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1 Wstęp 

Pojęcie „łańcucha identyfikowalności” opisuje chronologiczną dokumentację procesu. Chodzi 

tutaj o narzędzie umożliwiające identyfikację materiału na każdym etapie procesu. System 

bilansu masy jest centralnym elementem systemu identyfikowalności. Umożliwia on 

stworzenie powiązania między informacjami lub założeniami dotyczącymi surowców, 

produktów pośrednich lub produktów końcowych. To istotny element systemu zapewniający 

wiarygodność informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju surowców, produktów 

pośrednich i końcowych w odniesieniu do ich pochodzenia i rodzaju oraz umożliwiający ich 

weryfikację na całej długości łańcucha produkcji i dostaw. 

 

Zarządzaniem systemu bilansu masy dla każdej lokalizacji zajmują się: 

a) Nabywcy pierwotni: Przedsiębiorstwa kupujące i odsprzedające biomasę pochodzącą 

od przedsiębiorstwa rolniczego/producenta oraz punkty zbiórki przyjmujące 

odpady/resztki odpadkowe od producentów 

b) Przetwórnie przetwarzające biomasę, takie jak olejarnie, fabryki biodiesla, etanolu, 

rafinerie, zakłady produkujące biogaz z dostarczaniem go do stacji paliw metanowych 

c) Dostawcy przed i za ostatnią jednostką łącznikową 

 

Zasadniczo dostępne są różne możliwości pozwalające na zapewnienie identyfikowalności 

(patrz tabela). W przypadku biopłynów/biopaliw Dyrektywa 2009/28/WE nakazuje podmiotom 

gospodarczym obligatoryjne korzystanie z systemu bilansu masy. 

 

Uproszczone przedstawienie „sporządzania bilansu masy” w porównaniu z innymi 

procedurami bazującymi na łańcuchu identyfikowalności: 

 

opcje dla łańcucha 
identyfikowalności 

informacje na temat 
właściwości biomasy 

(certyfikat/świadectwo 
dostawy) dla każdej 

dostawy 

całkowita 
identyfikowalność 
biomasy aż po jej 

uprawę/źródło 

całkowite oddzielenie 
biomasy certyfikowanej 

od niecertyfikowanej 
w lokalizacji 

proces 
„book & claim” 

TAK NIE NIE 

„bilans masy” TAK TAK NIE 

„zapewnienie 
tożsamości 
(hard/soft IP” 

TAK TAK TAK 
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W niniejszym dokumencie opisane zostaną wymagania dotyczące systemu bilansu masy 

zgodnie z artykułem 18 (1) Dyrektywy 2009/28/WE. Wymagania te gwarantują możliwość 

identyfikacji ilości biomasy na wszystkich etapach produkcji i dostawy do łańcucha 

dostawczego biopłynów / biopaliw. 
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2 Zasady systemowe dotyczące sporządzania bilansu masy 

W przypadku, gdy biopaliwa i biopłyny mają zostać uwzględnione do celów, o których mowa 

w artykule 17 (1) (a), (b) oraz (c) Dyrektywy 2009/28/WE, podmioty gospodarcze muszą 

stosować system bilansu masy, który 

- umożliwia mieszanie partii surowców lub biopaliw o różnych właściwościach 

 zrównoważenia, 

- wymaga, żeby informacje na temat właściwości dotyczących zrównoważonego 

 rozwoju, a także wielkości partii, o których mowa w punkcie 1, pozostały 

 przypisane mieszance, oraz 

- stanowi, że suma wszystkich partii wycofanych z mieszanki jest opisana jako 

 posiadająca te same właściwości dotyczące zrównoważonego rozwoju i w 

 takich samych ilościach jak suma wszystkich partii dodanych do mieszanki. 

 

Powyższe wymagania należy traktować jako „wymagania minimalne”, do których wypełnienia 

zobowiązane są podmioty gospodarcze. W zależności od specyfiki procesu w odniesieniu do 

zakresu i złożoności podmioty te mogą zdecydować się na „węższe” wytyczne takie jak 

metoda zapewnienia tożsamości (identity-preservation). 

Wymienione metody są opisane poniżej. 

Kontrole na miejscu w ramach systemu REDcert, prowadzone przez uznane jednostki 

certyfikujące, gwarantują, że podmiot gospodarczy spełnia wymagania dotyczące 

sporządzania bilansu masy. 

