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Wstęp 

Mając na celu ochronę klimatu oraz redukcję obecnej emisji dwutlenku węgla należy 

podejmować działania promujące wykorzystanie zrównoważonej biomasy do celów 

energetycznych. Przez wdrożenie dyrektywy 2009/28/WE ustalone zostały wymagania 

zrównoważonego rozwoju dotyczące wykorzystania biomasy w celach energetycznych. Na 

mocy rozporządzenia w sprawie wytwarzania prądu z biomasy zrównoważonej (BioSt-

NachV) oraz rozporządzenia w sprawie wytwarzania paliw z biomasy zrównoważonej 

(Biokraft-NachV) dokonano transpozycji prawa zawartego w wyznaczonych przez Unię 

Europejską ramach dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii w zakresie kryteriów 

zrównoważonego rozwoju biopaliw i paliw płynnych do krajowego porządku prawnego. 

Założenia zawarte w powyższych rozporządzeniach dotyczą wszystkich przedsiębiorstw 

całego łańcucha produkcyjnego, przetwórczego i dostawczego łącznie z operatorem 

instalacji lub jednostką zobligowaną do prowadzenia dokumentacji, o której mowa  

w niemieckiej ustawie o podatku energetycznym lub federalnej ustawie o ochronie przed 

imisjami (BimSchG). Każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dostawą biomasy, 

która spełnia wymagania określone w rozporządzeniach, musi przyjąć na siebie 

zobowiązanie do przestrzegania uznawanego systemu certyfikacji. Takim systemem 

certyfikacji jest właśnie REDcert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REDcert – Zasady systemowe dla etapu procesu: (ostatnia) jednostka łącznikowa  

 

strona 4 z 13 
sporządzono dnia: 01 grudnia 2013 roku                    zatwierdzono dnia 09 stycznia 2014 roku    
ważne od 15 lutego 2014 roku                      wersja: 04 
©REDcert 
 

1. Zakres zastosowania 

Niniejszy dokument opisuje kryteria wymagań oraz dokumentację i proces dokumentowania 

dla wszystkich jednostek łącznikowych będących uczestnikami systemu REDcert,  

z wyjątkiem nabywców pierwotnych1. 

W myśl rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju jednostki łącznikowe to 

wymagające certyfikacji przedsiębiorstwa na całej długości łańcucha produkcji i dostaw. 

Spośród jednostek łącznikowych rozróżnia się: 

 nabywców pierwotnych – czyli przedsiębiorstwa, które jako pierwsze odbierają zebraną 

biomasę od przedsiębiorstwa zajmującego się jej uprawą z zamiarem jej odsprzedaży 

(np. handlowcy lub spółdzielnie) 

 olejarnie oraz 

 pozostałe przedsiębiorstwa doprowadzające biomasę ciekłą lub gazową do 

odpowiedniego poziomu jakościowego przed jej ostatecznym wykorzystaniem. 

 

W myśl rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju ostatnimi jednostkami 

łącznikowymi są przedsiębiorstwa w łańcuchu produkcyjnym, po których z reguły nie ma już 

żadnego kolejnego etapu przetwarzania biomasy, to znaczy nie występuje żadna kolejna 

jednostka łącznikowa. I tak: 

1) w przypadku olejów roślinnych jest to olejarnia; 

2) w przypadku biodiesla jest to instalacja do estryfikacji, 

3) w przypadku uwodornionych olejów roślinnych lub zwierzęcych jest to instalacja do 

uwodorniania lub instalacja do uwodorniania tlenku węgla, 

4) w przypadku bioetanolu jest to instalacja do produkcji bioetanolu (w drodze wyjątku 

zdefiniowana jako ostatnia jednostka łącznikowa w przypadku dalszego przetwarzania 

do eteru etylowo-t-butylowego (ETBE)) 

5) w przypadku biogazu wykorzystywanego jako biopaliwo jest to biogazownia.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 patrz: REDcert Zasady systemowe dla etapu procesu „nabywcy pierwotni” 
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3. Wymagania stawiane dokumentacji 

3.1. Wymagania ogólne 

Z chwilą przystąpienia do systemu REDcert jednostki łącznikowe podpisując umowę 

systemową REDcert zobowiązują się do wypełniania wymagań systemowych. 

