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1 Wymagania dotyczące potencjału redukcji gazów cieplarnianych 

Zgodnie z artykułem 17 (2) Dyrektywy 2009/28/WE wykorzystane biopłyny lub biopaliwa 

muszą wykazywać ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynoszące co najmniej 35%. 

Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych to wyrażone w procentach ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych powstałych przy wykorzystaniu biopłynów lub biopaliw w porównaniu 

do emisji powstałych przy wykorzystaniu paliw kopalnych. 

Wartość graniczna redukcji emisji gazów cieplarnianych wzrasta 

 1 stycznia 2018 roku do co najmniej 50% oraz 

 do co najmniej 60% dla biopaliw, jeżeli eksploatację danej instalacji rozpoczęto po 5 

października 2015 

Instalację uważa się za eksploatowaną, jeżeli ma miejsce fizyczna produkcja biopaliw i 

biopłynów. Ważne jest, aby sprawdzić, czy instalacja zaczęła być eksploatowana po dacie 

referencyjnej. Ostatnia jednostka łącznikowa dostarczająca biopaliwo lub biopłyny posiada 

informacje na temat produkcji biopaliwa lub biopłynu wyprodukowanego w eksploatowanej 

instalacji przed 5 października 2015. 

Po 1 kwietnia 2013 roku biopłyny i biopaliwa chcące spełniać wymagania systemu REDcert 

muszą wykazywać co najmniej minimalną wartość redukcji emisji gazów cieplarnianych, bez 

względu na to kiedy biomasy lub biopaliwa zostały wytworzone. 

 

2 Zasady systemowe dotyczące obliczania emisji gazów 

cieplarnianych 

2.1 Metodologia obliczania emisji gazów cieplarnianych 

Obliczanie całkowitych emisji gazów cieplarnianych oraz potencjału redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, wynikających z wykorzystania biopłynów i biopaliw, odbywa się zgodnie z 

Dyrektywą 2009/28/WE, artykuł 19(1) do 19(3), załącznikiem V Dyrektywy 2009/28/WE oraz 

Decyzją Komisji 2010/335/EU z dnia 10 czerwca 2010 roku, Komunikatem KE 2010/C 

160/02, załącznikiem II oraz Notatką nt. dokonywania i weryfikowania rocznych obliczeń 

redukcji gazów cieplarnianych. 
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Emisje gazów cieplarnianych powstałych podczas wytwarzania i wykorzystania paliw, 

biopaliw oraz biopłynów oblicza się z wykorzystaniem następującego wzoru1: 

 

E = eec + ei + ep + etd + eu – esca – eccs - eccr – eee. 

 

przy czym 

E = całkowita emisja spowodowana stosowaniem biopłynów/biopaliw 
 

eec = emisja spowodowana wydobyciem lub uprawą surowców, w szczególności 
uprawą i zbiorem biomasy, z której wytwarza się biomasę ciekłą. Nie zawiera 
wiązania dwutlenku węgla w czasie uprawy. 
 

ei = emisja roczna spowodowana zmianami pokładów węgla w związku ze zmianą 
sposobu użytkowania gruntów 
 

ep = emisja spowodowana procesami technologicznymi  
 

etd = emisja spowodowana transportem i dystrybucją 
 

eu = emisja spowodowana stosowanym biopłynem/biopaliwem. Spalanie i 
degradacja biomasy nie są brane pod uwagę 
 

esca = wartość redukcji emisji wynikającej z akumulacji węgla w glebie dzięki lepszej 
gospodarce 
 

eccs = redukcja emisji spowodowana wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego 
geologicznym magazynowaniem 
 

eccr = redukcja emisji spowodowana wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego 
zastępowaniem 
 

eee = redukcja emisji spowodowana zwiększoną produkcją energii elektrycznej w 
wyniku kogeneracji.  

 

Emisje gazów cieplarnianych z biopłynów i biopaliw (E) wyrażone są w gramach 

przeliczeniowych CO2 na MJ biopaliwa/biopłynu [gCO2eq/MJ]. Emisje gazów cieplarnianych 

z surowców i produktów pośrednich są wyrażone  w gramach przeliczeniowych CO2 na 

kilogram suchego surowca i produktu pośredniego [kgCO2eq/kg suchy].  

 

Emisji związanej z produkcją maszyn i urządzeń nie uwzględnia się. Dla biopaliw i biopłynów 

za wartość emisji spowodowanej wykorzystaniem biopaliwa (eu) przyjmuje się wartość 

zerową (0).  

                                                
1
 Zgodnie z z Dyrektywą 2009/28/WE. 
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Podmioty gospodarcze udostępniają kontrolerom wszelkie istotne informacje dotyczące 

obliczania bieżących emisji gazów cieplarnianych przed planowaną kontrolą. Wszelkie dane 

zebrane na miejscu, które jest odpowiednie do obliczenia bieżących wartości, muszą być 

udokumentowane i dostarczone kontrolerowi w celach weryfikacyjnych. 

 

Informacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych muszą zawierać dokładne dane nt. 

wszystkich istotnych elementów wzoru obliczania emisji (jeżeli ma on zastosowanie) zgodnie 

z Dyrektywą 2009/28/WE, załącznikiem V, częścią C, nr 1. 

 

Obowiązkiem kontrolera jest odnotowanie i udokumentowanie emisji gazów cieplarnianych 

(po alokacji) wyprodukowanych w kontrolowanym miejscu i, jeżeli zachodzi taka 

konieczność, ich organiczeń w sprawozdaniu z kontroli lub w dokumentacji towarzyszącej w 

celu wykazania, że obliczenia zostały dogłębnie zbadane i zrozumiane. 

 

Jeżeli emisje te w znaczący sposób odbiegają od typowych wartości (zgodnie z załącznikiem 

V, częściami D i E Dyrektywy 2009/28/WE), powody tej sytuacji powinny zostać 

uwzględnione w sprawozdaniu z kontroli. 

 

Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych biopaliw / biopłynów ustala się na podstawie 

jednej z następujących alternatyw przewidzianych w Dyrektywie 2009/28/WE: 

 

 na podstawie wartości standardowych (ostatnia jednostka łącznikowa) 

 na podstawie wartości rzeczywistych, obliczanych zgodnie z metodą zawartą w 

Dyrektywie 2009/28/WE (porównaj wymogi w dalszej części dokumentu) 

 na podstawie szczegółowych wartości standardowych oraz wartości rzeczywistych. 

 

Obliczenia na podstawie wartości standardowych:  

Podmioty gospodarcze chcące wykazać zrealizowanie wytycznych w zakresie redukcji emisji 

gazów cieplarnianych mogą do obliczania potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych 

skorzystać z wartości standardowej, jeżeli ścieżka produkcji została zdefiniowana w 

załączniku V Dyrektywy 2009/28/WE oraz jeżeli emisje gazów cieplarnianych spowodowane 

zmianami ilości pierwiastka węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów 

(wartość eI) wynoszą mniej niż zero lub są równe zeru. Wartości standardowe podane są w 

załączniku V Dyrektywy 2009/28/WE. Komisja Europejska może aktualizować obowiązujące 

wartości standardowe.  
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Wszelkie aktualizacje stają się w systemie REDcert skuteczne w trybie natychmiastowym. 

Jeżeli wykorzystuje się całkowitą wartość standardową, informacje dotyczące emisji gazów 

cieplarnianych powinny być zgłaszane wyłącznie w odniesieniu do biopaliw/biopłynów 

stanowiących produkt końcowy i mogą być zgłaszane zbiorczo. Jeżeli można zastosować 

całkowitą wartość standardową, podmioty gospodarcze do ostatniej jednostki łącznikowej 

deklarują „Stosowanie całkowitej wartości standardowej” w dokumentach dostawy. 

Szczegółowe wartości standardowe powinny być zgłaszane wyłącznie w odniesieniu do 

biopaliw/biopłynów stanowiących produkt końcowy. Mają one zastosowanie dla 

poszczególnych elementów w łańcuchu dostaw (eec, ep i etd). Jeżeli podmioty gospodarcze 

do ostatniej jednostki łącznikowej wykorzystują szczegółowe wartości standardowe, muszą 

zadeklarować „Stosowanie szczegółowej wartości standardowej” w dokumentach dostawy. 

Np. „Stosowanie szczegółowej wartości standardowej dla eec” lub „Stosowanie szczegółowej 

wartości standardowej dla etd”. Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych powinny być 

zawarte w dokumentacji tylko wtedy, jeżeli zastosowano wartości rzeczywiste. Standardowe 

wartości wymienione w załączniku V można wykorzystać pod warunkiem, że technologia 

procesu i surowce wykorzystywane do produkcji biopaliwa odpowiadają ich opisowi i 

zakresowi. W przypadku szczegółowo określonych technologii standardowe wartości można 

stosować tylko przy faktycznym wdrożeniu tych technologii. W razie potrzeby należy określić 

zarówno technologię procesu, jak i surowce. 

 

Obliczenia na podstawie wartości rzeczywistych: 

 Wartości rzeczywiste mogą być stosowane na każdym etapie kontroli pochodzenia produktu 

bez względu na obecność wartości standardowych.  Wartości rzeczywiste emisji można 

określić tylko w punkcie kontroli pochodzenia produktu, z którego pochodzą (np. rzeczywiste 

wartości emisji z uprawy (eec) można określić tyko na początku kontroli pochodzenia 

produktu). Podobnie, podmioty gospodarcze będą mogły stosować rzeczywiste wartości dla 

transportu, jeżeli zostaną uwzględnione emisje wszystkich istotnych etapów transportu. 