 

2.1 Zachowanie tożsamości w wyniku podziału fizycznego 

Zaufaną procedurą pozwalającą na zachowanie tożsamości jest metoda „hard IP”. W trakcie 

tej procedury podmioty gospodarcze gwarantują, że nie dojdzie do zmieszania żadnej partii 

biomasy lub biopłynów/biopaliw. Oprócz tego, produkt zrównoważony, nie poddany żadnym 

zmianom, będzie mógł być identyfikowany jako produkt zrównoważony w całym procesie. 

Poszczególne partie posiadające certyfikat zrównoważonego rozwoju będą w trakcie 

przetwarzania i składowania przechowywane w sposób zapewniający ścisłe oddzielenie ich 

od innych produktów i surowców po to, żeby zachować ich pierwotne właściwości aż do 

końca łańcucha dostaw. 
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Również w trakcie procesu przetwórczego partie są od siebie ściśle oddzielone.  

W związku z powyższym można wyprowadzić następujący wzór na bilans masy: 

 

A’ ≤ A 

 

przy czym A’ = A x [współczynnik konwersji] 

 

Ważne: Współczynniki konwersji opisują stosunek wkładu i produktu wychodzącego 

biomasy po procesie przekształcenia, uwzględniając przy tym naturalne wycieki, np. podczas 

składowania lub transportu. 

 

Inną formą pozwalającą na zachowanie tożsamości jest procedura „soft IP.” Również tutaj 

biomasa zrównoważona i niezrównoważona są przechowywane oddzielnie. Jednak partie 

zrównoważonego produktu mogą być mieszane z produktami posiadającymi inne 

właściwości zrównoważenia tak długo, jak długo spełnione są wytyczne przedstawione na 

ilustracji 2.  
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W trakcie procesu przetwórczego partie zrównoważone i niezrównoważone są od siebie 

ściśle oddzielone. Z powyższego wynika następujący wzór na bilans masy: 

 

(A+B) = C   oraz   (D+E) ≤ C 

przy czym (D+E) = C x [współczynnik konwersji] 

 

2.2 Sporządzanie bilansu masy 

Opisany w artykule 18 (1) Dyrektywy 2009/28/EC system bilansu masy jest systemem, w 

którym „właściwości dotyczące zrównoważonego rozwoju” zostają przypisane do 

poszczególnych „fizycznych partii.” Właściwości dotyczące zrównoważonego rozwoju 

powinny na przykład obejmować:1 

 dane wykazujące zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w 

dyrektywie, oraz/lub 

 oświadczenie, że wykorzystane surowce otrzymano w sposób, który spełnia zawarte 

w dyrektywie kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące terenów, oraz/lub 

                                                           
1
 Patrz ilustracja 2.2.3 Komunikatu Komisji w sprawie dobrowolnych systemów i wartości standardowych dla biopaliw i 

biopłynów UE (2010/C 160/01) 
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 wielkość emisji gazów cieplarnianych oraz/lub opis surowców wykorzystanych w 

procedurze zachowania tożsamości, jak również ich źródło, oraz/lub 

 opis wykorzystanego surowca, oraz/lub 

 oświadczenie, że proces produkcji otrzymał certyfikat typu X przyznany przez uznany 

system dobrowolny Y itp. 

  

Jeżeli dla określonej partii wymienionych jest kilka krajów pochodzenia  to właściwości 

dotyczące zrównoważonego rozwoju powinny zawierać informację na temat kraju 

pochodzenia surowca. 

 

Należy zwrócić uwagę, że tylko rzeczywiste wartości emisji gazów cieplarnianych w 

odpowiedniej jednostce podlegają rejestracji/przekazywanynia na całej długości łańcucha 

dostaw (tj. zawartość suchej masy dla surowców i produktów pośrednich). Ponadto należy 

zgłosić rzeczywiste wartości każdego konkretnego elementu (w stosownych przypadkach). 

Jeżeli stosuje się (szczegółowe) wartości standardowe, wówczas należy po prostu podać 

„Zastosowano (szczegółowe) wartości standardowe” lub podobnie. Więcej informacji można 

znaleźć w „Zasadach systemowych dotyczących produkcji biomasy, biopaliw i biopłynów” lub 

„Zasadach systemowych dotyczących obliczania emisji gazów cieplarnianych”. 