 

Co do zasady jednostka łącznikowa dokumentuje: 

 przyjęcie zrównoważonej biomasy, 

 identyfikację zrównoważonej biomasy w procesach wewnątrzzakładowych, 

 obliczanie powstałych emisji zgodnie z wytycznymi rozporządzeń w sprawie 

zrównoważonego rozwoju (w tym celu każda jednostka łącznikowa musi pobrać 

wyliczone emisje gazów cieplarnianych od poprzednich jednostek łącznikowych 

(jeżeli emisje obliczane są indywidualnie), lub 

 zastosowanie wartości standardowych, 

 obliczanie potencjału redukcji gazów cieplarnianych (dotyczy ostatniej jednostki 

łącznikowej) 

 wydanie zrównoważonej biomasy z jednostki łącznikowej, 

 przekazanie danych do następnego przedsiębiorstwa lub do następnego zakładu, 

 dane zawartych w potwierdzeniu zrównoważonego rozwoju (dotyczy ostatniej 

jednostki łącznikowej) 

 przekazanie danych do REDcert oraz 

 zgłoszenie niezgodności w systemie bilansu masy. 

 

Ostatnia jednostka łącznikowa musi: 

 udokumentować fakt przyjęcia na siebie zobowiązania polegającego na tym, że 

sporządzając poświadczenia zrównoważonego rozwoju będzie wypełniać postulaty 

zawarte w aktualnie obowiązującej wersji rozporządzeń w sprawie zrównoważonego 

rozwoju, 

 niezwłocznie przekazać do jednostki certyfikującej, od której otrzymała certyfikat, 

kopie poświadczeń zrównoważonego rozwoju, sporządzonych przez siebie w oparciu 

o te rozporządzenia. Kopie tych poświadczeń musi przekazać również do właściwego 

organu lub urzędu kontroli proporcji biopaliw, jeżeli właściwa jednostka certyfikująca 

przeniosła na nią obowiązek w tym zakresie, oraz 
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 przechowywać poświadczenia zrównoważonego rozwoju oraz wszelką dokumentację 

niezbędną do ich sporządzenia przez okres nie krótszy niż dziesięć lat. 

 

Udokumentowanie produkcji zrównoważonej biomasy przez systemy bilansu masy: 

System bilansu masy zapewnia możliwość identyfikacji biomasy. W tym celu na każdym 

etapie produkcji i dostawy należy prowadzić ewidencje. Z systemu należy korzystać w taki 

sposób, który na każdym etapie zapewni możliwość zidentyfikowania ilości zrównoważonej 

biomasy. Ewidencja zawsze musi stanowić zrozumiałe powiązanie biomasy i dokumentacji. 

Obowiązek zapewnienia istnienia takiego powiązania spoczywa na jednostkach 

łącznikowych, przedsiębiorstwach, zakładach i dostawcach. Przedsiębiorstwo zobowiązane 

jest do zrozumiałego udokumentowania identyfikowalności biomasy i powiązanych z nią 

danych. Ciężar kompletnego przedstawienia sprawy w tym zakresie spoczywa na 

jednostkach łącznikowych, przedsiębiorstwach, zakładach i dostawcach. Wymagania 

minimalne dotyczące systemu bilansu masy znajdują się w dokumencie REDcert 

zatytułowanym „Zasady systemowe dotyczące sporządzania bilansu masy.” 

 

Żeby zapewnić możliwość identyfikacji biomasy REDcert stawia wymagania dotyczące 

dokumentacji sporządzanej w momencie przyjęcia i wydania towaru, a ich szczegółowy opis 

znajduje się poniżej. 