Rzeczywiste wartości emisji dla przetwarzania mogą być określone tylko w sytuacji, jeżeli 

zewidencjonowano wszystkie etapy przetwarzania i przekazano je w ramach kontroli 

pochodzenia produktu. Rzeczywiste wartości oblicza się zgodnie z metodologią opisaną w 

Dyrektywie 2009/28/EC. Wszystkie emisje gazów cieplarnianych (w stosownych 

przypadkach), które są powiązane z przychodzącymi surowcami (emisje podczas 

wydobywania paliw kopalnianych z eec, eI, ep, etd i eee), będą dopasowane  do odpowiedniego 

produktu pośredniego za pomocą współczynnika surowca. 
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Do określania współczynnika surowca w odniesieniu do produktu pośredniego stosuje się 

następujący wzór: 

 

 

 

Stosunek kg suchego surowca wymagany dla wytworzenia 1 kg suchego produktu 

pośredniego. 

 

Oprócz emisji podczas wydobywania paliw kopalnianych, uwzględnia się emisje dla 

odbiorcy, które występują w odpowiedniej jednostce łącznikowej.  

 

Jeżeli na etapie przetwarzania pojawia się produkt uboczny, emisje należy przypisać (patrz 

pkt 2.2.9 „Alokacja emisji gazów cieplarnianych”). 

Poniżej przedstawiono przykład ilustrujący, w jaki sposób stosuje się współczynnik 

surowcowy i współczynnik przydziału produkt pośredni do emisji z uprawy: 

 

 

 

Emisje z wydobywania paliw kopalnianych pochodzące z etapu przetwarzania z eec, eI, ep, etd 

i eee oraz emisje, które mają zostać uwzględnione dla tej jednostki łącznikowej (w 

stosownych przypadkach) muszą zostać zamienione przy pomocy współczynnika surowca 

biopaliwa, współczynnika alokacji biopaliwo/biopłyn oraz wartości opałowej dolnej (LVH) na 

jednostkę CO2eq/MJ  biopaliwa/biopłynu jako produktu końcowego. 

 

W celu określenia współczynnika surowca biopaliwa w odniesieniu do biopaliwa/biopłynu 

stosuje się następujące równanie:  

 

 

Stosunek MJ surowca wymagany do wytworzenia 1 MJ biopaliwa/biopłynu. 

 

Jeżeli na etapie przetwarzania pojawia się produkt uboczny, emisje należy przypisać (patrz 

pkt 2.2.9 „Alokacja emisji gazów cieplarnianych”). 
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Poniżej przedstawiono przykład ilustrujący, w jaki sposób stosuje się współczynnik surowca 

biopaliwa i współczynnik przydziału biopaliwo/biopłyn do emisji z uprawy: 

 

 

 

 

 

Dla celów tego obliczenia należy zastosować współczynniki surowca na podstawie danych z 

zakładów. Proszę zwrócić uwagę, że do wyliczenia współczynnika surowca biopaliwa należy 

zastosować wartości LVH na suchą tonę, podczas gdy do obliczenia współczynnika alokacji 

należy wykorzystać wartości LVH dla mokrej biomasy, ponieważ to podejście uwzględniono 

również w obliczeniu wartości standardowych. Wyłącznie dla celów alokacji została użyta 

„mokra definicja LVH”. Powoduje to odjęcie od LHV suchej materii energii potrzebnej do 

odparowania wody w wilgotnym materiale. Produkty o ujemnej zawartości energii są 

traktowane na tym etapie jako posiadające energię zerową i nie dokonuje się żądanego 

przydziału. Patrz także 2009/28/WE, załącznik V, część C pkt 18.  

Kiedy ostatnia jednostka łącznikowa zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE, załącznik V, część C 

nr 1 określi całkowite emisje gazów cieplarnianych dla wszystkich elementów (o ile ma to 

zastosowanie) wzoru w gCO2eq/MJ biopaliwa/biopłynu, należy uwzględnić inne lub kolejne 

emisje dla transportu i dystrybucji, patrz pkt 2.2.5 „Wymogi dotyczące obliczania emisji 

gazów cieplarnianych spowodowanych transportem i dystrybucją”. Jeżeli chodzi o informacje 

odnoszące się do obliczenia redukcji emisji gazów cieplarnianych przez ostatnią jednostkę 

łącznikową, patrz pkt 2.2.9. 

 

W obliczeniach nie ma konieczności wprowadzania danych wejściowych, które mają 

niewielki wpływ na wynik lub w ogóle na niego nie wpływają, np. niewielkie ilości substancji 

chemicznych stosowanych przy przetwarzaniu2. Dane wejściowe, które mają niewielki wpływ 

na wynik lub w ogóle na niego nie wpływają to takie, których wpływ nie przekracza 0,5% 

całkowitych emisji danej jednostki produkcyjnej. 

 

Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE, załącznikiem V, częścią C, nr 1 wszelkie informacje 

dotyczące rzeczywistych emisji gazów cieplarnianych należy uwzględnić w obliczeniu emisji 

gazów cieplarnianych dla wszystkich elementów wzoru i przekazać je w łańcuchu wartości 

                                                
2
 Komunikat Komisji w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i 

biopłynów UE i obowiązujących zasad obliczeń w odniesieniu do biopaliw (2010/C 160/02) 
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(w stosownych przypadkach). Dlatego też osobne zgłaszanie eec, eI, esca, ep, etd, eccs, eccr i eee 

jest konieczne, w przypadku gdy jest  to istotne lub ma zastosowanie. Stosuje się to także do 

elementów wzoru, które nie są uwzględnione w wartościach standardowych, takich jak eI, 

esca, eccr, eccs i eee. Jeżeli brak jest informacji potrzebnych do obliczenia emisji gazów 

cieplarnianych, wykorzystuje się wartości standardowe i ten fakt musi jasno wynikać ze 

sprawozdania. 

Jeżeli emisje nie są ewidencjonowane w trakcie ścieżki produkcji, skutkiem czego jest 

sytuacja, ze podmioty gospodarcze zlokalizowane na dalszych pozycjach nie mogą już 

obliczać rzeczywistych emisji w sposób spójny, należy to jasno wskazać w dokumentach 

dostawy na etapie, na którym wystąpiła luka, biorąc pod uwagę dokumentację towarzyszącą.  

Do obliczania rzeczywistych emisji gazów cieplarnianych, należy wykorzystać wartości 

(współczynniki emisji, wartości ogrzewcze, itp.) opublikowane na stronie internetowej Komisji 

Europejskiej: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Standard%20values%20v.1.0.xlsx. 

Przy wykorzystaniu alternatywnych wartości, należy podać odpowiednie powody i jasno 

wskazać ten fakt w dokumentacji przedsiębiorcy w celu ułatwienia kontrolerowi weryfikacji.  

 

 

Obliczenia na podstawie szczegółowych wartości standardowych i wartości 

rzeczywistych:  

Dyrektywa 2009/28/WE dodatkowo zawiera szczegółowe wartości standardowe, zgodnie z 

rozdziałami A i D załącznika V, które dotyczą części produkcji i które w połączeniu z 

wartościami rzeczywistymi mogą być wykorzystane do obliczenia emisji gazów 

cieplarnianych. Można skorzystać ze szczegółowych wartości standardowych, jeżeli główna 

produkcja ma miejsce w regionie, który w sprawozdaniach państw członkowskich został 

sklasyfikowany jako region drugiego szczebla NUTS w „klasyfikacji jednostek terytorialnych 

do celów statystycznych” (NUTS 2) lub jako bardziej szczegółowego szczebla NUTS3 oraz w 

którym wartości emisji gazów cieplarnianych spowodowanych uprawą są zgodne ze 

szczegółowymi wartościami standardowymi odpowiadającymi ustaleniom zawartym w 

Załączniku V, część D dyrektywy 2009/28/WE. 

Wartości NUTS-2 będą wskazywane w jednostce gCO2eq/kg suchy wzdłuż całego łańcucha 

produkcji. Te wartości są alternatywami dla wartości obliczanych indywidualnie. Publikuje się 

                                                
3
 Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady jako regiony drugiego szczebla „klasyfikacji 

jednostek terytorialnych do celów statystycznych” (NUTS) lub regiony zaklasyfikowane jako bardziej szczegółowe szczeble 
NUTS : http://ec.europa.eu/eurostat/de/web/nuts/overview (strona odwiedzona w dniu 24.10.2016): 
Sprawozdania Państw Członkowskich są dostępne na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renefwable-
energy/biofuels/ (odwiedzona w dniu 24.10.2016) 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Standard%20values%20v.1.0.xlsx
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je na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Nie są to wartości standardowe. W rezultacie, 

można je uważać jedynie za wartości wejściowe do obliczenia wartości indywidualnych 

jednostek łącznikowych zlokalizowanych na dalszych pozycjach. Jednakże, nie są one 

odpowiednie do określania emisji z uprawy w gCO2eq/MJ biopaliwa/biopłynu. 

