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Wstęp 

Wprowadzenie w życie dyrektywy 2009/28/EU oraz dyrektywy 2009/30/WE na płaszczyźnie 

europejskiej oraz obowiązujących na obszarze Niemiec rozporządzeń w sprawie 

zrównoważonego rozwoju oznacza ustalenie wymagań dotyczących zrównoważonego 

rozwoju. Dotyczą one wszelkich form biomasy ciekłej, w szczególności olejów roślinnych 

takich jak olej palmowy, sojowy i rzepakowy, oraz biopaliw takich jak biodiesel i bioetanol. 

Wymagania zrównoważonego rozwoju przewidują konieczność umożliwienia dokładnego 

zidentyfikowania biomasy zgodnej z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniach na 

każdym etapie jej produkcji i dostawy, oraz stanowią jednocześnie minimalne wymagania 

dotyczące dokumentacji i procesu dokumentowania. Tym samym dokładna aktualizacja 

rejestru każdej ilości zrównoważonej biomasy na całej długości łańcucha produkcji i dostaw 

począwszy od producenta, a skończywszy na ostatniej jednostce łącznikowej, polega na 

identyfikowaniu, ewidencjonowaniu i wprowadzeniu jej do systemu bilansu masy każdej 

jednostki łącznikowej, każdego przedsiębiorstwa lub zakładu, odpowiedzialnych za 

użytkowanie zrównoważonej biomasy. 

Systemy bilansu masy to ewidencje, które zapewniają możliwość ilościowej bilansowej 

identyfikacji biomasy lub biopaliwa na wszystkich etapach ich produkcji i dostawy. W wyniku 

sporządzenia bilansu otrzymamy gwarancję, że ilość biomasy zgodnej z zasadami 

ustanowionymi w rozporządzeniach lub też ilość takiego biopaliwa, pobranych z mieszanki, 

nie przekroczy ilości takiej biomasy lub takiego paliwa, dodanych do tej mieszanki we 

wcześniejszej fazie.    
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1. System bilansu masy jako gwarancja pochodzenia 

Prawidłowe wdrożenie systemu bilansu masy na wszystkich etapach produkcji daje możliwość 

prześledzenia przypadków użytkowania zrównoważonej biomasy na całej długości łańcucha produkcji 

i dostaw, począwszy od producenta, a skończywszy na ostatniej jednostce łącznikowej. Ponadto 

otrzymujemy możliwość kompletnego udokumentowania pochodzenia biomasy. Jednakże warunkiem 

tego jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności za prawidłowe wdrożenie systemu bilansu masy przez 

każdą jednostkę łącznikową, każde przedsiębiorstwo lub też każdy zakład, które są odpowiedzialne za 

użytkowanie zrównoważonej biomasy. Taka odpowiedzialność przejawia się tym, że dane 

przedsiębiorstwo lub zakład jest uprawnione i władne do dysponowania zrównoważoną biomasą. 

Każda ilość zrównoważonej biomasy wymaga zaksięgowania jej w wewnątrzzakładowym systemie 

bilansu masy niezwłocznie po uzyskaniu prawnej i faktycznej zdolności do dysponowania 

zrównoważoną biomasą przez jednostkę łącznikową, przedsiębiorstwo lub zakład. Obecność 

zrównoważonej biomasy w danej lokalizacji jest warunkiem koniecznym do tego, żeby jej użytkowanie 

można było zakwalifikować jako zgodne z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniach. Biomasy, 

której w danej lokalizacji fizycznie nie ma, nie wolno ani księgować w systemie bilansu masy, ani też  

z tego systemu wyksięgowywać. Wyjątek od powyższej zasady stanowi sprzedaż pozamagazynowa. 

W takim przypadku w systemie bilansu masy należy odtworzyć ruchy towarów oraz prowadzić 

odpowiednie ewidencje umożliwiające identyfikację zrównoważonej biomasy. 

Jedynie konsekwentne przekazywanie danych niezbędnych do zidentyfikowania zrównoważonej 

biomasy pozwala na zapewnienie kompletnej identyfikacji każdej dostarczonej ilości zrównoważonej 

biomasy na całej długości łańcucha produkcji i dostaw. Dane niezbędne do identyfikacji dostarczanych 

ilości zrównoważonej biomasy w dokumentach księgowych oraz do odróżniania jej od innych ilości 

zrównoważonej biomasy określa się mianem atrybutów identyfikacji, które towarzyszą tej dostarczonej 

ilości zrównoważonej biomasy na całej długości łańcucha produkcji i dostaw. Nie ma jednak 

konieczności przekazywania całej dokumentacji zgromadzonej od momentu produkcji biomasy aż po 

ostatnią jednostkę  łącznikową. Wystarczy jedynie przekazać te informacje, które mają istotne 

znaczenie dla następnych przedsiębiorstw, zakładów i jednostek łącznikowych w związku  

z koniecznością wystawienia przez nie potwierdzeń zrównoważonego rozwoju (np. numer 

zaświadczenia kontrolnego lub numer certyfikatu, pochodzenie i rodzaj biomasy, dostarczona ilość 

oraz emisje gazów cieplarnianych, nazwę i adres sprzedającego itp.) Również fakt użytkowania 

zrównoważonej biomasy wewnątrz jednostki łącznikowej, przedsiębiorstwa lub zakładu wymaga 

zewidencjonowania i udokumentowania go w wewnętrznym systemie bilansu masy jako procesu 

wewnątrzzakładowego. 