 

3.2. Przyjęcie towaru 

W momencie przyjęcia zrównoważonej biomasy jednostki łącznikowe zobowiązane są do 

sporządzenia, a następnie do przechowywania następujących dokumentów: 

 dokumenty dostawy dla każdej ilości zrównoważonej biomasy (np. świadectwo 

dostawy)  

oraz następujące informacje dotyczące każdej ilości biomasy spełniającej wymagania 

określone w rozporządzeniach, jeżeli dokumenty dostawy nie zawierają tych danych: 

 nazwę i adres poprzedniej jednostki łącznikowej, przedsiębiorstwa lub zakładu, 

 kopię certyfikatu poprzedniej jednostki łącznikowej, uznawanego w myśl 

rozporządzenia w sprawie zrównoważonego rozwoju i zachowującego swoją 

ważność w momencie realizowania  w jednostce łącznikowej produkcji, przetwórstwa 

lub innych prac związanych z biomasą, 

 umowę sprzedaży zrównoważonej biomasy, zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem 

lub zakładem a następnym przedsiębiorstwem lub zakładem, 
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 umowy zawarte z osobami trzecimi (np. z zewnętrznymi usługodawcami, 

podwykonawcami, operatorami magazynów towarowych itp.), którym zlecono zadania 

związane z obsługą biomasy, 

 przy każdej ilości zrównoważonej biomasy: 

(1) rodzaj przyjętej zrównoważonej biomasy, 

(2) datę przyjęcia zrównoważonej biomasy, 

(3) ilość zrównoważonej biomasy (w tonach), 

(4) gramy ekwiwalentu dwutlenku węgla wyrażone w wartościach absolutnych 

(narastająco dla wszystkich poprzednich przedsiębiorstw) w gramach CO2eq na 

kilogram przyjmowanej zrównoważonej biomasy (w przypadku obliczeń 

indywidualnych lub na żądanie odbiorcy biomasy) LUB informację, które 

(częściowe) wartości standardowe, wartości NUTS 2 lub wartości szacunkowe 

powinny mieć zastosowanie w odniesieniu do przyjmowanej zrównoważonej 

biomasy, 

(5) kraj uprawy lub kraj pochodzenia 

(6) adnotację kontrolną pracownika odpowiedzialnego za przyjęcie towaru. 

 

3.3 Informacje wewnątrzzakładowe 

W przypadku procesów wewnątrzzakładowych występuje konieczność dodatkowego 

ewidencjonowania następujących danych: 

 ilość przyjętej do procesu zrównoważonej biomasy, 

 rodzaj wewnątrzzakładowego procesu (np. tłoczenie, rafinacja, mieszanie 

zrównoważonej biomasy w magazynach paliwowych, sporządzanie poświadczeń 

zrównoważonego rozwoju itp.) 

 wskaźniki konwersji, 

 emisje gazów cieplarnianych (w przypadku obliczeń indywidualnych), 

 alokacja emisji gazów cieplarnianych (w przypadku obliczeń indywidualnych), 

 ustalanie sald z wartościami gazów cieplarnianych (w przypadku obliczeń 

indywidualnych) 

 bilans masy łącznie z ilością biomasy będącą wynikiem procesu 

wewnątrzzakładowego, 

 adnotacja kontrolna właściwego pracownika, potwierdzająca prawidłowość procesu 

wewnątrzzakładowego oraz zewidencjonowane i udokumentowane atrybuty bilansu 

masy. 
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3.4 Wydanie towaru 

W momencie wydania zrównoważonej biomasy ciekłej lub biopaliw jednostki łącznikowe 

zobowiązane są do sporządzenia następujących dokumentów: 

 nazwisko (nazwa) i adres kupującego w odniesieniu do każdej ilości zrównoważonej 

biomasy ciekłej lub biopaliw, 

 rodzaj wydanej zrównoważonej biomasy ciekłej lub biopaliw, 

 datę wydania zrównoważonej biomasy ciekłej lub biopaliw, 

 ilość zrównoważonej biomasy ciekłej lub biopaliw (w tonach lub m3) 

 powstałe na tym etapie emisje gazów cieplarnianych wyrażone w wartościach 

absolutnych (narastająco dla wszystkich poprzednich przedsiębiorstw) w gramach 

ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilogram wydawanej zrównoważonej biomasy (w 

przypadku obliczeń indywidualnych lub na żądanie odbiorcy biomasy) LUB 

informację, które (częściowe) wartości standardowe, wartości NUTS 2 lub wartości 

szacunkowe powinny mieć zastosowanie w odniesieniu do wydawanej 

zrównoważonej biomasy, (np. obliczenie gazów cieplarnianych w oparciu o wartości 

standardowe), 

 kraj uprawy lub kraj pochodzenia, 

 sporządzenie poświadczeń zrównoważonego rozwoju (dotyczy ostatnich jednostek 

łącznikowych). 

