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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 (BioStNachV) 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.
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1. Zakres zastosowania
Niniejszy dokument opisuje kryteria wymagań oraz dokumentację i proces dokumentowania
dla wszystkich dostawców będących uczestnikami systemu REDcert.
W tym miejscu należy dokonać rozróżnienia między dostawcami zlokalizowanymi przed
ostatnią jednostką łącznikową, a dostawcami zlokalizowanymi za ostatnią jednostką
łącznikową.
Dostawcami zlokalizowanymi przed ostatnią jednostką łącznikową są przedsiębiorstwa,
które dokonują faktycznej dostawy biomasy wyprodukowanej przez przedsiębiorstwo
produkcyjne każdorazowo do następnego odbiorcy i tak aż do ostatniej jednostki
łącznikowej.
Dostawcami zlokalizowanymi za ostatnią jednostką łącznikową są przedsiębiorstwa,
które dokonują faktycznej dostawy biomasy ciekłej lub paliwa po ich wyprodukowaniu przez
ostatnią jednostkę łącznikową każdorazowo do następnego odbiorcy i tak aż do operatora
instalacji lub do podmiotu objętego obowiązkiem dokumentacji.
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2. Wymagania i dokumentacja
2.1 Wymagania ogólne
W odniesieniu do energii elektrycznej wytwarzanej z biomasy dolstawca zlokalizowany za ostatnią
jednostką łącznikową musi udokumentować fakt przyjęcia na siebie zobowiązania do realizowania
wytycznych systemu certyfikacji REDcert. Potwierdzeniem przyjęcia na siebie takiego zobowiązania
może być na przykład zaświadczenie z przeprowadzonej kontroli lub umowa zawarta z REDcert.
Powyższe zobowiązanie nie dotyczy branży biopaliwowej pod warunkiem, że dostawcy zlokalizowani
za ostatnią jednostką łącznikową w związku z nadzorem podatkowym, o którym mowa w federalnej
ustawie o podatku energetycznym lub w federalnej ustawie o ochronie przed imisjami, poddawani są
regularnym

kontrolom

prowadzonym

przez

główne

urzędy

celne.

W

takich

przypadkach

wystarczającymi dokumentami są zaświadczenia wydawane przez właściwe urzędy celne lub organy
kontroli.

2.2 Wymagania dotyczące dokumentacji
Dostawcy, którzy są uczestnikami systemu certyfikacji REDcert, przy każdej dostawie zrównoważonej
biomasy zobowiązani są również przekazać dane niezbędne do sporządzenia dokumentacji przez
kolejne przedsiębiorstwo, kolejny zakład lub jednostkę łącznikową. Tych dostawców obowiązują
wymagania dotyczące dokumentacji, o których mowa w dalszej części niniejszego dokumentu.
Przekazując sensytywne dane przedsiębiorstwa należy w udokumentowany sposób zapewnić, że
każde przedsiębiorstwo na całej długości łańcucha dostaw przetwarza takie dane w sposób poufny.

2.2.1 Przyjęcie towaru
Podczas przyjęcia towaru dostawcy muszą udokumentować następujące dane:


nazwę i adres sprzedającego (poprzednia jednostka łącznikowa, przedsiębiorstwo lub zakład) dla
każdej ilości wytworzonej zrównoważonej biomasy,



rodzaj przyjętej zrównoważonej biomasy,



datę przyjęcia zrównoważonej biomasy,



ilość zrównoważonej biomasy [w tonach],



ewentualnie numer certyfikatu oraz nazwę systemu certyfikacji,



już powstałe emisje gazów cieplarnianych, wyrażone w wartościach absolutnych (narastająco dla
wszystkich poprzednich przedsiębiorstw) w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilogram
przyjmowanej zrównoważonej biomasy (w przypadku indywidualnych obliczeń lub na żądanie
odbiorcy biomasy) LUB informację, które (częściowe) wartości standardowe, wartości NUTS 2 lub
wartości szacunkowe powinny mieć zastosowanie w odniesieniu do przyjmowanej biomasy,



kraj uprawy lub kraj pochodzenia

oraz zobowiązani są do przechowywania dokumentacji dostawy.
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2.2.2 Wydanie towaru
W momencie sprzedaży wyprodukowanej zrównoważonej biomasy dostawcy zlokalizowani przed
ostatnią jednostką łącznikową zobowiązani są przekazać następnej jednostce łącznikowej,
następnemu przedsiębiorstwu lub zakładowi następujące dane:

 dokumenty dostawy dla każdej wychodzącej ilości zrównoważonej biomasy (w przypadku
fizycznego przepływu towarów przez przedsiębiorstwo lub zakład dostawcy należy samemu
sporządzić te dokumenty dostawy; W przypadku sprzedaży pozamagazynowej dokumenty
dostawy

sporządzone

przez

poprzednią

jednostkę

łącznikową

należy

przekazać

bezpośrednio następnej jednostce łącznikowej, następnemu przedsiębiorstwu lub zakładowi)



numer certyfikatu oraz nazwę systemu certyfikacji (tutaj: REDcert)