Przestrzeganie kolejnych wymogów obowiązujących na danym etapie pozwala na lączenie, dzielenie  

i przetwarzanie danej ilości zrównoważonej biomasy w wewnątrzzakładowych procesach pod 

warunkiem, że mamy do czynienia z takim samym produktem lub z takim samym rodzajem produktu 

oraz że na koniec utworzone zostaną nowe ilości biomasy. Identyczność produktu musi być 
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zagwarantowana aż po ostatnią jednostkę łącznikową łącznie z tą jednostką co oznacza, że 

sporządzenie bilansu masy przeprowadza się w sposób typowy dla danego rodzaju produkcji lub dla 

danego surowca. System bilansowania masy umożliwia również mieszanie zrównoważonej biomasy  

z biomasą niezrównoważoną, jednakże tutaj należy zapewnić, żeby zewidencjonowanie biomasy 

spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu miało miejsce jeszcze przed jej zmieszaniem. 

Równocześnie sporządzenie bilansu masy musi dawać gwarancję tego, że ilość biomasy zgodnej  

z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniach, pobranej z takiej mieszanki, nie będzie większa od 

liości, jaka została zewidencjonowana jeszcze przed utworzeniem tej mieszanki. Mieszanie może 

odbywać się wyłącznie na dokładnie wyznaczonym obszarze geograficznym (w wyznaczonej 

lokalizacji). Biomasa fizyczna, przekazywana do kolejnych jednostek łącznikowych, przedsiębiorstw 

lub zakładów, nie musi koniecznie zgadzać się z ilością biomasy, która pierwotnie została zakupiona 

jako biomasa zrównoważona, a jedynie musi zgadzać się z ekwiwalentną ilością biomasy. 

 

Dla właściwych ilości zrównoważonej biomasy bilans sporządza się w odstępach dziennych, 

miesięcznych lub kwartalnych, przy czym okres sporządzania bilansu masy ustala się z góry i nie 

może on przekroczyć trzech miesięcy. W tak wyznaczonym okresie sporządzania bilansu masy ilość 

wydawanej zrównoważonej biomasy nie może przekroczyć ilości faktycznie dostarczonej biomasy. 

Ponadto pod pojęciem zdolności do dysponowania zrównoważoną biomasą rozumie się możliwość 

jednostki łącznikowej, przedsiębiorstwa lub zakładu, które pośrednio lub bezpośrednio weszły  

w posiadanie zrównoważonej biomasy, do transportowania, składowania, transportowania statkiem  

i przetwarzania tej biomasy oraz do jej fizycznego przekazywania do kolejnej jednostki łącznikowej, 

przedsiębiorstwa lub zakładu. Wydając zrównoważoną biomasę do następnej jednostki łącznikowej, 

przedsiębiorstwa lub zakładu w wewnętrznym systemie bilansu masy należy wyksięgować 

odpowiednią ilość tej biomasy. Przekazując biomasę do następnej jednostki łącznikowej, 

przedsiębiorstwa lub zakładu należy przekazać również wszystkie niezbędne dane.  

Szczegóły dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych oraz potencjału redukcji gazów 

cieplarnianych oraz warunki dotyczące ustalania sald biomasy przed ostatnią jednostką łącznikową  

i za nią zostały szczegółowo opisane w wydanym przez REDcert dokumencie „Zasady systemowe 

dotyczące obliczania gazów cieplarnianych.”       
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2. Wymagania dotyczące dokumentacji 

Wymagania dotyczące dokumentacji systemu bilansu masy są zgodne z wymaganiami dotyczącymi 

dokumentacji na poszczególnych etapach procesu (jednostki łącznikowe, dostawcy) i zostały 

przedstawione we właściwych zasadach systemowych. 
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3. Wymagania dotyczące systemu bilansu masy dostawców zlokalizowanych  
    po ostatniej jednostce łącznikowej 
 
Dostawcy zlokalizowani po ostatniej jednostce łącznikowej zobowiązani są do korzystania z systemu 

bilansu masy, który spełnia wymagania określone przez REDcert. Obowiązek korzystania z takiego 

systemu dotyczy przestrzeni czasowej liczonej od momentu przyjęcia biomasy ciekłej lub biopaliwa 

przez pierwszego dostawcę zlokalizowanego po ostatniej jednostce łącznikowej, aż do momentu 

dostawy tej biomasy lub tego biopaliwa do operatora instalacji lub do podmiotu objętego obowiązkiem 

dokumentacji w myśl rozporządzeń w sprawie zrównoważonego rozwoju. Powyższe zobowiązanie nie 

dotyczy jedynie branży biopaliwowej pod warunkiem, że dostawcy w związku z nadzorem 

podatkowym, o którym mowa w federalnej ustawie o podatku energetycznym oraz 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. 