 

W odniesieniu do etapu przetwarzania lub w przypadku strat w produkcji należy zastosować 

odpowiednie współczynniki konwersji, aby odpowiednio dostosować wielkość partii. Ponadto 

proszę pamiętać, że, ogólnie rzecz biorąc, właściwości dotyczące zrównoważonego rozwoju 

przetwarzanego surowca powinny zostać przypisane po równo produktom i pozostałościom 

po tym procesie. Np. jeżeli 50% mieszanki zostało uznane za zrównoważone, 50% 

wszystkich produktów i pozostałości po mieszance również powinno zostać za takie uznane. 

Jedynym wyjątkiem of tej zasady jest alokacja emisji gazów cieplarnianych, która powinna 

być zgodna z zasadami wyrażonymi w Załączniku V RED. 
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W związku z powyższym wyprowadza się  następujący wzór na bilans masy: 

D ≤ (A+B) 

przy czym D =  (A+B)  x [współczynnik konwersji] 

 

 

Jeżeli pomieszane są partie o różnych właściwościach dotyczących zrównoważonego 

rozwoju (np. A, B) lub pozbawione tych właściwości (np.  C), mieszance przypisuje się 

współczynniki konwersji i właściwości dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz wielkości 

poszczególnych partii. Jeżeli jednak różne emisje gazów cieplarnianych są przypisywane 

tym właściwościom dotyczącym zrównoważonego rozwoju, to wartości dla danej częściowej 

partii muszą być prowadzone osobno. Nie ma możliwości uśrednienia tych wartości w celu 

spełnienia wymagań zrównoważonego rozwoju. 

 

W przypadku zmieszania partii o identycznych właściwościach dotyczących 

zrównoważonego rozwoju odpowiednio koryguje się wyłącznie samą wielkość partii. 

Właściwości dotyczące zrównoważonego rozwoju są prawdopodobnie identyczne, jeżeli 

użyto tych samych surowców oraz jeżeli do obliczenia emisji gazów cieplarnianych 

wykorzystano „wartości standardowe” lub „rzeczywiste wartości regionalne.” 
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Jeżeli doszło do podzielenia mieszanki, każdej wydzielonej z niej partii  (np. D1  …Dn) można 

przypisać zestaw właściwości dotyczących zrównoważonego rozwoju (9) –  w taki sposób, 

aby kombinacja wszystkich wydzialonych partii – nie tylko ich waga - charakteryzowała się 

takimi samymi właściwościami przypisanymi do każdego z zestawów właściwości 

dotyczących zrównoważonego rozwoju. „Mieszanka” może powstać w różny w sposób w 

sytuacjach, w których różne partie w normalnych warunkach stykałyby się ze sobą fizycznie, 

np. w kontenerze, miejscu przetwórczym lub przeładunkowym lub zakładzie (określonym 

jako obszar geograficzny o dokładnie wyznaczonych granicach, na terenie którego produkty 

mogą być mieszane.) 

 

 

Tutaj obowiązuje następujący wzór na bilans masy: 

D1…n  (A+B) 

przy czym D1 = Ax [współczynnik konwersji]A + B x [współczynnik konwersji]B 

 

2.3 Okres bilansu masy 

Podmiot gospodarczy może swobodnie zdefiniować okres bilansowy, po którego upływie 

bilans jest dodatni (mniej zrównoważonej biomasy wychodzącej niż przychodzącej), pod 
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warunkiem, że okres ten nie jest dłuższy niż 3 miesiące. Podczas trwania tego okresu 

bilansu przez pewien czas bilans może być ujemy (czasowo więcej zrównoważonej biomasy 

jest sprzedawanej/dostarczanej, niż otrzymywanej). Jednakże, na koniec okresu bilansu 

masy bilans ten musi być wyrównany przez otrzymanie odpowiedniej ilości zrównoważonej 

biomasy. 

 

Jeżeli podmiot gospodarczy postanowi o ciągłym bilansowaniu danych dotyczących 

zrównoważonego rozwoju, bilans nie może być ujemny. 

 

Jeżeli ilość zrównoważonej biomasy w bilansie przewyższa fizyczną ilość biomasy w 

przedsiębiorstwie, do następnego okresu bilansowego można przenieść wyłącznie fizycznie 

istniejącą biomasę. Do następnego okresu bilansowego nie można przenosić salda 

dodatniego zbilansowanej zrównoważonej biomasy. Taka sytuacja może wystąpić na 

przykład po przyjęciu do bilansu masy zrównoważonego rzepaku, gdzie  następnie w trakcie 

okresu bilansowego duża ilość tego rzepaku zostanie sprzedana do innych celów niż do 

produkcji biopłynów/biopaliw (np. do wykorzystania w celach spożywczych lub paszowych).  

