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1 Wstęp 

Mając na celu ochronę klimatu oraz redukcję obecnej emisji dwutlenku węgla należy 

podejmować działania promujące wykorzystanie zrównoważonej biomasy do celów 

energetycznych. Wdrażając dyrektywę 2009/28/WE Unia Europejska ustaliła wymagania 

zrównoważonego rozwoju dotyczące biopłynów i biopaliw wytwarzanych z biomasy. 

Założenia te dotyczą przedsiębiorstw całego łańcucha produkcyjnego, przetwórczego i 

dostawczego. Każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dostawą biomasy (na 

potrzeby obszaru energetycznego) musiało zobowiązać się do przestrzegania 

zaakceptowanego systemu certyfikacji. System REDcert jest właśnie takim systemem. 

 

2 Zakres obowiązywania 

Przytoczone w niniejszym dokumencie kryteria wymagań dotyczących wytwarzania 

zrównoważonej biomasy, biopłynów i biopaliw obowiązują wszystkie przedsiębiorstwa rolne, 

nabywców pierwotnych, dostawców i ostatnie jednostki łącznikowe, którzy dokonują dostaw 

zrównoważonej biomasy do systemu REDcert  (czyli uczestników systemu) zgodnie z 

Dyrektywą 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 roku w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 

następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 

Przedstawione w niniejszym dokumencie kryteria zrównoważonego rozwoju obowiązują 

wszystkie przedsiębiorstwa rolne uczestniczące w systemie REDcert. Kontrola neutralna 

przedsiębiorstw rolnych obejmuje wszystkie wymagania opisane w dalszej części niniejszego 

dokumentu. 

Przedsiębiorstwa rolne, które w państwie członkowskim Unii Europejskiej: 

 

 otrzymują płatności bezpośrednie stosownie do Rozporządzenia (WE) nr 1307/2013 

lub wsparcie dla środków ukierunkowanych na zrównoważone użytkowanie gruntów 

rolnych w myśl art. 17 (1) d, art. 21, art. 28, art. 30, art. 31, art. 33 i art. 34  

Rozporządzenia (WE) nr 1305/2013 Parlamentu Eurpoejskiego i Rady z dnia 17 

grudnia 2013 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zobowiązujące je 

do wypełniania norm i wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) 

lub 

- które są zarejestrowanymi organizacjami w myśl Rozporządzenia (WE) nr 761/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 roku dopuszczającego 
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dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu EMAS (Dziennik 

Urzędowy L 114 z dnia 24 kwietnia 2001 roku, strona 1) w aktualnie obowiązującej 

wersji, zostaną skontrolowane pod kątem wypełnienia wymogów określonych w 

artykułach 17, 18 i 19 (jeżeli istotne) Dyrektywy 2009/28/WE w przypadku złożenia 

wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub w przypadku otrzymania płatności 

bezpośrednich (co powoduje, że przedsiębiorstwo podlega wymogom wzajemnej 

zgodności) lub ze względu na fakt rejestracji w EMAS. 

W odniesieniu do zakresu zastosowania obowiązują zasadniczo wszystkie istotne 

dokumenty REDcert oraz zapisy Dyrektywy 2009/28/WE. 
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3 Pojęcia 

W celu wypracowania jednolitego zrozumienia pojęć i definicji wykorzystanych w niniejszych 

zasadach systemowych, zostały one opisane i wyjaśnione oddzielnie w Załączniku do 

dokumentu „Zakres i podstawowe wytyczne systemu”. Wszystkie zasady systemowe 

REDcert odnoszą się do wyżej wymienionego załącznika. 

System REDcert 

System certyfikacji procesu wytwarzania biomasy, biopłynów i biopaliw 

 

Dyrektywa UE 2009/28/WE (RED) 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  

 

Biomasa 

Ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia 

biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i 

związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegająca 

biodegradacji część odpadów przemysłowych i miejskich. 

 

Biopłyny 

Ciekłe paliwa dla celów energetycznych, innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania 

energii elektrycznej oraz energii ciepła i chłodu, produkowane z biomasy. 

 

Biopaliwa 

Ciekłe lub gazowe paliwa dla transportu, produkowane z biomasy. 

 

Wytwórcy 

Wytwórcy posiadają i/lub użytkują grunty orne, na których odbywa się produkcja, uprawa 

oraz zbiór biomasy będącej surowcem do produkcji biopłynów / biopaliw. 

 

Nabywcy pierwotni 



REDcert - Zasady systemowe dotyczące wytwarzania biomasy, 
biopłynów i biopaliw 

 

 

Obowiązuje od: 01.09.2017 wersja UE 05 strona 7 z 49 
@REDcert 

Nabywcy pierwotni odbierają od wytwórców biomasę w celu jej odsprzedaży lub dalszego 

przetwarzania. Nawet jeśli na zlecenie nabywcy pierwotnego biomasa jest dostarczana przez 

wytwórcę bezpośrednio do magazynu lub zakładu konwersji,  nabywca pierwotny, podlega 

obowiązkowi certyfikacji jako „jednostka łącznikowa”. 

 

Dostawcy 

Dostawcami są podmioty gospodarcze, które realizują dostawę oraz transport 

zrównoważonej biomasy, biopłynów lub biopaliw zawsze do następnego odbiorcy. 

 

Wprowadza się rozróżnienie na  dostawców zlokalizowanych przed ostatnią jednostką 

łącznikową oraz dostawców zlokalizowanych za ostatnią jednostką łącznikową. 

 

Dostawcami zlokalizowanymi przed ostatnią jednostką łącznikową są podmioty 

gospodarcze, które realizują dostawę biomasy zawsze do następnego odbiorcy od momentu 

jej zakupu przez nabywcę pierwotnego aż po ostatnią jednostkę łącznikową. 

  

Dostawcami zlokalizowanymi za ostatnią jednostką łącznikową są podmioty 

gospodarcze, które realizują dostawę biomasy płynnej lub paliwa zawsze do następnego 

odbiorcy od momentu ich wyprodukowania przez ostatnią jednostkę łącznikową aż do 

operatora instalacji lub do podmiotu objętego obowiązkiem dokumentacji. 

 

Jednostki łącznikowe 

Ogólnie rzecz biorąc, jednostki łącznikowe to wymagające certyfikacji podmioty gospodarcze 

zlokalizowane na całej długości łańcucha produkcyjnego i dostawczego.  

Wśród nich rozróżnia się: 

 nabywców pierwotnych, 

 wszelkiego rodzaju zakłady konwersji takie jako olejarnie, fabryki bioetanolu, 

cukrownie i inne. 

 

Ostatnie jednostki łącznikowe 

Zakłady konwersji określa się mianem „ostatnich jednostek łącznikowych” (co odpowiada 

„wytwórcy końcowemu”), jeżeli biomasę płynną lub gazową przed jej ostatecznym 

wykorzystaniem uszlachetniają do odpowiedniego poziomu jakościowego. Na przykład są to: 
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 olejarnie w przypadku oleju roślinnego, 

 instalacje do estryfikacji w przypadku biodiesla, 

 instalacje do uwodorniania lub instalacje do uwodorniania tlenku węgla w przypadku 

uwodornionych olejów roślinnych lub zwierzęcych, 

 instalacje do produkcji bioetanolu w przypadku bioetanolu (w drodze wyjątku 

zdefiniowane jako ostatnie jednostki łącznikowe w przypadku dalszego przetwarzania 

eteru etylowo-t-butylowego (ETBE)), 

 biogazownie w przypadku biogazu wykorzystywanego jako biopaliwo.  
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4 Wymagania dotyczące wytwarzania zrównoważonej biomasy 

Wykazane w dyrektywie 2009/28/WE terenowe kryteria wymagań (art. 17 Dyrektywy 

2009/28/WE) mają za zadanie zapewnić, że żadne nowe tereny przeznaczonych na cele 

ochrony naturalnych przestrzeni życiowych lub istotnych zasobów węgla, nie zostaną 

przekształcone w grunty służące do uprawy biomasy przeznaczonej na cele energetyczne.    

 

4.1 Tereny o wysokiej bioróżnorodności (art. 17 (3) Dyrektywy 

2009/28/WE) 

Biopaliwa i biopłyny nie mogą być wytwarzane z surowców uzyskanych z terenów o wysokiej 

wartości bioróżnorodności, czyli terenów, które w styczniu 2008 roku lub później posiadały 

jeden z następujących statusów, niezależnie od tego, czy posiadają go nadal: 

 

4.1.1 Lasy pierwotne i inne zalesione grunty 

Gruntami zalesionymi są lasy pierwotne i pozostałe obszary pozostawione w stanie 

naturalnym, zalesione gatunkami rodzimymi, gdzie nie istnieją wyraźnie widoczne ślady 

działalności człowieka, a procesy ekologiczne nie zostały w istotny sposób zaburzone.  

Rodzimymi gatunkami drzew są te gatunki, które rosną na swoim naturalnym obszarze 

występowania w takich miejscach i wśród takich warunków klimatycznych, do których 

zaadaptowały się w wyniku ich naturalnego rozwoju, na który człowiek nie miał wpływu. 

 

Do rodzimych gatunków drzew nie zalicza się: 

 gatunki drzew przeniesionych w wyniku ich rozpowszechniania przez człowieka na 

obszary, na których nie występowałyby bez ingerencji człowieka, oraz 

 gatunków drzew i upraw, które bez ingerencji człowieka nie występowałyby w danych 

miejscach i wśród danych warunków, nawet gdyby te miejsca lub warunki klimatyczne 

znajdowały się na większym geograficznym obszarze występowania. 

