstwo od Założeń, które nie przewidywały takiej zmiany. Rozwiązanie to 

wprowadzono zgodnie z przedstawioną podczas uzgodnień międzyresortowych 

propozycją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zarządzającego systemem 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w celu usprawnienia i obniżenia kosztów 

tej kontroli.  

Przepisy karne są łagodniejsze niż przyjęte w Założeniach. Zostały one sformułowane 

w taki sposób, aby zapewnić spójność z istotą obowiązków określonych w art. 2a 

projektu ustawy. Odstępstwem od Założeń jest również nieuwzględnienie w projekcie 

ustawy przepisów dotyczących wydłużenia do 3 lat okresu, na który są zawierane 

umowy kontraktacji surowców rolniczych. W trakcie konferencji uzgodnieniowej 

w ramach konsultacji społecznych wszyscy jej uczestnicy wnioskowali o usunięcie tych 

przepisów. Stanowisko takie poparło również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Modyfikacją w stosunku do Założeń jest również nieuwzględnienie przepisów 

zmieniających delegację ustawową do wydania rozporządzenia w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych. Proponowany przepis umożliwiłby wydanie 

rozporządzenia nie tylko na podstawie postanowień właściwych norm, ale również 

przepisów Unii Europejskiej (w tym przypadku dyrektyw). W pierwotnej wersji 
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projektu ustawy znalazł się taki przepis, jednak został on usunięty na wniosek Ministra 

Spraw Zagranicznych. Konsekwencją powyższego było usunięcie z projektu ustawy 

przepisu, w którym został określony okres utrzymujący w mocy przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie dotychczas obowiązującej delegacji ustawowej.   

W projekcie ustawy w art. 3 pkt 3 znalazł się przepis, w myśl którego dla podmiotów 

realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, które wykorzystały w danym roku nie 

mniej niż 70 % biokomponentów wytworzonych przez wytwórców  

z surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa 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, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, 

wysokość współczynnika na poziomie mniejszym niż jeden, który będzie stanowił 

podstawę do ustalenia Narodowego Celu Wskaźnikowego na dany rok dla tych 

podmiotów w taki sposób, że Narodowy Cel Wskaźnikowy stanowi iloczyn 

Narodowego Celu Wskaźnikowego określonego w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 24 ust. 1 i współczynnika. 

W konsekwencji wprowadzenia powyższego przepisu w art. 3 pkt 4 projektu ustawy 

zostało nadane nowe brzmienie symbolom W i R we wzorze na wyliczanie wysokości 

kar pieniężnych za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego. 

W projektowanej wersji symbole W i R uwzględniają sytuację niezrealizowania 

obowiązku wynikającego nie tylko z art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych, ale również z przepisów wydanych na podstawie art. 23 ust. 4.  

Wprowadzenie przepisu art. 3 pkt 3 jest wynikiem rozważań na temat ostatecznego 

kształtu projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowych Celów 

Wskaźnikowych na lata 2011– 2016 oraz wniosków wynikających z przyjętego przez 

Radę Ministrów w dniu 26 stycznia 2010 r. dokumentu pt. „Kompleksowa informacja 

na temat realizacji Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw 

odnawialnych na lata 2008 – 2014” przyjętych w kontekście dokonania krytycznej 
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analizy funkcjonowania dotychczasowego systemu wsparcia rynku biokomponentów 

i biopaliw ciekłych w Polsce. 

Mimo wprowadzenia w ramach przepisów dyrektywy 2009/28/WE wymogu 

weryfikowania kryteriów zrównoważonego rozwoju, niestety do dnia dzisiejszego 

niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej (w tym także w Polsce) nie zostały 

jeszcze wprowadzone niezbędne do tego celu systemy certyfikacji surowców rolniczych 

i biomasy. Jak wynika z dotychczasowego doświadczenia w zakresie implementacji 

dyrektywy, działanie dotyczące opracowania i skutecznego wdrożenia w życie 

systemów certyfikacji jest procesem niezwykle skomplikowanym i wymaga czasu, nie 

należy się zatem spodziewać poprawy sytuacji w tym zakresie w krótkim czasie. 

Rozszerzenie wymogu dotyczącego sposobu zaopatrywania się w surowiec na potrzeby 

wytwarzania biokomponentów również na producentów paliw należy uznać jako 

pierwszy krok gwarantujący ostatecznie zrównoważony charakter zarówno produkcji, 

jak i konsumpcji biokomponentów i biopaliw przeznaczonych do realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego. 

Jak wynika z Kompleksowej informacji na temat realizacji Wieloletniego programu 

promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 – 2014 przyjętej na 

Radzie Ministrów w dniu 26 stycznia 2010 r., wsparcie rynku biokomponentów 

i biopaliw ze środków publicznych nie znajduje uzasadnienia, ponieważ nie przekłada 

się na realizację zapisanych w Programie podstawowych celów gospodarczych 

i społecznych, bowiem wspierane są biokomponenty w coraz większych ilościach 

sprowadzane z zagranicy, przy jednoczesnym niewykorzystaniu krajowego potencjału 

surowcowego i wytwórczego. Analiza poprzedzająca wprowadzenie zmian do 

Programu będzie uwzględniać decyzję Komisji Europejskiej w zakresie terminu 

stosowania obecnego systemu ulg w podatku akcyzowym dla biokomponentów, paliw 

z udziałem biokomponentów i biopaliw, który upływa z końcem kwietnia 2011 r., oraz 

zmierzać m.in. do ustalenia, czy w obecnych warunkach stosowanie obniżonych stawek 

akcyzy nie powoduje nadkompensaty. 

Ministerstwo Gospodarki jako koordynator Wieloletniego programu promocji biopaliw 

lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 – 2014 we współpracy z organami 

i jednostkami odpowiedzialnymi za realizację Programu przystąpi niezwłocznie do prac 

nad jego zmianą.  
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Zgodnie z art. 4 projektu ustawy w przypadku wydania w 2011 r. rozporządzenia, 

o którym mowa w art. 3 pkt 3 projektu ustawy, może mieć ono także zastosowanie do 

realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2011 r. z uwagi na konieczność 

bieżącej realizacji wniosków wynikających z Kompleksowej informacji. 

Art. 3 pkt 2 projektu ustawy wprowadza nowe brzmienie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w myśl którego, wytwarzając 

biokomponenty, należy wykorzystywać surowce rolnicze pozyskiwane z gospodarstwa 

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. 

Dokonanie tej zmiany jest konieczne ze względu na zapewnienie zgodności projektu 

ustawy z prawem Unii Europejskiej. Ponadto jest to konieczne ze względu na 

zagwarantowanie spójności projektowanego art. 23 ust. 4 ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych z pozostałymi przepisami tej ustawy. 

Projekt ustawy z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych został 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia  

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 

Zainteresowanie pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw zgłosili 

kolejno: 

1) Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, 

2) Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw, 

3) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 

4) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, 

5) Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, 

6) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego, 

7) Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, 

8) Grupa LOTOS S.A., 
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9) Instytut Nafty i Gazu. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Ze względu na fakt, że projekt ustawy zawiera przepisy o charakterze technicznym, 

które wynikają bezpośrednio z aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej, nie podlega 

on procedurze notyfikacji Komisji Europejskiej – zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 

Nr 65, poz. 597). 

Do projektu ustawy dołączono tabelaryczne zestawienie przepisów dyrektywy 

2009/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej 

dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz 

wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych 

oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw 

wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 

93/12/EWG (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 88) z przepisami projektu ustawy 

o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz 

niektórych innych ustaw. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa 

Przepisy ustawy oddziałują bezpośrednio na przedsiębiorców wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, przez wprowadzenie możliwości 

zwiększenia skali działalności w tym zakresie, oraz na przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub wprowadzania do obrotu paliw 

ciekłych, przez poprawienie warunków oraz obniżenie kosztów realizacji Narodowego 

Celu Wskaźnikowego.  

Przepisy ustawy wprowadzą równocześnie dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców 

wprowadzających do obrotu paliwa ciekłe na stacjach paliw.   

 

2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Zwiększenie ilości dodawanych estrów do oleju napędowego spowoduje zmianę 

wpływów budżetowych z tytułu podatku akcyzowego od tych paliw. Dodawanie do 

benzyn i oleju napędowego biokomponentów w ilości przekraczającej 2 % powoduje 

obniżenie stawki akcyzy o 1,565 zł od każdego litra biokomponentu dodanego do benzyn 

i o 1,048 zł od każdego litra biokomponentu dodanego do oleju napędowego. Niniejsze 

ulgi w podatku akcyzowym dla paliw ciekłych z zawartością biokomponentów będą 

obowiązywały do dnia 30 kwietnia 2011 r. 

Równocześnie można przewidywać, że wprowadzenie możliwości stosowania większej 

ilości biokomponentów w oleju napędowym wpłynie na zmniejszenie (w stosunku do 

przewidywanego, zgodnie z istniejącymi uregulowaniami) podaży na rynku estrów 

stanowiących samoistne paliwo, jako biopaliwa ciekłego, do którego przemysł rafineryjny 

dopłaca znaczne kwoty, w celu utrzymania jego sprzedaży i wypełnienia w ten sposób 

obowiązkowego NCW.  

Nie należy przy tym zapominać, iż pozostały po opłaceniu podatku dochodowego zysk 

netto koncernów paliwowych z tytułu posiadanych pakietów akcji w znacznej mierze 

należy do Skarbu Państwa. W zależności od podjętej decyzji może być on wypłacony do 

budżetu w postaci dywidendy lub też pozostawiony w spółce, co wpłynie na zwiększenie 

wartości spółki, a tym samym i  wartości majątku Skarbu Państwa. 
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Przeprowadzono oszacowanie wpływu projektowanej regulacji na dochody budżetu 

państwa w roku 2011 przy następujących założeniach: 

–  przyjęto, że w 2011 r. sumaryczne spożycie paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

(wg wartości opałowej) będzie się kształtować na tym samym poziomie co w 2009 r. 

Ilości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych stanowiących samoistne paliwo przyjęto 

zgodnie z raportami kwartalnymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

–  dokonano porównania dwóch wariantów:  

(1)  przy założeniu realizacji NCW w wysokości 6,2 % (sytuacja bez wprowadzenia 

regulacji) za pomocą benzyn silnikowych o zawartości bioetanolu wynoszącej 

5 %, oleju napędowego o zawartości estrów wynoszącej 5 % oraz estrów 

stanowiących samoistne paliwo (B100),  

(2) przy założeniu realizacji NCW w wysokości 6,2 % za pomocą benzyn 

silnikowych o zawartości bioetanolu wynoszącej 5 %, oleju napędowego  

o zawartości estrów wynoszącej 7 % oraz estrów stanowiących samoistne paliwo 

(B100) (wariant po wejściu w życie niniejszej ustawy). 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że w wariancie (1) założone NCW zostałoby 

zrealizowane za pomocą paliw ciekłych oraz biopaliwa B100 w ilości ok. 437 mln l, 

natomiast w wariancie (2) za pomocą paliw ciekłych i biopaliwa B100 w ilości 162 mln l. 

W wariancie (2) wpływy z akcyzy wyniosłyby o ok. 2,7 mln zł mniej niż w wariancie (1). 

Powyższa kwota zmniejszenia wpływów do budżetu z tytułu wprowadzenia nowej regulacji 

nie stanowi szczególnie istotnego zwiększenia obciążeń dla budżetu w porównaniu z sytuacją 

bez jej wprowadzenia (przy założeniu oszacowania wpływu do budżetu dokonanego przez 

porównanie modelowych wariantów uwarunkowanych zrealizowaniem NCW na założonym 

poziomie). Przedstawione wyliczenia obrazują sytuację teoretyczną i należy stwierdzić, że 

możliwe są zmiany relacji w tym zakresie, wynikające np. ze zwiększenia skali 

wprowadzenia na rynek biopaliw ciekłych, zwiększenia popytu na rynku na paliwa ciekłe 

(zawierające biokomponenty) czy też ze zmian relacji cenowych paliw i biopaliw ciekłych, 

skutkujących zrealizowaniem NCW na wyższym poziomie. 

Równocześnie należy dodać, że stworzenie sytuacji, w której realizacja NCW będzie 

dokonywana przez zwiększenie na rynku ilości paliw ciekłych z większą zawartością 

biokomponentów, przy równoczesnym zmniejszeniu podaży biopaliw stanowiących 

samoistne paliwa, wpłynie na wielkość przychodu Krajowego Funduszu Drogowego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 
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o Krajowym Funduszu Drogowym, pochodzącego z opłaty paliwowej, wspierającego budowę 

dróg i autostrad. Przeprowadzone oszacowanie wskazuje na większe wpływy o ok. 64 mln zł 

z tego tytułu w przypadku wariantu (2), w którym zużywa się więcej paliw ciekłych, a mniej 

biopaliw stanowiących samoistne paliwo. 

Dodatkowo, zgodnie z informacjami otrzymanymi z przemysłu rafineryjnego, należy 

zauważyć, iż uwzględniając różnicę cen zakupu FAME i sprzedaży B100 w 2010 r., 

wynoszącą ok. 1 000 zł/m3 oraz obliczoną ilość paliwa B100, koniecznego do zastosowania 

w wariancie (1) wynoszącą 437 tys. m3 (ok. 437 mln l) w skali ogólnopolskiej, można 

oszacować podwyższone koszty na sprzedaży dla przedsiębiorstw sektora, tylko z tytułu 

różnic cen w zakupie biokomponentu (FAME) i sprzedaży samoistnego biopaliwa (B100) na 

poziomie ok. 437 mln zł. Kwota ta, jako zwiększony koszt, pomniejsza podstawę 

opodatkowania podatkiem dochodowym. Zatem zmniejszone wpływy CIT do budżetu z tego 

tytułu można oszacować na poziomie ponad 83 mln zł.  

Przewiduje się, że kontrola obowiązków nałożonych na przedsiębiorców, dokonywana przez 

Inspekcję Handlową, będzie odbywała się w ramach Systemu monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw.  

Regulacja nie będzie miała wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Regulacja będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, przez zwiększenie 

zapotrzebowania na biokomponenty, co może wpłynąć na rozwój działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów wykorzystywanych w produkcji 

biopaliw. Może mieć też wpływ na zwiększenie aktywizacji zawodowej na terenach 

wiejskich. 

 

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów oraz konkurencyjność wewnętrzną 

i zewnętrzną gospodarki 

Przepisy ustawy przyczynią się do rozwoju działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania biokomponentów na terytorium RP. Może to mieć wpływ na zwiększenie 

aktywizacji zawodowej na terenach wiejskich.  
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5. Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy przygotowano na podstawie Założeń, które zostały przyjęte przez Radę 

Ministrów. Przedmiotowe Założenia nie były konsultowane wcześniej, należy jednak 

dodać, że przed przystąpieniem do prac nad przewidywanymi zmianami przeprowadzono 

rozeznanie wśród branży motoryzacyjnej (Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego – 

skupiający przedstawicieli wszystkich producentów marek pojazdów obecnych na 

polskim rynku), mające na celu określenie możliwości stosowania paliw ciekłych ze 

zwiększoną zawartością biokomponentów.  

Projekt ustawy został poddany procedurze konsultacji z: 

1) Instytutem Nafty i Gazu,  

2) Instytutem Paliw i Energii Odnawialnej, 

3) Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, 

4) Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego,  

5) Krajową Izbą Biopaliw, 

6) Krajową Izbą Gospodarczą,  

7) Radą Krajową Federacji Konsumentów, 

8) Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej,  

9) Krajową Radą Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw,  

10) Krajową Radą Izb Rolniczych, 

11) Zarządem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku,  

12) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,  

13) Polską Izbą Motoryzacyjną, 

14) Polską Izbą Paliw Płynnych, 

15) Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego,  

16) Polską Radą Koordynacyjną Odnawialnych Źródeł Energii,  

17) Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego,  

18) Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju,  

19) Stowarzyszeniem „Bioetanol Ekologia Transport”,  

20) Związkiem Gorzelni Polskich,  

21) Grupą LOTOS S.A.,  
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22) PKN ORLEN S.A.,  

23) Instytutem Technologii Nafty, 

24) Naftą Polską S.A., 

25) Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.,  

26) KK NSZZ „Solidarność”,  

27) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych,  

28) Forum Związków Zawodowych, 

29) Związkiem Pracodawców Branży Paliw Płynnych i Energetycznych,  

30) Prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich,  

31) Prezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  

32) Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego, 

33) Business Centre Club – Związkiem Pracodawców. 

W wyniku konsultacji społecznych projektu ustawy w stosunku do pierwotnej wersji 

z dnia 6 sierpnia 2010 r. przesłanej do konsultacji wprowadzono następujące zmiany: 

1) w odniesieniu do art. 1 pkt 2 

− W art. 2a znalazły się przepisy nakładające na przedsiębiorców wykonujących 

działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na 

stacjach paliwowych obowiązek zamieszczenia na stacjach paliwowych czytelnych 

informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych 

wprowadzanych do obrotu na tych stacjach. Informacje te należy umieścić na stacji 

paliwowej w miejscu ogólnodostępnym, w sposób widoczny i nieusuwalny. 