 

2.4 Ograniczenia przestrzenne 

W każdym przedsiębiorstwie, które wytwarza biomasę lub biopłyny/biopaliwa, przetwarza ją 

lub składuje linię graniczną działki określa położenie geograficzne. Rozgraniczenie to należy 

zidentyfikować za pomocą jednoznacznego adresu nieruchomości, na której znajduje się 

zakład. 

 

Dla każdego przedsiębiorstwa należy przygotować system sporządzania bilansu masy. 

Systemy sporządzania bilansu masy mogą funkcjonować w przedsiębiorstwie albo fizycznie 

oddzielone od siebie, albo każdy zakład dysponuje swoim własnym systemem sporządzania 

masy, jeżeli każda partia jest jednoznacznie zdefiniowana przez jej lokalizację (zakład). 

 

Dla przykładu nabywca pierwotny może działać w ramach dwóch podobnych 

przedsiębiorstw, które znajdują się w bliskiej odległości od siebie (na przykład po obu 

stronach ulicy). Stworzenie dwóch oddzielnych systemów sporządzania bilansu masy będzie 

konieczne w sytuacji, w której dwa przedsiębiorstwa będą posiadać dwa różne adresy. 
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2.5 Składowiska zewnętrzne/składowiska mające kilku 

użytkowników 

Jeśli kilka podmiotów gospodarczych / przedsiębiorstw dostarcza biomasę do zewnętrznego 

składowiska, np. magazynu przeładunkowego, wynajmowanego lub zbiornikowego w celu jej 

magazynowania, każdy z tych podmiotów gospodarczych/przedsiębiorstw musi prowadzić 

system równoważenia masy dla dostarczonego produktu. Oznacza to, że „jeżeli więcej niż 

jedna osoba prawna działa w zakładzie, wówczas każda z nich jest zobowiązana do 

prowadzenia własnego systemu bilansu masy". 
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3 Wymagania dotyczące dokumentacji 

Wytyczne odnoszące się do dokumentacji systemu bilansu masy nie dotyczą formatu lub 

nośnika dokumentacji, ale o wiele bardziej rodzaju udokumentowanych informacji. Dlatego 

też forma, w jakiej zostanie utworzony system bilansu masy dla każdej jednostki zakładowej, 

w której odbywa się wytwarzanie, przetwarzanie lub składowanie biomasy lub 

biopłynów/biopaliw, zależy w dużej mierze od instalacji i zakładów poszczególnego podmiotu 

gospodarczego. Z funkcjonującego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa np. 

można korzystać tak długo, jak długo system ten jest w stanie ewidencjonować i przetwarzać 

wszystkie niezbędne informacje. 

 

Ogólne wytyczne w sprawie dokumentacji dotyczą: 

 wiarygodności (sprawdzalnej dokładności liczb bilansowych) 

 dostępności (czasu i formatu archiwum dokumentów) 

 bezpieczeństwa (bez późniejszych zmian w bilansie) 

 

dokumentacji systemu sporządzania bilansu masy. Dokumentację badają niezależne 

jednostki certyfikacyjne w ramach kontroli na miejscu (więcej informacji można znaleźć w 

„Zasadach systemowych dotyczące kontroli neutralnej.”) 

 

W szczególności, konieczne jest sporządzenie właściwej dokumentacji, z której wynikają 

następujące informacje: 

 

 potwierdzenie dotyczące wszystkich przychodzących i wychodzących partii 

zrównoważonej biomasy lub biopłynów/biopaliw w okresie sporządzania bilansu 

masy (wkład/produkt wychodzący). Zasada ma również zastosowanie do materiału 

ligninowo-celulozowego i niespożywczego materiału celulozowego. „Materiał 

ligninowo-celulozowy” oznacza materiał, w którego skład wchodzą lignina, celuloza i 

hemiceluloza, takie jak biomasa pochodząca z lasów, energetycznych roślin 

zdrewniałych oraz odpadów resztkowych i odpadów z przemysłu leśnego. 