 

Wyraźnie widoczne ślady działalności człowieka to:  

 użytkowanie w celach gospodarczych (np. wyrąb, karczowanie, zmiana sposobu uprawy 

ziemi),  

 intensywna fragmentacja trasami infrastrukturalnymi takimi jak ulice, przewody 

elektryczne, oraz 
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 zakłócenia naturalnej bioróżnorodności (np. występowanie w znacznych ilościach 

gatunków roślin i zwierząt niebędących gatunkami rodzimymi.) 

 

Działalność ludności rdzennej oraz innych grup ludności prowadzących gospodarkę 

tradycyjną, których środowisko życiowe zależy od korzystania z produktów leśnych i którzy  

w znikomy sposób wpływają na grunty zalesione (np. zbierając produkty drzewne i inne, 

wykorzystując niewielkie ilości drzew lub przyczyniając się do powstania niewielkich 

karczowisk w ramach tradycyjnych systemów użytkowania) nie stanowi wyraźnie widocznych 

śladów działalności człowieka pod warunkiem, że jej wpływ na las jest znikomy. 

Wymagania weryfikacyjne dotyczące oceny statusu terenów zostały szczegółowo opisane w 

pkt 4.7.2 "Weryfikacja statusu terenu". 

 

4.1.2 Obszary, które na mocy ustawy lub przez właściwe organy zostały 

przeznaczone do celów związanych z ochroną przyrody  

 

Obszary służące do celów związanych z ochroną przyrody to takie obszary, które na mocy 

ustawy lub w wyniku decyzji podjętych przez właściwe organy zostały przeznaczone do 

celów związanych z ochroną przyrody, a także obszary uznane przez Komisję Wspólnoty 

Europejskiej za obszary stanowiące ochronę dla rzadkich, zagrożonych wyginięciem 

systemów ekologicznych lub gatunków. 

W Niemczech obszarami przeznaczonymi do celów związanych z ochroną przyrody są te 

wszystkie elementy przyrody i krajobrazu, które są chronione np. na mocy Federalnej ustawy 

o ochronie przyrody (Bundesnaturschutzgesetz). Jednak  różne obszary mogą różnić się od 

siebie swoją wielkością, funkcją ochronną oraz celami ochrony. Na tej podstawie ustala się 

ograniczenia dotyczące użytkowania tych obszarów. Najważniejszymi kategoriami obszarów 

chronionych są: obszary ochrony przyrody, parki narodowe, rezerwaty biosferyczne, 

rezerwaty krajobrazowe i parki przyrodnicze oraz obszary ochronione, o których mowa w 

NATURA 2000 (Federalna ustawa o ochronie przyrody (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatschG), art. 28, 29). 

Wymagania weryfikacyjne dotyczące oceny statusu terenów zostały szczegółowo opisane w 

pkt 4.7.2 "Weryfikacja statusu terenu". 

 

Zezwala się na uprawę biomasy na terenach przeznaczonych dla celów związanych 

ochroną przyrody pod warunkiem udowodnienia, że pozyskiwanie tego surowca nie 

jest sprzeczne ze wskazanymi celami ochrony przyrody.  
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4.1.3 Obszary wyznaczone do ochrony rzadkich, zagrożonych lub poważnie 

zagrożonych ekosystemów lub gatunków 

Obszary wyznaczone do ochrony rzadkich, zagrożonych lub poważnie zagrożonych 

ekosystemów lub gatunków, uznawanych za takie na mocy umów międzynarodowych lub 

zawartych w wykazach sporządzonych przez organizacje międzyrządowe lub 

Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody pod warunkiem uznania ich zgodnie z procedurą 

określoną w artykule 18, ustęp 4, akapit 2 Dyrektywy 2009/28/WE. 

Wymagania weryfikacyjne dotyczące oceny statusu terenów zostały szczegółowo opisane w 

pkt 4.7.2 "Weryfikacja statusu terenu". 

 

Wyjątki są możliwe pod warunkiem udowodnienia, że pozyskiwanie surowca nie jest 

sprzeczne ze wskazanymi celami ochrony przyrody. 

REDcert udostępnia podmiotom gospodarczym wszelkie informacje na temat wykazów 

zawierających obszary chronione niezwłocznie po udostępnieniu takich wykazów przez 

Komisję Europejską. Standardowa dokumentacja zostanie odpowiednio zaktualizowana.  

 

4.1.4 Obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności 

Biopaliwa i biopłyny nie mogą być wytwarzane z surowców uzyskanych z obszarów o 

wysokiej wartości bioróżnorodności, czyli terenów, które w styczniu 2008 roku lub później 

posiadały jeden z następujących statusów, niezależnie od tego, czy posiadają go nadal. 

 

W art. 1 (1) Rozporządzenia (WE) nr 1307/2014 obszary trawiaste zostały zdefiniowane 

jako ekosystemy lądowe zdominowane przez roślinność trawiastą lub krzewiastą stale od co 

najmniej pięciu lat. Pojęcie to obejmuje łąki lub pastwiska, które są wykaszane w celu 

uzyskania siana, ale nie obejmuje gruntów uprawianych do celów innej produkcji roślinnej ani 

gruntów uprawnych tymczasowo ugorowanych. Interwencja człowieka oznacza kontrolowany 

wypas, koszenie, wycinkę, zbiory bądź spalanie. Pojęcie nie obejmuje obszarów stale 

zalesianych zdefiniowanych w art. 17 ust. 4 lit. b) Dyrektywy 2009/28/WE, o ile nie są one 

systemami rolno-leśnymi obejmującymi systemy użytkowania gruntów, w których drzewa 

uprawiane są razem z innymi roślinami uprawnymi, lub systemami produkcji zwierzęcej w  

warunkach rolniczych. Dominacja roślinności trawiastej lub krzewiastej oznacza, że całkowita 

powierzchnia gruntu pokryta tą roślinnością jest większa od powierzchni pokrytej przez 

korony drzew. 
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W tym kontekście obszarami trawiastymi o wysokiej bioróżnorodności są obszary 

trawiaste, które: 

 pozostaną obszarami trawiastymi, jeśli nie dojdzie do interwencji człowieka 

  zachowają naturalny skład gatunkowy oraz cechy i procesy ekologiczne (naturalne 

obszary trawiaste) 

  

Ponadto, nienaturalne obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności oznaczają 

obszary trawiaste, które: 

 bez interwencji człowieka przestałyby być obszarami trawiastymi 

 nie są zdegradowane, tzn. nie charakteryzują się długotrwałą utratą bioróżnorodności 

w wyniku np. nadmiernego wypasu, mechanicznych uszkodzeń roślinności, erozji 

gleby lub pogarszania jakości gleby 

 są bogate gatunkowo, czyli są: 

o siedliskami o dużym znaczeniu dla gatunków krytycznie zagrożonych, 

zagrożonych lub wrażliwych, sklasyfikowanych na czerwonej liście gatunków 

zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody lub w innych 

podobnych wykazach dotyczących gatunków bądź siedliskami określonymi w 

przepisach krajowych lub uznanymi przez właściwy organ w kraju 

pochodzenia surowca 

o siedliskami o dużym znaczeniu dla gatunków endemicznych lub gatunków o 

ograniczonym zasięgu występowania 

o siedliskami o dużym znaczeniu dla wewnątrzgatunkowego zróżnicowania 

genetycznego 

o siedliskami o dużym znaczeniu dla mających globalne znaczenie skupisk 

gatunków wędrownych lub stadnych 

o ekosystemami o znaczeniu regionalnym lub krajowym bądź ekosystemami 

wysoce zagrożonymi lub unikalnymi, 

chyba że udowodnione zostanie, iż zbiory surowców są konieczne, aby 

zachować ich status obszarów trawiastych. 

Niżej określone zasięgi geograficzne w Unii Europejskiej uważa się zawsze za obszary 

trawiaste o wysokiej bioróżnorodności: 

 siedliska wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 92/43/EWG; 

 siedliska o dużym znaczeniu dla gatunków zwierząt i roślin istotnych dla Unii 

wymienionych w załącznikach II i IV do dyrektywy 92/43/EWG; 
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 siedliska o dużym znaczeniu dla gatunków dzikiego ptactwa wymienionych w 

załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE. 

 

Dla wszystkich terenów, które zgodnie z powyższą definicją były obszarami trawiastymi w 

styczniu 2008 r. lub stały się nimi w międzyczasie, należy ustalić, czy obszary trawiaste 

pozostaną obszarami trawiastymi lub przestaną nimi być, jeśli nie dojdzie do interwencji 

człowieka w odniesieniu do "naturalnych obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności" 

oraz "nienaturalnych obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności". Należy rozróżniać 

te dwa typy obszarów trawiastych. 

 

W przypadku, gdy obszary trawiaste pozostały lub pozostałyby obszarami trawiastymi (jeśli 

zostały przekształcone), w przypadku braku interwencji człowieka, a są położone na 

obszarach wymienionych w art. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1307/2014, tereny te należy 

uznawać za takie, które są obszarami trawiastymi lub nimi były. Jeżeli tereny znajdują się 

poza wyżej wymienionymi obszarami, należy dokonać oceny, czy obszary trawiaste 

zachowują lub zachowałyby naturalny skład gatunkowy, właściwości ekologiczne oraz 

naturalne procesy. W takim wypadku tereny należy uważać za obecne lub dawne naturalne 

obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności. Nie można wykorzystywać żadnych 

surowców pochodzących z terenów, które są naturalnymi obszarami trawiastymi o wysokiej 

bioróżnorodności lub nimi były w styczniu 2008 r. dla celów produkcji biopaliw i biopłynów. 