Niniejsze przepisy stosuje się również na stacjach zakładowych. Jest to odstępstwo 

od Założeń, w których wskazano, że podmiotem odpowiedzialnym za realizację 

tego obowiązku są przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie 

wprowadzania do obrotu paliw ciekłych. Jednakże podczas uzgodnień 

międzyresortowych i konsultacji społecznych ustalono, że będzie zasadne 

określenie w sposób bardziej precyzyjny podmiotu zobowiązanego do realizacji 

tego obowiązku w celu jego sprawniejszego egzekwowania, 

2) w odniesieniu do art. 1 pkt 4 (projektowany art. 31a ustawy o systemie monitorowania 

i kontrolowania jakości paliw) 



 15

− Przepisy karne są łagodniejsze niż przyjęte w  Założeniach. Zostały one 

sformułowane w taki sposób, aby zapewnić spójność z istotą obowiązków 

określonych w art. 2a w obecnym kształcie projektu ustawy, 

3) wykreślono w art. 2 (obecnie art. 3) pkt 2 oraz art. 3. Usunięte przepisy dotyczące 

wydłużenia do 3 lat okresu, na który są zawierane umowy kontraktacji surowców 

rolniczych, stanowią odstępstwo od Założeń. W trakcie konferencji uzgodnieniowej 

w ramach konsultacji społecznych wszyscy jej uczestnicy wnioskowali o usunięcie 

tych przepisów. Stanowisko takie poparło również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi.  

Nie uwzględniono natomiast następujących uwag: 

1) w odniesieniu do art. 1 ust. 1: 

− Nie uwzględniono w definicji oleju napędowego przepisów dotyczących 

węglowodorów syntetycznych. Z uwagi na brak stosownych wymagań 

jakościowych nie ma uzasadnienia zmiany definicji oleju napędowego. 

Ponadto przepisy dyrektywy wskazują jedynie możliwość dodawania do 

olejów napędowych do 7 % FAME (estrów metylowych kwasów 

tłuszczowych), 

2) w odniesieniu do art. 1 pkt 2: 

− Nie zmieniono podmiotu odpowiedzialnego za realizację obowiązku 

informowania konsumenta o zawartości biokomponentów w paliwach 

ciekłych. W trakcie konsultacji społecznych pojawiły się propozycje, aby 

podmiotem odpowiedzialnym za realizację tego obowiązku były: instytucje 

państwowe, przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, dystrybutorzy 

pojazdów na polskim rynku lub też stacje kontroli pojazdów. Nie dokonano 

również zmiany sposobu realizacji przedmiotowego obowiązku. Podczas 

konsultacji proponowano, aby niniejszy obowiązek został zrealizowany m.in. 

przez odpowiednie zapisy w książce obsługi pojazdu, umieszczenie naklejki 

przy wlewach paliwa pojazdów, przeprowadzenie akcji informacyjnych lub też 

stworzenie katalogu samochodów. W opinii Ministerstwa Gospodarki 

przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania 

paliw ciekłych do obrotu na stacjach paliwowych są najbardziej odpowiednim 

podmiotem do realizacji przedmiotowego obowiązku, 
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− Nie ograniczono obowiązku informowania konsumentów o zawartości 

biokomponentów w paliwach ciekłych jedynie do B7. Zgodnie z przepisami 

dyrektywy 2009/30/WE obowiązek informowania konsumenta o zawartości 

biokomponentów w paliwach ciekłych dotyczy wszystkich paliw. Niniejszy 

obowiązek będzie realizowany przez zamieszczenie na stacjach paliwowych 

czytelnych informacji na temat zawartości biokomponentów w paliwach 

ciekłych.  

Podczas uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych zostały zgłoszone 

również uwagi do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

oraz do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, jednakże w sposób istotny 

wykraczały one poza zakres Założeń. W związku z powyższym nie zostały one 

uwzględnione.  
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Minister Spraw Zagranicznych

DPUE-920-25-11/MN/10

Warszawa,^ kwietnia 2011

dot.: RM-lO-71-lOz dnia 15.04.2011 r.

Pan Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrow

opinia o zgodnosci z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o
systemic monitorowania i kontrolowania jakosci paliw oraz niektorych innych ustaw
wyrazona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dzialach
administracji rz^dowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z pozn. zm.) przez ministra
wiasciwego do spraw czlonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panic Ministrze,

w zwiqzku z przedlozonym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemic monitorowania i

kontrolowania jakosci paliw oraz niektojych innych ustaw (pismo znak RM-10-71-10 z dnia

15.04.2011 r.) pozwalam sobie wyrazic nast^puj^cq. opini?.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z powazan iem,

Do wiadomosci:
Pan Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady Ministrow
Minister Gospodarki



Na podstawie § 10 ust. 6a Uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r.

Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. Nr 13, poz. 221 z pozn. zm.) w zal^czeniu

przedstawiam zgloszenia podmiotow, ktore zglosily Zainteresowanie pracami nad projektem

ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorov^ania i kontrolowania jakosci paliw oraz

niektorych innych ustaw w trybie przepisow o dzialalnosci lobbingowej w procesie

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

Zainteresowanie pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania

i kontrolowania jakosci paliw oraz niektorych innych ustaw zglosili kolejno1:

1. Polskie Stowarzyszenie Producentow Oleju

2. Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw

3. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

4. Krajowe Zrzeszenie Producentow Rzepaku

5. Polska Organizacja Przemyslu i Handlu Naftowego

6. Osrodek Badawczo - Rozwojowy Przemyslu Rafineryjnego

7. Polski Zwi^zek Przemyslu Motoryzacyjnego

8. Grupa LOTOS S.A.

9. Instytut Nafty i Gazu

Zgloszenia zostafy uporz^dkowane chronologicznie wedhig daty wptywu formularza zgloszeniowego.



WZOR URZ^DOWEGO FORMULARZA ZGLOS2ENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI MAD
PROJEKTEM AKTU NORMATYWNEGO

ZGfcOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGLOSZENIE ZMIANY DANYCH*

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakosci
paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciektych.

e ?. jego irescia udost^pniona, w 3i .ileiynie In fo rma-n i ?u:
cT =5 -dnties^c-on^ ".•: programie pra- l-s^islacyjr.ych

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

Polskie Stowarzyszenie Producentow Oleju

2. Sieciziba

00-131 Warszawa ul. Grzybowska 2 lok. 49

3. Adres do korespon.dencj i i adres e-mail

00-131 Warszawa ul. Grzybowska 2 lok. 49
, . 2cainpcsynsJci8 ps'po. cont. pi; urban j @ koaiagra.. pi

B. WSKA2ANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYNIENIONEGO W CZEJSCI
A W PRACACH NAD PROJEKTEM

ii£ na pooy-
scaiy

Juliusz Urban

Lech Kempczynski

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIAZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU B5DACEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

Polskie Stowarzyszenie Producentow Qleju w nawi^zaniu do pisma nr DE-lll-40800-1/54/10
Ldz. 1078/10 z dn. 18.08.2010 r. przedstawia ponizej swoje uwagi do tresci projektu ustawy
o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakosci paliw oraz ustawy
o biokomponentach i biopaliwach cieklych.

Uprzejmie informujemy, ze akceptujemy propozycje zmian zawarte w projekcie ustawy o
zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakosci paliw.
Proponowane zmiany traktujemy jako wazne i oczekiwane przez wszystkich uczestnikow
taricucha wytworczego biopaliw w naszym kraju.
W szczegolnosci istotne dla rozwoju rynku biopaliw jest zwi^kszenia dopuszczalnego udziaiu
biokomponentow w paliwach.
W odniesieniu do przedstawionego projektu ustawy o biokomponentach i biopaliwach
cieklych zdecydowanie odrzucamy zmiany proponowan^ do wprowadzenia w artykule 11



ust 2, tej ustawy i wnosimy o jej skreslenie.
W przedmiotowym ust?pie projektodawca proponuje zrnian? polegaj^cai na przedluzeniu do
3 lat okresu, na ktory zawierane musz^ bye umowy kontraktacji surowcow rolniczych
zawarte pomi?dzy producentem rolnym a posrednikiem lub przetworc^.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem tego artykutu omawianej ustawy, umowy takie
zawierane s^na okres nie krotszy niz jednego roku.
Ze wzgl?dow na dtugosc trwania cyklu produkcji ptodow rolnych uzywanych do produkcji
biokomponentbw, zboz czy rzepaku, wynosz^cy ponizej jednego roku (siew nast?puje
jesieni^ a zbi6r wczesnym latem nast?pnego roku) ustalanie minimum jednego roku jako
warunku koniecznego do zawarcia umowy kontraktacyjnej jest pozbawione podstawy
merytorycznej i czyni taki zapis zb?dnym.
Generalnie nalezy stwierdzic, ze nie znajduje uzasadnienia ustawowe okreslanie
jakiegokolwiek okresu czasu na zawieranie umowy kontraktacji surowcow rolniczych do
przerobu.
Ze wzgl?du na powyzsze, wnosimy o skreslenie w ustawie o biokomponentach i
biopaliwach ciektych ust 2 w art. 11.

W odniesieniu do omawianej uprzednio propozycji zmiany zawartej w projekcie trudno
zgodzic si? z uzasadnieniem projektodawcy, ze proponowane rozwi^zanie zawarte w
projekcie nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciektych (art. 11 ust 2)
przyczyni si? do zagwarantowania podmiotom zajmuj^cym si? produkcj^ biomasy trwalych i
stabilnych warunkow funkcjonowania i w kohcowym efekcie b?dzie miato pozytywny wptyw
na rozwoj rynku biopaliw.

Naszym zdaniem przedstawione przez projektodawc? uzasadnienie omawianej zmiany
brzmienia ust.2 art 11 jest zbyt daleko idqcym uproszczeniem ztozonej problematyki
rozwoju rynku biopaliw poniewaz:

- Producenci roini, gfownie towarowi, nie b?d^ chcieli wiqzac si? wieloletni^ umowq z
jednyrn odbiorcq, szczegolnie w regionach, gdzie dziata ich kilku.
- Wprowadzona 3 letnia umowa kontraktacyjna b?dzie ograniczac roinikom swobod?
decydowania o kierunkach sprzedazy rzepaku. Nie jasne jest rowniez w jaki sposob,
zdaniem projektodawcy, strony miatyby ustalac cen? za produkt w tak dtugim okresie
czasu.
- Obecnie waznym instrumentem rozkJadaj^cym ryzyKo cenowe jest mozliwosc
zawierania przez producenta rzepaku kontraktow terminowych z mozliwosciq
ustalania ceny, co nie miesci si? w ramach ,,umowy kontraktacyjnej".
- Obserwowany od kilku lat wzrost produkcji rzepaku nie wskazuje na istnienie
zaleznosci pomi?dzy okresem trwania umow kontraktacji a zagwarantowaniem
podmiotom zajmujqcym si? produkcjq biomasy trwatych i stabilnych warunkow
funkcjonowania.
- Proponowana zmiana dotyczy tylko jednego z uczestnikow lancucha produkcji
biopaliw, z wytqczeniem takiego obowiqzku dla producentow surowcow rolnych,
producentow biokomponentow i odbiorcow biokomponentow (firm paliwowych), co j



stanowi naruszenie zasady poszanowania rownego uprawnienia stron taricucha
handlowo-przetworczego.
Ponadto, natozenie obowi^zku najedn^ strong umowy kontraktacji nieobliguje
drugiej strony do zawarcia takiej umowy.
- Proponowany 3 letni okres kontraktacji ze wzgl^dow agrotechnicznych
uwarunkowanych plodozmianem jest bardzo niekorzystny dla rzepaku szczegolnie w
przypadku mniejszych obszarowo gospodarstw.

Naszym zdaniem naiezy podkreslic rowniez fakt, ze umowa kontraktacji jest tylko jedn^,
wcale nie najpopularniejsz^, formq umow zawieranych w procesie sprzedazy i zakupu
surowca np. nasion rzepaku przeznaczonych do przerobu na olej do wytwarzania estrow
metylowych.

Dla naszych cztonkow oraz rolnikow-producentow rzepaku zasadniczym gwarantem
stabilnosci produkcji rzepaku do biokomponentow w Polsce bedzie wprowadzenie w ustawie
takich zapisow, ktore wykorzystaj^ krajowy potencjat produkcyjny i przetworczy.

Ze wzgl?du na powyzsze uprzejmie prosimy o uwzgl?dnienie w dalszych pracach nad
ustaw^o biokomponentach i biopaliwach cieklych wnoszonej przez PSPO rezygnacji
z zapisu ust 2 w art. 11.

D. ZALACZONE DOKUMENTY

Odpis z KRS z dn. 26 sierpnia 2010 r

E. Niniejsze zgloszenie dotyczy uzupelnienia bjrakofcf formalnych/zmiany danych**
zgloszenia dokonanego dnia ........ .^.. -.•%".'

ĉ fa'r.A r. cz^sci F poprz&dniego zgios.-enia)

F. OSOBA SKiADAJ^CA ZGLOSZENIE

Imie i nsnwisko Podpi.«

Lech Kempczyhski 30.08. 2010.



ZGtOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM
- -ZGLOSZENIE ZMIANY DANYGH*

USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA 3
KONTROLOWANIA JAKOSCI PALIW ORAZ
USTAWY O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH CIEKLYCH

(lytuJ projektu - zgodnie z j'ego trescî  udostspnion^ w Biuletynie Informaql Pubh'cznej lub informacfo zamieszczon^ w
Drooramie orac Ifioislacvinvch)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1. Nazwa/imiQ i nazwisko**

KRAJOWA RADA GORZELNICTWA I PRODUKCJ1 BIOPALIW SIT NOT SPOZ

2. Sledziba/micjscc zamicszkania**
00-043 WARSZAWA, UL. CZACKIEGO 3/5

3. Adres do korespondencji i adres e-mail
00-043 WARSZAWA, UL. CZACKIEGO 3/5, biuro@krgipb.pl

B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU
WYMIENIONEGO W CZESCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM
l.p.
1
2

3

4

5

lmi$ i nazwisko

LESZEK JAROSZ

Adres miejsca zameldowania na pobyt staly

jqVHBBMHMHMMHHr

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIAZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM
INTERESU BEDACEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw wnioskuje o:

I.
Skreslenie w artykuie 2 punktu 2) zmieniaj^cego brzmienie artykutu 1
ust?p 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekfych.

Dopisanie w artykuie 2 obowi^zkow dla producentow (w rozumieniu ustavvy
o biokomponentach i biopaliwach cieklych artykut 2, ust^p 1 punkt 20)
polegajq.cych na koniecznosci podpisywania przynajmniej rocznych umow z
wytworcami biokomponentow.



UZASADNIENIE

Ad. punkt 1.

Dotychczas obowi^zek podpisywania umow wynikajq.cy z ustawy obejmowal
okres jednego roku. Proponowana zmiana na okres trzyletni jest praktycznie
niemozliwa z uwagi na duz^ zmiennosc cen surowcow rolniczych.
Okreslenie ceny biomasy, ktora b?dzie obowi^zywaia za trzy lata, przy tak wielu
czynnikach ksztaituj^cych jej poziom, jest nierealne.

Ad. punkt 2.

Ustawa, w dotychczasowym ksztatcie, nie naklada obowi^zkow podpisywania
umow przez producentow paliw. Restrykcyjnie nakazuje podpisywanie umow
pomi^dzy:

- rolnikami a zakladami produkujXcymi etanol,
- zakiadami produkujgycymi etanol a firmami odwadniaj^cymi

(produkiij^cymi biokomponent),
S^dzimy, ze do Jahcucha gwarantowanych transakcji nalezy wl^czyc
producentow paliw, ktorzy w ten sposob b?dq. zobowi^zani do podpisywania
umow na zakup wyprodukowanego biokomponentu.



D. ZAtACZONE DOKUMENTY

E. Niniejsze zgtoszenie dotyczy uzupetnienia brakow formalnych/zmian danych**
zgloszenia dokonanego dnia

(podac dat$ z cze.sci F poprzedniego zgloszenia)

F. OSOBA SKtADAJACA ZGLOSZENIE

Imi'e i nazwisko

LESZEKJAROSZ
Frexes Krajowcj Rady Gorzelnictwa

i Proclukcji Biopaliw

Data

27.08.2010 r.

Podpis

X^^#/7^^

STOWAR^KNIE NAUKOWO-TECHN

.̂—

CZNE
•^^wur

KRAJOWA RADA
GORZELNICTWA I PRODUKCJI

BIOPALIW
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

*Jezeli zgfoszenie nie jest skladane w tryble art.7 ust.6 tresc: "- Zgioszenie zmiany danych" skresla siq.
** Niepotrzebne skreslic.

