
Uzasadnienie 

Cel wydania aktu  

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania dystrybutorów 

używanych na stacjach paliwowych oraz stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych stanowi 

wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. poz. 1344, 1356 i 1629), zgodnie z 

którym, minister właściwy do spraw energii, w drodze rozporządzenia, określi sposób 

oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych oraz stacjach zakładowych do 

biopaliw ciekłych umożliwiający identyfikację rodzaju biopaliwa ciekłego i udziałów 

objętościowych wyrażonych w procentach biokomponentów zawartych w tym biopaliwie, 

biorąc pod uwagę w szczególności możliwość wyraźnego rozróżnienia rodzajów paliw. 

Wydanie nowego rozporządzenia na podstawie ww. delegacji ustawowej jest niezbędne z 

uwagi na konieczność wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych.   

Opracowany projekt rozporządzenia obejmuje swym zakresem tylko obowiązki dotyczące 

oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych oraz stacjach zakładowych 

dystrybucji biopaliw ciekłych. Sporządzony projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie 

do polskiego porządku prawnego, jednakowych dla całej Unii Europejskiej, zasad dotyczących 

oznakowania  dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych oraz stacjach zakładowych 

do wydawania biopaliw ciekłych, określonych w art. 7 ust. 1 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych.  

Zaproponowany w projekcie rozporządzenia sposób oznakowania dystrybutorów, odsyłający   

do normy PN-EN 16942, ma na celu zapewnienie, że konsumenci będą w sposób świadomy 

korzystali z możliwości dotyczącej stosowania ww. biopaliwa ciekłego. 

Stan faktyczny i prawny  

Obecnie w prawodawstwie polskim funkcjonuje, wydane na podstawie ww. delegacji 

ustawowej, rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu 

oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do 

biopaliw ciekłych (Dz. U. poz. 830). Obowiązek nałożony przez wskazane wyżej 



rozporządzenie dotyczy 36 podmiotów posiadających koncesję na obrót biopaliwami ciekłymi. 

Kontrolę w zakresie wykonania ww. obowiązk przeprowadzają Wojewódzkie Inspektoraty 

Inspekcji Handlowej. Wyniki przeprowadzonych kontroli nie wykazały odstępstw od 

prawidłowej realizacji ww. obowiązku. 

Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Dystrybutory obecnie używane na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw 

ciekłych są oznaczane w sposób, który jest szczegółowo określony w przepisach 

rozporządzenia. Natomiast niniejszy projekt nie zawiera szczegółowych regulacji i wyłącznie 

odsyła do stosowania normy PN-EN 16942:2016-11 Paliwa -- Identyfikacja zgodności pojazdu -

- Graficzna forma informacji dla konsumenta, która została opublikowana przez Polski Komitet 

Normalizacyjny 13 lutego 2018 r.  Przywołana norma jest polską wersją normy EN 16942, którą 

Europejski Komitet Standaryzacji opracował na zlecenie Komisji Europejskiej, a następnie 

przyjął w dniu 12 października 2016 r. 

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zastosowania w 

przedmiotowym zakresie normy EN 16942. Obowiązek ten zapisany jest w art. 7 ust. 2 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE. 

Ze względu na różnice w dotychczasowym oznakowaniu dystrybutorów do biopaliw ciekłych 

a wytycznymi normy PN-EN 16942, na właścicieli stacji paliw oraz stacji zakładowych 

zostanie nałożony obowiązek dostosowania oznakowania dystrybutorów do wytycznych 

zawartych w ww. normie.  

Przewidywane skutki prawne wejścia aktu w życie 

Wejście w życie rozporządzenia nałoży na ogólnodostępne stacje paliw oraz stacje zakładowe 

obowiązek dostosowania oznakowania dystrybutorów używanych do biopaliw ciekłych do 

wytycznych, wskazanej w jego przepisach, normy PN-EN 16942, co pozwoli na ujednolicenie 

ich oznakowania z oznakowaniem dystrybutorów do biopaliw ciekłych obowiazującym na 

terenie Unii Europejskiej. Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ze względu na potrzebę jak najszybszego wprowadzenia 

przepisów określających sposoby oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach 

paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych. 

Projektowany akt prawny zawiera przepisy techniczne, są one jednak zgodne z obowiązującymi 

aktami Unii Europejskiej, które skutkują przyjęciem specyfikacji technicznych. Wskazane w 



projekcie rozporządzenia wymagania techniczne w zakresie sposobu oznakowania 

dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw 

ciekłych są zgodne z wymaganiami dyrektywy 2014/94/UE.  

Przedmiotowe rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga 

przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.  

Rozporządzenie, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 

114 i 278) zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

 

 

 