 

W przypadku, gdy obszary trawiaste nie pozostałyby obszarami trawiastymi, gdyby nie 

doszło do interwencji człowieka, a zbiory surowców są konieczne, aby zachować ich status 

obszarów trawiastych, nie ma potrzeby przedstawienia dodatkowych dowodów w celu 

wykazania zgodności z art. 17 ust. 3 lit. c) Dyrektywy 2009/28/WE, nawet jeśli obszary 

trawiaste znajdują się na terenach wymienionych w art. 2 Rozporządzenia (WE) nr 

1307/2014. 

Jeżeli zbiory surowców nie są konieczne do zachowania statusu obszarów trawiastych lub 

doszło do przekształcenia obszarów trawiastych, np., na grunty uprawne wykorzystywane do 

produkcji surowców, należy ustalić, czy obszary trawiaste charakteryzują się bądź 

charakteryzowały się wysoką bioróżnorodnością: 

 Jeżeli obszary trawiaste są położone na terenach wymienionych w art. 2 

Rozporządzenia (WE) nr. 1307/2014, należy je uznawać za nienaturalne obszary 

trawiaste o wysokiej bioróżnorodności. 
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 Jeżeli obszary trawiaste są położone poza wyżej wymienionymi terenami, należy 

dokonać oceny według kryteriów określonych w art. 1 ust. 3 i 4 Rozporządzenia (WE) 

1307/2014, czy obszary te są/były zdegradowane i czy są/były bogate gatunkowo. 

Jeżeli nie są zdegradowane i bogate gatunkowo lub takie były przed dokonaniem 

przekształcenia, należy uważać je za nienaturalne obszary trawiaste o wysokiej 

bioróżnorodności. W przypadku, gdy obszary trawiaste są lub były nienaturalnymi 

obszarami trawiastymi o wysokiej bioróżnorodności, wówczas surowce z nich 

pochodzące nie mogą zostać uznane za odpowiadające kryteriom zrównoważonego 

rozwoju. 

Jeżeli obszary trawiaste już zostały przekształcone w grunty uprawne, dokonanie oceny 

właściwości samego terenu jest niemożliwe. Weryfikowanie zgodności z kryteriami 

ustanowionymi dla obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności wymaga pewnej 

wiedzy technicznej wykraczającej poza wiedzę specjalistyczną, której można oczekiwać od 

audytorów weryfikujących prawdziwość twierdzeń podmiotów gospodarczych.1 Dowód ten 

może być dostarczony w formie zatwierdzeń lub świadectw wydanych przez władze 

państwowe w związku ze zmianami statusu obszarów trawiastych, uwzględniających aspekt 

różnorodności biologicznej przy ich wydaniu. Oznacza to, że należy zastosować podejście 

ostrożnościowe przy dokonywaniu oceny, czy obszary trawiaste charakteryzowały się 

wysoką bioróżnorodnością: audytor „musi stwierdzić, czy zachodzi potrzeba dokonania 

oceny obszarów trawiastych” oraz „jeżeli ocena taka jest konieczna, musi ona zostać 

dokonana przez wykwalifikowanego niezależnego eksperta, który może towarzyszyć 

„audytorowi”. 

Następnie ocena i jej wynik muszą zostać zweryfikowane w ramach kontroli. Wymogi mające 

zastosowanie do audytorów REDcert i ekspertów zostały szczegółowo opisane w „Zasadach 

systemowych dotyczących kontroli neutralnej” REDcert. 

 

Informacje na temat statusu obszarów trawiastych nadal można uzyskać w kodeksach 

użytkowania gruntów określonych we wniosku przedsiębiorstw rolnych o system wsparcia 

bezpośredniego, środki wsparcia obszarowego, środki rolno-środowiskowe, uczestnictwo w 

zarządzaniu ochroną przyrody na podstawie umowy lub programach ochrony przyrody, itp., 

jak również w innych wnioskach składanych do agencji rządowych lub w ocenach przez nie 

wydawanych, np. federalnego lub regionalnego organu ochrony przyrody.  

                                                           
1
 Komisja Europejska DG ENER: Pismo w sprawie dobrowolnych programów zawierające wytyczne dotyczące 

weryfikacji ochrony obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności (29.01.2015) dostępne pod adresem: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/PAM%20to%20vs%20on%20HBG.pdf (strona odwiedzona w dniu 

10.10.2016). 
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Jednakże, zawsze należy uwzględniać ustawowo uregulowane zakazy dotyczące orania i 

przekształcania (np. przepisy regulujące zachowanie trwałych użytków zielonych odnoszące 

się do wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance); typy siedlisk obszarów 

trawiastych w obszarach FFH podlegające szczególnej ochronie na mocy przepisów o 

ochronie przyrody; zachowanie trwałych użytków zielonych/terenów zielonych; obszary 

chronione na mocy przepisów o ochronie przyrody określonych w rozporządzeniach w 

sprawie obszarów chronionych, itp.). 

Wymagania weryfikacyjne dotyczące oceny statusu terenów zostały szczegółowo opisane w 

pkt 4.7.2 "Weryfikacja statusu terenu". 

 

Uwaga:  

Należy uwzględnić wymagania dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych powstałych 

w wyniku zmian w użytkowaniu gruntów (eI). Zostały one opisane w dokumencie pt. „Zasady 

systemowe obliczania emisji gazów cieplarnianych”. 

 

4.2 Grunty o wysokich naziemnych i podziemnych zasobach 

węgla (art. 17 (4) Dyrektywy) 

Biopaliwa i biopłyny nie mogą być wytwarzane z surowców uzyskanych z terenów zasobnych 

w pierwiastek węgla, a mianowicie terenów, które w styczniu 2008 roku posiadały jeden z 

następujących statusów, ale już go nie posiadają. 

 

4.2.1 Tereny podmokłe (Art. 17 (4) (a) Dyrektywy 2009/28/WE) 

Terenami podmokłymi są tereny pokryte lub nasączone wodą stale lub przez znaczną część 

roku. Postanowienia te nie mają zastosowania, jeżeli w momencie pozyskiwania surowca 

tereny te miały taki sam status jak w styczniu 2008 roku. 

 

Do terenów podmokłych zalicza się przede wszystkim podmokłe łąki, torfowiska i mokradła, 

lub też naturalne lub obszary wodne naturalne lub sztuczne, stojące lub płynące, stałe lub 

okresowe, słodkie, słonawe lub słone, łącznie z obszarami morskimi, których glębokość przy 

niskim stanie wód nie przekracza sześciu metrów.  

 „Pokrycie wodą” oznacza widoczną taflę wody na powierzchni gruntu. 

 Nasączone wodą są takie grunty, które są całkowicie przesiąknięte wodą i w związku z 

tym na ich powierzchni tworzy się wilgoć, ale nie tafla wody. 
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 Terenami pokrytymi lub nasączonymi wodą stale są takie tereny, na których taki stan 

utrzymuje się przez cały rok.  

 Terenami pokrytymi lub nasączonymi wodą przez znaczną część roku są takie tereny, 

na których taki stan utrzymuje się przez znaczną część roku, ale nie przez cały rok. 

Znaczna część roku to na tyle długi okres pokrycia lub nasączenia wodą, żeby 

organizmy dominujące na danym obszarze mogły dopasować się do wilgoci lub do 

panujących ograniczonych warunków. W szczególności są to płycizny, obszary 

sztucznie utworzone, mokradła i torfowiska. 

 

Ponadto zachowanie statusu terenu podmokłego oznacza, że nie wolno prowadzić działań 

zmieniających lub negatywnie wpływających na stan tego obszaru. Podczas 

przeprowadzania corocznej kontroli obowiązkiem audytora jest weryfikowanie każdej zmiany 

w statusie terenów podmokłych, która zaistniała w ciągu roku. 

Wymagania weryfikacyjne dotyczące oceny statusu terenów zostały szczegółowo opisane w 

pkt 4.7.2 "Weryfikacja statusu terenu". 

 

4.2.2 Obszary zalesiane 

a) Obszary stale zalesiane, to znaczy obszary obejmujące więcej niż jeden hektar z 

drzewami o wysokości powyżej pięciu metrów oraz z pokryciem powierzchni przez 

korony drzew powyżej 30% lub z drzewami mogącymi osiągnąć te progi in situ (art. 

17 (4) (b)). Wyklucza się grunty przeznaczone głównie do użytku rolnego lub 

miejskiego (Komunikat Komisji 2010/C 160/02).2 

 

a) Obszary obejmujące więcej niż jeden hektar z drzewami o wysokości powyżej pięciu 

metrów oraz z pokryciem powierzchni przez korony drzew w przedziale od 10% do 

30% (tak zwane „obszary niedolesione”) lub z drzewami mogącymi osiągnąć te progi 

in situ, chyba że przedstawiono dowody, że obszar przed i po przekształceniu 

magazynuje taką ilość pierwiastka węgla, że nawet w przypadku zastosowania 

metody opisanej w załączniku V część C Dyrektywy 2009/28/WE mogłoby dojść do 

spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 2 niniejszego artykułu Dyrektywy 

2009/28/WE (art. 17 (4) (c)).    

 

                                                           
2
 W związku z tym pojęcie „obszary do użytku rolnego” dotyczy drzewostanów w rolniczych systemach 

produkcyjnych takich jak uprawy drzew owocowych, palm olejowych i systemów gospodarki leśnej, w których 

uprawa roślin odbywa się pod koroną drzew (Komunikat Komisji 2010/C 160/02). 
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Pokrycie powierzchni przez korony drzew jest miarą pokrycia powierzchni lasu warstwą 

gałęzi i liści na szczytach drzew. Pokrycie koroną drzewa odpowiada rozrostowi jego 

korony. Rozrost korony drzew daje się oszacować i zmierzyć. Podczas ustalania pokrycia 

koroną drzew należy uwzględnić wszystkie korony drzew w rzucie pionowym.  