 

W tym miejscu należy zauważyć, że wartości standardowe emisji dla komponentu zmiany 

sposobu użytkowania gruntów (eI) nie występują. W przypadku wykorzystania 

szczegółowych wartości standardowych dla uprawy zawsze należy dodawać emisje gazów 

cieplarnianych spowodowanych zmianami sposobu użytkowania gruntów.  

 

Szczegółowe wartości standardowe podane są w załączniku V Dyrektywy 2009/28/WE. 

Komisja Europejska może aktualizować listę zawierającą obowiązujące (szczegółowe) 

wartości standardowe. Wszelkie aktualizacje stają się w systemie REDcert skuteczne w 

trybie natychmiastowym.  

 

(Szczegółowe) wartości standardowe podane są w załączniku V do dyrektywy 2009/28/WE 

w gramach przeliczeniowych CO2 na MJ (gCO2/MJ). Wartości opierają się na ogólnych 

danych ;pochodzących z Joint Research Center (JRC). 

 

Na każdym etapie łańcucha produkcji i dostaw wymagane jest sporządzenie dokumentacji 

dotyczącej skorzystania ze (szczegółowych) wartości standardowych oraz/lub wszystkich 

szczegółów zmierzających do ustalenia wartości rzeczywistych (metodyka, pomiary, źródła 

danych dla wartości niemierzonych). 

 

Jeżeli wartości rzeczywiste nie są stosowane, ilość emisji gazów cieplarnianych nie powinna 

być dzielona pomiędzy różne jednostki łącznikowe w łańcuchu produkcji, ponieważ na 

wcześniejszych etapach nie jest możliwe ustalenie, czy jest to wartość standardowa czy 

rzeczywista. Dlatego też, obowiązkiem przedsiębiorców jest uwzględnienie informacji o 

(szczegółowych) standardowych wartościach emisji gazów cieplarnianych dla biopaliwa jako 

produktu końcowego przy zgłaszaniu tego faktu państwom członkowskim. 
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2.2 Wymagania dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych 

na podstawie wartości rzeczywistych 

2.2.1 Wymagania dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych podczas 

produkcji surowców (eec) 

Emisje gazów cieplarnianych (eec) powstające w procesie produkcji surowców, obejmują 

zarówno emisje gazów cieplarnianych powstających podczas uprawy i zbioru surowców, jak i 

emisje gazów cieplarnianych powstające w procesie produkcji chemikaliów używanych do 

uprawy tych surowców oraz pozostałych wkładów. W celu obliczenia eec potrzebne jest 

pobranie na miejscu co najmniej następujących danych, np. z dokumentów przedsiębiorstwa: 

 ilość nawozu P2O5, K2O, Cao, mineralne i organiczne nawozy N oraz pozostałości 

upraw [kg/(ha*a)] – użyta w ciągu roku całkowita ilość (w roku uprawy) 

 ilość chemikaliów (np. środków ochrony roślin) [kg/(ha*a)] – użyta w ciągu roku 

całkowita ilość (w roku uprawy) 

 zużycie paliwa napędowego [l/(ha*a)] – całkowita ilość zużytego w ciągu roku oleju 

napędowego np. do ciągników rolniczych i pomp wodnych w przeliczeniu na hektar w 

roku uprawy 

 zużycie energii elektrycznej [kWh/(ha*a)] – całkowite zużycie energii elektrycznej w 

przeliczeniu na hektar w roku uprawy 

 ilość i rodzaj użytych surowców [kg/(ha*a)] 

 plon [kg plonu/(ha*a)] – wyrażony w kilogramach roczny plon produktu 

głównego/ubocznego w kg suchym w przeliczeniu na hektar w roku uprawy. W 

przypadku osuszania produktu musi być wzięta pod uwagę masa produktu 

poddanego procesowi osuszania. 

Przejrzystość obliczeń wymaga sporządzenia dokumentacji dotyczącej metody gromadzenia 

danych pomiarowych oraz zmierzonych danych. Rzeczywiste wartości emisji z upraw można 

określić tylko pod warunkiem, że emisje gazów cieplarnianych odpowiednich dla jednostki 

łącznikowej  są odnotowywane i przekazywane dalej poprzez łańcuch produkcji. 

 

Należy zauważyć, że powyższe wymagania dotyczące obliczeń oraz podane wzory to tylko 

przykłady. W przypadku powstania innych emisji należy je zewidencjonować i uwzględnić w 

obliczeniach. Dane te należy wprowadzić do odpowiednich miejsc wzoru. 

 



REDcert – Zasady systemowe dotyczące obliczania emisji 
gazów cieplarnianych 

 

 

Obowiązuje od: 01.09.2017 wersja UE 04 strona 12 z 34 
@REDcert 

Właściwy podmiot gospodarczy obliczając emisje gazów cieplarnianych spowodowanych 

pozyskiwaniem surowca (eec) uwzględnia emisje gazów cieplarnianych powstałych podczas 

uprawy i zbioru surowca oraz emisje gazów cieplarnianych powstałe w procesie produkcji 

środków produkcji użytych do pozyskiwania lub do uprawy tego surowca, podstawiając w 

odpowiednie pola wzoru wartości rzeczywiste (EM = emisje) 
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podane w jednostkach miary w odniesieniu do suchego plonu lub suchego produktu 

głównego (kg CO2eq/kg suchego produktu). Suchy plon odnosi się do zawartości suchej 

masy. 

 

Poniższy wzór ma zastosowanie do określania emisji suchej masy w kg: 

 

 

 

Zawartość wilgoci zależy od szczegółów dostawy. Jeśli jej brakuje lub jest nieznana, wynika 

ona z maksymalnej dopuszczalnej wartości w umowie dostawy.  
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Wartości (współczynniki emisji, wartości ogrzewania itd.) publikowane na stronie internetowej 

Komisji Europejskiej powinny być wykorzystane do obliczania eec: 
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Standard%20values%20v.1.0.xlsx 

W celu obliczenia eec ze źródeł literatury lub z bazy danych (np. baza danych BioGrace, baza 

danych ecoinvent) należy pobrać następujące współczynniki emisji: 

 

 Efprodukcja nawozu – współczynnik emisji produkcji nawozów [kgCO2eq/kg nawozu] 

 Efpole – współczynnik emisji gazu rozweselającego (N2O) [kgCO2eq/kg N nawozu] 

 

W przypadku syntetycznych i organicznych nawozów azotowych, jak również pozostałości 

upraw pozostawionych na polu należy wyliczyć emisje N2O z pól. 

Możliwością uwzględnienia emisji N2O gleb jest metodyka IPCC łącznie z opisanymi tam 

„pośrednimi” oraz „bezpośrednimi” emisjami N2O
4. Podmiot gospodarczy może wykorzystać 

wszystkie trzy poziomu IPCC (Tiers). Tier 3 bazuje na szczegółowych pomiarach i/lub 

modelu (http://www.biograce.net/home). Innym sposobem uwzględnienia tych emisji jest 

wykorzystanie Globalnego Kalkulatora Tlenków Azotu (GNOC) opracowanego przez Joint 

Research Center dla typów biomasy nieuwzględnionych w kalkulatorze BioGrace 

http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/ 

     -      EfPSM = współczynnik emisji spowodowanych przez PSM [kgCO2eq/kg PSM] 

 Efpaliwo = współczynnik emisji spowodowanych paliwem wykorzystywanym w 

maszynach rolniczych [kgCO2eq/l paliwa] 

 Efkoszyka energetycznego UE = współczynnik emisji koszyka energetycznego UE 

[kgCO2eq/kWh] 

 

Powyższe dane należy wpisać w odpowiednich miejscach wzoru. W przypadku danych 

pochodzących ze źródeł literatury lub z baz danych należy zacytować odpowiednie źródło (w 

szczególności autora, tytuł, czasopismo, tom, rok) lub bazy danych uznane naukowo. 

Ponadto należy dopilnować, żeby dane pobrane ze źródeł literatury lub z baz danych były 

danymi pochodzącymi z opublikowanych prac naukowych (peer review) – z zastrzeżeniem, 

że użyte dane mieszczą się w ogólnie akceptowalnym obszarze. 