Jezeli zgloszenie ma na celu uwzgle_dnienie zmian zaistnialych po dacie wniesienia urz^dowego formularza
zgtaszenia( art.7 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziatelnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
Nr 169, poz. 1414) lub uzupelnienie brak6w formainych poprzedniego zgtoszenia (§ 3 rozporza^dzenia Rady Ministrow
z dnia 24 stycznia 2006 r. W sprawie zgteszania zainteresowania pracami nad projektami aktow normatywnych (Dz.
U. Nr 34, poz. 236), w nowym urz^dowym formularzu zgloszenia nalezy wypeJnic wszystkie konieczne rubryki,
powtarzaja^c rowniez dane, ktore zachowaly swoja, aktualnosc.
Cz^sc B formularza wypelnia sî  w przypadku zgtoszenia dotycz<tcego jednostki organizacyjnej oraz w sytuaqi, gdy
osoba fizyczna, ktora zgtesza zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, nie bQdzie uczestniczy^a
osobiscie w tych pracach.
W cze_sci D formutarza, stosownie do okolicznosci t uwzgle.dnia sî  dokumenty, o ktorych mowa w art. 7 ust 5
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dziatelnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a takze pelnomocnictwa do
wniesienia zgloszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego .
Cze.sc E formularza wypelnia sî  w przypadku uzupelnienia brakdw formainych lub zmiany danych dotyczacych
wniesionego zgloszenia



KOR.MI'LARZ ZGLOSZKMA ZAlNTIiRtSOWAMJA
PRACAM1 NAD PROJEKTEM AXT't' PtfA WNi-v^O

i ZCi-OSZENlE I
I ZAi.'NTKRESO'Vi'A.MA PRACAMI .NAD PROJEKTEM - ZGl.OSZKNiK ZM1ANV j
j DA.NYCH j
r~ 'i
!Drojekt uslswy c zmianie ustawy c systemie monitorowania i kontrolowania jakosci
ipaiivv oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekfych j

|,\ OZN'ACZEME POD.VllOTi: ZAINTERESOWANEGO PRACAM1 . \ A D ~ ]
JL-L * _ . . . . . _ . . . {

i
i j NaarJV,s

j
jPclsKi Kor.cern Naftowy ORL5N S.A.
i

I
ui. Chemikow (

109-411 Pfock j
I . . .. . - -- j
13. Ach't.s do korespo'.id^ncji i ad res e-mail: I
j'Ji. Chernikow 7 j

J09-411 Pfock I

Je-rr.ai!: v.aj~zad@crlen.oi

PB. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOV^ANJA PODMfO'l'C I
|WVMIF.N!ONKCO W CZESC'I A W PRACACH NAD PROJKKTEM j

[I.p. J l ln i ic ; [Ki/ .xvi>ko JiAdreii miejsca xanieldnwiniia iui pobyt siah
L, JL
I !f

,,Robert

1C. OPiS POSTl'LO\VANEGO ROZW!,\ZAN1A PRAWNEGO, ZE WSKA/ANIKM '
INTEKESL B^D.^rEGO PRZEDMJOTEM OCKRONY

;
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. jako uczestnik rynku biopaiiw i biokornponentowl
ipozytywnie ocenia przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy ol
'zrnianie ustavv>^ o systernie monitorowania i konfrolowania jakosci paliw oraz ustawyj
}c biokomponentach i biopaliwach ciekfych. i
I
jzrniana ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakcsci paiiw oraz ustawy o
{bickomponentach : biopaliwach ciekfych jest niezbedna z uwagi na koniecznolc
jrealizacji przez przedsiebiorcow Narodowego Celu Wskaznikowego. Projektowana
Izmians urpoznwi wprowadzanie na rynek paiiw z wi^ksza zavvartosciq
jbickonr.ponentow. t;.: paliwa B7 (oleju napedowego z zawartosci^ 7% obj astrow

h Kwasow tfuszczowych), a w daiszej perspektywie paiivva B 1 0 (olejul



jrapedowegc z zawartoscia 10% obj. estrow metylowych kwasow ttuszczowych) i
[palivva 510 :benzyny z zawartosci^ 10% obj. etanolu). Projektowania znniana pozwoli
IrowiTs/; na znnrnejszenie wprowadzania na n/ne^ biopaliws B;O 100 (estrcw
Irnetylowy-h stanowiqcych sarnoistne paliwo). Obecnie ze wzgf^du na brak przepisow
jpozwaiajacych na sorzedaz paliw 87, E10, ktore pozwalatyby wprowadzic wolumeny
jbioorr.pcnentow w ranach obowi^zujacych norm jakosciowych PKN ORLEN S.A.
jiak i ir.f.3 <imy paiiwowe zmuszone 53. do wprowadzania na rynek biopaliwa BIO 100.
fjest to najmniej opiacalny sposob reaiizacji NCW, gdyz koszty zakupu biopaliwaj
}SiO100 sa znacznie wyzsze, niz cena iego sprzedazy. Cena sprzedazy musi bycj
iodpowied;>ic niska, gdyz w przeciwnym razie zaplanowane do reaiizacji NCW
U'cXirneny 8iO ':00 nie zostafyby zakupione przez konsumentow z uwagi na
fograriczony ryr.ek 3100 oraz sezonowosc tego biopa!!wa.
i i
lObecr.ia ooovvia_zujatce nomy jakosciowe dla paliw ciekfych (przewiduj^ce rriozliwosci
wprov/adzania na rynek paliw z zawartoscia do 5% obietosciowc bickomponentow),i
jpowcau'3. ±e reaiizacjs NCW za pomoca 3!C 100 jest mato optecatna. co|
!bezposredn»o wph/wa na wyniki finansowe firm paiiwowych : bezposrednio crzektedaj
js's r,a cary paliw oferowanych dla konsumeniow. j

/zszy scan woryvva niekorzystnie na ."ynek biopalhA- ; biokompcnentdv/ w Polsce j
jdlatejc tak istctne jest jak najszybsze wdrozenie przepisow umoziiwiajacychi
jwprowadzenie palivv* z wiaksza zawartoscia biokomponentcw w ramachl
jotv?V'/!3zuj5cych nonn jakosciowych. [

iOonosnia so raw jakoscicwych paliw z wi^ksz^ zawartoscisi biokomponentow nalezy
jwskazac, ze nor'r.a EN 228 odnoszaca sie do jakosc: benzyn jest jeszcze na etapiej
Iprojekt-j i dopiero, gdy zostanie zatwierdzona b^dzie rnoziiwe worazanie na rynek!
JE"!Q oo v^czasniejszej implementacji wymagah z normy europejskiej na grunt prawa
jpolskiegc i noweiizacji przez Ministra Gospodarki rozporzqdzenia w sprawie
iwyrnagar ]akosciov»/ych d'a paliw ciekhych. W opinii PKN ORLEM S.A. bedzie to
Jdooiero mczhwe nie wczesniej. niz w 2012 roku.

jednak obecny stan prawny wynikajfocy z przepisow r.onr.alizacyjnych
na mozliwosc natychmiastowego worcwadzenia na rynek paliwa B7.
iaca ncrr.a PM- EM 590 odnoszaca sie do jakosci oleju napedowego jest|

ipcdstawa do okreslenia wymagah jakosciowych a!a oleju napedowego z zawartoscicij
;dc 7% obi estrow. dlatego Minister Gospodarki powinien na pozicrr.ie krajowym jak!
jnajszybciej dokonac odpowiednich zmian prawnych. !
Vvobac tago P:<N ORLEM S.A. postuluje. aby rownolegle z crocedowaniem!
jp^zedr^ioiovuaj ustawy podjeto w Miristersiwie Gcspodarki pracs nad nowslizacjai
JRozpcrzaazenia .Vlinistra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w spraw'e wymagah'
[jakcsciov-r/cn ci!a paliw ciektych1.
i
[W uzasaonieniu ac proiektu ustawy Ministerstwo Gospcdarki podafo informacj§, ze|
jproiekt ustawy zawiera przepisy o charakterze technicznym, Ktore wynikaj^l
jbezDosrednio z aktow prawnych Wspolnoty Eurooejskiej, i w zwisiZKu z tym ustawal
jnie ;?eozie pooiegac procedurze notyfikacji Kornisji Europejskiej - zgodne z



[rozporzaazeniem Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 -. w sprawie sposobui
krajowego systerriu notyfikacji norm : akiow prawnycn'. I

O ';e przepisy dctyczqce definicji benzyn siinikowych i oiejcw r.sp^dowych iak!
{rowniez biopanw ciekh/ch maj?t swoje odzwierciedlenle w Dyrektywie 2009/30/WE, toj
Jprzepisy niniejsze* Dyrektywy nie zawierajq zadnych postanowien oanosnie
jprzedscavvicnej w orojekcie zmiany ustawy propozycji dotyczacej zawiarama umowj
IkDntra^tscyjnych na okres nie krbrszy. niz 3 lata
|PKN CRLEM S.A. p:agnie podkreslic, iz w obecnie obowiazuiacaj Ustav/ie z dnia 25J
sierpria 2006 roku o biokomponentach '• biopalivvach ciektych0 na poosiawie art. 11i
jusi. 2 okres obowiazywania umow wynosi 1 rok. VVediug argumentacji Mmisterstwai
jGospodarki oczekuje sie, ze proponowane vv ustavvie rozwiazanie przyczyni sie do]
Jzagwa^ntowanfa oodmiotom podejmuĵ cym sie produKcj, biomasy z
Jprzezpaczeniem na biokornponenty trwatych oraz stabilnych warunkow
jfunkc;cnowania. Miemniej jednak stanowisko wytworcow biokompcnentow jest w iej
Jkwesr: odiinienne. Na spotkaniach konsuitacyjnych w Ministerstwie Gospodarskij
iprzedstawicieie Krajowej Izby Biopaliw wie!okrocpie negov/al: zasadnosc tejj
Iprcpozyc*'. i
j i
jSiorac pod uvvag?, stanowisko branzy bicpaliwowej oraz ,cakt iz wprowadzenie}
iprzepisow dotycz^cych 3-letnich umow rnogs^ wymagac notytikacji Kornisjij
|E'jropejsk:ej. co istotnie przedluzy proces wdrazania 37 na rynek po»ski. PKNJ
(ORLEN; S.A. post'jiuje wykresiic z przedmiotowej ustawy przepis dotycz^cy 3- letnichj
jumcw, a vv to niejsce oozostawic aotychczasowe brzmienie art. 11 use 2 ustawy ol
jbickompcnentach \h ciekfych. j

.
Podsumov/ujqc, naiezy podkresiic. ze celem tzw. ,mater ncwelizacji ustaw oj
'biokornponentach i biopaiiwach ciekiych oraz o systemie rnonitorov'/ania
[koniro'owania jakcsci paliw miatc bye wprowadzenie przepisow pozv/alajcicych na
{wdrozenie pahw z wi^ksz^ zawaroscia,. biokomponentow i PKN ORLEN S.A. popiera
Jzmiany sfuz^ce reaiizacji tego celu. Utrzymanie pozostafych propozycji (wydtuzenie
jokrssu kontraktacji). w ocenie PKN ORLEN S.A. rodzi wysokie ryzyko spowolnienia
jprocesu uchwaianfa orzedmiotowsj ustawy. z uwagi na koniscznosc dodatkowych
[Uzgconieh b^dz przeprowadzen.'a dtugotrwatej procedun/ notyfikacji tego aktu
[prawneQo przez Komisj^ Europejsc^.
' ;
i !

I ) / .1 \ .. ."i °. p< v .": j.} 4>. .-.c zm.
[')'L.^ . \ !5^. »»/. 1 i°'V. /c /ni.



3). ZALA-CZONE J>OXUM£NTY j
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; |;Copis r Krajowego Rejestru Sadowegc j

szczegolne Pana Roberta Gmyrka - Dy^ektora Biura ds ;
:' _ '
jJBiCpaliw dc reprezentowania PKN ORLtN S.A. vv pracach r.ao projektami aktowj

lincrmatiwnych nr GRO/DG/01 7 1/54/10 z dnia 21.07.2010 !
(I

/g^>.s/.on:c doty-ray uzupeinienia brakow forjiViilnych/zjniarr* da«ych*:V

o dnia -------------------------------------------------------------------

iF. OSOBA SKLA!>A.;.^rA ZGLOSZIRfsiE

iTM'e : r:azwiskc Data

r' Gir.vrsk I2508.2010r.

* jezeii 7.gioszenie nie jest skfadane vv trybie arc. 7 vjsc c ustawyltresc. "- Zgrcszanie
zmiany danych'1 skrasia sie. ^
" Nieoctrzebne sk.*es!ic.
Pouczenia
! Jezel' zgroszenie ma na celu uwzglednienie zmiar, zaistniafych po dacie wniesienia

u^edowago formularza zgioszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r o dzialalnosci
loobingcwej >A procesie stanowienia prawa (Dz. U. Mr 169. poz. 14M}) 'ub uzupelnienie
brakow fc^malnych poorzedniego zgtoszenia (§ 3 rozporzadzenia Rady Ministrcw z dnia 24
styczi*>Ja 2006 r. w spravvie zg^aszania zainteresowanis pracarr,; p.ad proiektamj aktow
norrr.atywnych (Dz. U. Nr 34, poz. 236)), w nowyrn urz^dowynn formularzu zgioszenia nalezy
wypelnic wszystkie kcnieczne rubryki. pcwtarzajap rowniez dane. ktore zachowafy swoj^
sktuaincsc.

2 Czasc 3 fonr.ularza wypetnia si^ w przypadku zgioszenia ootyczacego jednostki
crganizacyjnej oraz vv sytuacji, gdy osoba fizyczna, ktora zglasza zainteresowanie pracami
nad projekien aktu r.ornatyvvnego. nie b^dzie uczestniczyta osobiscie w rycn pracach.

3 W cz^sci u fc;*muiarza, stosownie do okolicznosci uwzglednia sie ookumenty o ktorych
nov/s vv 3rt 7 ust. 5 ustawv z dnia 7 iipca 2005 r. o dziateinosci Icbbingovvej w procesie
3tar,cwier"3 prawa a ta)<ze pelnomccnictwa do v«/r,iesieni3 zgi-oszen.a iub do
repreiertows.iia podrniotj \ pracach nad projekte.T: aktu ncrnnat^A/vnego
4. Czesc E fcrmuiarza wyoelma si§ w przypadku uzupetnienia braKcw forrnamych iub

zmia'v/ csr.ych oocyczscych wniesionegc zgioszenia.
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A. OZNAC2ENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

". 3L*"iz~-C:* rr._-3; 5 r-s ~3i:i:.e.si: kama* *

'j 1 . . s i ik j lns 2 4 !:=;< - J O B 0 0 - D Q 5 W a r s z a w a
3 . A d r e s Jo k^raspor .denc; i : cicire.s e-mail

. o z J c p I n a 2-'4 lo.< 403 00-006 Warsza'.'ia b i u r r o Q i c z p r . com, pi
B. WSKA2ANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMTENIONEGO W CZE.SCI

A W PRACACH NAD PROJEKTEM

Ad r a 5 mi e j s c a 2 a me 1 do wa n i a n a pec y t s -. =J i y

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWI.A3ANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BE.DACEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

Krajowe Zrzeszenie Producentow Rzepaku jest przeciwne zmianie proponowanej
do wprowadzenie w artykule 11 ust. 2 ustawy o biokornponentach i biopaliwach
ciekiych, ktora zaklada przedluzenie do 3 lat okresu na ktory zawierane s^ umowy
kontraktacji surowcow rolniczych zawarte pomi^dzy producentem rolnym a
posrednikiem lub przetworc^..

Wedlug aktualnie obowi^zuj^cych przepisow umowy takie zawierane s^ na okres
nie krotszy niz jeden rok.

Przedstawione uzasadnienie omawianej zmiany brzmienia art. 11 ust. 2 jest
zdaniem K2RP uproszczeniern ztozonej problematyki kontraktacji surowcow na cele
energetyczne i raz^co narusza interesy producentow, ale takze podmiotow skupuj^cych.

W szczegolnosci zwracamy uwag^ na nast^pujqce argumenty przeciwko
proponowanej zmianie:

1) producenci rolni (przede wszystkim towarowi) nie b^d^ chcieli wi^zac si^
wieloletni^ umow^ z jednym odbiorc^, zwtaszcza w regionach gdzie jest ich kilku,

2) wprowadzona 3 fetnia umowa kontraktacyjna b^dzie ograniczac rolnikom
swobodQ decydowania o kierunkach sprzedazy rzepaku w danym roku

3) w perspektywie 3 lat niemozliwe jest przewidzenie zarowno tendencji
rynkowych i gospodarczych na rynku plodow rolnych, a tym bardztej warunkow
pogodowych i klimatycznych ktore maj^ decyduj^ce znaczenie dla poziomu cen i
wielkosci wytworzonego surowca

4) obecnie waznym instrumentem rozkfadaj^cym ryzyko cenowe jest mozliwosc
zawierania przez producenta rzepaku kontraktow terrninowych z mozliwosci^ ustalania j



ceny, co nie miesci si§ w ramach umowy kontraktacji

5) proponowany 3 letni okres kontraktacji ze wzgl^dow agrotechnicznych
uwarunkowanych plodozmianem jest bardzo niekorzystny dla rzepaku, szczegolnie w
przypadku mniejszych obszarowo gospodarstw

6) umowa kontraktacji jest tylko jedn^ - i to wcale nie najpopularniejszq z form
umow zawieranych w procesie sprzedazy i nabywania surowcow, przede wszystkim
nasion rzepaku przeznaczonych do przerobu na olej do wytwarzania estrow metylowych

7) analogiczne stanowisko negatywnie oceniajqce pomysl 3 letnich umow
kontraktacji wyrazili takze przedstawiciele organizacji skupiaj^cych producentow oleju,

Maj^ powyzsze na uwadze wnosimy o skreslenie proponowanego w projekcie
zapisu art. 11 ust. 2 i pozostawienie go w postaci niezmienionej.

D. ZAÎ CZONE DOKUMENTY

E. Niniejsze zgloszienie dotyczy uzupelnienia brakow formalnych/zmiany danych**
zgloszenia dokonanego dnia

tpodac date - czesci F poprr.ednlego ^qloszenloi

F. OSOBA SKLADAJACA ZGLOSZENIE

I in i<? i na::wisko

H a r i u s ~ O'i *? j n i k

Da t a

20. 07 . 2010

Podpis

/}

,L 4;

Jezeli zgloszenie nie jest sktedane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy tresc: "- Zgloszenie zmiany
danych" skresia si^.
Niepotrzebne skreslic.



ZGtOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM
[ projektu ^ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania
\ paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciektych"

[A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

] 1. Nazwa/imi^ i nazwisko**

Poiska Organizacja Przemystu i Handlu Naftowego

3. Adres do korespondencji i adres e-mail

| uJ. Re/tana 17 lok. 36. 02-516 Warszawa
| popihn@popihn.pl

B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU
WYMIENIONEGO W CZ^SCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM

Irnie ; nazwiskc

Leszek Wieciech

Adres miejsca zameldowama na pobyt staty

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWL\ZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM
INTERESU BEDACEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

Projekt dotyczy kvvestli o istotnym znaczeniu dla rynku produkcji oraz hurtowego i detalicznego
rynku paliw pfynnych w Polsce. Stanowi element wdrazania do poiskiego systemu prawa
wybranych regulacji Dyrektywy 2009/30/WE w sprawie jakoscl paliw. Poiska Organizacja
Przemyslu i Handlu Naftowego reprezentuje najwi^ksze polskle przedsi^biorstwa, dzlalaj^ce w
pnemysle i handlu paliwami w cafym fahcuchu, pocz^wszy od produkcji, poprzez kornponowanie,
logistyk^, magazynowanie i sprzedaz hurtow^ oraz detaliczn^. Projekt przedmiotowej ustawy
bezposrednio dotyczy cztonkow naszej organizacji. Ze wzgl^du na obszernosc stanowiska
przedstawlone jest ono w zaJsczniku do niniejszego formularza.

i D. ZALACZONE DOKUMENTY



Kopia wyciagu z Krajowego Rejeslru Sadowego

Kopia pe-Jr'.Grnocn;ctw3 udzisloneQ-o Leszkowi Wiec»echowi

StanowisKo POPiHN w sprawie projektu ..ustawy o zmianie ustawy o systernie
mon.'torowania i kontrotowama jakosci paliw oraz ustawy o biokornponentach i
biopaltwach ctek rych"

E. Niniejsze zgloszenie dotyczy uzupeJnienia brakovv formainych/zmian danych**
zgtoszenia dokonanego dnia >

(Dodad elate z czesa F popnredniego zg

F. OSOBA SKLADAJ/\CA ZGLOSZENIE

i§ i nazwisko Data Podpis

Leszek Wieciech Dyrektor Generainy j 31.08.2010

*Jezeh zgfoszeme me jest sKiadane w tivbie art." ust.5 tresc: :'- Zgloszenie zniiany JanydV skresia
*•* Niepocrzebne skreslic.

Jezeli zgloszenie ma na caiu uwzgl^dnieme zr?ian zaistmafych po dacie wniesisnia urzedowego formularza
zgloszerua( art. 7 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej ^ procesie stanowienia praws (Dz. U.
Nr 169, poz. L4H) !ub uzupetnienie braKow formainych poprzednsego zgioszenia (§ 3 rozporza.dzenia Racy Ministrow
z dn»a 24 stycznia 2006 r. W sprawie zglaszania zamteresowania pracami nad projektami aktdw normatywnych (Dz.
U. Nr 34, poz. 236). w ncwym urzedowyni formularzu zgtoszenia naiezy wypetnic wszystkie konieczne rubryki,
powtarzajac rowniez dane. ktore zachowafy swojcj, aktualnosc
Czesc 8 formularza wypetnia sî  w przvpadku zgtoszenia dotyczacego jednostki organizacylnej oraz w sytuaqi, gdy
csoba fizyczna, ktora zgtasza zainteresowanie pracami nad projektem aktu nonrsatywnego, nie be/lzie uci'estniczyta
osobiscie w tych pracach.
W czescl D rornularza, stosownie do okolicznosa . uwzgle^Jnia sie dokumentv. o ktorych iT»owa w art 7 list. 5
ustawy 2 dnia 7 iipca 2005 r. O dziatainosci lobbinqcwei w procesie stanowienia prawa, a takze pelnornocnictwa do
wniesienia zgtoszenia iub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu nomiatyw/nego .
Cz^sc E formuiarza wypeJnia sî  w przypadku uzupe^nienia brakow formainych ;ub zmiany danych dofvcz.^cych
wn lesionegc zgioszen ia
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Wzrszcnvfl, 31.08 2010

Stanowiv ko PolskfoJ Orgonlzacji Przemy&fu I Handlu Naftowogo woboc projuktu

„ ustawy o zmianle ustawy o systemie monitorowania I kontrofowanlaJakoSci

peflw oraz ustawy o bfokornponentach i biopaliwach cfoktych"

W opinli orzeds^biorstw zrzeszonych w POPiHN jak najszybsze wprowadzenie na

rynek oleju nap^dowego 87 povvinno by£ obecnie priorytetem dziatart zwiazanych z

nowolizacja przedmiotowych ustsw. Op61nlanie wprowadzenia B7 ggnerujo nie tylko

vvyisze koszty dla przedsi^biorstw (w tyti 3p6tek z udxiatem Skarbu

lecz tez przeWada si? na coraz wi^ksze straty dla bucietu. VVprov/adzenie

B7 rue wiqzatoby sie z konieczno6ciqpowiadamiania Komisji Europojskiej, gdyz jeat

to paliwo uznane za normatywne w Unii Europejskiej (vide dyrektyv/a 2009/30AAyE

ofH/ norrna EN 590:2009). Jak rozumierny z uzasadnienia projektu ustawy

proconow^ne zopi^y (B10. E10 oraz 3. letni okres kontraktacji) r6wnie^ me

vvyrr-agaja notyfikacji. W przypadku pojawiania si<3 innej Interpretacjl, shvierdzajacoj

koniecznosc notyfikacji do Komisji Europejskiej; opowiadarny si? zdecydowanie za

oyrEiniczoriom cbecnej nowelizacji do wprowadzenia B7, a pozostawienia kv/estn

FMCi F1H oraz 3. letniego okrosu kontraktacji do tzw. Mdu^Gj nowelizacji" Lstaw

biopahwowych, w kt6rych ma zostac dokonana transpozycja pozostatych zapis^w

UyeKtyw 2009/28/WE oraz 2009/30A/VE. W zw azku z rowelizacja ustawy widzlmy

te2 konieczno$6 jak najszybszego podj^cia prac nad nowo izacja rozporzqdzenio

Ministry Go^podarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagah jakoSniowych

dla pallvv cieklych.

przedstawirarny uwagi do poszczeg6lnych proponowanych zapisow.

jednocze^nie, ±e w wielu m/ejscach projekt ustawy odwolujo sip do

h ^/ykonowczych. bez znajorno^ci projekt6vv ktc^rych nie JQStoSmy w

ie w peJm ocenld proponowanych

.1 •' ' .' (> .' f * •, T ,t f •. d '



P^CUFMIHIIXI

Ad. Art. 1 ust. 1.

7o wzgi^du rui brak znajomo6ci projaktu rozporzqdzenia wykonawczego nie moiety

cKjenii zapisu ,2. Minister wlaSciwy do spraw gospodarki okre§li, v/dnodze

rozportddzenia, spostih spelni&nia pnez przedsiqbiorcdw obowlqzku. o kt6r/m

mcwa 17 ust. 1. biorqc pod uwegq konieczno£6 stworzenia warunkdw

ch zaopatrzenie pojazddw w bonzyny silmkowo o maksymalnoj

bioetanolu v/ynoszqcoj 5%."

Ze wzgl^du na brak znajomoici projektu rozporz^dzanin wykonawczego nie mozemy

oconidzapisu ,,2. Minister wtaSciwy do spmw gospodarki okresli, wdrudzz

rozporzqdztonia, spos6b przakazywaniQ informacji, o kttirych mowa vv ust 1. biorqc

port u\.vtK)$ rodzaje paAVv cieklych i intoros konsumenldri',

Oceniamy ±e proponovvany zapls .Art, 2b.1, PrzBdsi^biorcy wykonujqcy dziatelno$£

fi w zakr&sio wprowadzaniQ do obrotu paliw c/oktych so zobov/iqzoni

konsumontdw o:

rtoSd blokomponentdw w paliv/ach cieklych:

2. komeczno&ci upewnienia sie. czy dane paliwo ciekie mote by£ stosowane w

pcjetdziG, zgndnie 7 v/Qrunkumi okreSlonymi iv instrukcji obstugi pojazdu lub

ze wsknzaniGmi pmducenta pojazdu"

j t .*st kontrowersyjny i odbiega od zapis6w Dyrektywy, kt6ra nie naktada na

dostawc6w paliw powyzszych v/ymagart. Zgpis (art, 3, ust. a, pkt. 3 dyr'oktyvvy

2009/30/WEj t,ZapowniQjq one udostepnionio konsumontom nalelytych inforniQCji

dotyczqcych zewarto£ci biopallwo v/ benzynie oraz zwtoszcza dotyczqcych

wta6ciwQgo stosowania rdZnych mioszanQk paliw' moine zraalizowaA poprzez

zobowigzanie dyatrybutorow pojazd6w na pclskim rynku do in'ormowania naoywcdw

i u^ytkownlkdw pojazd6w, czy rnogq stosowad E10, v/ tyrn rip. poprzez odpowiednie

zopisy w ksta±ce obslugi pojazdu i naklejki umieazczone przy wlewach paliwa

P0jazd6w Mnogoftft typfiw i podtypbw silnik6w, stosowanych w pojazdach

s.rifiiocnodovvych ~- w tyrn pochodzqcych z indywidualnego :mportu ~ sprawia, ^c

or7e:lsi<?btorcy wprovv^adzaj^cy do obrotu paliwa clokte me moga ml©6 petne) wiedzy

•// tyrn zakrasie Ponadlo cz^66 f rm objetych w rnyil powyzszych zapisow



obowiazkiem mfomowania nie ma bezpo£redniego kontaktu z ostatecznymi

i (urytkownlkaml pojazd6w), cow praktyce ume-no£liwia

te2. £e wskazane bytoby przeprowadzenie przez instylucje partstwowe -

we wsp6^pracy z branzq paliwov/y - akcji informacyjnej, zalecajacej

kierowcom sprawdzenie 11 dostawcy pojazdu bad^ tei w instrukcji obslugi, jakie

paliv/o powinno byd atosovvano \ ich pojazdach, wyjaSnienia poj^c B7, E5 i E10 oraz

norm EN590 I EN228, a tak±e uwzgl^dnienia faktu wprowadzenia B7 w planoworlu

Sci se^visowych.

Z koloi zapisy art, 4, Dyraktywy ..Artykul 4. Olej napqdowy. 1. Pafistwa cztonkowskie

zupQwni&jct, ZQ o/ey napqdovsy mote by£ wprowadzony do obrolu na ich teryiorium

lyiko vAQdy, jololi bqdzie on zgodny za specyfikacjami okreslonymi w zalqcznlku II.

NiQzaletnie od wymagaft zatqcznika II, paftstv/a czfonkov/skie moga zezwoliC na

\Yprow9dzonie do obrotu oleju napqdowego zawlerafacogo ponad 7% esfrtiw

motylowych kwasdw tluszczowych (FAME). Poftstwa cztonkowskio zopewniajq

udosigpnieniQ konsumentom naleiytych informacji dotyczqcych zav/artosci

biop&tiws zwtaszcza FAME, w oloju napqdowym. " rozumiemy w ten spos6b, ie

obowi^zek informowania dotyczy sytuacji, w kt6rej vv oleju nap^dowym jest ponad

7% estfOvv Wynikn to z faktu, ^e olej nap^dowy R7 /ostal- uznany za normatywne,

pov/szochnia stosowane paliwo na terenie Unii Europejskiej.

Ad Art 1, ust. 5.

Zau\va20Tiy. ^e zapis ..Art. 31a.1 Kto, bgdqc przodsiqbiorcq wytwarzajqcym lub

wpmwadzajqcyrn od obrotu benzyny sHnfkowet nlo zspownia pokrycls

zapotrzcbowonio no henzyny silnikowe o moksyrneilnej zawartoSci bioetanolu

wynoszqcej 5%..."zawiera niejasne sformulowanie ..pokrycia zapotrzebowania '.

Ze wzgledu na brak znajomoSci projektu rozporzadzonia wykonawczego me

jstosunkowHC si^ do tego zapisu, Zwracemy jednak uwage na to, ze ustawa nio

pov/mra przewidywad nalcienia sankcji karno-administracyjnej w sytuacji braku

orecyzji co do podmlotu objetego obowiazkiem, zcakresu przedmiotowego. a

czasowego oraz terytorialnego lego obowiazku.



Pr/odsl^bioratwa zrzeszone w Polskiej Organizacji Przernysfu i Haridlu Naftowego

ja peln^ gotowoS6 wso6lpracy rnerytorycznej przy opracowywamu tre^ci

wykonawczych, o kt6rych movva povvyiej. Oczekujerny, 2© nasze

oo^wiadczenie oraz wiedza o ograniczeniach branzy w tym zakresie zcstanie

wykorzyslana dla stworzenia takich warunk6w dla wprowadzania nowych

k16re byfyby optymalne zarowno z perspektywy koniocznoSci zabezpieczenia

mtoresow konsument6w, jak i moiliwosci przedsi?biorc6w.

Sporzadzi!

L. V^ieciech

i n '.} r: n t*fi i'̂  c f u 1 1 l « i o H K \: • t^ i ui ^ jPI



FORMULARZ ZGtOSZENIA ZAINTERESOWANIA
PRACAM! NAD PROJEKT6M AKTU PRAWNEGO

ZGtOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGtOSZENIE ZMIANY

DANYCH

UfdZ ustavv/ c c okorrponentacn i OJcna <w,i:*:

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD
PROJEKTEM

1, Nazwa
Os-*:>aek Etada'.vczc - Rczvvo.ovw Pr/e^r/s'i, Rcnnery re.p S^c'^.i A<-.y-rr:

2. Siedziba
Pfock

3. Adres do korespondencji i adres e-mail:
lj| Cherr^owc 09-^' I D»ock Z3rzaav£oor oi

iB. WSKAZANIE OSOB UPRAWNiONYCH DO7?EPFiEZENTOWANIA PODMIOTU
IWYMIENIONEGO w cz^sci A w PRACACH NAD PROJEKTEM ... i

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIX\ZANIA PRAWNEGO. ZE WSKAZANIEM
INTERESU B^DACEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

roj^k- L.slawy naje moz iwosO wdrazania n.-i rynok crjliw z vvieKs^a
okO'Ticonef^ow czy!i R7 i PIC VVcbec t»=jgo nowe i«iovva'iy -nkt pr<-ivviy pvy-rj^yiia

si*? J.) rozwo u vrku ciokorncorentow w Po*sce
Os/oclek BacJawc^o Rozwojowy Pr^efTiys^L Ra^noryj'i^'jo S A 'medzy .nnymi
prowad?i dz a^alnosc oaaawc/^ w ^ak'esie jfikosc; b okcnico'ier^.ow jak '6wmo/
palw 7 b GKonporentarni vVooec lego pojyfywnie ocefi'arTr/ profo<toj.vany ak:
pr-jwny
Osroaek Barlawczc - Rc^wopwy Pr/oa'ysru Rarinery)n^c;c S A wskazu.e ^t rjo*
wdrcze'i/a HV^ ryre« P^isk1 pai^vva B7 obok nowehzac.! Lstawy pcd/ebrid jest
zrn.'ana rozpcrzgdzenic^ ninssf^a gospodar<i z dr*ri r) 3'i,d°ia 2C08r w
wynagan jakosciowych d'a pa! w oieklycr
Podkresla-ny ze norrra PN EN 590 dajo mczlivv'csc -iowe zacj v
jakoscovvycn vi;a o»e|i. napedowegc rato^nast noma EiVJ 228 cozvvalajaca wdroz/c
ca iwo E ' O ^ e s t na etap-e orojeKtu Czyl oez ostate.:znego zav.vierdzenia PN-f-N 223
me pna obecnie rroziiwosci vvdraznna P=I ^/re< benzyn z wieksza /.awartosc ̂



D. ZALACZONE DOKUMENTY

E. Niniejsze zgtoszenie dotyczy uzupetniema brakow formalnych/zmiany
danych*"
/_y iwoz.^i nc» uur\L/i idf ivyu Uf 11<J -•- — ---•••----•--••—--—-•-« — — ------

F. OSOBA SKLADAJACA ZGLOSZENIE !

•'.f^ie i nazv/ $<o

Prr/vO' Gofc ;.'