 

Status obszarów zalesianych obejmuje wszystkie stadia rozwoju i starzenia się drzew. Może 

dojść do sytuacji, że pokrycie koroną drzew przez określony czas jest mniejsze niż 10% lub 

30%, w przypadku prowadzenia działalności w ramach gospodarki leśnej lub szkód 

spowodowane klęskami żywiołowymi (np. lawinami). Takie sytuacje nie wpływają na zmianę 

statusu terenu pod warunkiem, że w akceptowalnym okresie czasu dany obszar zostanie 

zalesiony lub odmłodzi się w naturalny sposób w odpowiednim terminie. 

Procentowe pokrycie powierzchni przez korony drzew to średni stan procentowego pokrycia 

powierzchni lasu przez korony drzew. Stopień ten odnosi się do powierzchni o jednorodnej 

koronie drzew. W celu ustalenia średniego stanu procentowego pokrycia należy 

powierzchnię lasu podzielić na części o jednorodnych stopniach pokrycia powierzchni 

koroną drzew. Na podstawie poszczególnych stopni pokrycia zostanie ustalony średni 

stopień pokrycia powierzchni przez korony drzew. 

 

Obszary zalesiane ujmuje się całościowo niezależnie od tego, jaka część z tego obszaru 

znajduje się na powierzchni gospodarstwa lub na obszarze upraw. Zgodnie z powyższym 

powierzchnia całkowita ma zastosowanie jako standard dla ograniczeń wymienionych w 

niniejszym dokumencie dla miary wartości progowych na poziomie 10% (podpunkt b) – 

niedolesienie) lub 30% (podpunkt a. – stałe zalesianie). Jeżeli dany obszar całkowity terenu 

zalesianego jest większy niż jeden hektar oraz jeżeli na tym obszarze całkowitym rosną 

drzewa, których wysokość przekracza pięć metrów, to taki obszar oraz każda jego część 

znajdująca się na powierzchni gospodarstwa lub na obszarze upraw jest obszarem 

zalesianym. Również w sytuacji, gdy na powierzchni gospodarstwa znajduje się jedynie 0,5 

hektara obszaru zalesianego, to takie 0,5 hektara należy podobnie jak powierzchnię 

całkowitą zaklasyfikować jako obszary zalesiane. 

 

Przekształcanie obszarów stale zalesianych nie jest dopuszczalne niezależnie od 

dopuszczalności takiego przekształcenia na podstawie przepisów prawa krajowego. 
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Plantacje o krótkiej kolei rębu nie podlegają regulacji określonej w artykule 17 Dyrektywy 

2009/28/WE, ponieważ są one zaliczane do upraw wieloletnich i tym samym stanowią część 

gruntów rolnych. 

 

Postanowienia w akapicie Dyrektywy 2009/28/WE (art. 17 (4) (a) - c) nie mają 

zastosowania, jeżeli w momencie pozyskiwania surowca obszary te miały taki sam 

status jak w styczniu 2008 roku. 

 

Wymagania weryfikacyjne dotyczące oceny statusu terenów zostały szczegółowo opisane w 

pkt 4.7.2 "Weryfikacja statusu terenu". 

 

4.3 Grunty, które w styczniu 2008 roku były torfowiskami (Art. 17 

(5) Dyrektywy 2009/28/EC) 

Biopaliwa i biopłyny nie mogą być wytwarzane z surowców pozyskiwanych na gruntach, 

które w styczniu 2008 roku zaliczano do torfowisk.  

 

Możliwe jest odstępstwo pod warunkiem, że udokumentowano następujące okoliczności: 

 w styczniu 2008 roku gleba uległa całkowitemu odwodnieniu, albo 

 nie przeprowadzano żadnych zabiegów odwadniających od stycznia 2008. 

 Oznacza to, że w przypadku torfowisk w części odwodnionych w styczniu 2008 roku dalsze, 

głębsze odwodnienie części gleby, która nie była wcześniej w pełni odwodniona, należy 

uznać za naruszenie odpowiedniego kryterium. 3 

Sam torf nie jest traktowany jako biomasa.  

Glebami torfowymi są gleby, w których na głębokości do 60 cm występują horyzonty 

diagnostyczne zawierające materiał organiczny (substrat torfowy) o skumulowanej 

miąższości nie mniej niż 30 cm. Materiał organiczny zawiera nie mniej niż 20 procent 

wagowych węgla organicznego w częściach ziarnistych. 

 

Osuszanie to doprowadzenie do obniżenia średniego rocznego poziomu wody na skutek 

większej utraty wody lub na skutek ograniczeń w dopływie wody spowodowanych 

działaniami człowieka oraz zbudowanymi przez niego instalacjami zarówno w granicach, jak 

i poza granicami danego obszaru. 

                                                           
3
 Komunikat Komisji 2010/C 160/02 
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Gleby torfowe, które przed dniem referencyjnym były użytkowane jako grunty uprawne, 

mogą być wykorzystywane do uprawy biomasy pod warunkiem udokumentowania, że 

uprawa i zbiór tego surowca nie wymaga osuszania obszarów, które wcześniej nie były 

osuszane.  

Wymagania weryfikacyjne dotyczące oceny statusu terenów zostały szczegółowo opisane w 

pkt 4.7.2 "Weryfikacja statusu terenu". 

 

4.4 Świadome ekologicznie wytwarzanie biomasy 

Świadome ekologicznie wytwarzanie biomasy to: 

 przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej (Good Agricultural Practise) 

 utrzymywanie gleby w dobrym stanie rolnym i ekologicznym. 

 

Dyrektywa 2009/28/WE odnosi się tutaj do Rozporządzenia (WE) 73/2009, które w 

międzyczasie zostało zastąpione przez Rozporządzenie (WE) 1307/2013, a konkretnie do 

przepisów regulujących płatności bezpośrednie dla właścicieli przedsiębiorstw rolnych jako 

część systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolne (znanej jako „kryteria cross-

compliance.”) W związku z powyższym dla zrównoważonego wytwarzania biomasy wiążące 

są przede wszystkim wymogi wzajemnej zgodności określone w Załączniku II w pkt 

„Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntu w dobrej kulturze rolnej” oraz tabeli korelacji 

w załączniku III Rozporządzenia (WE) nr 1306/2013. 

 

Ponadto Dyrektywa 2009/28/WE zawiera zalecenia dotyczące społecznie odpowiedzialnych 

praktyk związanych z wytwarzaniem zrównoważonej biomasy. 

 

4.4.1 Ochrona naturalnych zasobów wodnych 

Producentom rolnym zabrania się wprowadzania do wód gruntowych substancji szkodliwych 

ujętych w wykazie nr I do Dyrektywy 80/68/EWG. W przypadku produkcji rolnej są to przede 

wszystkim takie substancje jak produkty na bazie olejów mineralnych oraz pestycydy 

zawierające substancje oznaczone jako wyraźnie toksyczne substancje organiczno-

chemiczne lub też substancje stanowiące potencjalne zagrożenie biologiczne. Powyższe 

obejmuje również wymagania określone w punkcie 3.4.4 
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Ponadto producenci rolni zobowiązani są do podjęcia środków uniemożliwiających 

jakiekolwiek pośrednie wprowadzenie do wody substancji ujętych w wykazie II Dyrektywy 

80/68/EWG. W związku z tym producenci rolni muszą dysponować takimi odpowiednimi 

instalacjami do składowania i przewożenia gnojowicy i innych odchodów pochodzących z 

rolniczej hodowli zwierząt oraz kiszonki, które eliminują ryzyko wydostania się lub 

przeciekania ich zawartości na zewnątrz. Ponadto należy przestrzegać przepisów prawa 

krajowego (np. konieczność posiadania urzędowych atestów wydawanych przez właściwe 

organy), o ile takie przepisy obowiązują.  

Usuwanie lub składowanie tego rodzaju substancji zawsze musi  odbywać się z 

zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.  

 

4.4.2 Używanie nawozów 

Dobra praktyka rolnicza” zawiera reguły dotyczące odpowiedzialnego kontaktu z wszelkiego 

rodzaju nawozami oraz odpowiedzialnego stosowania tych nawozów. Szczególną uwagę 

należy poświęcić nawozom o dużej zawartości azotu, gdyż właśnie takie nawozy mogą mieć 

negatywny wpływ na jakość wód gruntowych i powierzchniowych (obciążenie 

azotanem/amoniakiem) oraz przyczyniać się do emisji gazów cieplarnianych (NH4 i NO2). 

 

W związku z powyższym producenci zobowiązani są do stosowania procedur, które – przy 

uwzględnieniu właściwości typowych dla regionu i gatunku uprawy – ograniczają ryzyko 

wymywania azotanu. Dlatego też konieczne jest: 

 uwzględnianie okresowych zakazów stosowania nawozów, 

 zapewnienie, że nawożenie nie odbywa się na gruntach o dużym nachyleniu, 

 zapewnienie, że nawożenie nie odbywa się na terenie nasączonym wodą, zamarzniętym 

lub pokrytym warstwą śniegu, 

 sporządzenie bilansu substancji odżywczych, uwzględniającego dopływ substancji 

odżywczych w stosunku do ich odpływu (dopływ = każdy rodzaj  nawozów; odpływ 

substancji odżywczych = wszystko to, co zostaje zebrane, łącznie ze słomą i produktami 

ubocznymi) 

 zachowanie ostrożności podczas nawożenia na terenach zlewisk wodnych i cieków 

wodnych, np. całkowita rezygnacja z nawożenia lub ograniczenie nawożenia; 

 obliczenie i zapewnienie niezbędnych pojemności magazynowych oraz przygotowanie 

miejsc na składowanie gnojowicę;  

 składowanie nawozów mineralnych w odpowiednich magazynach (przykryte, suche, 

czyste); 
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 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód na skutek wycieków płynów 

zawierających gnojowicę lub ścieki pochodzące ze składowanego materiału roślinnego 

(np. kiszonki) (do wód gruntowych i powierzchniowych); 

 wdrożenie odpowiednich procedur nawożenia w odniesieniu do nawozów chemicznych i 

organicznych, pozwalających na ograniczenie wymywania azotanów do wód 

gruntowych, dostosowanych do ilości i jakości nawozu; 

 przechowywanie nawozów organicznych i mineralnych w odpowiednich obszarach lub 

pomieszczeniach magazynowych (z reguły pod przykryciem, w miejscu suchym i 

czystym). 