System bilansu masy musi dawać gwarancję tego, że w przypadku zmieszania biomasy ciekłej lub 

biopaliw o różnych wartościach redukcji gazów cieplarnianych, dla których już wystawione zostały 

poświadczenia zrównoważonego rozwoju, w mieszance uwzględnione zostaną wyłącznie te ilości, 

które spełniały wymagania związane z redukcją gazów cieplarnianych jeszcze przed ich zmieszaniem. 

Powyższe ma zapobiec sytuacjom, w których dla ilości biomasy niespełniających wymagań w zakresie 

emisji gazów cieplarnianych w wyniku ustalenia sald mogłoby dojść do wyliczenia korzystniejszych, 

ale nieprawidłowych redukcji gazów cieplarnianych.   

W poświadczeniach zrównoważonego rozwoju oraz w częściowych poświadczeniach 

zrównoważonego rozwoju nie ma konieczności wykazywania produktów z podziałem na rodzaj 

produktu lub surowca. Wystarczy, że produkt zostanie zaklasyfikowany zgodnie z § 8 ust. 2 

rozporządzenia w sprawie zrównoważonego rozwoju (Biokraft-NachV) (np. olej roślinny, biodiesel, 

etanol). 

Powyższe wymagania uznaje się za wypełnione, jeżeli: 

 wszyscy dostawcy zobowiązani są do przestrzegania wymagań określonych w uznawanym przez 

właściwe organy systemie certyfikacji (np. REDcert), 

 do bazy danych wprowadza się dokumentację dotyczącą otrzymania lub przekazania biomasy ciekłej 

lub biopaliw łącznie z informacjami dotyczącymi poświadczenia zrównoważonego rozwoju lub 

częściowego poświadczenia zrównoważonego rozwoju, oraz informacjami dotyczącymi miejsca i daty 

otrzymania lub przekazania biomasy, przy czym baza danych musi posiadać akceptację Federalnego 

Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia (BLE), 

 dostawcy biopaliw dokumentują w elektronicznej bazie danych fakt otrzymania i przekazania biopaliw 

łącznie z informacjami dotyczącymi poświadczenia zrównoważonego rozwoju lub częściowego 

poświadczenia zrównoważonego rozwoju oraz informacjami dotyczącymi miejsca i daty przekazania 

biopaliw, a sam system bilansu masy u wszystkich dostawców podlega regularnym kontrolom ze 

strony głównych urzędów celnych. 
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Aplikacja internetowa „Nabisy” umożliwa dzielenie, łączenie lub przerejestrowanie poświadczeń. W 

tym celu dostawca korzystając z formularza internetowego zobowiązany jest do wprowadzenia do 

aplikacji każdej dostawy biomasy. Oznacza to, że dostawcy wnioskują o częściowe poświadczenia 

zrównoważonego rozwoju nie tylko w przypadku łączenia lub podziału ilości biomasy, lecz również  

w przypadku dostarczania takiej samej ilości biomasy. W takim przypadku wypełniając formularz 

internetowy składają wniosek o przerejestrowanie poświadczenia na odbiorcę biomasy. Tak 

podzielone poświadczenie dostawca może pobrać i wysłać mailem bezpośrednio do odbiorcy. 

Odbiorcom biomasy ciekłej stwarza się w ten sposób możliwość sprawowania kontroli nad 

zrównoważonym rozwojem biomasy. Ponadto przerejestrowanie poświadczeń ma na celu ochronę 

danych osobowych umieszczanych na poświadczeniach. Przerejestrowanie poświadczenia przy 

każdej dostawie pozwala odbiorcom zrówoważonej biomasy na pobranie zaświadczenia z danymi 

dotyczącymi poprzedniego dostawcy, bez możliwości uzyskania danych na temat pozostałych 

uczestników łańcucha dostaw. 

 

Ostatni dostawca, który dostarcza biomasę ciekłą lub biopaliwo do operatora instalacji lub do 

podmiotu objętego obowiązkiem dokumentacji, zobowiązany jest do potwierdzenia na poświadczeniu 

zrównoważonego rozwoju lub na częściowym poświadczeniu zrównoważonego rozwoju faktu 

wypełnienia wymagań dotyczących korzystania z systemu bilansu masy.     
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4. Kompatybilność z krajowymi systemami oraz z dowolnymi systemami UE  
 
Zgodnie z postulatami zawartymi w rozporządzeniach w sprawie zrównoważonego rozwoju 

(BiokraftNachV oraz BioStNachV) REDcert (Niemcy) akceptuje wszystkie krajowe systemy 

zrównoważonego rozwoju z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto system REDcert-DE 

stosownie do §§ 23 i 31 rozporządzenia BiokraftNachV uznaje, że zrównoważona biomasa 

pochodząca z przedsiębiorstwa objętego certyfikacją w ramach dowolnego systemu certyfikacji 

uznawanego przez Komisję UE (biomasa UE) jest biomasą zrównoważoną. 