Data : Pcdpts *

02:92j^> ' , "-/̂ (^^ !
j

jeli ^c<osjen e n.c? es* SKteu.-ario \ (r / be ^r: " js' 3 .,s:a\A/y tres::
vy J3r rch skres :i S;e

1 Jezel zg'csze^ie na ^a ce:L j^-zg^an,enie zn-a^ za stniar/ch DC riac.e wrvesier'd
Lriiedo-//ego ;'jrrru a rza zg*oszerra ar: 7 jst 5 jstawy z dn a .' .ioca 2C05 r c dziafalnosci
jjbor'yowe} w c-rcces e stanowe°ia prawa -Dz U. Nr 153 poz 1-iM; uo jzjpe*nier e
b"akcivv "orra-T/ch pop'zecHego zg^oszen a i§ 3 rczporzadzenia RacJy Vmsfow z rirua 2-
3t /cz:va 2X6 r vv sp^aw e zgiaszan.a za n:eresowan a p'aca-n naa prc^eKtart^i aK'.ov/
rorTiatyvnycn rOz U Nr 3- poz 236; • w ^ovvyn urzedowyv formjiarzu zgfoszenia nalezy
vv/pc-tfic .vszybtKiu -(.HI -jcz'vj ' jc.;f/Ki. ucv/tzH ziijciu "'jwn.ez -Jane ktc^ zachowa"/ s/.-ota
n<*j,ilr^sc

J Czesc B 'jrrruia-za -wype^r a s-e A o*«:yDaGkj zglcsze-ia cotyczacego ednosth
•--.>3n .racy ne; oraz vv s/tuacj gdy osoba 'izyczna ktc-3 rg<as/^ /a rreresowa~i«:? p'^1-'3""
r\^«.j pro ekteci .ak: j '*r;rTJr3!yw%egr: r e n^rJzie uczestmczyta osobisc e w :ycn pracach

.̂  VV -:zes-; Dfo^ jarza s' osov/n^ "Jo o^oiicz^osci uwzg^onta si^ cck..jr^erty .1 K^or /^n
ncvv,i /./ ,3r^ " ..s: *5 ..stavvy r e ra 7 I oca /:OC5 r c driaKiinosr, oobingcvye; // yoceise
sLncwt?')ij p-jvvj a \a*&j petn-0'rc«:r cvvj Jc wnies e-
reprezertcvvarici podr'-i G:J vv ora-:a:n -nacl

^« (^es:; r forr u-a'^a ,vyre'r a s e
r r ary Tlonych Jcf /czac y-:-i //Ties one -jo zg«oszen i



ZGLOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZCLOSZENIE ZMIANV

DANYCH*

jProjeki ustavvy o zmianie ustawy o systemic monitorowania i kontrolowania jakosci palivv oraz
ustavvv o biokomponenlach i biopaliwach ciekh'ch

(tytui projektu - /.godnie z jego iresciq udosi$pnioii^ w Biuletynie Informacji Publicznej
lub mfonnacjg. zamieszczona vv programie prac legislacyjnych)

I

[A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM 1

K Nazwalmiv^ i nazwisko**
Folski /.vviazek Przemyslu Moiorv'zacyjnego

2. Sicdziha/niiejsce zamieszkania**
02-626 Wars/awa. AI. Niepodleglosci 6C>

3. Adres dv korespondencji i adres e-mail

2.
B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTl

WYMIENIONEGO W CZ^SCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM

Lp. Imic i nazwisko Adres miejsca zameldovvania na pobyt
staiv

! 1 Jcikub Far\'s

2 IMichal Wekiera



C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWL^ZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZAN I EM
INTEREST BgD^CEGO PRZEDM1OTEM OCHRONY

J W /uia /ku 7 przekazaniem przy pismie Nr DE-1 11-40800- 1/54/10 z dnia 18 sierpnia 2010 roku
u/s/ t /M;r o zmianit' itstcmy o systewie monitorowaniu i kontrolowania jakosci puliw oraz ustawy o
\hlok(tniponcniach i biopulmach cieklych. Polski Zwia/.ek Przemyshi Motoryzacyjnego ponizej
przedsiavua svvoje stano\visko.

!

PZPM nie /gad /a sie / propo/ycja /awartq art. pkt 1 projektu ustawy vv /akresie odnosz^CNin sivv do oleju
napedovvego. Zgodnie z dyrcktyw^ 98/70/WE Pariamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 1998
r. odnos/4ea sic do jakosci benzyny i olejow nap^do\vych oraz zmieniaj^ca dyreklyw^ F<ady 93/12/EWG
(D/.U.l . ' I - .L.98.350.58 z pozn. z.m.) standardem jest palivvo B7. a vvyj^tkiem palivvo BIO . Zatem

|vvprovvad/.enie paliwa o zawartosci biokomponentu 10% jako standardowego jest vv sprzec/nosci /
jdyrekiyvvy. Jak wieiokrotnie inibrmovvalismy Pahstwa. pojazdy spr/edavvane przez finns czlonkovvskie1

jPZPM sa dostosovvane do standardu B7. ktory oficjainie pojawil si^ wraz z dyrektyvv^ Pariamentu1

lEuropejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniaja^ca dyrektyw^ 98/70/WE odnoszac^
I sie do specyjlkacji benzyin i olejovv nap^dowych oraz vvprowadzajac^ mechanizin monitorowania i
iograniczania ennsji gazovv cieplamianych oraz zmieniaja.cq dyrektywe Rady I999/32/WH odnoszacq si^ do
jspecyllkacji paliu wykor/vsty vvanych przez statki zeglugi sr6dl?|dowej oraz uchyiajaca dyrektvvv^
|93 / I2 /F:WG. \\ Poisce zgodnie z obowiazuj^ca, ustavv^ wciaz standardem jest paliwo B5. Zatem nie
j /najdujemy uzasadnienia do 5% przeskoku vv zakresie zawartosci biokomponentu vv oleju napedovvvm.
}-irniv c/ionkovvskie prowadza intensywne prace nad zwi^kszeniem zawartosci biokomponentu vv palivvach

|w ceiu obnizcnia emisji, ale nie mog^ zgodzic sie na tak znaczny przeskok. W nasze:j opinii taka regulacja
vvvmauaiabv /astosovvania pewnego mechanizmu zabezpieczaj^cego jaki rna miejsce vv przypadku benzyny.
Zwracamy takze uwage, ze palivvo F ^ I O nie znajdzie szerszego zainteresowania. Tak jak v\spomnielism>
powy/ej. flrniv motorvzacyjne dopiero przystosowaiy svvoje samochody do standardu B7. ktory- zgodnie /.
d\rekt\vva 2009/30/WE powinien bye zaimplementovvany do 31 grudnia 2010 roku. W sytuacji
wprowad/enia reguiacji zavvartej vv art. pkl 2 projektu, mowi^cej o obowi^zku informacyjium v\e
/auanosci biokoniponentu i vveryfikacji mozlivvosci stosovvania paiivva v\e (ktora popieramy ).
tistalcnie jako standard u B 1 U nie ma sensu. gdyz. nikt nie b^dzie kupovvai paliwa nieprzysuvsovvancgo do

VV tc j kwcsti i nie mo/na takze zapomniec o vvieku polskiego parku samochodowego Duza czcsc
samv»chodo\ poruszajacych si^ po polskich drogach moze nie vvyir/ymac przeskoku na palivvo B I O . j
\u do pozostaKch propozycji infbrmujemy. ze popieramy wpro wad/en ie obovvia/kuj
informacNJnego o zawartosci biokomponentu w sprzedawanych paliwach i moziivvosci zastosovvania paliwaj
u daily m pqje/dzie. informacja taka powinna bye przede wszystkim zainstalowana vv miejscu vvidocznym vv |
trakcie uinkowania pqjaz.du.

Na koniec chcemy podzi^kovvac z.a skonsultowanie z branzq motoryzacvjn^ przedmiotovvego projektu i
inl'ormujemy, >e jcstesmy gotowi do dalszych rozmow vv zakresie okreslcnia oslatecznych standardow dla
paliw w Poisce. _ __ _____
D. ZAf ,4CZONE DOKUMENTY

(Odpis aktualny z KRS

IE . Niniejsze zgloszenie dotyczy u/upelnienia brakow formalnych/zmiany danych**

(podac date z cz^sci F poprzedniego zgioszenia)
F. OSOBA SKLADAJ/\ A ZGLOSZENIE

Irnie i na/wisko

J cik ub I arys

Data

2 wrzesnia 2010 roku

A ... i
i \ [ \

r ~ lo



WZOR URZFJDOWEGO FORMULARZA ZGLOSZEN1A ZAINTERESOWANIA
PRACAMi NAD PROJEKTEM AKTUNORMA7TWNEGO

ZGLOSZCOTE
ZALNTERESOWANIA PJRACAMI NAD PROJEKTEM — ZGkQSZENlE ZMIAM

Projekt z dnia 06-08-2010 Ustawy z dnia...201 Or. o zmianie ustawy o systemie
moniiorowania i kontrolowania jakosci paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwacl

ciekfych, wersjanrO.4
(lytui projektii — zgodnie ?. jego tresciq. udost^pnion^w Biuletynie Informacji Publiczuej

lub informacj^zamieszc2on^ w programie prac legislacyjnych)

A. OZNACZEiVIE PODiVnOTU ZAINTERESOVVANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

Grupa LOTOS SA

. Siedziba/«ifejs te-amft*
uI.EIbl̂ ska 135, 80-718 Gdansk

. Adres do korespoiictencji i adres e-mail
ul.Elblq.ska 135, 80-718 Gdansk, maciej, powroznik@gn.ipalotos.pl

. WSKAZANIE OSOB UPRAWNION YCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU
WYM1ENIONEGO VV CZ1JSCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM

Lp. iQ i aazwisko Adres miejsca zameldowania na pobyt
staly

fvlactej Powroiznik



C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWI^ZAMA PRAVVNEGG, ZE WS'KAZANIEM
INTERESU BJJD^CEGO PRZEDiMIOTEM OCHRONY

Zglaszamy nast^puj^ce uwagi do przedmiotowego projektu rozporz^dzenia:

1. Uwaga ogolna
Kluczow^ spraw^ jest jak najszybsze ustawowe urnozliwienie wprowadzenia n
rynek oleju napqdowego zawierajctcego do 7% obj^tosciowo estrow melyiowyo
kwas6w ttuszczowych (FAME). Kazdy dzieri zwloki w tym zakresi© powoduj-
wymierne, niepotrzebne i nieuzasadnione straty ftnansowe dla caJe
gospodarki narodowej. Branza paliwowa wskazuje na t? $ytuacj§ juz od
dwdch lat.

Priorytetem jest B7 i chcielibysmy uchylic si? od uwag do projektu ustawy
aby nie watrzymywac mozliwosci jak najszybszego stosowania B7.

2, Uwagi szczegotowe
2.1. Przy zatozeniu ze nasze uwagi nie wplynq. na opoznienie procesu

legislacyjnego poniewaz jednoczesnie tocz^ siQ prace nad tzw. ,,duzsi
nowellzacĵ " ustaw biopaliwowych w ramach implementacji dyrektyw
2009/28/WE oraz 2009/30WE f te z uwag ktore wpfywatyby na przedJu^e
procesu legislacyjnego zwi^zanego z wprowadzeniem B7 mogq. bye
przeniesione do nduzej nowelizacjt".

2.2. Opiniowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania
kontrolowania jakosci paiiw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach
clektych, przewiduje poziom dodawania biokomponentow do 10% zar6wno dii
benzyn jak i oleju napqdowego co jest zapisem perspektywicznym, idcicym we
wtesciwym i popieranym przez nas klerunku. Z uwagi jednak na brak
europejskich norm technicznych w tym zakresie (przewiduje siQ, ze
najwczesniej normy te mog .̂ wejsd w zycie ewentualnie od 2012r.) rozwi^zanie
takie nie b^dzle mogfo by6 wdro±one wraz z wej^ciem przedmiotowej ustawy
W przypadku wyst^pienia okolicznosci powoduj^cych, \± te przysztosciowe
rozwî zania moglyby wplyn î na opoznienie procesu legislacyjhego,
uwazamy, iz prace te mozna bezpiecznie podj\ przy implementacji dyrektyw
nr 2009/28/WE oraz 2009/30/WE, Postulujemy zatem ( z uwzgi^dnieniem
zastrzazen podanych wyzej), aby obecna nowefizacja mowifa jedynie o
B7.

2,3. Nasze zaniepokojenie budzi zapis art. 2b. 1 ust. 2. Istnieje bowiem rnozliwosc
wielokierunkowej interpretacji co do obowi^zkow podmiotu zobowiqzanego do
informowania konsumentow o wfasciwym stosowaniu paiiw cieklych. W naszej
opinii wlasciwszym adresatem tego zapisu winni bye przedstawiciele
przemysfu motoryzacyjnego, dealerzy, czy tez chociazby Stacje Kontroli
Pojazdow w ktorych przechodz^ coroczne badania techniczne samochody
starsze, w trosce o ktore powstaly odnosne zapisy dyrektywy 2009/30/WE a
nie sprzedaj^cy paliwa ( stacje paliwowe).



FORMULARZ ZGLOSZENIA ZAINTERESOWANIA
PRACAMI NAD PROJEKTEM AKTU PRAWNEGO

ZGLOSZENIE ZAINERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGLOSZENIE
ZMIANY DANYCH

Projekt Ustawy o zmianie usta\vy o systemic monitorowcwia i kontrolowaniajakosci paliw
oraz ustawy o biokomponentach i biopa/iwach cieklych z dnia 06.08.2010.

A, OZNACZENIE
PROJEKTEM

PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD

-i
I . Nazvva
Instytut Nafty i Gazu
2. Siedziba
uL Lubicz 25, 31-503 Krakow
3. Adres do korespondencji i adres e:mail
uL Lubicz 25, 31-503 Krakow, officer inig.pl

B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU
WYMIENIONEGO W CZgSCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM

Lp Imi? i nazvvisko Adres i miejsce zameldowania na
pobyt staty

dr inz. Wiestaw Gorski

dr inz. Iwona Skr^t

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWI4ZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM
INTERESU BgDACEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY
I ) Projekt zmian do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o systemie monitorowania i kontrolo\vania

jakosci palhv
a) RozdziaJ 1 Art. 1, w art. 2 ust 1 pkt 4 b): proponujetny brzinienie: olej napgdowy, zawierajqcy

do 10 % objgtosciowo sumv estrow metylowych kwasow thtszczowych j/lub wgglowodorow
syntetycznych. o ktorych nwwa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i
biopa/iwach cieklych, stosowany wpojazdach (....) dalej bez zmian.

Uzasadnienie: W sklad paliw i biopalivv mog% wchodzic zarowno cstry, jak i frakcje
w^glowodorow syntetycznych, wg definicji podanej w ustawie o biopaliwach i
biokomponentach. Sunia zawartosci poszczegolnych biokomponentow decydujc o
kwalifikacji paiiwa jako paliwo iub biopaliwo.

b) Rozdzial 1, Art. 3.1 pkt 2 1) proponujemy brzmienie: Paliw cieklych, przywofujqc
odpowiednie normy iub ustali, biorqc pod uwagt postanowienia odpowiednich norm oraz
udokumentowany stan wiedzy technicznej

c) Rozdz. L Art. 3.Lpkt 2 2) proponujemy brzmienie: Biopaliw cieklych , przywolujqc
odpowiednie normy, Iub ustali, biorqc pod uwag$ postanowienia odpowiednich norm oraz
udokumentowany stan wiedzy technicznej.

Uzasadnienie: Mozliwosc przywotenia odpowiednich norm zamiast przepisywania ich
postanowieo uprosci prac^ Ministerstvva Gospodarki i pozwoli na szybk^ reakcj^ na zmiany w
normach. iNie ogranicza to mozliwosci ksztaltowania wymagan przez MG w przypadku
koniecznosci wprowadzenia autorskich propozycji wymagan, o ile b^dq one poparte
udokumentowanynl stanem wiedzy technicznej. Ocena stanu wiedzy powinna bye dokonana w
postaci ekspertyzy przez kompetentne gremium Iub instytut badawczy.



2) Projekt zmian do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopalhvach cieklych "

Rozdziaf 1. art. 2.1 pkt 9) proponujemy zmian^ definicji w^glowodorow syntetycznych na:
wqglowodory syntetyczne - wqglowodory lub mieszanki w^glowodorow wytwarzane z biomasy

Uzasadnienie: Zapis ^syntetyczne wqglowodory i mieszanki weglowodorow syntetycznych" w
aktuainie obowi^zuj^cej definicji moze sugerowac, ze dotyczy on jedynie w$glowodor6w
uzyskiwanych w procesie zgazowania biomasy do gazu syntezowego i syntezy w^glowodorow
w procesie Fischera-Tropscha (proces BTL), Istniej wiele innych procesow chemicznych i
biochemicznych, rowniez pozwalaj^cych na uzyskiwanie wfglowodorow z biomasy, np.
proces hydroodtienianie FIDO. Usuni^cie stowa ,,syntetyczne" z definicji pozwoli na
dopuszczenie do stosowania jako Biokomponenty iub Biopaliwa wszystkich innych frakcji
w$glowodorow uzyskiwanych z biomasy, bez wzglgdu na typ stosowanego procesu ich
otrzymywania.

a) Rozdzial 4, Art. 22, pkt 6 proponujemy brzmienie: Minister wlasciwy do spraw gospodarki
okresli w drodze rozporzqdzenia:
- wymagania jakosciowe dla biokomponentow,
- metody badan biokomponent6w>
- metody pobierania probek biokomponentow,
przywolujqc odpowiednie normy, lub ustali, biorqcpod uwag$postanowienia odpowiednich
norm omz udokumentowqny stan wiedzy technicznej.

Uzasadnienie: Mozliwosc przy\votania odpowiednich norm zamiast przepisywania ich
postanowien uprosci prac^ Ministershva Gospodarki i pozwoli na szybk^ reakcj^ na zmiany w
normach. Nie ogranicza to mozliwosci ksztattowania wymagan przez MG w przypadku
koniecznosci wprowadzenia autorskich propozycji wymagan, o ile b$dq one poparte
udokumentowanym stanem wiedzy technicznej. Ocena stanu wiedzy powinna bye dokonana w
postaci ekspertyzy przez kompetentne grcmium lub instytut badawczy.

D. ZALACZONE DOKUMENTY
Kopia petnomocnictwa z dnia 9.09.2010. dia Wieslawa Gorskiego oraz Iwony Skrej
do reprezentowania INIG vv pracach na projektami aktow normatywnych i
zgtaszania zainteresowania INIG pracami nad projektami aktow normatywnych,
zgodnie z ustawq. o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

F. OSOBA SKLADAJACA ZGLOSZENIE
mi^ i nazwisko

Wieslaw Gorski

Iwona Skr^t

Data
9.0.9.2010.