 

Podawane w poświadczeniach zrównoważonego rozwoju ilości masy (t) lub objętości (m3) 

biopaliw / biomasy ciekłej ustala się przy temperaturze 15°C, ponieważ na tej podstawie 

wprowadzane są dane do Nabisy. 

W przypadku fizycznego ustalania objętości ewentualną ustaloną objętość należy przeliczyć 

na 15°C, bazując na obowiązującej tabeli przeliczeniowej i korzystając w tym celu z 

zeskalowanego na temperaturę procesu przepływomierza. 

Faktury i wystawione świadectwa dostawy należy zachować i okazać na żądanie. W myśl 

rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju w systemie certyfikacji REDcert na 

ostatniej jednostce łącznikowej spoczywa obowiązek przekazywania danych niezbędnych do 

sporządzenia dokumentacji w następnym przedsiębiorstwie oraz obowiązek niezwłocznego 

zgłaszania do systemu certyfikacji REDcert oraz do właściwej jednostki certyfikującej  

nieprawidłowości w dokumentacji sporządzonej przez poprzednie przedsiębiorstwa i zakłady. 

Ponadto istnieje zasadniczy obowiązek przekazywania danych do REDcert na wezwanie ze 

strony REDcert (np. jeżeli jest to niezbędne do weryfikacji możliwości kompletnej identyfikacji 
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zrównoważonej biomasy). Przekazując sensytywne dane przedsiębiorstwa należy w 

udokumentowany sposób zapewnić, że dane te przetwarzane są w sposób poufny.  

 

4. Obliczanie potencjału redukcji gazów cieplarnianych 

Co do zasady na ostatnich jednostkach łącznikowych spoczywa obowiązek obliczania 

potencjału redukcji gazów cieplarnianych, to znaczy obowiązek obliczania procentowych 

oszczędności w emisjach gazów cieplarnianych w przypadku wykorzystywania biomasy 

ciekłej w porównaniu z emisją gazów cieplarnianych w przypadku wykorzystywania paliw 

kopalnych. Szczegóły dotyczące tych obliczeń zostały przedstawione w dokumencie 

REDcert zatytułowanym „Zasady systemowe dotyczące obliczania emisji gazów 

cieplarnianych.” 
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5. Sporządzanie poświadczeń zrównoważonego rozwoju 

Poświadczenia zrównoważonego rozwoju to dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań 

określonych w rozporządzeniach w sprawie zrównoważonego rozwoju. Wymagania te 

odnoszą się do określonej ilości biomasy lub biopaliwa i dotyczą momentu sporządzania 

poświadczenia przez ostatnią jednostkę łącznikową. W zakresie zastosowania 

rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju poświadczenie zrównoważonego rozwoju 

jest niezbędne do uzyskania ulgi podatkowej, o której mowa w § 50 niemieckiej ustawy o 

podatku energetycznym (EnergieStG), lub do zaliczenia biopaliwa do obowiązkowego 

udziału procentowego biopaliw w myśl §§ 37a i kolejne federalnej ustawy o ochronie przed 

imisjami (BimSchG), lub też do otrzymania wynagrodzenia w zakresie bioprądu w myśl § 27 

niemieckiej ustawy o energiach odnawialnych (EEG). Poświadczenia zrównoważonego 

rozwoju sporządzają wyłącznie ostatnie jednostki łącznikowe. REDcert chcąc ułatwić swoim 

uczestnikom sporządzanie poświadczeń zrównoważonego rozwoju udostępnił im narzędzie, 

z którego można skorzystać wchodząc na stronę internetową http://www.redcert.eu. To 

narzędzie pozwala na tworzenie plików CSV. Do celów związanych z zarządzaniem i 

administrowaniem poświadczeniami zrównoważonego rozwoju Federalny Instytut Rolnictwa i 

Wyżywienia (BLE) udostępnił bazującą na stronie internetowej aplikację o nazwie „Nabisy.” 