„Niespożywczy materiał celulozowy” oznacza surowce składające się głównie z 

celulozy i hemicelulozy. W jego składzie znajduje się mniejsza zawartość celulozy niż 

w materiale ligninowo-celulozowym (pełna definicja prawna została ujęta oddzielnie i 

omówiona w załączniku do dokumentu „Zakres i podstawowe wytyczne dla systemu”. 

Wszystkie zasady systemowe REDcert odnoszą się do tego załącznika). 
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 potwierdzenie dotyczące każdego etapu konwersji występującego w procesie 

przetwarzania surowca przeznaczonego na biomasę, w celu uwzględnienia tego 

wyniku w obliczeniach; 

 ustalony okres na sporządzenie bilansu masy (nie jest dłuższy niż 3 miesiące) 

 wyniki każdego sporządzenia bilansu zrównoważonej biomasy (bilans 

dodatni/ujemny). 

 Cała dokumentacji w systemie zarządzania dokumentami musi być przechowywana 

przez co najmniej 5 lat, niezależnie od innych regulacji prawnych dotyczących okresu 

przechowywania 

  

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów związanych z dokumentacją można znaleźć w 

„Zasadach systemowych dotyczących produkcji biomasy, biopaliw i biopłynów” w punktach 

6.2.1 Zrównoważona biomasa przychodząca 

6.2.2 Dokumentacja wewnętrzna 

6.2.3 Zrównoważona biomasa wychodząca 
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4 Wymagania dotyczące współprzetwarzania paliw kopalnych i 

biopłynów 

Zgodnie z wymogami Dyrektywy (UE) 2015/652, należy uwzględnić intensywność emisji 

gazów cieplarnianych w paliwach i źródłach energii w sytuacji, gdy biopaliwa i paliwa kopalne 

są przetwarzane razem. 

Przetwarzanie obejmuje wszelkie modyfikacji w trakcie cyklu życia dostarczanego paliwa lub 

energii o takich samych właściwościach chemicznych oraz zawierających konkretny 

biogeniczny składnik paliwa kopalnego, który powoduje zmianę struktury cząsteczkowej 

produktu (patrz rysunek). Dodanie środka denaturującego nie jest objęte tym procesem.  

 

Ilość współprzetwarzanego biopaliwa jest określana na podstawie bilansu i efektywności 

energetycznej zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie Rady (UE) 2015/652. 

Zawartość energetyczna i bilans energetyczny wpływają na ilość oraz intensywność emisji 

gazów cieplarnianych składnika biogenicznego. Krajowe przepisy mają zastosowanie przy 

uznawaniu składnika biogenicznego pochodzącego z  współsprzetwarzania biopaliw i paliw 

kopalnych w poszczególnych państwach członkowskich. 

Jeżeli Komisja wyda jakiekolwiek dalsze wytyczne/zasady związane z współprzetworzeniem 

(np. dotyczące biogenicznej zawartości paliwa lub obliczeń emisji gazów cieplarnianych), 

wówczas zostaną one natychmiast wdrożone do systemu REDcert. 
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5 Istotna dokumentacja 

Struktura dokumentacji systemu REDcert obejmuje: 

nr dokument wydanie / 

przeredagowanie 

1 Zakres obowiązywania i podstawowe wytyczne 

systemu 

 

 

Aktualna wersja zasad 

systemowych REDcert-UE 

została opublikowana  

na stronie internetowej 

www.redcert.org 

2 Zasady systemowe dotyczące wytwarzania biomasy, 

biopaliw  

i biopłynów 

3 Zasady systemowe dotyczące obliczania gazów 

cieplarnianych 

4 Zasady systemowe dotyczące sporządzania bilansu 

masy 

5 Zasady systemowe dotyczące kontroli neutralnej 

6 System sankcji 

7 System zarządzania skargami 

8 Lista kontrolna określonego stadium postępowania 

 

REDcert zastrzega sobie prawo do tworzenia i publikowania w razie konieczności 

dodatkowych uzupełniających zasad systemowych. 

 

W niniejszych dokumentach zawarte są wymagania oraz realizacja ustawowych regulacji  

i przepisów unijnych dotyczących zrównoważonej biomasy oraz biopaliw płynnych  

i biopłynów przy uwzględnieniu innych istotnych źródeł stanowiących podstawę dokumentacji 

RED-cert-EU i są publikowane osobno na stronie internetowej REDcert www.redcert.org. 

Przy odniesieniu do  regulacji prawnych obowiązuje ich najbardziej aktualna wersja. 

 

http://www.redcert.org/