9.09.2010.

Podpis

k . i|̂  W
'• • • \ -X. 'A r

Pouczenie
1. Jezeli zg^oszenie ma na celu uwzgl^dnienie zmian zaistuiarych po dacie wniesienia urz?dowego

fonnularza zgtoszenia (art. 7 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca o dzialainosci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U Nr 169, poz. 1414) lub uzupelnienie brakow formalnych poprzedniego
zgtoszenia (§ 3 rozporza^dzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 2006 r w sprawie zglaszania



2.4. Wymog dia krajovv czlonkowskich zapewnienia udost^pnienia konsumentom
.G?!e?Xtyph.M9rfTI?.P)! Qptyc^cychwte£cwego stospwania roznych mieszane
paliw, zgodnie z dyrektyw^ 2009/36/WiE" dotyczy wylqcznie benzyn i jes
spowodowany wystQpowaniem na rynku w okresie przej&rfowym dwoc
rodzajow benzyn tj. z 5% i z 10% dodatkiem bioetanolu. Nie nalezy go wi<?
rozszerza6 w warunkach polskich rowniez na olej nap^dowy ( czego SIQ nie
robi w innych krajach UE). Naleiy natomiast ograniczyc czas obowi^zywania
tego wymogu jedynie do okresu przejsciowego, po zakohczeniu ktorego nie
bQdzie takiej potrzeby, gdyz b^dziemy mieli na rynku tylko benzyn^ z 10 %
dodatkiem bioetanofu.

2.5. Jak jednak wspomnielismy na wst^pie, absolutnym priorytetem jes
umozliwienie jak najszybszego wejscia w zycie przepisow umozlrwiajgcych
stosowanie oleju nap^dowego z 7% dodatkiem biokomponentu, Ponownie z
cafq. mocq. podkreslamy, iz wszelkie zapisy, jak np. art. 11 ust.2, sg. dla nas
neutralne, o ile nie rodzq. koniecznosci ubiegania si? o notyfikacj§ Komisji
Europejskiej, co jak pisze autor w uzasadnieniu do projektu ustawy nie jest
konieczne. Stanowisko takie przyjmujemy z zadowoleniem jako pozytywny
sygnaf dla branzy umo2iiwiajqcy jak najszybsze wprowadzenie
przedmiotowych i dlugo oczekiwanych przepisow.

D. ZAL^CZONE DOKUMENTY

Odpis aktualny KRS

E NirvtfMi{rJrP vcjflnte'jfrtiii*1 rfoM/ivs

2grfutyZwXlI.it vt OlvO *»«t Il't£f'O"~'€Hi

sy^g»-pefeHemo^^vk6vi^ayia^

(podac claiQ z cz^sci F popi-zediiicgo zgtoszenia)

F. OSOBASKLADAJ^CAZGLOSZENIE

Imi<? i nazwisko

Maciej Powroznik

Data

0 1 wrzesnia 20 1 Or.

Podpis
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Tytuł Projektu: Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw1 
Tytuł wdrażanego aktu prawnego: Dyrektywa 2009/30/WE zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyn, oleju napędowego i olejów 

pędnych oraz wprowadzająca mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z 
wykorzystania paliw w transporcie drogowym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE w odniesieniu do specyfikacji 
paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 93/12/EWG. 

Przepisy Unii Europejskiej 
Jedn. 
Red. 

Treść przepisu UE Konie
czność 
wdroż
enia 

Jedn. Red. Treść przepisu/ów projektu Uzasadnienie 
uwzględnienia w 
projekcie przepisów 
wykraczających poza 
minimalne wymogi 
prawa UE 

Art. 1  Zmiany w dyrektywie 98/70/WE     
Art. 1 
ust 1 

Niniejsza dyrektywa ustala, w odniesieniu do 
pojazdów drogowych i maszyn jezdnych 
nieporuszających się po drogach (w tym statków 
żeglugi śródlądowej, gdy nie znajdują się na 
morzu), ciągników rolniczych i leśnych oraz 
rekreacyjnych jednostek pływających, gdy nie 
znajdują się na morzu: 
a) specyfikacje techniczne z powodów związanych 
ze zdrowiem i środowiskiem, mające zastosowanie 
do paliw przeznaczonych do użytku w silnikach z 
zapłonem iskrowym i silnikach z zapłonem 
samoczynnym, z uwzględnieniem wymogów 
technicznych tych silników; oraz 
b) cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w 
cyklu życia.”; 
 

T  Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw.2 

 

                                                 
1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 
2 Zamierzeniem Ministra Gospodarki była dwuetapowa implementacja przepisów dyrektywy 2009/30/WE do polskiego porządku prawnego: 
- tzw. „małą implementacją” czyli ustawą o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw wdrożenie możliwości dodawania do oleju 
napędowego większej ilości biokomponntów oraz 
- tzw. „dużą implementacją” czyli ustawą o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wdrożenie pozostałych przepisów dyrektywy. Obecnie trwają prace nad 
opracowaniem projektu ustawy. Zgodnie z projektem planu pracy Rady Ministrów na 2011 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 
wdrożenie pozostałych przepisów dyrektywy  przewidziany jest do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w II kwartale 2011 r.  
Celem takiego podziału było jak najszybsze umożliwienie wprowadzenia do obrotu oleju napędowego z większą ilością biokomponentów w celu efektywnej kosztowo realizacji Narodowego 
Celu Wskaźnikowego określonego w art. 23 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Narodowy Cel Wskaźnikowy, zdefiniowany jest jako minimalny udział 
biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej. 
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Art. 1 
ust 2 lit 
a (i)  

3) oleje napędowe przeznaczone do stosowania w 
maszynach jezdnych nieporuszających się po 
drogach (w tym statkach żeglugi śródlądowej), 
ciągnikach rolniczych i leśnych oraz rekreacyjnych 
jednostkach pływających oznaczają ciekły produkt 
ropopochodny, objęty kodami CN 2710 19 41 i 
2710 19 45, przeznaczony do stosowania w 
silnikach określonych w dyrektywach Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/25/WE, 97/68/WE i 
2000/25/WE; 

T  Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 

 

Art. 1 
ust 2 . 
lit a (ii)  
 

5) państwa członkowskie, w których występują 
niskie temperatury otoczenia w okresie letnim 
oznaczają Danię, Estonię, Finlandię, Irlandię, 
Łotwę, Litwę, Szwecję i Zjednoczone Królestwo; 
 
6) emisja gazów cieplarnianych w całym cyklu  
życia paliw« oznacza wszystkie emisje netto CO2, 
CH4 i N2O, które można przypisać paliwu (także 
wszystkim jego dodanym komponentom) lub 
dostarczonej energii. Obejmuje to wszystkie 
właściwe etapy od wydobycia lub uprawy 
włącznie, poprzez zmianę sposobu użytkowania 
gruntów, transport i dystrybucję, przetwarzanie i 
spalanie, niezależnie od tego, skąd pochodzą 
emisje; 
 
7) emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na 
jednostkę energii« oznacza całkowitą masę emisji 
gazów cieplarnianych będących równoważnikami 
CO2 związanych z paliwem podzieloną przez 
całkowitą wartość energetyczną paliwa lub 
dostarczonej energii (w przypadku paliwa 
wyrażoną jako jego dolna wartość opałowa); 
 
8) dostawca oznacza podmiot odpowiedzialny za 
zgłaszanie paliw lub energii organom 
odpowiedzialnym za naliczanie podatku 
akcyzowego lub, jeżeli nie jest należny podatek 
akcyzowy, każdy inny odnośny podmiot 

N 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie dotyczy 
 
 
 
 
Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
 
 
 
 
 
 
Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
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wyznaczony przez państwo członkowskie; 
 
9) biopaliwa mają to samo znaczenie, co w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE z dnia23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych. 

 
 
N 

 
 
 

 
 
Definicja „biopaliwa” nie wymaga implementacji w projekcie. 
Definicję biopaliw zawarto w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 
1199, z późń. zm.)  
 

Art. 1 
ust .3 
lit a  
 
 

2. Państwa członkowskie zapewniają, że benzyna 
może być wprowadzona do obrotu na ich 
terytorium tylko wtedy, jeżeli będzie ona zgodna 
ze specyfikacjami środowiskowymi, określonymi 
w załączniku I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednakże państwa członkowskie mogą, w stosunku 
do regionów peryferyjnych, przyjąć specjalne 
przepisy dotyczące wprowadzenia benzyny o 
maksymalnej zawartości siarki wynoszącej 10 
mg/kg. Państwa członkowskie korzystające z tego 
przepisu informują o tym Komisję 
 
3.  Państwa członkowskie wymagają od 
dostawców zagwarantowania wprowadzenia na 
rynek benzyny o maksymalnej zawartości tlenu 
wynoszącej 2,7 % i maksymalnej zawartości 
etanolu wynoszącej 5 % do 2013 r. oraz mogą 
wymagać wprowadzania na rynek takiej benzyny 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przepisy dotyczące regionów peryferyjnych nie dotyczą 
terytorium Polski. 
 
 
 
 
 

Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
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w dłuższym terminie, jeżeli uznają to za 
konieczne. 
Zapewniają one udostępnienie konsumentom 
należytych informacji dotyczących zawartości 
biopaliwa w benzynie oraz zwłaszcza dotyczących 
właściwego stosowania różnych mieszanek paliw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Państwa członkowskie o niskich temperaturach 
otoczenia w okresie letnim mogą, z zastrzeżeniem 
ust. 5, zezwolić na wprowadzenie do obrotu w 
okresie letnim benzyny o maksymalnej prężności 
par wynoszącej 70 kPa. Państwa członkowskie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 

 
 
Art. 1 pkt. 
2, art. 1 
pkt 3, art. 
1 pkt. 4, 
projektu  
 
 

 
 

Art. 1 pkt 2 
„Art. 2a.1. Przedsiębiorcy wykonujący działalność 
gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych 
na stacjach paliwowych są obowiązani do zamieszczenia na 
stacjach paliwowych czytelnych informacji dotyczących 
zawartości biokomponentów  w paliwach ciekłych 
wprowadzanych do obrotu na tych stacjach. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, należy umieścić na stacji 
paliwowej w miejscu ogólnodostępnym, w sposób widoczny 
i nieusuwalny. 
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do stacji 
zakładowych. 

 
 
Art. 1 pkt 3 
„Art. 14a. Kontrolę wykonania obowiązków, o których mowa w 
art. 2a przeprowadza Inspekcja Handlowa. ”; 
 
Art. 1 pkt 4 
„Art. 31a. 1. Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 2a,  
nie zamieszcza na stacji paliwowej czytelnych informacji 
dotyczących zawartości biokomponentów  w paliwach ciekłych 
wprowadzanych do obrotu na tej stacji podlega karze grzywny. 
2.Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 2a,  nie 
zamieszcza na stacji zakładowej czytelnych informacji 
dotyczących zawartości biokomponentów  w paliwach ciekłych 
wprowadzanych do obrotu na tej stacji podlega karze grzywny.   
 Art. 31b. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 
31a, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 
r. -Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 
2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.) 
 
Sporządzony wniosek derogacyjny zgodnie z wytycznymi Komisji 
Europejskiej został przesłany Komisji Europejskiej za 
pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli w dniu 30 czerwca 
2010 r.  



 5

których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, mogą, z zastrzeżeniem ust. 5, 
zezwolić na wprowadzenie do obrotu w okresie 
letnim benzyny zawierającej etanol o maksymalnej 
prężności par wynoszącej 60 kPa oraz dodatkowo 
zastosować dozwolone odstępstwo w zakresie 
prężności par określone w załączniku III, pod 
warunkiem że wykorzystany etanol jest 
biopaliwem. 
 
5. Jeżeli państwa członkowskie pragną zastosować 
którekolwiek z odstępstw, o których mowa w ust. 
4, informują o tym Komisję i udostępniają 
wszelkie odnośne informacje. Komisja ocenia 
stopień zapotrzebowania odstępstwa oraz okres 
jego trwania, uwzględniając następujące dwa 
elementy:  
a) unikanie społeczno-gospodarczych problemów 
wynikających z wyższej prężności par, w tym 
ograniczone w czasie potrzeby w zakresie 
dostosowań technicznych; oraz 
b) środowiskowe lub zdrowotne konsekwencje 
wyższej prężności par, oraz w szczególności 
oddziaływanie na zgodność z prawodawstwem 
Wspólnoty z zakresu jakości powietrza 
atmosferycznego, zarówno w zainteresowanych 
państwach członkowskich, jak i w innych 
państwach członkowskich. 
Jeżeli ocena Komisji wykaże, że odstępstwo 
skutkować będzie brakiem zgodności z 
prawodawstwem Wspólnoty z zakresu jakości 
powietrza atmosferycznego i zanieczyszczenia 
powietrza, w tym odnośnymi wartościami 
granicznymi i limitami emisji, wniosek zostaje 
odrzucony. Komisja powinna też uwzględnić 
odnośne wartości docelowe.Jeżeli w terminie 
sześciu miesięcy od otrzymania wszystkich 
odnośnych informacji Komisja nie zgłosi 
zastrzeżeń, zainteresowane państwo członkowskie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządzony wniosek derogacyjny zgodnie z wytycznymi Komisji 
Europejskiej został przesłany Komisji Europejskiej za 
pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli w dniu 30 czerwca 
2010 r.  
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może zacząć stosować odstępstwo, o które 
wnioskowało. 
 
6. Nie naruszając przepisów ust. 1, państwa 
członkowskie mogą nadal zezwalać na obrót 
niewielkimi ilościami benzyny ołowiowej o 
zawartości ołowiu nieprzekraczającej 0,15 g/l, w 
wysokości maksymalnej 0,03 % całej sprzedaży, 
przeznaczonej do użytku w starych pojazdach 
określonego rodzaju i do rozprowadzania przez 
grupy szczególnego interesu.”; 

 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 

Art. 1 
ust. 3 
lit b  

b) skreśla się ust. 7; N  Przepis nie wymaga wdrożenia.  

Art. 1 
ust 4  
 

1.  Państwa członkowskie zapewniają, że olej 
napędowy może być wprowadzony do obrotu na 
ich terytorium tylko wtedy, jeżeli będzie on 
zgodny ze specyfikacjami określonymi w 
załączniku II. Niezależnie od wymagań załącznika 
II, państwa członkowskie mogą zezwolić na 
wprowadzenie do obrotu oleju napędowego 
zawierającego ponad 7 % estrów metylowych 
kwasów tłuszczowych (FAME). Państwa 
członkowskie zapewniają udostępnienie 
konsumentom należytych informacji dotyczących 
zawartości biopaliwa, zwłaszcza FAME, w oleju 
napędowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 1 pkt 
1, art. 1 
pkt 2 oraz 
art. 3 pkt. 
1 projektu 
ustawy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 1 pkt 1 
W art. 2 w ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw ciekłych otrzymuje brzmienie: 
„b) olej napędowy zawierający do 7 % objętościowo estrów 
metylowych kwasów tłuszczowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych, stosowany w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także 
maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w 
silniki z zapłonem samoczynnym; 
 
Art. 1 pkt 2 
„Art. 2a.1. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w 
zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na stacjach 
paliwowych są obowiązani do zamieszczenia na stacjach 
paliwowych czytelnych informacji dotyczących zawartości 
biokomponentów  w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu 
na tych stacjach. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, należy umieścić na stacji 
paliwowej w miejscu ogólnodostępnym, w sposób widoczny 
i nieusuwalny. 
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do stacji 
zakładowych. 
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2. Państwa członkowskie zapewniają, że 
najpóźniej od dnia 1 stycznia 2008 r. oleje 
napędowe przeznaczone do stosowania w 
maszynach jezdnych nieporuszających się po 
drogach (w tym w statkach żeglugi śródlądowej), 
ciągnikach rolniczych i leśnych oraz statkach 
rekreacyjnych mogą być wprowadzane do obrotu 
na ich terytorium wyłącznie wtedy, gdy zawartość 
siarki w tych olejach napędowych nie przekracza 1 
000 mg/kg. Od dnia 1 stycznia 2011 r. 
maksymalna dopuszczalna zawartość siarki w tych 
olejach napędowych wynosi 10 mg/kg. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby paliwa ciekłe inne 
niż te oleje napędowe mogły być stosowane w 
statkach żeglugi śródlądowej i statkach 
rekreacyjnych wyłącznie wtedy, gdy zawartość 
siarki w tych paliwach ciekłych nie przekracza 
maksymalnego dozwolonego limitu dla tych 
olejów napędowych. 
Jednakże w celu przystosowania się do 
nieznacznych zanieczyszczeń w łańcuchu dostaw 
państwa członkowskie mogą, od dnia 1 stycznia 
2011 r., zezwolić, by oleje napędowe 
przeznaczone do stosowania w silnikach maszyn 
jezdnych nieporuszających się po drogach (w tym 
w statkach żeglugi śródlądowej), ciągnikach 
rolniczych i leśnych oraz statkach rekreacyjnych 
zawierały do 20 mg/kg siarki w punkcie końcowej 
dystrybucji dla użytkowników końcowych. 
Państwa członkowskie mogą również zezwolić na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 3 pkt 1 
W art. w 2 ust.1 w pkt. 11 lit b ustawy o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych otrzymuje brzmienie: 
„b) olej napędowy zawierający powyżej 7 % objętościowo 
biokomponentów;” 
 
 
 
 
Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
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dalsze wprowadzanie na rynek do dnia 31 grudnia 
2011 r. oleju napędowego zawierającego do 1 000 
mg/kg siarki przeznaczonego dla pojazdów 
szynowych i ciągników rolniczych i leśnych, z 
zastrzeżeniem, że zagwarantują one 
nienaruszalność właściwego funkcjonowania 
systemów kontroli emisji. 
 