 

Odpady, resztki pożniwne oraz resztki powstałe w innych procesach przetwórczych (w tym 

surową nierafinowaną glicerynę) z produkcji biopaliw i biopłynów uznaje się za materiały 

                                                
4
 Porównaj 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Chapter 11 

(http://www.ipccpnggip.iges.or.jp/2006gl/pdf/4_Voluime4_11_Ch11_N2O&CO2.pdf 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Standard%20values%20v.1.0.xlsx
http://www.biograce.net/home
http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/
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nieemitujące żadnych gazów cieplarnianych w całym cyklu życia, aż do momentu ich 

zbiórki.5  

 

2.2.2 Wymagania dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych w związku 

ze zmianą sposobu użytkowania gruntów (eI) 

Zgodnie z metodologią RED w załączniku V i Decyzji Komisji 2010/335/UE z dnia 10 

czerwca 2010 podczas obliczania emisji gazów cieplarnianych koniecznie należy uwzględnić 

zmiany sposobu użytkowania gruntów, do których doszło po dniu referencyjnym 

przypadającym na 1 stycznia 2008 roku. Każda zmiana sposobu użytkowania gruntów 

wymaga obliczenia emisji gazów cieplarnianych. Zmiany w sposobie użytkowania gruntów 

należy rozumieć jako odnoszące się do zmian w odniesieniu do podziału powierzchni 

gruntów na sześć kategorii stosowanych przez IPPC (tereny leśne, obszary trawiaste, pola 

uprawne, tereny podmokłe, osiedla i inne ziemie) i dodatkową, siódmą kategorię upraw 

wieloletnich, to jest uprawy wieloletnie z korzeniami zwykle niepodlegającymi corocznym 

zbiorom, takie jak zagajnik o krótkiej rotacji i uprawy palmy olejowej (ponieważ taki teren ma 

cech zarówno pola uprawnego, jak i terenu leśnego). Dlatego też, DYREKTYWA (UE) 

2015/1513, załącznik I wyjaśnia, że „grunty rolne" i „grunty wieloletnie" uznaje się za jedno 

wykorzystanie gruntów. W odniesieniu do wszystkich gruntów, które zgodnie z definicją 

określoną w art. 1 ust. 1 z dnia 307/2014 (UE) stanowiły użytki zielone w styczniu 2008 r. lub 

stały się nimi w międzyczasie, należy ustalić, czy użytki zielone pozostaną lub przestaną być 

użytkami zielonymi w razie braku interwencji człowieka. Mogą to być obszary trawiaste o 

wysokiej różnorodności biologicznej lub inne niż naturalne obszary trawiaste o wysokiej 

różnorodności biologicznej. W produkcji biopaliw i biopłynów nie można wykorzystywać 

biomasy pochodzącej z gruntów, które są „obszarami trawiastymi o wysokiej 

bioróżnorodności" lub  je stanowiły w styczniu 2008 r. (zob. "Zasady systemowe dotyczące 

produkcji biomasy, biopłynów i biopaliw"). Oznacza to na przykład, że zmiana z pastwiska na 

pola uprawne stanowi zmianę sposobu użytkowania gruntów, w odróżnieniu do przejścia od 

uprawy jednej rośliny (takiej jak kukurydza) na inną (jak rzepak). Pola uprawne obejmują 

także grunty odłogowane (pozostawione odłogiem na rok lub kilka lat przed rozpoczęciem 

uprawy od nowa). Zmiana rodzaju prowadzonej gospodarki rolnej, formy upraw lub 

nawożenia obornikiem nie jest uznawana za zmianę w użytkowaniu gruntów.6 

 

                                                
5
 Porównaj Dyrektywa 2009/28/WE, Załącznik 5. 

6
 Źródło: Komunikat Komisji w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw 

i biopłynów oraz obowiązujących zasad obliczeń w odniesieniu do biopaliw (2010/C 160/02)  
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Emisje gazów cieplarnianych spowodowaną zmianami ilości pierwiastka węgla w związku ze 

zmianami sposobu użytkowania gruntów oblicza się zgodnie z decyzją komisji z dnia 10 

czerwca 2010 roku.7  

Decyzja komisji zawiera dane do obliczania emisji spowodowanych zmianą ilości pierwiastka 

węgla w związku ze zmianami sposobu użytkowania gruntów.  

Dyrektywę można znaleźć na następującej stronie internetowej: 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0335&from=DE). 

Emisję gazów cieplarnianych w ujęciu rocznym spowodowaną zmianami ilości pierwiastka 

węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów (el) oblicza się, równo dzieląc 

całkowitą emisję na 20 lat. Do obliczenia tych emisji stosuje się następujący wzór:   

 

eI = CSR – CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P – eB
(1)8 

 przy czym: 
(1) Iloraz otrzymany przez podzielenie masy cząsteczkowej CO2 (44,010 g / mol) przez 

masę cząsteczkową węgla (12,011 g / mol) wynosi 3,664. 

eI -  roczna emisja gazów cieplarnianych spowodowana zmianami ilości pierwiastka węgla w 

 związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów (mierzona jako masa (w gramach) 

 równoważnika CO2 na jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa (megadżule)). 

 Grunty rolne i grunty wieloletnie uznaje się za jedno wykorzystanie gruntów. 

CSR – ilość pierwiastka węgla na jednostkę powierzchni związana z przeznaczeniem gruntów 

 odniesienia (mierzona jako masa pierwiastka węgla na jednostkę powierzchni, 

 obejmująca zarówno glebę jak i roślinność). Przeznaczenie gruntów odniesienia 

 oznacza przeznaczenie gruntów w styczniu 2008 roku lub 20 lat przed pozyskaniem 

 surowca zależnie od tego, która data jest późniejsza.  

 

CSA – ilość pierwiastka węgla na jednostkę powierzchni związana z rzeczywistym 

 przeznaczeniem gruntów (mierzona jako masa pierwiastka węgla na jednostkę 

 powierzchni, obejmująca zarówno glebę, jak i roślinność). W przypadkach, kiedy ilości 

 pierwiastka węgla gromadzą się przez okres przekraczający jeden rok, wartość CSA 

 jest obliczana jako zasoby na jednostkę powierzchni po dwudziestu latach lub kiedy 

 uprawy osiągną dojrzałość, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.   

P – wydajność upraw (mierzona ilością energii wytwarzanej przez biopaliwo lub biopłyn na 

 jednostkę powierzchni w jednym roku) 

                                                
7
 Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie wytycznych dotyczących sposobu obliczania zasobów węgla w ziemi 

do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument z sygnaturą akt K(2010) 3751) (2010/335/WE). 
8
 aby zobaczyć przykładowe obliczenia eI przejdz na stronę: 
 https://ec. europa.eu/energy/sites/ener/files/2010_bsc_example_land_carbon_calculation_.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0335&from=DE
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eB – premia o wartości 29 gCO2eq/MJ za biopaliwo przyznawana, jeżeli biomasa jest 

 otrzymywana z rekultywowanych terenów zdegradowanych i spełnia warunki 

 określone w punkcie 8 

 

Premia o wartości 29 gCO2eq/MJ za biopaliwo lub biopłyn (eB) może być uwzględniona przy 

obliczaniu dopiero po opublikowaniu definicji przez Komisję Europejską. Jeżeli eB nie wynosi 

zero, roczna emisja gazów cieplarnianych spowodowana zmianami ilości pierwiastka węgla 

w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów musi zostać przeniesiona jako wartość 

eI wyrażona jako gCO2eq/kg suchej masy biomasy na następny podmiot gospodarczy. 

Producent biomasy stosuje zatem te same powyższe wzory dla wydajności upraw (P) 

wyrażonej w suchej masie biomasy na ha i rocznie dla celów obliczeniowych. 

W przypadku gruntów ze zmienionym przeznaczeniem, na których dopuszcza się uprawę 

stosownie do artykułu 17 dyrektywy 2009/28/WE, konieczne jest obliczenie nagromadzonych 

emisji gazów cieplarnianych spowodowanych zmianami sposobu użytkowania gruntów oraz 

dodanie ich do pozostałych wartości emisji. W związku z tym koniecznie należy ustalić, do 

jakiej kategorii użytkowania gruntu wskazane obszary uprawy należały na dzień 1 stycznia 

2008 roku.  

W przypadku wykazania, że obszary uprawy na dzień 01 stycznia 2008 roku były „obszarami 

uprawy”, a po dniu referencyjnym przypadającym na 1 stycznia 2008 roku żadne zmiany w 

sposobie użytkowania gruntów nie miały miejsca, współczynnik el wynosi zero (0). 

 

2.2.3 Wymagania dotyczące użycia wartości zagregowanych oraz zmierzonych 

dla gospodarki rolnej. 

W przypadku gospodarki rolnej (eec oraz el) dopuszcza się możliwość pracy z 

wykorzystaniem wartości zmierzonych i zagregowanych. W razie skorzystania z wartości 

zagregowanych 

- zagregowane wartości gazów cieplarnianych mogą być obliczane dla rolników 

 działających jako grupa w danym regionie i pod warunkiem, że odbywa się to na 

 bardziej precyzyjnym  poziomie niż NUTS2 lub porównywalnym poziomie. 

- Obliczenie wartości zagregowanych dla upraw jest zgodne z metodologią dla eec 

 opisaną w rozdziale 2.2.1 „Wymogi dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych 

 przy produkcji surowca". 



REDcert – Zasady systemowe dotyczące obliczania emisji 
gazów cieplarnianych 

 

 

Obowiązuje od: 01.09.2017 wersja UE 04 strona 17 z 34 
@REDcert 

 tego rodzaju liczby powinny opierać się w pierwszej kolejności na urzędowych danych 

statystycznych pod warunkiem, że takie dane są dostępne oraz że są dobrej jakości. 

W pozostałych przypadkach można skorzystać z danych statystycznych 

opublikowanych przez niezależne placówki. Trzecią opcję stanowią liczby 

pochodzące z opublikowanych prac naukowych (peer review) z zastrzeżeniem, że 

użyte dane mieszczą się w ogólnie akceptowalnym obszarze. 

 Materiał zawierający dane musi bazować na aktualnie dostępnych najnowszych 

danych pochodzących z wyżej wskazanych źródeł. Oprócz sytuacji, w której dane nie 

ulegają znacznym zmianom, z reguły z biegiem czasu wymagana jest ich 

aktualizacja. 

