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1. Wstęp
Zgodnie z załącznikiem 3 do § 33 (1) i § 43 (1) rozporządzenia Biokraft-NachV oraz BioStNachV na systemie certyfikacji biomasy wytwarzanej zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju spoczywa obowiązek przygotowania działań oraz ich zastosowania na wypadek,
gdyby jednostka certyfikująca stwierdziła, że przedsiębiorstwo lub jednostka łącznikowa
będąca uczestnikiem systemu nie wypełniała lub zaprzestała wypełniania wymagań
określonych w powyższych rozporządzeniach lub też innych wymagań systemowych.
Niniejszy system sankcji stanowi opis tego typu działań. Zastosowanie sankcji wewnątrz
systemu w żadnym przypadku nie stanowi zastępstwa dla funkcji porządkowej, jaka jest
przypisana do zadań właściwych organów. O zastosowaniu dodatkowych własnych środków
porządkowych wobec faktu popełnienia stwierdzonych wykroczeń organy te decydują
samodzielnie według własnego uznania.
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2. Procedura
Stwierdzenie uchybień w zakresie stosowania systemu certyfikacji REDcert przez uczestnika
tego systemu możliwe jest na kilka sposobów. Szczególnie jest to możliwe w wyniku


kontroli przeprowadzonej przez właściwą neutralną jednostkę certyfikującą,



kontroli nadzwyczajnej przeprowadzonej przez kontrolera powołanego przez REDcert,



kontroli przeprowadzonej przez organ właściwy do sprawowania nadzoru nad
certyfikacją zrównoważonego rozwoju (Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia –
BLE).

REDcert orzeka sankcje wyłącznie w odniesieniu do tych uczestników systemu, którzy
związani są umową. Uczestnik systemu samodzielnie decyduje o tym, do którego z zakładów
ponoszących odpowiedzialność za dany stan rzeczy skieruje swoje roszczenia regresowe.
Uczestnik systemu jest zobowiązany wobec REDcert do niezwłocznego usunięcia
stwierdzonych wad.
W przypadkach „poważnych” uchybień, stwierdzonych w ramach powyższych kontroli,
decyzję

o

możliwych

sankcjach

podejmuje

niezależna

rada

doradcza.

Sposób

funkcjonowania rady doradczej ustalony jest w jej regulaminie.
Podstawę do nałożenia sankcji stanowią wszelkie posiadane dowody, w szczególności
zaprotokołowane w raporcie z kontroli ustalenia dotyczące stwierdzonego uchybienia.
Uczestnikowi systemu najpierw zostanie wyznaczony odpowiedni termin, podczas którego
ma on okazję do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Środkiem doraźnym będzie dodatkowa kontrola, która zostanie przeprowadzona w możliwie
krótkim terminie przez właściwą jednostkę certyfikującą.

System sankcji REDcert jest systemem wielopoziomowym:
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poziom III
poziom II

upomnienie
z karą umowną

upomnienie

lub zalecenie
wypowiedzenia umowy
systemowej w trybie
natychmiastowym

poziom I
poziom 0
pouczenie

bez kary umownej

brak działań

lub roszczenia
odszkodowawcze

2.1 Sankcje na poziomie 0
Rada doradcza w swojej ocenie dochodzi do wniosku, że wobec uczestnika systemu nie są
konieczne żadne dalsze działania.

2.2 Sankcje na poziomie I
Rada doradcza w swojej ocenie dochodzi do wniosku, że uczestnika systemu należy
pouczyć o konieczności bardziej starannego wypełniania wymagań rozporządzeń w sprawie
zrównoważonego rozwoju oraz wymagań systemu certyfikacji REDcert w przedsiębiorstwie.

2.3 Sankcje na poziomie II
Rada doradcza w swojej ocenie dochodzi do wniosku, że uczestnikowi systemu należy
udzielić upomnienia. W razie powtórzenia się sytuacji jej ponowna ocena z reguły odbywa
się w oparciu o sankcje na poziomie III.