3. Państwa członkowskie mogą, w stosunku do 
regionów peryferyjnych, przyjąć specjalne 
przepisy dotyczące wprowadzenia olejów 
napędowych o maksymalnej zawartości siarki 
wynoszącej 10 mg/kg. Państwa członkowskie 
korzystające z tego przepisu informują o tym 
Komisję. 
 
4. W przypadku państw członkowskich, w których 
zimą występują surowe warunki pogodowe, 
maksymalny punkt destylacji wynoszący 65 % w 
temperaturze 250 °C dla olejów napędowych może 
zostać zastąpiony maksymalnym punktem 
destylacji wynoszącym 10 % (vol/vol) w 
temperaturze 180 °C.”; 

 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 

Art. 1 
ust. 5 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
1.  Państwa członkowskie wyznaczają dostawcę 
lub dostawców odpowiedzialnych za 
monitorowanie i sprawozdawczość dotyczące 
emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia 
w przeliczeniu na jednostkę energii uzyskanej z 
paliw i energii dostarczonej. W przypadku 
dostawców energii elektrycznej wykorzystywanej 
w pojazdach drogowych państwa członkowskie 
zapewniają, że dostawcy ci mogą dokonać wyboru 
o przyczynianiu się do spełniania obowiązku 
ograniczania emisji, określonego w ust. 2, jeżeli są 
oni w stanie odpowiednio mierzyć i monitorować 
energię elektryczną dostarczoną z przeznaczeniem 
na stosowanie w tych pojazdach.  
 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
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Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r. dostawcy 
corocznie przekazują organowi wyznaczonemu 
przez państwo członkowskie sprawozdania na 
temat natężenia emisji gazów cieplarnianych dla  
paliw i energii dostarczanej w każdym państwie 
członkowskim; sprawozdanie to zawiera co 
najmniej następujące informacje: 
a)całkowitą ilość każdego dostarczanego rodzaju 
paliwa i energii, ze wskazaniem miejsca ich 
zakupu i ich pochodzenia; oraz 
b) emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu 
życia w przeliczeniu na jednostkę energii. 
 
Państwa członkowskie zapewniają, by 
sprawozdania były poddawane weryfikacji. 
W stosownych przypadkach Komisja ustanawia 
wytyczne dotyczące wdrażania niniejszego ustępu. 
 
2. Państwa członkowskie wymagają od dostawców 
możliwie stopniowego zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia w przeliczeniu 
na jednostkę energii uzyskanej z paliw i energii 
dostarczonej o maksymalnie 10 % do dnia 31 
grudnia 2020 r. w stosunku do podstawowej 
normy dla paliw, o której mowa w ust. 5 lit. b). 
Zmniejszenie to składa się z: 
a) 6 % do dnia 31 grudnia 2020 r. Dla celów 
zmniejszenia emisji państwa członkowskie mogą 
wymagać od dostawców spełnienia następujących 
celów przejściowych: 2 % do dnia 31 grudnia 
2014 r. i 4 % do dnia31 grudnia 2017 r.; 
 
b) wskaźnikowego celu dodatkowego 2 % do dnia 
31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 lit. 
h), osiąganego za pośrednictwem jednej lub obu 
następujących metod: 
(i) zaopatrzenia transportu w energię dostarczaną 
w celu stosowania we wszelkiego rodzaju 
pojazdach drogowych lub maszynach jezdnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przepis nieobowiązkowy, nie wymaga wdrożenia. 
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nieporuszających się po drogach (w tym w 
statkach żeglugi śródlądowej), ciągnikach 
rolniczych i leśnych oraz statkach rekreacyjnych; 
(ii) wykorzystania wszelkich technologii (w tym 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla) 
umożliwiających zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia dostarczonego 
paliwa lub energii w przeliczeniu na jednostkę 
energii; 

c)wskaźnikowego celu dodatkowego 2 % do dnia 
31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 lit. 
i), osiąganego za pośrednictwem wykorzystania 
kredytów nabytych w ramach mechanizmu 
czystego rozwoju protokołu z Kioto, na warunkach 
określonych w dyrektywie 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, w celu redukcji w sektorze dostaw 
paliw. 
 
3. Emisje gazów cieplarnianych w cyklu życia 
biopaliw obliczane są zgodnie z art. 7d. Emisje 
gazów cieplarnianych w cyklu życia innych paliw 
i energii obliczane są z wykorzystaniem 
metodologii określonej zgodnie z ust. 5 
niniejszego artykułu. 
 
4.  Państwa członkowskie zapewniają, że grupa 
dostawców może zadecydować o wspólnym 
wypełnianiu obowiązków wypływających z ust. 2. 
W takim przypadku dla celów ust. 2 grupę 
dostawców uważa się za jednego dostawcę. 
 
5. Środki niezbędne do wprowadzenia w życie 
niniejszego artykułu, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
 
 
 
 
 
Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
 
 
 
 
Przepis nie wymaga wdrożenia. 
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opisaną w art. 11 ust. 4. Takie środki obejmują w 
szczególności: 
a)metodologię obliczania emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia paliw innych 
niż biopaliwa oraz energii; 
b) metodologię określającą, przed dnia 1 stycznia 
2011 r., podstawowe normy dla paliw oparte na 
emisjach gazów cieplarnianych w cyklu życia 
paliw w przeliczeniu na jednostkę energii z paliw 
kopalnych w 2010 r. dla celów ust. 2; 
c)wszelkie przepisy konieczne w celu 
zastosowania przepisów ust. 4; 
d)metodologię obliczania wkładu elektrycznych 
pojazdów drogowych, która jest zgodna z art. 3 
ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE. 
 

Art. 1 
ust. 6  

 „Artykuł 7b 
Kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące 
biopaliw 
Artykuł 7c 
Weryfikacja zgodności biopaliw z kryteriami 
zrównoważonego rozwoju 
Artykuł 7d 
Obliczanie wpływu biopaliw na emisję gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia 
Artykuł 7e 
Środki wdrażające i sprawozdania dotyczące 
zrównoważonego rozwoju biopaliw 

T 
 

 Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych. 
 

 
 

Art. 1 
ust. 7 

1. Państwa członkowskie monitorują zgodność z 
wymogami określonymi w art. 3 i 4, w odniesieniu 
do benzyny i olejów napędowych, na podstawie 
metod analitycznych określonych w normach 
europejskich, odpowiednio EN 228:2004 i EN 
590:2004.”; 
 

N  Przepis nie wymaga wdrożenia.  

Art. 1 
ust. 8 
 

Dodatki metaliczne 
1. Komisja dokonuje oceny zagrożeń, jakie 
wykorzystanie dodatków metalicznych w paliwach 
przedstawia dla zdrowia i środowiska, oraz 

 
N 
 
 

  
Przepis skierowany do Komisji Europejskiej. 
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opracowuje w tym celu metodologię testowania. 
Komisja przedstawia wnioski z oceny 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia31 
grudnia 2012 r. 
 
2. Do czasu opracowania metodologii testowania, 
o której mowa w ust. 1, obecność metalicznego 
dodatku trikarbonylek (metylocyklopentadieno) 
manganowy (MMT) w benzynie jest ograniczona 
do 6 mg manganu na litr od dnia 1 stycznia 2011 r. 
Od dnia 1 stycznia 2014 r. limit ten wynosi 2 mg 
manganianów na litr. 
 
3. Wartość graniczna zawartości MMT w paliwie, 
o której mowa w ust. 2, jest poddawana 
przeglądowi na podstawie wyników oceny 
przeprowadzonej z wykorzystaniem metodologii 
badania, o której mowa w ust. 1. Może zostać 
zmniejszona do zera w przypadkach, w których 
jest to uzasadnione oceną zagrożenia. Wartość ta 
nie może zostać zwiększona, chyba że jest to 
uzasadnione oceną zagrożenia. Środek ten, mający 
na celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 11 ust. 4. 
 
4.  Państwa członkowskie zapewniają, by 
oznakowanie dotyczące zawartości w paliwie 
dodatku metalicznego było widoczne w każdym 
miejscu, w którym paliwo z dodatkami 
metalicznymi jest udostępniane konsumentom. 
 
5. Oznakowanie zawiera następującą treść: 
„Zawiera dodatki metaliczne”. 
 
6. Oznakowanie powinno być umieszczone, w 
wyraźnie widoczny sposób, w miejscu, w którym 
znajduje się informacja określająca rodzaj paliwa. 

 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
T 
 
 
T 
 

 
 
 
 
 
Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
 
 
 
 
 
 
Przepis nie wymaga wdrożenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przepis implementowany będzie ustawą o zmianie ustawy o 
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
 
 
 
 
Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
 
Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
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Poprzez swoją wielkość i czcionkę oznakowanie 
jest wyraźnie widoczne i łatwe do odczytania.”; 

Art. 1 
ust. 9 
 

Sprawozdawczość 
1.Do dnia 31 grudnia 2012 r. i co trzy lata po tej 
dacie Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oraz, w 
stosownych przypadkach, wniosek legislacyjny 
zawierający poprawki do niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie uwzględnia przede wszystkim: 
a)wykorzystanie i rozwój techniki samochodowej, 
a zwłaszcza wykonalność zwiększenia 
maksymalnej dozwolonej zawartości biopaliw w 
benzynie i oleju napędowym oraz potrzebę 
aktualizacji daty, o której mowa w art. 3 ust. 3; 
b)politykę wspólnotową dotyczącą emisji CO2 
przez pojazdy transportu drogowego; 
c)możliwość stosowania wymogów załącznika II, 
w szczególności wartości dopuszczalnej 
wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych, w odniesieniu do maszyn 
jezdnych nieporuszających się po drogach (w tym 
statków żeglugi śródlądowej), ciągników 
rolniczych i leśnych oraz statków rekreacyjnych; 
d)wzrost wykorzystania detergentów w paliwach; 
e)wykorzystanie w paliwach dodatków 
metalicznych innych niż MMT; 
f)całkowitą ilość dodatków stosowanych w 
benzynie i oleju napędowym do silników 
wysokoprężnych z uwzględnieniem 
prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego 
środowiska, w tym celów dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy dla 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej oraz jej dyrektyw pochodnych; 
g)skutki wprowadzenia wartości docelowej 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
określonej w art. 7a ust. 2 dla systemu handlu 
uprawnieniami do emisji; 

N 
 

 Przepis skierowany do Komisji Europejskiej. 
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h)ewentualną potrzebę dostosowań do przepisów 
art. 2 ust. 6 i 7 oraz art. 7a ust. 2 lit. b) w celu 
dokonania oceny ewentualnego wkładu w 
osiągnięcie celu związanego z redukcją emisji 
gazów cieplarnianych do 10 % do 2020 r. 
Rozważania te opierają się na potencjale redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i 
energii we Wspólnocie, z uwzględnieniem przede 
wszystkim wszelkich osiągnięć w zakresie 
przyjaznych dla środowiska technologii 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla 
oraz z uwzględnieniem elektrycznych pojazdów 
drogowych, a także efektywności kosztowej 
sposobów redukcji tych emisji, o czym mowa w 
art. 7a ust. 2 lit. b); 
i)możliwość wprowadzenia dodatkowych środków 
dla dostawców celem zredukowania o 2 % emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia na jednostkę 
energii w stosunku do podstawowej normy dla 
paliw, o której mowa w art. 7a ust. 5 lit. b), dzięki 
wykorzystaniu kredytów nabytych w ramach 
mechanizmu czystego rozwoju protokołu z Kioto, 
na warunkach określonych w dyrektywie 
2003/87/WE, w celu dokonania oceny dalszego 
możliwego wkładu na rzecz realizacji celu 
związanego z redukcją gazów cieplarnianych o 10 
% do 2020 r., jak określono w art. 7a ust. 2 lit. c) 
niniejszej dyrektywy; 
j)zaktualizowaną analizę stosunku kosztów do 
korzyści i wpływu redukcji maksymalnej 
dozwolonej prężności par benzyny w okresie 
letnim do poziomu poniżej 60 kPa. 
2. Najpóźniej w 2014 r. Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące osiągnięcia celu redukcji 
emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., o którym 
mowa w art. 7a, uwzględniając potrzebę spójności 
między tym celem i celem, o którym mowa w art. 
3 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE, dotyczącym 
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udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie, w świetle sprawozdań, o których 
mowa w art. 23 ust. 8 i 9 tej dyrektywy.  
W odpowiednich przypadkach Komisja załącza do 
tego sprawozdania wniosek dotyczący modyfikacji 
celu.  

Art. 1 
ust. 10 

art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Jeżeli konieczne jest dostosowanie 
dozwolonych metod analitycznych, o których 
mowa w załącznikach I lub II, do postępu 
technicznego, zmiany, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, mogą zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o 
której mowa w art. 11 ust. 4. Załącznik III może 
być dostosowywany również do postępu naukowo-
technicznego. Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 11 ust. 4.”; 
 

N  Przepis nie wymaga wdrożenia.  

Art. 1 
ust. 11 
 

Procedura komitetowa 
1.Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w 
ust. 2, Komisję wspomaga Komitet ds. Jakości 
Paliwa. 
 
2. W kwestiach dotyczących zrównoważonego 
rozwoju biopaliw, o których mowa w art. 7b, 7c i 
7d, Komisję wspomaga Komitet ds. 
Zrównoważonego Rozwoju Biopaliw i Biopłynów, 
o którym mowa w art. 25 ust. 2 dyrektywy 
2009/28/WE. 
 
3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu 
zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE 
z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. 
 
4. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu 

 
N 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
N  
 
 
 
N 

  
Przepis skierowany do Komisji Europejskiej. 
 
 
 
Przepis skierowany do Komisji Europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
Przepis nie wymaga wdrożenia. 
 
 
 
Przepis nie wymaga wdrożenia. 
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stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”; 
 

 

Art. 1 
ust. 12 

skreśla się art. 14; 
 

N  Przepis nie wymaga wdrożenia.  

Art. 1 
ust. 13 

załączniki I, II, III i IV zastępuje się treścią 
załącznika do niniejszej dyrektywy. 
 

N  Przepis nie wymaga wdrożenia.  

Art. 2 Zmiany w dyrektywie 1999/32/WE     
Art. 2 
ust. 1  
 

a) paliwo żeglugowe oznacza każde ropopochodne 
paliwo ciekłe przeznaczone do stosowania na 
statku lub stosowane na statku, w tym paliwo 
zdefiniowane w ISO 8217. Obejmuje ona każde 
ropopochodne paliwo ciekłe używane na statkach 
żeglugi śródlądowej lub statkach rekreacyjnych w 
rozumieniu dyrektywy 97/68/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do środków 
dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych z silników spalinowych 
montowanych w maszynach jezdnych 
nieporuszających się po drogach oraz dyrektywy 
94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich odnoszących się do 
rekreacyjnych jednostek pływających, w 
przypadku gdy statki te znajdują się na morzu. 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transpozycja w ustawie o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 b) skreśla się pkt 3j; N  Przepis nie wymaga wdrożenia.  
Art. 2 
ust. 2 

2) w art. 4b wprowadza się następujące zmiany: 
tytuł otrzymuje brzmienie: „Maksymalna 
zawartość siarki w paliwach żeglugowych 
stosowanych na statkach cumujących w portach 
Wspólnoty”; 
 w ust. 1 skreśla się lit. a); 
 w ust. 2 skreśla się lit. b); 
  

N  Przepis nie wymaga wdrożenia.  
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Art. 2 
ust. 3 

3) art. 6 ust. 1a akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 
„Pobieranie próbek rozpoczyna się w dniu, w 
którym wchodzi w życie odpowiednia wartość 
dopuszczalna dla zawartości siarki w paliwie. 
Pobieranie próbek musi odbywać się z 
wystarczającą częstotliwością, w wystarczających 
ilościach i w taki sposób, aby próbki były 
reprezentatywne dla badanego paliwa oraz dla 
paliwa stosowanego przez statki na danych 
obszarach morskich i w danych portach.”. 

N  Przepis nie wymaga wdrożenia.  

Art. 3 
 

Uchylenie 
Niniejszym uchyla się dyrektywę 93/12/EWG. 

N  Przepis nie wymaga wdrożenia.  

Art. 4 Transpozycja     
Art. 4 
ust. 1 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 31 
grudnia 2010 r. 
Przekazują one niezwłocznie Komisji tekst tych 
przepisów. 
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie 
zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub 
odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej 
publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania 
określane są przez państwa członkowskie. 
 

T Art. 5  Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 
 

 

Art. 4 
ust. 2 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji 
teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, 
przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą 
dyrektywą. 

N  Przepis nie wymaga wdrożenia.  

Art. 5  Wejście w życie     
 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 

dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

N  Przepis nie wymaga wdrożenia.  

Art. 6 Adresaci 
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw 
członkowskich. 

N  Przepis nie wymaga wdrożenia.  
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POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU 

Jedn. red. Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 
Art. 2 Art. 2. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) 
w art. 79 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97);”. 

Niniejszy przepis wprowadzono w celu ułatwieniu przeprowadzania kontroli,  
o której mowa w art. 1 pkt 2 i art. 1 pkt 6 tj. wyłączono z obowiązku 
zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia tejże kontroli (jak ma to 
miejsce w przypadku badania jakości paliw).  