 W kwestii stosowania nawozów możliwe jest użycie nawozu do ochrony roślin w 

formie i ilości typowej dla danego regionu.  

 W przypadku skorzystania z wartości zmierzonej do obliczeń związanych z plonem (w 

przeciwieństwie do wartości zagregowanej) wartość zmierzona musi znaleźć 

zastosowanie również dla wkładu nawozowego. Ta sama zasada obowiązuje również 

w odwrotnym kierunku. 

Podmioty gospodarcze, które w odniesieniu do plonów ustalają wartość zmierzoną, muszą 

wskazać zastosowaną metodę i źródło (np. wartości średnie na podstawie plonów 

reprezentatywnych, wkładów nawozowych, emisji N2O i zmian ilości pierwiastka węgla). 

 

2.2.4 Wymagania dotyczące obliczania potencjału redukcji emisji 

spowodowanych akumulacją pierwiastka węgla w glebie dzięki lepszej 

gospodarce rolnej (esca) 

Zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu 

kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów oraz obowiązujących zasad 

obliczeń w odniesieniu do bioipaliw  (2010/C160/02) „lepsza gospodarka rolna” może 

uwzględniać następujące praktyki: 

 -  przejście na uprawę ograniczoną lub zerową 

 -  udoskonalenie płodozmianu i/lub upraw osłonowych, w tym również  

  gospodarowania   resztkami pożniwnymi 

 -  udoskonalenie gospodarki nawozami lub obornikiem 

 -  zastosowanie użyźniaczy gleby (np. kompostu) 

 



REDcert – Zasady systemowe dotyczące obliczania emisji 
gazów cieplarnianych 

 

 

Obowiązuje od: 01.09.2017 wersja UE 04 strona 18 z 34 
@REDcert 

Ograniczenia emisji wypływające z tych praktyk mogą być uwzględniane, pod warunkiem 

dostarczenia przekonujących dowodów na faktyczne lub racjonalnie oszacowane 

zwiększenie zasobów węgla w glebie w okresie, gdy uprawiano przedmiotowe surowce. 

Za takie dowody można uznać wyniki pomiarów zawartości węgla w glebie, np. porównanie 

pierwszych pomiarów sprzed uprawy z kolejnymi, dokonywanymi regularnie w paroletnich 

odstępach. 

 

W takim przypadku przed dostarczeniem wyników drugiego pomiaru wzrost zasobów węgla 

w glebie mógłby być szacowany za pomocą odpowiednich narzędzi naukowych. Począwszy 

od drugiego pomiaru, kolejne wyniki byłyby podstawą do określania ewentualnego wzrostu 

zasobów węgla w glebie oraz jego rozmiarów. 

 

Ograniczenie emisji w przeliczeniu na g CO 2 eq/MJ można wyliczyć za pomocą wzoru 

podobnego do podanego w metodzie opisanej w pkt 7 metody, zastępując iloraz „20” 

okresem (liczbą lat) upraw przedmiotowych roślin. 

 

Wartość ograniczenia emisji spowodowanego akumulacją pierwiastka węgla w glebie dzięki 

lepszej gospodarce rolnej (esca) oblicza się za pomocą następującego wzoru: 

esca = (CSR – CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P – eB
(1) 

przy czym: 
(1) Iloraz otrzymany przez podzielenie masy cząsteczkowej CO2 (44,010 g / mol) przez 

masę cząsteczkową węgla (12,011 g / mol) wynosi 3,664. 

 

CSR – ilość pierwiastka węgla na jednostkę powierzchni związana z przeznaczeniem gruntów 

 odniesienia (mierzona jako masa pierwiastka węgla na jednostkę powierzchni, 

 obejmująca zarówno glebę jak i roślinność). Przeznaczenie gruntów odniesienia 

 oznacza przeznaczenie gruntów w styczniu 2008 roku lub 20 lat przed pozyskaniem 

 surowca zależnie od tego, która data jest późniejsza.  

 

CSA – ilość pierwiastka węgla na jednostkę powierzchni związana z rzeczywistym 

 przeznaczeniem gruntów (mierzona jako masa pierwiastka węgla na jednostkę 

 powierzchni, obejmująca zarówno glebę, jak i roślinność). W przypadkach, kiedy ilości 

 pierwiastka węgla gromadzą się przez okres przekraczający jeden rok, wartość CSA 

 jest obliczana jako zasoby na jednostkę powierzchni po dwudziestu latach lub kiedy 

 uprawy osiągną dojrzałość, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.   
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P – wydajność upraw (mierzona ilością energii wytwarzanej przez biopaliwo lub biopłyn na 

 jednostkę powierzchni w jednym roku) 

 

eB – premia o wartości 29 gCO2eq/MJ za biopaliwo przyznawana, jeżeli biomasa jest 

 otrzymywana z rekultywowanych terenów zdegradowanych i spełnia warunki 

 określone w punkcie 8 

 

Premia o wartości 29 gCO2eq/MJ za użytkowanie zdegradowanych/rekultywowanych 

terenów (eB) może być uwzględniona przy obliczaniu dopiero po opublikowaniu przez 

Komisję Europejską definicji. Redukcja emisji z esca ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy 

pomiar porawy rolnej miał miejsce po styczniu 2008. 

 

 

2.2.5 Wymagania dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych 

spowodowanych transportem i dystrybucją (etd) 

Emisje spowodowane transportem i dystrybucją / dostawą obejmują emisje spowodowane 

transportem i składowaniem biomasy (etd) oraz  składowaniem i dystrybucją produktu 

końcowego (biopłynów/biopaliw) oraz emisje powstałe na stacjach paliw. Zlokalizowane na 

całej długości łańcucha produkcji i dostaw biopłynów i biopaliw podmioty gospodarcze 

przyjmujące biomasę obliczają emisje gazów cieplarnianych spowodowanych transportem 

(etd) korzystając z poniższego wzoru: 
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wyrażone w jednostkach masy w odniesieniu do zawartości masy suchej transportowanej 

biomasy (kgCO2eq/kg suchy) 

 

Zauważyć należy, że powyższy wzór dotyczy wyłącznie każdorazowo jednego etapu 

transportu. W przypadku większej liczby etapów transportowych emisje wyliczane są 

pojedynczo dla każdego etapu. Rzeczywiste emisje spowodowane transportem można 

określić wyłącznie w sytuacji, gdy informacje dotyczące etapów transportu są 

zewidencjonowane i stale przekazywane w ramach łańcucha produkcji. Nie ma konieczności 
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ponownego uwzględniania tych emisji gazów cieplarnianych, które już uwzględniono 

podczas obliczania emisji spowodowanych produkcją i uprawą surowca. Inne emisje 

spowodowane transportem i dystrybucją należy dodać do etd. 

 

Do wyliczenia etd powinny być wykorzystane wartości (współczynniki emisji, zużycie paliwa 

itp.) opublikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Standard%20values%20v.1.0.xlsx 

Alternatywnie można wykorzystać literaturę naukową lub bazy danych potwierdzone 

naukowo (np. BioGrace, baza danych ecoinvent): 

 dz ładunkiem [km] – dystans, na jakim odbywa się transport biomasy lub 

biopłynów/biopaliw 

 dna pusto [km] – dystans pokonywany przez środek transportu bez załadunku (wartość 

tę można pominąć w sytuacji, gdy powracający środek transportu ma ładunek) 

 użyty środek transportu (np. napędzany olejem napędowym samochód ciężarowy o 

ładowności 40 ton) 

 mprodukt [kg] – masa przewożonej biomasy lub biopłynów/biopaliw 

 

 Efpaliwo [kgCO2eq/l] – współczynnik emisji paliwa 

 Kz ładunkiem [l/km] – zużycie paliwa przez użyty środek transportu z załadunkiem w 

przeliczeniu na kilometr 

 Kna pusto [l/km] – zużycie paliwa przez użyty środek transportu bez ładunku w 

przeliczeniu na kilometr 

Przy obliczaniu transportu na etapie początkowym, rzeczywiste emisje gazów cieplarnianych 

należy podzielić przez ilość zawartości suchej masy transportowanej biomasy. Zakłady 

przetwarzania obliczają emisje spowodowane transportem na etapie początkowym w 

gCO2eq/kg zawartości suchej masy transportowanej biomasy. W związku z tym emisje 

spowodowane transportem na etapie początkowym muszą zostać dostosowane poprzez 

zastosowanie współczynnika surowcowego i współczynnika alokacji w celu obliczenia emisji 

gazów cieplarnianych dla produktu odbiorcy (patrz pkt 2.1 „Metodologia obliczania emisji 

gazów cieplarnianych – obliczanie przy użyciu rzeczywistych wartości”). 

 

Podmiotem uprawnionym do obliczenia emisji spowodowanych dostawą produktu 

końcowego jest ostatnia jednostka łącznikowa. Na niej spoczywa obowiązek ustalenia i 

podania tych emisji wyemitowanych aż do miejsca ostatecznego użycia produktu końcowego 

oraz ustalenia, do których państw i regionów dany produkt (biopłyny/biopaliwa) mogą być 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Standard%20values%20v.1.0.xlsx
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przewożone, nie powodując przy tym przekroczenia potencjału redukcji emisji gazów 

cieplarnianych.  