rodzaj dostarczonej zrównoważonej biomasy



datę wydania zrównoważonej biomasy



ilość zrównoważonej biomasy (w tonach)



emisje gazów cieplarnianych wyrażone w wartościach absolutnych (narastająco dla
wszystkich poprzednich przedsiębiorstw) w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla
na kilogram wydawanej zrównoważonej biomasy (w przypadku indywidualnych obliczeń
lub na żądanie odbiorcy biomasy) LUB informację, które (częściowe) wartości standardowe,
wartości NUTS 2 lub wartości szacunkowe powinny mieć zastosowanie (np. obliczanie gazów
cieplarnianych w oparciu o wartości standardowe)



kraj uprawy

a ponadto zobowiązani są do prowadzenia następujących ewidencji:


nazwisko

i

adres

kupującego

(następna

jednostka

łącznikowa,

następne

przedsiębiorstwo lub zakład) dla każdej ilości wyprodukowanej zrównoważonej biomasy,


umowa kupna zawarta między dostawcą a następną jednostką łącznikową, następnym
przedsiębiorstwem lub zakładem,



umowy z osobami trzecimi, którym zlecono zarządzanie zrówoważoną biomasą



bilans masy.
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Dostawcy zlokalizowani za ostatnią jednostką łącznikową zobowiązani są do przekazania
następnym jednostkom łącznikowym, przedsiębiorstwom lub zakładom następujących
danych:


sporządzone częściowe poświadczenia zrównoważonego rozwoju

a ponadto zobowiązani są do prowadzenia następujących ewidencji:


nazwę

i

adres

kupującego

(następnej

jednostki

łącznikowej,

następnego

przedsiębiorstwa lub zakładu) dla każdej ilości wyprodukowanej zrównoważonej
biomasy,


rodzaj wydanej zrównoważonej biomasy,



datę wydania zrównoważonej biomasy,



ilość zrównoważonej biomasy (w tonach),



kraj uprawy



ewentualnie informacje na temat zmieszania różnych ilości.

Faktury i wystawione świadectwa dostaw należy zachować i udostępniać na żądanie.
Ponadto dostawcy działający w systemie REDcert zobowiązani są do niezwłocznego
poinformowania systemu certyfikacji REDcert oraz właściwej jednostki certyfikującej
o nieprawidłowościach występujących w dokumentacji sporządzonej przez poprzednie
przedsiębiorstwa lub zakłady. Ponadto istnieje generalny obowiązek przekazywania danych
do REDcert na wezwanie ze strony REDcert (np. gdy jest to konieczne w celu sprawdzenia
możliwości kompletnej identyfikacji zrównoważonej biomasy).
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2.3 Wymagania dotyczące systemu bilansu masy dostawców
W porównaniu z innymi jednostkami łącznikowymi, przedsiębiorstwami lub zakładami dostawcy
zlokalizowani przed ostatnią jednostką łącznikową są zobowiązani nie tylko do prowadzenia systemu
bilansu masy w sytuacji, gdy są oni uprawnieni i władni do dysponowania zrównoważoną biomasą, ale
również wtedy, gdy działają wyłącznie na zasadzie sprzedaży pozamagazynowej i tym samym nigdy
nie są władni do faktycznego (fizycznego) dysponowania zrównoważoną biomasą. Również dostawcy
zlokalizowani za ostatnią jednostką łącznikową są generalnie zobowiązani do korzystania
z systemu bilansu masy, który spełnia wymagania rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju.
Szczegółowy opis tych wymagań znajduje się w sporządzonym przez REDcert dokumencie
zatytułowanym „Zasady systemowe dotyczące sporządzania bilansu masy.”

3. Sporządzania poświadczeń zrównoważonego rozwoju
Zgodnie z tym, co zostało szczegółowo wyjaśnione w dokumencie zatytułowanym „Zasady systemowe
dla (ostatnich) jednostek łącznikowych” Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia” udostępnia
internetową bazę danych „Nabisy,” która umożliwia ostatnim jednostkom łącznikowym sporządzanie
poświadczeń zrównoważonego rozwoju. W tej bazie danych istnieje możliwość dzielenia i łączenia
poświadczeń zrównoważonego rozwoju wystawionych na dostawców, jak i również możliwość
sporządzania takich poświadczeń. Dostawcy zlokalizowani za ostatnią jednostką łącznikową na swój
wniosek skierowany do Federalnego Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia mogą uzyskać dostęp do
aplikacji „Nabisy.” Formularz wniosku o przyznanie dostępu do „Nabisy” można znaleźć na stronie
internetowej REDcert pod adresem http://www.redcert.de. Wypełniony wniosek należy przesłać do
REDcert w celu weryfikacji, skąd zostanie przekazany do Federalnego Instytutu Rolnictwa
i Wyżywienia. Ponadto w podpunkcie menu „Dokumenty/Materiały” dostępne są dodatkowe informacje
związane ze sporządzaniem poświadczeń zrównoważonego rozwoju.
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

/

częściowych

poświadczeń

lub

ich

unieważnienie.

Żeby

dokonać

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.
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