 

Wytwórca musi zapewnić, że on sam oraz wszystkie osoby, którym powierzono zadania 

związane z nawozami, posiadają niezbędną wiedzę (specjalistyczną).  

 

Wytwórca zobowiązany jest do stałego prowadzenia odpowiednich ewidencji dotyczących 

nawozów użytych w zależności od rodzaju plonu oraz dotyczących terminów nawożenia.  

 

4.4.3 Używanie osadów 

Zgodnie z artykułem 2 a) Dyrektywy 86/278/EWG co do zasady zabrania się używania 

osadów jako nawozów, chyba że przepisy prawa krajowego będąc w zgodzie z powyższą 

dyrektywą w sposób jednoznaczny dopuszczają i regulują kwestie dotyczące używania 

osadów.  

 

W przypadku dopuszczenia do używania osadów jako nawozów obowiązują te same 

wymagania związane z dokumentacją i weryfikacją jak w przypadku pozostałych nawozów. 

Ponadto konieczne jest udokumentowanie faktu posiadania oficjalnego zezwolenia na 

nawożenie osadami. 

 

4.4.4 Kontakt ze środkami ochrony roślin i ich stosowanie 

Zakazuje się kontaktu i stosowania środków ochrony roślin, jeżeli nie zostały dopuszczone 

do zastosowania dla danego gatunku rośliny lub uprawy. Zakaz ten uwzględnia również 

lokalne i czasowe zakazy ich stosowania np. na obszarach objętych regulacjami ochronnymi 

oraz w przypadku wystąpienia „sytuacji awaryjnych.” 

Stosując środki ochrony roślin wytwórcy zobowiązani są do przestrzegania wskazówek od 

producentów.  
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Producenci rolni zobowiązani są do prowadzenia ewidencji dotyczących środków ochrony 

roślin użytych dla danego rodzaju uprawy. Ewidencje zawierają dane dotyczące użytych 

ilości nawozów oraz terminów nawożenia. Ponadto konieczne jest jasne uzasadnienie 

przyczyn użycia danego środka ochrony roślin (choroba oraz nasilenie infekcji). 

 

Konieczne jest zapewnienie możliwości identyfikacji pochodzenia środka ochrony roślin 

(świadectwa dostawy, faktury itp.). 

 

Wytwórca zapewnia, że on sam i wszyscy jego pracownicy mający kontakt ze środkami 

ochrony roślin oraz pracownicy zajmujący się nawożeniem posiadają niezbędną wiedzę 

(specjalistyczną) dotyczącą wykonywanych przez nich poszczególnych działań. Każda 

osoba będąca w kontakcie ze środkami ochrony roślin musi być w posiadaniu odpowiednich 

środków ochrony osobistej.  

 

Wytwórca musi dysponować odpowiednim wyposażeniem (np. umożliwiającym dokładne 

dozowanie oraz równomierne rozdzielanie środków ochrony roślin), które zapewnia mu 

również bezpieczeństwo pracy. Zobowiązany jest do udokumentowania procedur 

dotyczących regularnych kontroli i kalibracji elementów techniki rozsiewu. 

 

Zabrania się nawożenia przy użyciu resztek nawozów pozostających w posiadaniu wytwórcy 

w przypadku, gdy upłynął okres ważności zezwolenia na nawożenie. Zarówno resztki 

nawozów, jak i opakowania po środkach ochrony roślin należy przekazać do odpowiedniego 

zakładu utylizacji  lub do producenta dysponującego uprawnieniami do utylizacji takich 

materiałów odpadowych.  

 

4.4.5 Zintegrowana ochrona roślin 

Kolejnym ważnym aspektem „dobrej praktyki rolniczej” jest „zintegrowana ochrona roślin.” 

Polega ona na zapewnieniu bezpiecznych produktów o wysokiej jakości przy równoczesnej 

redukcji nawożenia środkami ochrony roślin do niezbędnego minimum. Osiągnięcie tego 

celu możliwe jest przez zastosowanie działań prewencyjnych. Wymaga to jednak ciągłego 

monitorowania nasilenia określonych chorób lub szkodników przy uwzględnieniu obecnego 

stopnia wzrostu danych roślin.  

Wytwórcy zobowiązani są do posiadania dokumentacji poświadczającej ich działania i do 

dokonywania oceny swoich procesów produkcyjnych w rozumieniu zasad zintegrowanej 

ochrony roślin.  
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4.4.6 Zapobieganie erozji gleby 

Wytwórcy zobowiązani są do ochrony swoich gruntów przed erozją gleby, stosując w tym 

celu odpowiedzenie działania. W ramach „dobrej praktyki rolniczej” mają oni do dyspozycji 

całą gamę różnych środków, takich jak np. określone technologie uprawy roli lub stosowanie 

odpowiednich płodozmianów.  

Wyzwaniem dla nich jest utrzymanie naturalnej struktury gleby przy równoczesnej redukcji 

zagrożenia erozją spowodowaną działaniem wiatru lub wody przez skrócenie okresów, w 

których ziemia (w sposób wymuszony) pozostaje nieuprawiana. Identyfikacji i szczególnej 

obserwacji wymagają grunty o szczególnie wysokim zagrożeniu erozją. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na gleby bardzo piaszczyste oraz na grunty położone na zboczach.  

 

4.4.7 Utrzymanie substancji organicznej i struktury gleby 

Podejmując odpowiednie działania w zakresie uprawy roli należy dążyć do zachowania 

organicznych elementów gleby, lub też doprowadzić do ich odbudowania w sytuacji, gdy 

wyjałowienie gleby stało się już  faktem. Jeżeli w celu utrzymania lub odbudowy substancji 

organicznej w glebie zostaną użyte nawozy organiczne, jest rzeczą oczywistą, że ich użycie 

nastąpi z uwzględnieniem wymagań fizjologicznych i odżywczych. 

 

Wytwórcy muszą utrzymywać swoją ziemię w dobrym stanie rolnym i ekologicznym, a 

ponadto zobowiązani są zapewnić, że żaden istotny regres ani też żadna zmiana sposobu 

użytkowania trwałych użytków zielonych nie będzie mieć miejsca. Mowa tutaj jest przede 

wszystkim o niszczeniu naturalnych przestrzeni życiowych w wyniku budowy osiedli lub 

instytucji korzystających z dużych powierzchni, jak i również skracanie wegetacji na rolnych 

gruntach użytkowych, na których zbyt długa wegetacja jest zjawiskiem niepożądanym. W 

zależności od istniejących możliwości na wytwórcy spoczywa zadanie polegające na 

zachowaniu lub odtworzeniu typowych cech krajobrazu (np. żywopłoty, stawy, naturalne 

cieki rowy, szpalery drzew, grupy drzew lub pojedyncze drzewa, itp.). Ponadto musi on 

przestrzegać wymogów dotyczących obsady zwierząt lub odpowiednich systemów. 

 

4.4.8 Ochrona wód i gospodarka wodna 

Niezależnie od wymagań określonych w punkcie 4.4.1 zachodzi konieczność ochrony i 

zagospodarowania istniejących zasobów wodnych. Co do zasady wodę należy chronić 

przed każdym rodzajem zanieczyszczenia. Ponadto należy dbać o jej naturalne zasoby tak, 
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żeby zapewnić nieograniczony dostęp do wody ludziom, zwierzętom i roślinom (według 

podanej tutaj kolejności) zgodnie z ich potrzebami. 

W bezpośrednim sąsiedztwie naturalnych cieków, gdzie uprawa pól oraz działania związane 

z nawożeniem i ochroną roślin są mniej intensywne,  należy stworzyć swoistą strefę 

buforową. 

W razie konieczności nawadniania gruntów należy wykazać fakt posiadania stosownego 

zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji. Ponadto należy udokumentować 

fakt realizowania nałożonych nakazów. Istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji w 

zakresie zużycia wody oraz okresów nawadniania gruntów. 

 

4.4.9 Odpowiedzialność społeczna 

Zrównoważone wytwarzanie biomasy lub biopłynów/biopaliw to również świadomość 

swoistej odpowiedzialności społecznej ze strony podmiotów gospodarczych. Wszystkie 

kraje, z których pochodzi biomasa, muszą przyjąć i wypełniać co najmniej minimalne 

wymagania ustalone i ratyfikowane w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy 

(International Labour Organisation, ILO).  