Konieczne należy przy tym uwzględnić emisje gazów cieplarnianych wyemitowanych w 

związku ze składowaniem biopłynów/biopaliw oraz emisje wyemitowane przez stacje paliw. 

 

Powyższe emisje gazów cieplarnianych zakładają ich wykorzystanie w celach 

energetycznych. Istnieje taka możliwość, że w przypadku biopaliw pochodzących z importu 

konieczne będzie uwzględnienie większej liczby miejsc magazynowych.  W emisji gazów 

cieplarnianych spowodowanych przez miejsca magazynowe i stacje paliw zostały 

opublikowane przez BioGrace8 pod następującym adresem: 

http://biograce.net/home. 

 

Komisja Europejska w swoim dokumencie zatytułowanym „Note on emissions from filling 

stations and depots” udostępniła dobrowolnym systemom certyfikacji działającym w Unii 

Europejskiej dodatkowe dane podstawowe dotyczące emisji spowodowanej przez miejsca 

magazynowe i stacje paliw. Dokument ten powinien służyć za wytyczne. Ponieważ nie został 

on opublikowany na platformie na rzecz przejrzystości UE, to ten istotny tekst został 

dołączony do niniejszego dokumentu (porównaj załącznik 1). 

 

2.2.6 Wymagania dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych 

spowodowanych procesami technologicznymi 

Każde przedsiębiorstwo, w którym zachodzą procesy technologiczne, musi zapewnić, że 

wszystkie emisje gazów cieplarnianych spowodowanych procesami technologicznymi (ep) 

zostaną uwzględnione przy obliczaniu emisji gazów cieplarnianych. Obejmuje to emisje 

spowodowane samymi procesami technologicznymi, odpadami i wyciekami oraz produkcją 

zastosowanych chemikaliów lub produktów (wkładów). W tym celu wykorzystany zostanie 

następujący wzór, który zawsze dotyczy jednego etapu procesu technologicznego:  

 

                                                
8
 Wstępne informacje dotyczące tych wartości podane są w JRC. 2008 
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wyrażone w jednostkach masy w odniesieniu do zawartości masy suchej transportowanej 

biomasy (kgCO2eq/kg suchy) 
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a

kgplon
glownyprodukt_  = wyrażony w kilogramach roczny plon produktu głównego 

Roczny zbiór głównego produktu odnosi się do zawartości suchej masy. 

 

Poniższy wzór stosuje się do określania emisji  z suchej masy wyrażonej w kg: 

 

 

 

W celu obliczenia emisji gazów cieplarnianych spowodowanych procesami technologicznymi 

(ep) potrzebne jest pobranie na miejscu co najmniej następujących danych, co oznacza, że 

odpowiednie wartości zostaną pobrane np. z dokumentacji zakładowej: 

 zużycie energii elektrycznej [kWh/a] – roczne całkowite zużycie energii elektrycznej 

pozyskanej ze źródeł zewnętrznych np. (wytworzonej poza własną elektrociepłownią), 

 wytwarzanie energii cieplnej – rodzaj paliwa napędowego / opałowego użytego do 

wytworzenia pary, np. olej opałowy, gaz, resztki pożniwne, 

 zużycie paliwa [kg/a] – roczne całkowite zużycie paliwa użytego do wytworzenia 

energii cieplnej (np. olej opałowy [kg], gaz [kg], bagassa [kg], 

 produkcja wkładów [kg/a] – ilość chemikaliów i dodatkowych produktów znajdujących 

zastosowanie w procesie produkcyjnym 

 ilość ścieków [l/a] – ilość ścieków w okresie jednego roku 
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 plon produktu głównego [kg/a] – roczny zbiór produktu głównego. 

 

Rzeczywiste wartości dla emisji pochodzących z etapów procesów technologicznych w 

łańcuchu produkcyjnym muszą zostać zmierzone lub muszą bazować na specyfikacjach 

technicznych instalacji przetwórczej. W przypadku posiadania wiedzy na temat danych 

dotyczących zakresu emisji dla grupy instalacji przetwórczych (do których należy dana 

instalacja) należy użyć najbardziej konserwatywnej (najwyższej) wartości emisji dla tej grupy. 

Rzeczywiste wartości emisji pochodzących z przetwarzania można określić wyłącznie w 

sytuacji, gdy wszystkie informacje dotyczące emisji odnoszące się do jednostki łącznikowej 

są ewidencjonowane i cały czas przekazywane w ramach łańcucha produkcji. Inne emisje 

pochodzące z przetwarzania należy dodać do ep. Biodiesel uzyskiwany metodą 

transestryfikacji z tłuszczów z metanolem (FAME) w Dyrektywie w sprawie energii 

odnawialnych jest uważany za pochodzący w 100% z odnawialnych źródeł energii. Podobnie 

jak inne dane wejściowe, przy obliczaniu intensywności emisji gazów cieplarnianych w 

biopaliwie należy wziąć pod uwagę ślad węglowy metanolu stosowany w procesie 

estryfikacji. Takie podejście stosuje się przy obliczaniu wartości standardowych. W 

przypadku konwencjonalnego metanolu w oryginalnych obliczeniach RED, 0,0585 MJ 

metanolu zostało zużytych na 1 MJ wyprodukowanego FAME wraz z współczynnikiem emisji 

wynoszącym 99,57 gCO2eq na 1 MJ metanolu. Współczynnik ten został uwzględniony wraz 

z tymi dla innych danych wejściowych na liście wartości standardowych opublikowanej na 

stronie Komisji. 

 
Do wyliczenia ep powinny być wykorzystane wartości (współczynniki emisji, zużycie paliwa 

itp.) opublikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Standard%20values%20v.1.0.xlsx 

Alternatywnie można wykorzystać literaturę naukową lub bazy danych potwierdzone 

naukowo (np. BioGrace, baza danych ecoinvent): 

 

 Efpaliwo [kgCO2eq/kg] – współczynnik emisji paliwa 

 Efścieki [kgCO2eq/l] – współczynnik emisji ścieków 

 Efkoszyk energetyczny UE [kgCO2eq/kWh] – współczynnik emisji koszyka energetycznego UE 

 Efprodukcja wkładów [kgCO2eq/kg] – współczynnik emisji chemikaliów lub dodatkowych 

produktów (wkładów) mających zastosowanie w procesie technologicznym. 

  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Standard%20values%20v.1.0.xlsx
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W przypadku wartości pobranych ze źródeł literatury lub z baz danych należy wskazać ich 

źródło pochodzenia. W przypadku uzyskania innych wartości od producentów, zostanie 

zastosowana najbardziej konserwatywna wartość. Ważne jest uwzględnienie emisji 

pochodzących z chemikaliów i energii, które są pośrednio powiązane z produkcją biopaliw i 

biopłynów. 

W obliczeniach zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej poza instalacją konwersji 

natężenie emisji gazów cieplarnianych spowodowanej produkcją i dystrybucją tej energii 

elektrycznej uznaje się jako równe średniemu natężeniu emisji spowodowanej produkcją i 

dystrybucją energii elektrycznej w określonym regionie. Dyrektywa wymaga stosowania 

przeciętnej wartości intensywności emisji dla „określonego regionu”. W przypadku Unii 

Europejskiej najbardziej racjonalne byłoby przyjęcie za podstawę wyliczeń całego terytorium 

Unii Europejskiej. W przypadku krajów trzecich, gdzie sieci energetyczne są w mniejszym 

stopniu wzajemnie połączone ponad granicami, najodpowiedniejsze byłoby stosowanie 

przeciętnej wartości dla każdego kraju.9 Jeżeli elektryczność pochodzącą z odnawialnych 

źródeł energii (np. wiatrak, wytwórnia biogazu) zużywa się poza siecią lub niezależnie od 

sieci, a ilość może zostać zweryfikowana przez odpowiedni licznik energii elektrycznej, 

współczynnik emisji dla typu odnawialnej energii elektrycznej może być ustawiony na zero. 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub innych certyfikatów 

nie mają zastosowania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

W miejsce reguł alokacji należy uwzględnić ograniczenie emisji dzięki zwiększonej produkcji 

energii elektrycznej w wyniku kogeneracji (eee), jeżeli do eksploatacji elektrociepłowni używa 

się paliw kopalnych, bioenergii (pod warunkiem, że bioenergia nie jest produktem ubocznym 

tego samego procesu) lub pozostałości po płodach rolnych, nawet jeżeli są one produktem 

ubocznym tego samego procesu. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, dzięki zwiększonej 

produkcji energii elektrycznej, to ilość emisji gazów cieplarnianych, jaka zostałaby 

wyemitowana podczas wytwarzania odpowiedniej ilości energii elektrycznej w elektrowni, w 

której stosuje się takie same paliwo kopalne jak w elektrociepłowni. Redukcję emisji gazów 

cieplarnianych dzięki zwiększonej produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni (eee’) 

oblicza się w oparciu o następujący wzór: 

 

 

                                                
9
 Komunikat Komisji w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i 

biopłynów oraz obowiązujących zasad obliczeń w odniesieniu do biopaliw (2010/C 160/02) na stronie 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Note%20on%20GHG%20final.pdf (odwiedzona w dniu 10.10.2016). 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Note%20on%20GHG%20final.pdf
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Zbiór głównego produktu odnosi się do zawartości suchej masy. 