2.4 Sankcje na poziomie III
Rada doradcza w swojej ocenie dochodzi do wniosku, że uczestnikowi systemu należy
udzielić upomnienia oraz nałożyć na niego karę umowną.
Na poziomie III w zależności od wagi wykroczenia i/lub wysokości szkody spowodowanej
tym wykroczeniem można nałożyć karę umowną w wysokości do 30.000,00 €, przy czym
nakładając tę karę należy uwzględnić korzyść uzyskaną w wyniku popełnienia wykroczenia
oraz wielkość przedsiębiorstwa.
Karę umowną zawsze wymierza niezależna rada doradcza według jej uznania.
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Uczestnik

systemu

ponosi koszty związane

z dochodzeniem

prawa

w zakresie

wyegzekwowania kary umownej.
REDcert zobowiązuje się


poinformować uczestnika systemu o decyzji rady doradczej,



zrealizować u uczestnika systemu sankcje nałożone przez radę doradczą,



poinformować Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia o decyzjach rady doradczej,



według własnego uznania zarządzić odpowiednie zwiększenie częstotliwości kontroli
również w pozostałych zakładach należących do danego uczestnika systemu.

Ponadto w przypadku sankcji na poziomie III REDcert zobowiązany jest


zweryfikować według własnego uznania, czy zachodzi konieczność skorzystania
z prawa do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym,



lub złożyć wypowiedzenie oraz



podjąć

ewentualne

dalsze

kroki

mające

na

celu

zapokojenie

roszczeń

cywilnoprawnych (odszkodowanie).
W przypadku nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy systemowej uczestnik systemu może
ponownie przystąpić do systemu certyfikacji REDcert nie wcześniej niż po upływie
sześciomiesięcznego

terminu

z

zastrzeniem

ponownej

weryfikacji

przesłanek

uzasadniających przystąpienie do systemu.
Jeżeli konsekwencją nałożonych sankcji jest jedynie wypowiedzenie umowy systemowej
z zachowaniem wiążących terminów wypowiedzenia – niezależnie od tego, która strona
umowy złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy – ponowne przystąpienie do systemu
bez dodatkowego czasu karencji możliwe jest dopiero po weryfikacji przesłanek
uzasadniających przystąpienie do systemu.
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3. Obowiązki specjalne
Przepisy prawne dotyczące certyfikacji zrównoważonej biomasy podkreślają możliwość
zastosowania sankcji polegającej na przekazaniu stosownych informacji do wszystkich
kolejnych jednostek certyfikujących i jednostek łącznikowych, dla których stwierdzone
wykroczenie może mieć istotne znaczenie.
Wykroczeniami, które mogą mieć istotne znaczenie dla wyżej wskazanych jednostek są
wszystkie te wykroczenia, które


powodują częściową lub calkowitą nieskuteczność poświadczeń zrównoważonego
rozwoju lub poświadczeń częściowego zrównoważonego rozwoju, lub



dotyczą deklaracji określonych partii „biomasy,” które w obrocie towarowym zostały
oznakowane jako „zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.”

W przypadku prawomocnego stwierdzenia takich wykroczeń lub w przypadku uznania ich
przez uczestnika systemu, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania
odpowiednich jednostek o fakcie popełnienia wykroczenia oraz o możliwych skutkach, jakie
to wykroczenie może wywołać dla kolejnych zakładów. Uczestnik systemu w terminie
siedmiu dni roboczych musi w odpowiedni sposób wykazać przed REDcert fakt przekazania
pisemnych informacji do odpowiednich jednostek, przedkładając w tym celu kopie tych
informacji.

W przypadku niepoinformowania REDcert w terminie o fakcie przekazania informacji do
właściwych jednostek, REDcert ma prawo przeprowadzić natychmiastową nadzwyczajną
kontrolę w danym przedsiębiorstwie oraz przekazać wszystkim kolejnym jednostkom
certyfikującym i jednostkom łącznikowym, oraz ewentualnie innym uznawanym systemom
certyfikacji, informacje na temat popełnienia przedmiotowego wykroczenia, przy czym
REDcert dokonując własnej oceny zdecyduje, dla których jednostek takie informacje mają
istotne znaczenie.

sporządzono dnia: 01 grudnia 2013 roku
ważne od 15 lutego 2014 roku
©REDcert

strona 7 z 7
zatwierdzono dnia 24 lutego 2014 roku
wersja: 02