W związku z wytwarzaniem zrównoważonej biomasy konieczne jest przestrzeganie 

następujących konwencji: 

 

 
Wolność związkowa 
i negocjacje zbiorowe 

87 – Konwencja dotycząca wolności związkowej  
i ochrony praw związkowych z 1948 roku 
 

98 – Konwencja dotycząca stosowania zasad prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych z 1949 roku 
 

 
Zniesienie pracy przymusowej 
oraz pracy w niewoli za długi 

29 – Konwencja dotycząca pracy przymusowej  
z 1930 roku 
 

105 – Konwencja o zniesieniu pracy przymusowej  
z 1957 roku 
 

 
Eliminacja dyskryminacji 
przy zatrudnieniu oraz w zawodzie 

100 – Konwencja dotycząca jednakowego 
wynagrodzenia dla pracujących z 1951 roku 
 

111 – Konwencja dotycząca dyskryminacji w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania zawodu z 1958 roku 
 

 
Zniesienie pracy dzieci 

138 – Konwencja dotycząca najniższego wieku 
dopuszczenia do zatrudnienia z 1973 roku 
 

182 – Konwencja dotycząca zakazu i 
natychmiastowego działania na rzecz eliminowania 
najgorszych form pracy dzieci z 1999 roku 
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Lista państw, które ratyfikowały konwencje ILO, znajduje się na stronie 

http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm. 

 

4.5 Dzień referencyjny 

W przypadku przekształcenia gruntu 1 stycznia 2008 roku lub w terminie późniejszym 

podczas procesu przekształcenia i użytkowania tego gruntu należy wypełnić wymagania 

dotyczące produkcji zrównoważonej biomasy (4.1 do 4.3). 

 

4.6 Wymagania dotyczące dokumentacji  

System REDcert nakazuje, żeby wszystkie podmioty gospodarcze dysponowały systemem 

zarządzania dokumentacją, który podlegałby weryfikacji w ramach audytu. Prawidłowa 

dokumentacja jest niezbędna do przestrzegania przepisów prawa dotyczących biopaliw 

ciekłych i biopłynów. Niezależnie od wytycznych ustawowych odnoszących się do okresu 

przechowywana wszystkie dokumenty zewidencjonowane w systemie zarządzania 

dokumentacją należy przechowywać w archiwum przez okres nie krótszy niż pięć lat. 

 

4.7 Zgodność z kryteriami wymagań Dyrektywy 2009/28/EC 

4.7.1 Dokumentacja dla przedsiębiorstw rolnych 

Przedsiębiorstwa rolne są zobowiązane do przestrzegania wymagań zaakceptowanego 

systemu REDcert oraz przedstawienia dowodu zgodności w ramach certyfikacji – jako 

indywidualne przedsiębiorstwo rolne lub część grupy takich przedsiębiorstw. Musi ono 

zapewnić możliwość identyfikacji wytarzanej zrównoważonej biomasy i potrafić to 

zweryfikować na podstawie odpowiednich dokumentów (np. faktury, umowy itp.). Ponadto 

przedsiębiorstwo rolne musi zapewnić dostęp do takiej dokumentacji i przechowywać je 

przez okres nie krótszy niż pięć lat, chyba że obowiązują inne regulacje prawne 

wyznaczające okres przechowywania dokumentacji. 

Przedsiębiorstwa rolne muszą udowodnić nabywcy pierwotnemu, że dostarczona biomasa 

została wytworzona w sposób zrównoważony przy zachowaniu ustawowych kryteriów 

wymagań. Potwierdzeniem, że uprawiana i dostarczana biomasa spełnia wymagania 

określone w Dyrektywie 2009/28/WE, jest podpisanie przez wytwórcę surowca 

przeznaczonego na biomasę (przez rolnika) oświadczenia własnego i przekazanie go 

nabywcy pierwotnemu.  

http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm
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Odpowiednia dokumentacja potwierdzająca fakt wypełnienia poszczególnych kryteriów 

wymagań musi albo znajdować się u nabywcy pierwotnego, albo też przedsiębiorstwo rolne 

musi mieć możliwość jej okazania.  

Dokumentacja dotycząca miejsca uprawy biomasy musi znajdować się w przedsiębiorstwie 

rolnym i być zawsze dostępna w celu przeprowadzenia kontroli neutralnej – niezależnie od 

aktualnie toczącej się procedury certyfikacyjnej nabywcy pierwotnego. 

Ponadto w oświadczeniu własnym przedsiębiorstwo potwierdza i akceptuje, że w ramach 

kontroli nabywcy pierwotnego, do którego dostarcza zrównoważoną biomasę, jego system 

certyfikacji lub jednostka certyfikująca będą mogły przeprowadzić kontrole. W przypadku 

pozytywnego wyniku kontroli przedsiębiorstwo otrzyma zaświadczenie kontrolne (w ramach 

kontroli neutralnej przedsiębiorstw rolnych). 

 

Ważne oświadczenie własne (kopia lub oryginał) musi znajdować się w przedsiębiorstwie 

rolnym. Jest ono ważne wyłącznie w roku zbiorów biomasy. 

Aktualny wzór takiego oświadczenia jest ogólnie dostępny i można go pobrać ze 

strony internetowej REDcert. 

 

Uwaga: 

 

Ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby w momencie uprawy i zbioru biomasy doszło do 

jednoznacznego przyporządkowania obszaru biomasy do odpowiedniej produkcji, która 

ostatecznie wykorzystywana jest do wytworzenia biomasy stosownie do Dyrektywy 

2009/28/WE (podjęcie decyzji dotyczącej wykorzystania biomasy jako żywności lub 

paszy dla zwierząt, lub też do celów energetycznych spoczywa na sprzedawcy lub 

przetwórcy), przedsiębiorstwo rolne powinno wskazać wszystkie grunty, których produkcja 

co do zasady nadaje się do późniejszego wytwarzania biomasy. Tym samym zapewnia się, 

że biomasa przetwarzana w późniejszych etapach produkcyjnych faktycznie pochodzi z 

gruntów spełniających wymagania określone w Dyrektywie 2009/28/WE. Ponadto 

przedsiębiorstwo rolne ma pewność, że – jeżeli sytuacja rynkowa na to pozwoli – sprzeda 

całą swoją produkcję biomasy jako produkcję zgodną z dyrektywą 2009/28/WE. 

 

4.7.2 Weryfikacja statusu gruntu 

W większości przypadków wymaga się przedstawienia kilku dokumentów i dowodów w celu 

dokonania weryfikacji gruntu oraz zagwarantowania, że przeprowadzenie wnikliwej kontroli 

jest właściwe. 

 



REDcert - Zasady systemowe dotyczące wytwarzania biomasy, 
biopłynów i biopaliw 

 

 

Obowiązuje od: 01.09.2017 wersja UE 05 strona 27 z 49 
@REDcert 

4.7.2.1 Miejsce uprawy biomasy 

Zachodzi konieczność sporządzenia szczegółowej dokumentacji odnoszącej się do miejsca 

uprawy biomasy. Potwierdzeniem może być ciąg poligonowy lub porównywalna 

dokumentacja gruntu dotycząca zwartych terenów rolnych, działek gruntowych lub pól w 

płodozmianie. 

4.7.2.2 Ciąg poligonowy 

Ciąg poligonowy musi być podawany we współrzędnych geograficznych z dokładnością do 

20 metrów dla każdego pojedynczego punktu. W związku ze sporządzeniem ciągu 

poligonowego zbliżenie się do rzeczywistego przebiegu obszaru ze względów praktycznych 

możliwe jest  dzięki wielokątowi (w najprostszym przypadku dzięki trójkątowi). Punkty 

początkowe i końcowe prostych należących do wielokąta spełniają powyższe wymagania 

dokładnościowe, przewidziane dla punktów jednostkowych. Aproksymacja wielokątowa 

może odbyć się przy względnie małej ilości punktów pod warunkiem, że ustalona w ten 

sposób powierzchnia pola nie odbiega od urzędowo ustalonej powierzchni pola o więcej niż 

10%. Potwierdzenie powierzchni urzędowej możliwe jest w drodze przedłożenia wniosku o 

premię powierzchniową, wpisów do rejestru gruntów lub innych podobnych dokumentów. 

Jeżeli współrzędne geograficzne poszczególnych punktów nie występują w formie 

tabelarycznej, to w takim przypadku ich identyfikacja będzie możliwa na podstawie takich 

narzędzi jak np. Google Earth w ten sposób, że poszczególne punkty zostaną „odręcznie” 

naniesione na poszczególne pozycje jako wyznaczniki miejsca (wyraziste jednoznaczne 

punkty oznaczające granice działki gruntowej), a wyniki (współrzędne geograficzne) zostaną 

odczytane i udokumentowane. 

Inną opcją zastosowania ciągu poligonowego może być w dużym uproszczeniu całkowita 

powierzchnia przedsiębiorstwa, która jest wykorzystywana pod uprawę i ujęta w jednym 

ciągu poligonowym, o ile nie występują na niej obszary częściowe, na których zgodnie z 

Dyrektywą 2009/28/WE nie ma możliwości uprawy biomasy. 

4.7.2.3 Zwarte tereny rolne, działki gruntowe, pola w płodozmianie     

Jeżeli rolnik jest już w posiadaniu dokumentacji gruntu dotyczącej zwartych terenów rolnych, 

działek gruntowych lub pól w płodozmianie,  które można porównać z ciągiem poligonowym i 

które umożliwiają identyfikację dokładnego położenia gruntu, to również takie dokumenty 

mogą posłużyć za dokumentację miejsca uprawy biomasy. 
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4.7.2.4 Grunty rolne przed 01 stycznia 2008 roku 

Biomasa pochodzi z gruntów rolnych, które już przed 01 stycznia 2008 roku były gruntami 

rolnymi. Wymienioną tutaj dokumentację można wykorzystać do udowodnienia, że dany 

grunt już przed dniem referencyjnym był użytkowany w celach rolniczych: 

 dokumenty urzędowe dotyczące stanu gruntu na dzień referencyjny lub w momencie 

przekształcenia 

 zaświadczenie powołanego niezależnego rzeczoznawcy lub eksperta 

 analizy oraz interpretacje danych teledetekcyjnych i materiału kartograficznego, 

 mapy regionalne i lokalne (np. mapy uprawy ziemi, mapy wykorzystania ziemi, mapy 

hydrologiczne, mapy wegetacyjne, wyciągi z rejestru) 

 dane teledetekcyjne 

 międzynarodowe mapy i dane 

 dowodem może być także wniosek o płatności bezpośrednie zgodnie z 

Rozporządzeniem (WE) nr 1307/2013 lub o środki przeznaczone na dany grunt lub 

decyzja o przyznaniu takich płatności. 