 

W przypadku, gdy elektrociepłownia dostarcza energię cieplną nie tylko dla potrzeb produkcji 

biopaliw/biopłynów, ale również do innych celów, rozmiary elektrociepłowni powinny być 

hipotetycznie zmniejszone (dla potrzeb obliczeń) do rozmiarów zapewniających taką ilość 

energii, jaka jest potrzebna dla przeprowadzenia produkcji biopaliw i biopłynów. Pierwotna 

produkcja energii elektrycznej z elektrociepłowni powinna zostać proporcjonalnie 

zmniejszona. Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych należy przypisać do pozostałej 

ilości energii – po tym hipotetecznym okrojeniu i po pokryciu ewentualnych własnych potrzeb 

energetycznych zakładu – i odliczyć od emisji związanych z procesem przetwórczym. 

Wielkość tej korzyści jest równa emisjom całego cyklu życia produktu, jakie towarzyszą 

produkcji równej ilości energii elektrycznej z takiego samego typu paliwa, jak to stosowane 

przez elektrownię.10 

 

W celu obliczenia eee należy na miejscu dokonać pomiaru i udokumentować następujące 

dane: 

 nadwyżka energii elektrycznej [kWh/a] – energia elektryczna wytworzona w ciągu 

roku we własnej instalacji kogeneracji i przesłana do sieci zewnętrznej, 

 rodzaj paliwa stosowanego w elektrociepłowni (np. olej opałowy, gaz, węgiel) 

 rodzaj instalacji kogeneracji (np. blok elektrociepłowniczy (BHKW), elektrociepłownia 

parowa (DHKW), instalacje gazowo-turbinowe (elektrociepłownie mieszane).  

 roczny plon produktu głównego [kg/a] 

 

Współczynnik emisji paliwa jest wyrażoną w kgCO2/kWh wartością jednostkową dla danej 

elektrociepłowni i należy pobrać go ze strony Komisji Europejskiej: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Standard%20values%20v.1.0.xlsx 

Alternatywnie można wykorzystać literaturę naukową lub bazy danych potwierdzone 

naukowo (np. BioGrace, baza danych ecoinvent): 

                                                
10

 Źródło: Komunikat Komisji w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu kryterów zrównoważonego rozwoju biopaliw 

i biopłynów oraz obowiązujących zasad obliczeń w odniesieniu do biopaliw (2010/C 160/02). 
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2.2.7 Wymagania dotyczące obliczania redukcji emisji spowodowanej 

wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego zastępowaniem (eccr) 

Definicja ograniczenia emisji według załącznika V rozdziału C nr 15 Dyrektywy 28/2009/WE: 

 
 „Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego zastępowaniu 

 (eccr) odnosi się wyłącznie do emisji, której uniknięto poprzez wychwytywanie CO2, w 

 którym pierwiastek węgla pochodzi z biomasy i jest stosowany w celu zastąpienia 

 CO2 pochodzenia kopalnego, stosowanego w produktach handlowych i w usługach” 

 

Zakłada się, że wymóg „jest stosowany w celu zastąpienia CO2” jest spełniony, dopóki 

powszechna działalność handlowa zużywa jedynie CO2 pochodzenia kopalnego dla 

„produktów handlowych i usług”. 

 

W takim wypadku nie ma potrzeby certyfikowania przedsiębiorstwa w celu dostarczenia 

dowodu rzeczywistego (końcowego) zużycia biogenicznego CO2 w celu zastąpienia CO2 

pochodzenia kopalnego na postawie jednostkowych przypadków. Niemniej jednak należy 

zweryfikować obiektywne dowody dotyczące wielkości emisji biogenicznego CO2 w 

określonych przedziałach czasowych, przy czym mogą być uznawane tylko te ilości, które są 

rzeczywiście sprzedawane na rynku jako CO2 do użytku komercyjnego lub te, które są 

wykorzystywane bezpośrednio. 

 

Przy obliczaniu ograniczenia emisji (eccr) należy wziąć pod uwagę następujące parametry: 

 - wyprodukowana ilość biopaliw i biopłynów 

 -  wyprodukowana ilość biogenicznego CO2 

 

W odniesieniu do przetwarzania CO2 (kompresja i skraplanie dwutlenku węgla) należy 

również określić: 

 - zużytą ilość energii (elektryczność, ogrzewanie, itp.) 

 - zużytą ilość środków pomocniczych 

 - inne uwzględnione tutaj zmienne wejściowe związane z procesem i energią, 

   jak również odpowiednie wartości emisji gazów cieplarnianych dla tych zużytych 

   ilości. 

 

Ograniczenie emisji eccr [gCO2eq/MJ biopaliwo/biopłyn] oblicza się w następujący sposób: 
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Okres bilansowania ograniczenia emisji (eccr) musi być powiązany z okresem bilansowania 

gazów cieplarnianych odpowiedniej ścieżki produkcji (biopaliwa i biopłyny). Jednak takie 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych są wyłączone z alokacji i dlatego podlegają 100% 

alokacji do produktu głównego (zgodnie z RED 2009/28 załącznik V, C.17 i C. 18 Dyrektywy 

2009/28/WE). 

 

Jeżeli CO2 nie jest wychwytywany w sposób ciągły, przypisanie innych ilości ograniczenia 

emisji dla biopaliw lub biopłynów uzyskanych w wyniku tego samego procesu może okazać 

się właściwe. 

 

Jednakże, wyższych ograniczeń emisji CO2 nigdy nie należy alokować do danej partii 

biopaliw lub biopłynów na MJ niż ograniczeń z przeciętnych ilości CO2 w hipotetycznym 

procesie, który wychwytuje cały CO2 z procesu. 

 

Np. alokowanie różnych ilości ograniczeń emisji do różnych biopaliw i biopłynów uzyskanych 

w wyniku tego samego procesu jest nieuzasadnione. Wszystkie biopaliwa i biopłyny 

pochodzące z tego samego procesu pod tym względem są traktowane jednakowo. 

 

Wszystkie emisje i informacje związane z wychwytywaniem i ograniczeniami emisji CO2 

muszą zostać uwzględnione w obliczeniach gazów cieplarnianych i dokumentacji. 

 

2.2.8 Wymagania dotyczące obliczania redukcji emisji spowodowanej 

wychwytywaniem i geologicznym składowaniem dwutlenku węgla (eccs) 

Ograniczenia emisji spowodowanych wychwytywaniem i geologicznym składowaniem 

dwutlenku węgla eccs, które nie zostały jeszcze uwzględnione w ep, są ograniczone do emisji 

unikniętych przez wychwytywanie i sekwestrację emisji CO2 i bezpośrednio związanych z 

wydobyciem, transportem, przetwarzaniem i dystrybucją paliwa. 

  

Przy obliczaniu ograniczenia emisji (eccs) należy wziąć pod uwagę następujące parametry: 

 - wyprodukowana ilość biopaliw i biopłynów 

 - wyprodukowana ilość biogenicznego CO2 
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W odniesieniu do przetwarzania CO2 (kompresja i skraplanie dwutlenku węgla) należy 

również określić, co następuje: 

 - zużyta ilość energii (elektryczność, ogrzewanie, itp.) 

 - zużyta ilość środków pomocniczych 

 - inne uwzględnione tutaj zmienne wejściowe związane z procesem i energią, 

   jak również odpowiednie wartości emisji gazów cieplarnianych dla tych zużytych 

   ilości. 

 

Ograniczenie emisji eccs [gCO2eq/MJ biopaliwo/biopłyn] oblicza się w następujący sposób: 

 

 

 

Ograniczenia emisji spowodowanych wychwytywaniem i geologicznym składowaniem 

dwutlenku węgla (eccs) mogą zostać uwzględnione tylko wtedy, gdy istnieje ważny dowód na 

skuteczne wychwycenie CO2 i jego bezpieczne składowanie. Jeżeli CO2 jest składowany 

bezpośrednio, należy zweryfikować, czy jest on w dobrym stanie i czy nie ma żadnych 

wycieków. Okres bilansowania emisji (eccs) musi być powiązany z okresem bilansowania 

gazów cieplarnianych odpowiedniej ścieżki produkcji  (biopaliwa i biopłyny). Jednak takie 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych są wyłączone z alokacji i dlatego podlegają 100% 

przypisaniu do produktu głównego (zgodnie z RED 2009/28 załącznik V, C.17 i C. 18 

Dyrektywy 2009/28/WE). Jeżeli CO2 nie jest wychwytywany w sposób ciągły, patrz pkt 2.2.7 

„Wymogi obliczania redukcji emisji spowodowanej wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego 

zastępowaniem (eccr)”. 