Pozwala ona na sporządzanie i opracowywanie poświadczeń bezpośrednio w bazie danych 

w trybie online (upload plików). Utworzone przy użyciu narzędzia REDcert pliki CSV można 

wgrać również do bazy danych Nabisy. Uzyskanie dostępu do Nabisy wymaga złożenia 

stosownego wniosku do Federalnego Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia (BLE). Formularz 

wniosku o udostępnienie bazy danych Nabisy można znaleźć na stronie internetowej 

http://www.redcert.de. Przed przekazaniem wniosku do BLE należy przesłać go do REDcert 

w celu weryfikacji. 

W sytuacji, gdy biomasa ciekła lub ilości biopaliwa, dla których w Nabisy sporządzone 

zostały poświadczenia zrównoważonego rozwoju, nie są wprowadzane na rynek niemiecki 

lub nie są wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, konieczne będzie 

wyksięgowanie z Nabisy poświadczeń lub ich unieważnienie. W celu przeprowadzenia 

takiego wyksięgowania można skorzystać z przeznaczonych dla poszczególnych państw 

kont do wyksięgowania, które są dostępne w ramach systemu Nabisy. Lista takich kont jest 

dostępna na stronie internetowej REDcert w zakładce Dokumenty/Materiały.   

 

 

 

http://www.redcert.eu/
http://www.redcert.de/
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5.1. Warunki sporządzania poświadczeń zrównoważonego rozwoju 

Możliwość sporządzenia poświadczeń zrównoważonego rozwoju przez ostatnią jednostkę 

łącznikową uzależniona jest od spełnienia następujących warunków: 

 

(1) Ostatnia jednostka łącznikowa musi dysponować uznawanym certyfikatem stosownie do 

rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju, zachowującym swoją ważność w 

dacie sporządzania poświadczenia zrównoważonego rozwoju. 

(2) Jednostki łącznikowe, zlokalizowane bezpośrednio przed ostatnią jednostką łącznikową, 

zobowiązane są do przedłożenia kopii certyfikatów, uznawanych w myśl rozporządzenia 

w sprawie zrównoważonego rozwoju i zachowujących swoją ważność w dacie 

realizowania w jednostce łącznikowej produkcji, przetwórstwa lub innych prac 

związanych z biomasą. 

(3) Konieczne jest potwierdzenie, że w trakcie produkcji spełnione zostały wymagania 

określone w §§ 4 do 7 rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju (takim 

potwierdzeniem może być oświadczenie własne przedsiębiorstwa rolnego). 

(4) Konieczne jest udokumentowanie emisji gazów cieplarnianych, wyrażonych w g 

CO2eq/MJ, wytworzonych przez jednostki łącznikowe w łańcuchu dostaw i przez 

wszystkie przedsiębiorstwa biorące pośredni lub bezpośredni udział w produkcji i 

dostawie biomasy, o ile same nie są jednostkami łącznikowymi oraz jeżeli zachodzi 

konieczność ich uwzględnienia podczas obliczania redukcji gazów cieplarnianych. 

(5) W systemie bilansu biomasy należy mieć możliwość całkowitego udokumentowania 

pochodzenia biomasy od miejsca jej uprawy aż po ostatnią jednostkę łącznikową  przy 

czym taki system bilansu biomasy musi być zgodny z wymaganiami systemu REDcert. 

(6) Biomasa ciekła lub biopaliwo musi wykazywać wymagany przepisami potencjał redukcji 

gazów cieplarnianych.  

 

Poświadczenia zrównoważonego rozwoju mogą być sporządzane wyłącznie dla biomasy 

pochodzącej z poprzednich jednostek łącznikowych, które już zostały objęte certyfikacją. 

 

5.2 Treści poświadczeń zrównoważonego rozwoju.   

Treści poświadczeń zrównoważonego rozwoju są dokumentami regulowanymi i bazują na 

formularzu sporządzonym przez Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia. Formularz ten 

jest dostepny na stronie internetowej REDcert http://www.redcert.de  zakładce 

Dokumenty/Materiały. Ponadto dostępne są tam informacje dotyczące sporządzania 
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poświadczeń zrównoważonego rozwoju (np. Podręcznik Federalnego Instytutu Rolnictwa i 

Wyżywienia dotyczący poświadczeń zrównoważonego rozwoju, komplet danych 

niezbędnych do utworzenia plików CSV, kody biomasy i inne informacje).  