 

Uwaga: 

REDcert zaleca udokumentowanie statusu gruntu od dnia referencyjnego już w umowach 

zakupu, leasingu lub zarządzania poprzez odwoływanie się do dokumentów odpowiednich 

dla celów weryfikacji (patrz wyżej). Określenie statusu umownego nie stanowi 

wystarczającego dowodu. 

4.7.2.5 Grunty na obszarach chronionych  

Pewną odmienność stanowi uprawa i zbiór biomasy z gruntów znajdujących się na 

obszarach chronionych, gdzie zezwolono na prowadzenie działalności mającej na celu 

zagospodarowanie tych gruntów. Obowiązkiem rolnika jest sporządzenie dokumentacji 

potwierdzającej, czy proces zagospodarowania obejmuje grunty służące do celów ochrony 

przyrody, oraz czy podczas uprawy i zbioru biomasy przestrzegane są zalecenia i nakazy 

dotyczące ochrony przyrody.  

Potwierdzeniem przestrzegania nakazów związanych z ochroną przyrody mogą być 

następujące działania: 

 przeprowadzona przez jednostkę certyfikującą kontrola przestrzegania nakazów 

związanych z ochroną przyrody,  

lub  
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 przedłożenie stosownego dokumentu dotyczącego obszarów chronionych, wydanego 

przez właściwy organ d.s. ochrony przyrody,  

lub 

 potwierdzenie o tej samej treści, wydane przez właściwy organ w ramach kontroli 

 przedsiębiorstwo rolne powołując się na dany organ musi być w stanie wskazać 

właściwą osobę do kontaktów oraz podać jej numer telefonu. 

4.7.2.6 Torfowiska 

Gleby torfowe, które przed dniem referencyjnym były użytkowane jako grunty uprawne, 

mogą być wykorzystywane do uprawy biomasy pod warunkiem udokumentowania, że 

uprawa i zbiór tego surowca nie wymaga osuszania obszarów, które wcześniej nie były 

osuszane.  

 

4.7.3 Przekształcenie po 01 stycznia 2008 roku 

Wymienione poniżej poświadczenia i dokumenty zostaną zaakceptowane jako dowody 

poświadczające fakt niepodlegania przekształconych obszarów wymaganiom dotyczącym 

wytwarzania zrównoważonej biomasy:  

 plany użytkowania gruntu, materiał geograficzny, dokumenty urzędowe i 

porównywalne dokumenty dotyczące gruntów referencyjnych po styczniu 2008 roku, 

ale przed przekształceniem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację gruntów 

referencyjnych, 

 zaświadczenia wystawione przez powołanych niezależnych rzeczoznawców lub 

ekspertów w odniesieniu do gruntów referencyjnych po styczniu 2008 roku, ale przed 

przekształceniem, 

 zdjęcia satelitarne o wystarczająco wysokiej rozdzielczości pokazujące grunty 

referencyjne po styczniu 2007 roku i umożliwiające jednoznaczną identyfikację 

gruntów referencyjnych. 

 

4.7.4 Cross Compliance 

Przedsiębiorca rolny, który będąc beneficjentem płatności bezpośrednich podlega zasadzie 

cross compliance, automatycznie spełnia wymagania dotyczące zagospodarowania rolnego 

(Art. 17  Dyrektywy 2009/28/WE). 

Dowodem może być wniosek o płatności bezpośrednie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 

1307/2013 lub o środki przeznaczone na dany grunt lub decyzja o przyznaniu takich 

płatności. Patrz także pkt 4.4. 
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5 Wymagania dotyczące biopaliw/biopłynów wytwarzanych z 

odpadów i pozostałości 

W art. 3(1) Dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 2008/98/WE (WFD) zostało 

zdefiniowane pojęcie odpadów.4 Zgodnie z tą definicją, odpady należy rozumieć jako 

„wszelkie substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć 

lub do których pozbycia został zobowiązany”. Surowce lub substancje, które zostały celowo 

zmienione lub skażone w celu spełnienia warunków definicji, nie są objęte jej zakresem. 

Oznacza to, że substancje, które zostały celowo wytworzone lub zmienione w celu 

zakwalifikowania ich do odpadów (np. poprzez dodanie materiałów odpadowych do 

substancji, które same odpadami nie były) nie są odpadami.5 

Surowce lub substancje, które zostały celowo zmienione lub skażone w celu 

zakwalifikowania ich do odpadów (np. poprzez dodanie materiałów odpadowych do 

substancji, które same odpadami nie były) nie powinny być uznawane za odpady. 

Do pozostałości substancji/resztek można zaliczyć: 

 pozostałości pochodzące z rolnictwa, akwakultury, rybołówstwa i leśnictwa 

 pozostałości pochodzące z przetwarzania 

Pozostałości pochodzące z rolnictwa, akwakultury, rybołówstwa i leśnictwa oznaczają 

pozostałości bezpośrednio wytworzone przez rolnictwo, akwakulturę, rybołówstwo i 

leśnictwo. Nie obejmują one pozostałości pochodzących z powiązanych przemysłów lub 

powiązanego przetwarzania.6 

Pozostałości pochodzące z przetwarzania to substancje, które nie są produktami końcowymi, 

stanowiącymi właściwy, bezpośredni cel procesu produkcji. Nie stanowią pierwotnego celu 

produkcji, a proces produkcji nie został celowo dostosowany do ich wytwarzania. 

Przykładami pozostałości są m. in. surowa gliceryna, smoła oleju talowego czy też obornik.7 

Dalsze informacje dotyczące substancji niestanowiących podstawowego celu procesu 

produkcyjnego można znaleźć w Komunikacie Komisji COM (2007) 59. Załącznik II 

                                                           
4
 Art. 2(p) Dyrektywy 2009/28/WE (RED) zmienionej przez Dyrektywę 2015/1513 

5
 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) 

6
 Art. 2(v) Dyrektywy 2009/28/WE (RED) zmienionej przez Dyrektywę 2015/1513 

7
 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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niniejszego Komunikatu (COM(2007) 59) zawiera schemat decyzyjny pomagający 

dokonywać rozróżnienia pomiędzy odpadami a produktami ubocznymi (pozostałościami).8 

5.1 Zakres stosowania 

Niniejszy punkt wyjaśnia wymagania dotyczące kryteriów i dokumentacji oraz opisuje proces 

weryfikacji dla odpadów i pozostałości. 

Wymagania systemowe mają zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych w 

dziedzinie odpadów i pozostałości, niezależnie od rodzaju uznania. Wyżej wymienione 

podmioty gospodarcze to: 

 wytwórcy odpadów (przedsiębiorstwa dostarczające odpady lub pozostałości do 

punktów zbiórki, zakładów przetwarzania odpadów) 

 punkty zbiórki, w których odpady i pozostałości są włączane do łańcucha 

przetwórczego 

 wszelkiego rodzaju zakłady konwersji 

 dostawcy biomasy (odpady i pozostałości oraz biopaliwa i biopłyny) 

Zakłady przyjmujące odpady lub pozostałości od firm dostawczych lub prywatnych 

gospodarstw domowych po raz pierwszy są nazywane punktami zbiórki. Są to zakłady 

skupujące/dokonujące obróbki i przetwórcze. Składy recyklingu również klasyfikuje się jako 

podmioty skupujące/nabywców pierwotnych, jeżeli biomasa tam przyjmowana jest 

przeznaczona do ponownej sprzedaży. Zakłady przetwarzające odpady i pozostałości 

wyłącznie za pomocą metod mechanicznych (sedymentacja, filtracja) są uznawane za 

nabywców pierwotnych/ podmioty skupujące, a nie zakłady konwersji, o ile materiał 

wejściowy i materiał poddany mechanicznemu przetworzeniu jest klasyfikowany i zgłaszany 

za pomocą tego samego kodu odpadów (zgodnie z krajowymi przepisami). Pojęcia „punkt 

zbiórki” i „nabywca pierwotny” używane w innych dokumentach i listach kontrolnych REDcert 

są synonimami. 

Zakłady przetwarzające biomasę powstałą z odpadów i pozostałości o wymaganej jakości do 

wykorzystania jako paliwo lub płynną biomasę w celu produkcji elektryczności to (ostatnie) 

jednostki łącznikowe. 

Punkty zbiórki, jednostki łącznikowe oraz dostawcy, którzy są zlokalizowani przed i za 

wymienionymi wyżej jednostkami łącznikowymi, a także są zarejestrowane w systemie 

REDcert, muszą być poddawane kontroli i uzyskiwać certyfikację. 

 

                                                           
8
 KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie: Komunikat wyjaśniający 

dotyczący odpadów i produktów ubocznych z dnia 21.02.2007 (COM(2007) 59) 



REDcert - Zasady systemowe dotyczące wytwarzania biomasy, 
biopłynów i biopaliw 

 

 

Obowiązuje od: 01.09.2017 wersja UE 05 strona 32 z 49 
@REDcert 

5.2 Zaakceptowanie systemów certyfikacji dla odpadów i 

pozostałości 

Aby importować odpady i pozostałości lub biopaliwa/biopłyny z nich wyprodukowane, 

REDcert wyraźnie zastrzega sobie prawo do akceptowania innych systemów certyfikacji w 

zakresie, w jakim przynajmniej spełniają one te same dodatkowe wymagania określone 

przez REDcert. Zaakceptowane systemy zostaną opublikowane przez REDcert w 

newsletterze i na stronie internetowej. 