 

 

2.2.9 Alokacja emisji gazów cieplarnianych 

Alokacja odbywa się na każdym etapie procesu, w którym oprócz produktu głównego 

dodatkowo wytwarzany jest produkt uboczny. Wszelkie emisje gazów cieplarnianych 

powstałe do tego etapu procesu należy rozdzielić na produkt główny i uboczny 

proporcjonalnie do zawartości energetycznej. Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE, załącznik 

V, część C, nr. 1 udział emisji gazów cieplarnianych, przydzielany różnym produktom, 

oblicza się przy użyciu następującego wzoru (jeżeli zachodzi taka konieczność): 

 

e’alokowane = suma emisji gazów cieplarnianych * współczynnik alokacji 
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Zawarta w powyższym wzorze zmienna suma emisji gazów cieplarnianych to suma 

wszystkich emisji gazów cieplarnianych wytworzonych aż do etapu procesu, w którym 

powstał produkt uboczny, łącznie z tym etapem. Dla celów obliczeniowych emisje do 

podziału to eec+ eI + te ułamki ep, etd i eee, które pojawią się do momentu wystąpienia etapu 

procesu i w jego trakcie, na którym produkowany jest produkt uboczny. Jeżeli emisje gazów 

cieplarnianych zostały przydzielone produktom ubocznym we wcześniejszym etapie procesu, 

to podczas zsumowania (suma emisji gazów cieplarnianych) użyta zostanie część ułamkowa 

tych emisji gazów cieplarnianych, którą przyporządkowano danemu produktowi ubocznemu 

na ostatnim etapie procesu (suma emisji_gazów cieplarnianych). 

W celu obliczenia współczynnika alokacji dla produktów pośrednich i biopaliw/biopłynów na 

miejscu należy pobrać co najmniej następujące dane, to znaczy odpowiednie wartości 

zostaną pobrane np. z dokumentacji zakładowej: 

 

 masa produktu pośredniego/biopaliwa lub biopłynu [kg such] 

 masa produktu ubocznego [kg] 

 

Wzór do obliczenia współczynnika alokacji dla produktu bezpośredniego to: 

 

 

 

Wzór do obliczenia współczynnika alokacji dla produktu bezpośredniego to: 

 

 

 

przy czym 
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Zawartość energetyczną ustala się w oparciu o wartość grzewczą (LHV) oraz wydajność. 

Wartość grzewcza przyjęta dla potrzeb stosowania tej reguły powinna być właściwa dla 

całości produktu (ubocznego), a nie wyłącznie dla jego suchej masy. Jednakże w licznych 

przypadkach, w szczególności w odniesieniu do produktów nieomal zupełnie suchych, to 

ostatnie wyliczenie może prowadzić do wyniku stanowiącego prawidłowe przybliżenie. 

Ponieważ do energii cieplnej nie stosuje się obniżonej wartości grzewczej, nie można na tej 

podstawie przypisać jej żadnych emisji.   

Żadnych emisji nie przydziela się odpadom, pozostałościom z upraw rolnych oraz odpadom 

produkcyjnym,  ponieważ uznaje się je za bezemisyjne aż do momentu ich zebrania.11  

 

Przydziały należy stosować bezpośrednio na etapie procesu produkcji, na którym dochodzi 

do wytworzenia produktu ubocznego (substancji, która powinna nadawać się do 

przechowywania lub do obrotu handlowego) czy biopaliwa, biopłynu bądź produktu 

pośredniego. Może to być etap procesu zachodzący w zakładzie, po którym następuje 

dalsze przetwarzanie na kolejnych ogniwach łańcucha produkcji, dla każdego z produktów. 

Jeśli jednak przetwarzanie na dalszych etapach danych produktów (ubocznych) pozostaje w 

bezpośrednich związkach (pętle wymiany czynników materialnych bądź energetycznych) z 

jakimkolwiek uprzednim etapem przetwarzania, system można uznać za „rafinerię”12, a 

przydziały emisji zostają przypisane w momentach, w których każdy z produktów dochodzi 

do punktu, w którym dalsze etapy przetwarzania nie są już powiązane materialnymi bądź 

energetycznymi pętlami wymiany z żadnymi wcześniejszymi etapami procesu przetwarzania. 

Przyjmuje się, że zawartość energii w produktach ubocznych o ujemnej zawartości energii 

wynosi zero. 

Zasada alokacji nie odnosi się do energii elektrycznej z elektrociepłowni, o ile 

elektrociepłownia wykorzystuje paliwa kopalne, bioenergię (o ile nie jest to produkt uboczny z 

tego samego procesu) lub pozostałości z upraw rolnych, nawet jeżeli są one produktem 

ubocznym tego samego procesu.  

W przypadku paliw produkowanych w rafineriach jednostką analityczną dla celów 

obliczeniowych jest rafineria. 

 

                                                
11

 Analogicznie: W przypadku wykorzystania materiałów jako surowców, w momencie ich zbiórki ich wartość emisji wynosi zero. 
12

 Patrz Komunikat Komisji Europejskiej (2010/C 160/02), załącznik II 
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2.2.10 Obliczanie potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych przez 

ostatnią jednostkę łącznikową 

 

Ostatnia jednostka łącznikowa oblicza wyrażoną w gCO2eq/MJ biopaliwa/biopłynu sumę 

emisji gazów cieplarnianych. Przy stosowaniu rzeczywistych wartości, patrz pkt 2.1. 

„Metodologia obliczania emisji gazów cieplarnianych – Obliczenia przy zastosowaniu 

rzeczywistych wartości”. Następnie wylicza się procentowe ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych dostarczonych biopłynów/biopaliw w porównaniu z paliwami kopalnymi: 

 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (%) =              

 

gdzie: 

EB [gCO2eq/MJ] = całkowita emisja z powodu wytwarzania i używania biopłynów oraz 

 biopaliw 

EF [gCO2eq/MJ]  = wartość odpowiednika kopalnego dla całkowitej emisji  

W trakcie obliczania potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych spowodowanych 

biopaliwami / biopłynami przyjmuje się następujące wartości odpowiednika kopalnego: 

 w przypadku stosowania do wytwarzania energii elektrycznej: 91 gCO2eq/MJ 

 w przypadku stosowania w elektrociepłowniach: 85 gCO2eq/MJ 

 w przypadku stosowania do produkcji ciepła: 77 gCO2eq/MJ 

 w przypadku biopaliw: wartość odpowiednika kopalnego (EF) to najnowsza dostępna 

rzeczywista wartość średnia emisji spowodowana zużyciem w UE benzyny i oleju 

napędowego pochodzenia kopalnego zgodnie z ustaleniami Dyrektywy 98/70/WE. W 

przypadku niedostępności tych danych należy przyjąć wartość 83,8 gCO2eq/MJ.13 

 

Jeżeli odpowiedniki kopalne ulegną zmianie, zmienione wartości zostaną natychmiast 

wdrożone do systemu. 

 

                                                
13

 Por. Komunikat Komisji w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i 

biopłynów oraz obowiązujących zasad obliczeń w odniesieniu do biopaliw (2010/C 160/02). 
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2.2.11 Ustalanie sald emisji gazów cieplarnianych w przypadku zmieszania 

biopaliw/biopłynów 

Salda emisji gazów cieplarnianych mogą być ustalane tylko wtedy, gdy wartości gazów 

cieplarnianych są identyczne. 
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3 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/
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Załącznik I 

Komunikat dotyczący emisji powstałych w stacjach paliw i magazynach 

 (źródło: Dodatkowe podstawowe informacje na temat emisji powstałych w stacjach paliw i 

magazynach, które zostały udostępnione dobrowolnym systemom certyfikacji w UE przez 

Komisję Europejską) 

 

W Komunikacie 160/02 czytamy (pkt 2.1): 

„Państwa członkowskie powinny określić, które z podmiotów gospodarczych zobowiązane są 

do przedkładania odnośnych informacji. Większość paliw używanych w transporcie podlega 

opodatkowaniu akcyzą, należną z chwilą dopuszczenia do konsumpcji (9). Narzucającym się 

rozwiązaniem byłoby złożenie odpowiedzialności za przekazywanie informacji o biopaliwach 

na podmiotach gospodarczych, które uiszczają akcyzę. Na tym etapie powinny być już 

dostępne wszystkie dane dotyczące spełnienia, w całym łańcuchu paliwowym, kryteriów 

zrównoważonego rozwoju (10).” 

Stopka (10): Jedyny wyjątek mogłyby stanowić emisje gazów cieplarnianych towarzyszące 

dystrybucji paliw (w przypadku, gdy są one konieczne do wyliczenia rzeczywistej wartości.) 

Do tego celu wskazane byłoby zastosowanie współczynnika standardowego.  

 

Dlatego też sensownym rozwiązaniem byłoby zastosowanie współczynnika standardowego 

(ze sporządzonej w excelu tabeli BioGrace wynika, które wartości stosuje sią dla stacji paliw 

w typowych/wartościach standardowych; te wartości można wykorzystać w systemie). 

Ponadto należy uwzględnić emisje powstałe w magazynie paliwowym. Emisje powstałe w 

magazynach i na stacjach paliw dotyczą wykorzystania do produkcji energii elektrycznej. 

Ważnym punktem wymagającym uwagi jest różnorodność magazynów w przypadku biopaliw 

pochodzących z importu, co również należy uwzględnić w obliczeniach (np. terminale 

importowe, eksportowe). 

BioGrace stosuje następujące emisje powstałe w magazynach i na stacjach paliw (dla 

wszystkich biopaliw): 

 

Magazyn: 0,11 gCO2/MJ paliwa (zakładając wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej 0,00084 

MJ/MJ paliwa oraz wartości standardowe dla energii elektrycznej (gaz ziemny, instalacje gazowe i 

parowe) oraz koszyk energetyczny UE LV)) 

stacja paliw: 0,44 gCO2/MJ paliwa (zakładając wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej 0,0034 

MJ/MJ paliwa i wartość standardową dla koszyka energetycznego UE LV). 