Poświadczenia zrównoważonego rozwoju sporządzane są wyłącznie w formie pisemnej na 

podstawie przedłożonego wzoru, a następnie przekazywane do właściwego organu oraz do 

właściwej jednostki certyfikującej w terminie 48 godzin od momentu ich sporządzenia. 

Wykorzystywanie wzorów sporządzonych przez Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia 

jest obligatoryjne. Do sporządzenia poświadczeń zrównoważonego rozwoju lub do tworzenia 

plików CSV można wykorzystać narzędzie udostępnione przez REDcert. Utworzony plik CSV 

można wgrać bezpośrednio do Nabisy. Nie ma konieczności przesyłania go do Federalnego 

Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia pocztą elektroniczną. Poświadczenia zrównoważonego 

rozwoju przesyła się do operatora sieci lub do urzędu kontroli proporcji biopaliw, lub też do 

głównego urzędu celnego w języku niemieckim. Zarówno same poświadczenia 

zrównoważonego rozwoju, jak i dokumenty niezbędne do ich sporządzenia oraz ewidencje 

należy przechowywać przez okres nie krótszy niż dziesięć lat. 

 

5.3 Regulacje dotyczące uzupełniania brakujących danych 

Brakujące dane mogą być dopisane wyłącznie przez: 

 jednostkę łącznikową, która sporządziła poświadczenie zrównoważonego rozwoju, 

lub 

 jednostkę certyfikującą, uznaną w myśl rozporządzeń w sprawie zrównoważonego 

rozwoju. 

 

5.4 Nieskuteczność poświadczeń zrównoważonego rozwoju 

Poświadczenia zrównoważonego rozwoju są nieskuteczne, jeżeli: 

 nie zawierają jednej lub większej liczby informacji stanowiących warunek 

skuteczności poświadczenia zrównoważonego rozwoju, opisanych w punkcie 5.2 

„Treści poświadczeń zrównoważonego rozwoju” (za wyjątkiem informacji dotyczących 

krajów związkowych lub państw, w których możliwe jest wykorzystanie biomasy lub 

biopaliw), 

 zostały sfałszowane lub zawierają nieprawdziwe informacje, jeżeli certyfikat jednostki 

łącznikowej sporządzającej poświadczenie zrównoważonego rozwoju był nieważny w 

dacie sporządzania danego poświadczenia (wyjątek: Jeżeli podmiot objęty 

obowiązkiem dokumentacji nie wiedział o nieprawdziwości danych oraz nie mógł 
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powziąć wiedzy na temat ich nieprawdziwości pomimo zachowania przyjętego 

poziomu staranności, a certyfikat jednostki łącznikowej sporządzającej poświadczenie 

zrównoważonego rozwoju zachowywał swoją ważność w dacie sporządzania 

poświadczenia), 

 do sporządzenia poświadczenia zrównoważonego rozwoju lub certyfikatu jednostki 

łącznikowej sporządzającej to poświadczenie doszło w systemie certyfikacji, który w 

dacie sporządzania danego poświadczenia zrównoważonego rozwoju lub certyfikatu 

nie był systemem uznawanym w myśl rozporządzenia lub przestał nim być, lub 

 certyfikat jednostki łącznikowej sporządzającej poświadczenie zrównoważonego 

rozwoju został sporządzony przez jednostkę certyfikującą, która w dacie 

sporządzania danego poświadczenia zrównoważonego rozwoju nie była jednostką 

uznawaną w myśl rozporządzenia lub przestała nią być.  

 

W przypadku poświadczeń zrównoważonego rozwoju, których dotyczy jedno lub większa 

liczba kryteriów decydujących o nieskuteczności takiego poświadczenia, można zwrócić się 

do Federalnego Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia z wnioskiem o ich unieważnienie. Właściwy 

formularz znajduje się na stronie internetowej REDcert http://www.redcert.de w zakładce 

Dokumenty/Materiały.  

 

http://www.redcert.de/