Art. 3 pkt. 2, art. 
3 pkt. 3, art. 3 
pkt. 4, 
Art. 4 

Art. 3 pkt  2 
w art. 11 w ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:„1) surowce rolnicze 
pozyskiwane z gospodarstwa 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” 

Art. 3 pkt 3 
w art. 23 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Dla podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, które 
wykorzystały w danym roku nie mniej niż 70% biokomponentów 
wytworzonych przez wytwórców z surowców rolniczych 
pozyskiwanych z gospodarstwa 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, Rada Ministrów może 
określić, w drodze rozporządzenia, wysokość współczynnika na 
poziomie mniejszym niż jeden, który będzie stanowił podstawę do 
ustalenia Narodowego Celu Wskaźnikowego na dany rok dla tych 
podmiotów w taki sposób, że Narodowy Cel Wskaźnikowy stanowi 
iloczyn Narodowego Celu Wskaźnikowego określonego w 
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 24 ust. 1 i współczynnika.”; 

Wprowadzenie przepisu jest wynikiem rozważań na temat ostatecznego 
kształtu projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowych 
Celów Wskaźnikowych na lata 2011-2016, oraz wniosków wynikających z 
przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 26 stycznia 2010 r. dokumentu pt. 
„Kompleksowa informacja na temat realizacji Wieloletniego programu 
promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014” 
przyjętych w kontekście dokonania krytycznej analizy funkcjonowania 
dotychczasowego systemu wsparcia rynku biokomponentów i biopaliw 
ciekłych w Polsce. 

Art.3 pkt 2 projektu ustawy wprowadza nowe brzmienie art. 11 ust.1 pkt 1 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w myśl którego 
wytwarzając biokomponenty należy wykorzystywać surowce rolnicze 
pozyskiwane z gospodarstwa 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. 

Dokonanie tej zmiany jest konieczne ze względu na zapewnienie zgodności 
projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej. Ponadto, jest to konieczne ze 
względu na zagwarantowanie spójności projektowanego art. 23 ust 4 ustawy o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych z pozostałymi przepisami tejże 
ustawy. 
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Art. 3 pkt 4 
 w art. 33 w ust. 5: 
a) symbol W otrzymuje brzmienie: 
„W - ogólną wartość paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedanych 
lub zbytych w innej formie przez podmiot podlegający karze, a także 
zużytych przez niego na potrzeby własne, liczoną za rok, w którym 
podmiot ten nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 1 lub 
z przepisów wydanych na podstawie art. 23 ust. 4, wyrażoną 
w złotych,”, 
b) symbol R otrzymuje brzmienie: 
„R - wysokość zrealizowanego udziału biokomponentów i innych paliw 
odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 
sprzedanych lub zbytych w innej formie przez podmiot podlegający 
karze, a także zużytych przez niego na potrzeby własne w roku, w 
którym podmiot ten nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 23 
ust. 1 lub z przepisów wydanych na podstawie art. 23 ust. 4, wyrażoną 
w procentach.”. 
Art. 4. W przypadku wydania w 2011 r. rozporządzenia na podstawie 
art. 23 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 3 może mieć także ono 
zastosowanie do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2011 r. 

 



Projekt 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI1) 

z dnia ..................................  

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych2) 

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r.  

Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr ……, poz. ……) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441) załącznik nr 2 do 

rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER GOSPODARKI 

                                                 
1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). 

 
2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 1 pkt 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą 
się do specyfikacji benzyn i olejów napędowych oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania i 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do 
specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 
93/12/EWG (Dz. Urz. UE L 140 z 5.06.2009, str. 88). 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia ..........   
 

 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OLEJU NAPĘDOWEGO STOSOWANEGO  
W POJAZDACH, CIĄGNIKACH ROLNICZYCH, A TAKŻE MASZYNACH 

NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI  
Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM 

Olej napędowy 
„standardowy” 

Olej napędowy  
„o polepszonych 
właściwościach 

niskotemperaturowych” 
zakresy 1) zakresy 1) 

Parametr  Jednostka 

minimum maksimum Minimum maksimum 
Liczba cetanowa  51,0 — 51,0 — 
Indeks cetanowy  46,0 — 46,0 — 
Gęstość w temperaturze 15 °C Kg/m3 820 845 800 840 
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych % (m/m) — 8 — 8 

Zawartość siarki  Mg/kg — 10 — 10 

Temperatura zapłonu °C powyżej 55 — powyżej 55 — 
Pozostałość po koksowaniu 2)  
(z 10 % pozostałości destylacyjnej) % (m/m) — 0,30 — 0,30 

Pozostałość po spopieleniu % (m/m) — 0,01 — 0,01 
Zawartość wody Mg/kg — 200 — 200 
Zawartość zanieczyszczeń Mg/kg — 24 — 24 
Badanie działania korodującego na miedź  
(3 h w temperaturze 50 ºC) klasa klasa 1 klasa 1 

Odporność na utlenianie g/m3 — 25 — 25 
Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WS 
1,4) w temperaturze 60 ºC µm — 460 — 460 

Lepkość w temperaturze 40 ºC mm2/s 2,00 4,50 1,50 4,00 
Skład frakcyjny 3):      

- do 250 ºC destyluje % (V/V) — < 65 — — 
- do 350 ºC destyluje % (V/V) 85 — — — 
- 95 % (V/V) destyluje do temperatury °C — 360 — — 
- do 180 ºC destyluje % (V/V) — — — 10 
- do 340 ºC destyluje % (V/V) — — 95 — 

Zawartość estru metylowego kwasów tłuszczowych 
(FAME) % (V/V) — 7 — 7 

Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP °C — 04) -105) -206) — - 32 
Temperatura mętnienia °C — — — - 22 
1) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano 

warunki normy PN-EN ISO 4259, przy czym przy określaniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią 
różnicę 2R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami 
podanymi w normie PN-EN ISO 4259. 

2) Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu, jest określona dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego 
liczbą cetanową, jeżeli jest on używany. Jeśli w finalnym handlowym paliwie graniczna wartość jest przekroczona, należy 
sprawdzić obecność dodatków zawierających azotany. Jeżeli obecność dodatku podwyższającego liczbę cetanową zostanie 
stwierdzona, graniczna wartość pozostałości po koksowaniu nie jest wiążąca. Zastosowanie dodatków nie zwalnia producenta 
paliwa od konieczności dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30 % (m/m) pozostałości po koksowaniu przed 
dodaniem dodatków. 

3) Wymagania dotyczące objętości destylatu do 250 ºC i do 350 ºC dla olejów napędowych są zgodne ze Wspólną Taryfą Celną 
UE. 

4) Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września. 
5) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 

15 listopada. 
6) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 3 w ust. 2 
pkt 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 
1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97). Zgodnie z wyżej 
wymienionym przepisem minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze 
rozporządzenia, wymagania jakościowe dla paliw ciekłych, biorąc pod uwagę wartości 
parametrów jakościowych w odpowiednich normach w tym zakresie. 

Przedmiotowe rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  
9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221,  
poz. 1441), które określa wymagania jakościowe dla benzyn silnikowych oraz oleju 
napędowego stosowanych w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach 
nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym. Zawiera 
ono wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w dyrektywie 98/70/WE odnoszącej 
się do jakości benzyny i olejów napędowych, zmienionej dyrektywą 2003/17/WE, rozszerzone 
o dodatkowe parametry określone w najnowszych edycjach norm PN-EN 228 i PN-EN 590. 

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia w projekcie rozporządzenia zmianie 
ulegają 2 parametry dla oleju napędowego określone w załączniku II: 

− zawartość estru metylowego kwasów tłuszczowych (FAME) - z 5% (V/V) na 7% (V/V); 

− zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - z 11% (m/m) na 8 % 
(m/m). 

Zmiany te wynikają z konieczności implementacji przepisów dyrektywy 2009/30/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą 
się do specyfikacji benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych oraz wprowadzającej 
mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z 
wykorzystania paliw w transporcie drogowym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE 
w odniesieniu do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz 
uchylającą dyrektywę 93/12/EWG w zakresie wprowadzenia wymagań jakościowych dla 
oleju napędowego o zawartości estrów metylowych do 7% (tzw. paliwo B7). Załącznik II 
dyrektywy 2009/30/WE określa specyfikacje środowiskowe dla paliw znajdujących się na 
rynku, przeznaczonych do pojazdów wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym. 

Ponadto, w świetle obowiązującej normy EN 590 Paliwa do pojazdów 
samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań, B7 jest paliwem 
normatywnym. Niniejsza norma przyjęta przez Polski Komitet Normalizacji wprowadziła 
postanowienie o maksymalnej 7% (v/v) zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych 
(FAME) w oleju napędowym.  

Usunięte zostały również nieaktualne przepisy dotyczące zawartości siarki. Do dnia 31 
grudnia 2008 r. zawartość siarki w olejach napędowych wynosiła 50 mg/kg. Natomiast od 
dnia 1 stycznia 2009 r. wynosi 10 mg/kg. 

Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku z zamiarem zwiększenia 
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możliwości wywiązania się przez przedsiębiorców z obowiązku realizacji Narodowego Celu 
Wskaźnikowego, określonego w art. 23 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169,poz. 1199, z późń. zm.) 

Projekt rozporządzenia z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych zostanie 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r.  
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 
2009r. Nr 42, poz. 337). 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Ze względu na fakt, że projekt rozporządzenia zawiera przepisy o charakterze 
technicznym, które wynikają bezpośrednio z aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej, nie 
podlega on procedurze notyfikacji Komisji Europejskiej - zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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OCENA  SKUTKÓW REGULACJI 

 

1.   Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 
Przepisy rozporządzenia oddziałują bezpośrednio na przedsiębiorców wykonujących 

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, poprzez wprowadzenie 
możliwości zwiększenia skali działalności w tym zakresie oraz na przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub wprowadzania do obrotu 
paliw ciekłych, poprzez poprawienie warunków oraz obniżenie kosztów realizacji 
Narodowego Celu Wskaźnikowego.  
 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia poddany zostanie procedurze konsultacji z następującymi 
instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami, zainteresowanymi problematyką rynku 
paliw ciekłych i biopaliw ciekłych m.in.:  

1) Instytutem Nafty i Gazu; 
2) Przemysłowym Instytutem Motoryzacji; 
3) Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych; 
4) Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego; 
5) Krajową Izbą Biopaliw; 
6) Krajową Izbą Gospodarczą; 
7) Radą Krajową Federacji Konsumentów; 
8)      Izba Gospodarczą Komunikacji Miejskiej; 
9) Krajową Radą Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw; 
10) Krajową Radą Izb Rolniczych; 
11) Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku; 
12) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 
13) Polską Izbą Motoryzacji; 
14) Polską Izbą Paliw Płynnych; 
15) Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego; 
16) Polską Radą Koordynacyjną Odnawialnych Źródeł Energii; 
17) Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego; 
18) Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju; 
19)    Stowarzyszeniem „Bioetanol Ekologia Transport”; 
20) Związkiem Gorzelni Polskich; 
21) Grupą Lotos S.A.; 
22) PKN Orlen S.A. 

 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Zwiększenie ilości dodawanych do paliw ciekłych biokomponentów – bioetanolu  
i estrów spowoduje zmianę wpływów budżetowych z tytułu podatku akcyzowego od tych 
paliw. Dodawanie do oleju napędowego biokomponentów w ilości przekraczającej 2% 
powoduje obniżenie stawki akcyzy o 1,048 zł od każdego litra biokomponentu dodanego do 
oleju napędowego.  
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Równocześnie można przewidywać, że wprowadzenie możliwości stosowania większej 
ilości biokomponentów w oleju napędowym wpłynie na zmniejszenie (w stosunku do 
przewidywanego, zgodnie z istniejącymi uregulowaniami) podaży na rynku estrów 
stanowiących samoistne paliwo, jako biopaliwa ciekłego, do którego przemysł rafineryjny 
dopłaca znaczne kwoty, w celu utrzymania jego sprzedaży i wypełnienia w ten sposób 
obowiązkowego NCW.  

Szacując wpływ na budżet w roku 2011 należy przyjąć, że ulgi w podatku akcyzowym 
dla paliw ciekłych z zawartością biokomponentów będą obowiązywały do 30 kwietnia 2011 r. 

Przeprowadzono oszacowanie wpływu projektowanej regulacji na dochody budżetu 
państwa w roku 2011 przy następujących założeniach: 

-  przyjęto, że w 2011 r. sumaryczne spożycie paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (wg 
wartości opałowej) kształtować się będzie na tym samym poziomie jak w 2009 r. Ilości 
paliw ciekłych, biopaliw ciekłych stanowiących samoistne paliwo przyjęto zgodnie z 
raportami kwartalnymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Założono, że ulgi w 
podatku akcyzowym dla paliw ciekłych z zawartością biokomponentów będą 
obowiązywały do 30 kwietnia 2011 r. 

-  dokonano porównania dwóch wariantów:  

(1) przy założeniu realizacji NCW w wysokości 6,2% (sytuacja bez wprowadzenia 
regulacji) przy pomocy benzyn silnikowych o zawartości bioetanolu wynoszącej 5%, 
oleju napędowego o zawartości estrów wynoszącej 5% oraz estrów stanowiących 
samoistne paliwo (B100),  

(2) przy założeniu realizacji NCW w wysokości 6,2% przy pomocy benzyn silnikowych 
o zawartości bioetanolu wynoszącej 5%, oleju napędowego o zawartości estrów 
wynoszącej 7% oraz estrów stanowiących samoistne paliwo (B100). 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że w wariancie (1) założone NCW zostałoby 
zrealizowane przy pomocy paliw ciekłych oraz biopaliwa B100 w ilości ok. 437 mln l,  
natomiast w wariancie (2) przy pomocy paliw ciekłych i biopaliwa B100 w ilości 162 mln l. 

W wariancie (2) wpływy z akcyzy wyniosłyby o ok. 2,7 mln zł mniej, niż w wariancie 
(1). Porównanie tych wyników wskazuje, że wprowadzenie nowej regulacji (przy założeniu 
oszacowania wpływu dla budżetu dokonanego poprzez porównanie modelowych wariantów 
uwarunkowanych zrealizowaniem NCW na założonym poziomie) wcale nie musi oznaczać 
istotnego zwiększenia obciążeń dla budżetu, w porównaniu z sytuacją bez jej wprowadzenia. 
Przedstawione wyliczenia obrazują sytuację teoretyczną i należy stwierdzić, że możliwe są 
zamiany relacji w tym zakresie, wynikające np. ze zwiększenia skali wprowadzenia na rynek 
biopaliw ciekłych, zwiększenia popytu na rynku na paliwa ciekłe (zawierające 
biokomponenty), czy też ze zmian relacji cenowych paliw i biopaliw ciekłych, skutkujących 
zrealizowaniem NCW na wyższym poziomie. 

Równocześnie należy dodać, że stworzenie sytuacji, w której realizacja NCW 
dokonywana będzie poprzez zwiększenie na rynku ilości paliw ciekłych z większą 
zawartością biokomponentów, przy równoczesnym zmniejszeniu podaży biopaliw 
stanowiących samoistne paliwa, wpłynie na wielkość przychodu Krajowego Funduszu 
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Drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, pochodzącego z opłaty paliwowej, 
wspierającego budowę dróg i autostrad. Przeprowadzone oszacowanie wskazuje na większe 
wpływy o ok. 64 mln zł z tego tytułu w przypadku wariantu (2), w którym zużywa się więcej 
paliw ciekłych, a mniej biopaliw stanowiących samoistne paliwo. 

Dodatkowo, zgodnie z informacjami otrzymanymi z przemysłu rafineryjnego, należy 
zauważyć, iż uwzględniając różnicę cen zakupu FAME i sprzedaży B100 w roku 2010, 
wynoszącą ok. 1000 zł/m3 oraz obliczoną ilość paliwa B100, koniecznego do zastosowania w 
wariancie (1) wynoszącą 437 tys. m3 (ok. 437 mln l) w skali ogólnopolskiej, można 
oszacować podwyższone koszty na sprzedaży dla przedsiębiorstw sektora, tylko z tytułu 
różnic cen w zakupie biokomponentu (FAME ) i sprzedaży samoistnego biopaliwa (B100) na 
poziomie ok. 437 mln zł. Kwota ta, jako zwiększony koszt pomniejsza podstawę 
opodatkowania podatkiem dochodowym. Zatem zmniejszone wpływy CIT do budżetu z tego 
tytułu można oszacować na poziomie ponad 83 mln zł.  

Nie należy przy tym zapominać, iż pozostały po opłaceniu podatku dochodowego zysk 
netto z tytułu posiadanych pakietów akcji w znacznej mierze należy do Skarbu Państwa.  
W zależności od podjętej decyzji może być on wypłacony do budżetu w postaci dywidendy 
lub też pozostawiony w spółce co wpłynie na zwiększenie wartości spółki, a tym samym  
i wartości majątku Skarbu Państwa. 

Regulacja nie będzie miała wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Regulacja będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki  
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, poprzez zwiększenie 
zapotrzebowania na biokomponenty, co może wpłynąć na rozwój działalności gospodarczej  
w zakresie wytwarzania biokomponentów wykorzystywanych w produkcji biopaliw. Może 
mieć też wpływ na zwiększenie aktywizacji zawodowej na terenach wiejskich. 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów oraz konkurencyjność 
wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 

Zapisy rozporządzenia przyczynią się do rozwoju działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania biokomponentów na terytorium RP. Może też mieć wpływ na zwiększenie 
aktywizacji zawodowej na terenach wiejskich.  

6. Wpływ regulacji na środowisko 

Wejście  w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na środowisko.  

 

 

23-04-aa 