5.3 Wymogi dotyczące identyfikowalności i dokumentacji 

Zakłady dostarczające odpady lub pozostałości do zakładów zbiórki/obróbki lub 

przetwarzania muszą potwierdzić odbiorcy, że dostarczone odpady lub pozostałości 

stanowią jedynie biomasę, zgodnie z definicją w Dyrektywie 2009/28/WE. W tym celu należy 

wypełnić formularz REDcert „Oświadczenie własne dotyczące dostawy odpadów i 

pozostałości dla celów produkcji biopaliwa” i przekazać go odbiorcy. Jest ono dostępne na 

stronie REDcert www.redcert.org. Można korzystać z formularza w przypadku każdej 

pojedynczej partii lub dla wszystkich partii zapisanych w umowach lub kontraktach. Jeżeli 

oświadczenie własne jest wykorzystywane przy wszystkich dostawach zapisanych w 

umowach lub kontraktach, należy w nim wskazać numer kontraktu bądź umowy. Możliwe jest 

również wprowadzenie takiego samego sformułowania jak tekst w umowie zawartej 

pomiędzy podmiotem skupującym a producentem odpadów. Oświadczenie własne jako takie 

lub jako część kontraktu jest ważne maksymalnie przez rok, począwszy od daty wydania. 

 

W odniesieniu do odpadów i pozostałości identyfikowalność biomasy musi być 

zagwarantowana za pomocą systemu bilansu masy. Ogólne wymogi dotyczące systemu 

bilansu masy zgodnego z systemem są szczegółowo opisane w dokumencie REDcert 

"Zasady systemowe dotyczące bilansu masy”. 

 

System REDcert nakazuje, żeby wszystkie podmioty gospodarcze dysponowały systemem 

zarządzania dokumentacją, który podlegałby weryfikacji w ramach audytu. Prawidłowa 

dokumentacja jest niezbędna do przestrzegania przepisów prawa dotyczących 

zrównoważonych biopaliw  i biopłynów. Niezależnie od wytycznych ustawowych 

odnoszących się do okresu przechowywana wszystkie dokumenty zewidencjonowane w 

systemie zarządzania dokumentacją należy przechowywać w archiwum przez okres nie 

krótszy niż pięć lat. 

http://www.redcert.org/
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Zakłady, w których odpady i pozostałości są przetwarzane wyłącznie za pomocą metod 

mechanicznych muszą dokumentować zmiany w ilościach (stosunek materiału 

wejściowego/wyjściowego). Obowiązkiem audytora jest sprowadzenie i zweryfikowanie tego 

faktu w trakcie kontroli. 

5.4 Inne wymagania związane z dokumentacją dotyczącą 

określonego stadium postepowania 

Wymagania dotyczące identyfikowalności i dokumentacji opisane powyżej mają 

zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych w dziedzinie odpadów i 

pozostałości. Inne szczególne wymagania systemowe REDcert odnoszące się do punktów 

zbiórek, (ostatnich) jednostek łącznikowych i dostawców zostaną przedstawione w dalszej 

części dokumentu. 

 

5.4.1 Punkty zbiórki 

Punkty zbiórki dla odpadów i pozostałości muszą dokumentować następujące fakty w 

związku z towarami przychodzącymi: 

 nazwy wszystkich przedsiębiorstw otrzymujących odpady lub pozostałości 

 potwierdzenie, że dostarczone odpady lub pozostałości stanowią wyłącznie biomasę 

odpowiadającą definicji z Dyrektywy 2009/28/WE (oświadczenie własne) 

 dokumenty przewozowe dla każdej zewidencjonowanej ilości odpadów lub 

pozostałości (np. świadectwo dostawy) 

 Jeżeli poniższych informacji nie ma w dokumentach przewozowych, dla każdej partii 

należy udokumentować: 

- Rodzaj dostarczonych odpadów lub pozostałości, kod odpadów zgodnie z 

ordynacją o bioodpadach, jeżeli ma zastosowanie, oraz określenie 

odpowiedniej kategorii zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 lub 

1069/2009 w przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

- Datę przyjęcia odpadów lub pozostałości 

- Ilość odpadów lub pozostałości 

- W razie konieczności emisje gazów cieplarnianych (w tym emisje podczas 

wydobywania paliw kopalnych (w stosownych przypadkach) jako wartość 

absolutna w odniesieniu do suchej masy (dla celów obliczeń indywidulanych 

lub na żądanie odbiorcy biomasy) LUB wskazanie, czy należy zastosować 

wartości częściowe lub standardowe do zrównoważonej biomasy 

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

odpowiedniej jednostce podlegają rejestracji/przekazywania 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 (patrz „Zasady 

systemowe dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych”). 

Należy udostępnić umowy zakupu lub podobne dokumenty, jak również dokumenty zawarte 

z osobami trzecimi zlecającymi kontakt z odpadami lub pozostałościami dla celów kontroli 

przeprowadzanej przez właściwy organ certyfikacyjny. 

 

5.4.2 Odbiór z prywatnych gospodarstw domowych 

Nie wymaga się od punktu zbiórki składania oświadczenia własnego dla odpadów i 

pozostałości pochodzących z prywatnych gospodarstw domowych. Tego rodzaju odpady i 

pozostałości nadal mogą podlegać zakresowi certyfikacji zgodnie z dyrektywą 2009/28 /WE.  

Przy skupowaniu tłuszczów i olejów spożywczych, punkt zbiórki musi zagwarantować, że ich 

usunięcie odbywa się pod nadzorem, np. są wlewane do zamkniętych zbiorników w 

zakładzie podmiotu skupującego. 

Ponadto punkt zbiórki jest zobowiązany do prowadzania ewidencji dotyczącej ilości 

tłuszczów i olejów spożywczych odebranych z prywatnych gospodarstw domowych. Musi 

ona wyraźnie wykazywać, jakie ilości zostały przyjęte w określonym okresie skupu. Okres 

skupu może zostać określony przez punkt zbiórki do maksymalnie 1 miesiąca - należy to 

odpowiednio udokumentować. Ewidencja musi być prowadzona w taki sposób, aby 

dokumentacja jasno określała ilości olejów i tłuszczów spożywczych odebranych w tym 

samym okresie przez wytwórców odpadów. 

 

5.4.3 Wymagania dotyczące (ostatnich) jednostek łącznikowych 

Stosuje się wymagania dotyczące (ostatnich) jednostek łącznikowych opisanych w 

niniejszym dokumencie (patrz pkt 8 „Jednostka łącznikowa/ostatnia jednostka łącznikowa”). 

Pojęcia „zrównoważona biomasa” oraz „odpady i odpady resztkowe” są stosowane 

zamiennie. 

Ponadto należy sporządzić osobne certyfikaty zrównoważonego rozwoju dla biopaliw 

wytwarzanych z odpadów i pozostałości. 
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5.4.4 Wymagania dotyczące dostawców 

Wymagania dotyczące dostawców zostały opisane w niniejszym dokumencie w pkt 7 pt. 

„Dostawcy”. Pojęcia „zrównoważona biomasa” oraz „odpady i odpady resztkowe” są 

stosowane zamiennie. 

5.5 Kontrole i certyfikacja 

Punkty zbiórki, jednostki łącznikowe i dostawcy działający przed i za wyżej wymienionymi 

jednostkami łącznikowymi i którzy są zarejestrowani w systemie REDcert podlegają 

kontrolom i certyfikacji. System kontroli został opisany w „Zasadach systemowych 

dotyczących kontroli neutralnej”. 

5.6 Wyjątki dla punktów przeładunkowych 

Punty przeładunkowe (i ich wykorzystanie) nie są uważane za przedsiębiorstwa podlegające 

kontrolom wyrywkowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie 

„Zasady systemowe dotyczące kontroli neutralnej”. 
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6 Nabywcy pierwotni 

6.1 Wymagania ogólne 

Nabywcy pierwotni muszą udokumentować fakt przyjęcia na siebie zobowiązania 

polegającego na tym, że podczas przetwarzania biomasy (np. podczas jej składowania, 

przygotowywania, mieszania) w zakresie zastosowania Dyrektywy 2009/28/WE będą 

wypełniać wymagania systemu certyfikacji REDcert.  

 

Takim potwierdzeniem może być przykładowo certyfikat (ważny przez okres 12 

miesięcy) lub umowa z REDcert.  

 

Ponadto nabywcy pierwotni muszą zagwarantować, że wszystkie ich przedsiębiorstwa 

bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w produkcję lub dostawę biomasy, niebędące 

przy tym jednostką łącznikową, podczas produkcji biomasy są przynajmniej zobowiązani do 

wypełniania wymagań systemu certyfikacji REDcert oraz że faktycznie wypełniają te 

wymagania. 

 

Za dowód służą nabywcy pierwotnemu oświadczenia własne, które zostały wypełnione  

i podpisane przez przedsiębiorstwa rolne.  

 

6.2 Wymagania dotyczące dokumentacji 

Gwarancję możliwości identyfikacji biomasy zapewnia system bilansu masy.  

W związku z powyższym prowadzenie stosownej ewidencji jest obligatoryjne na każdym 

etapie produkcji i dostawy. System należy stosować w taki sposób, żeby na każdym etapie 

możliwa była identyfikacja ilości biomasy wyprodukowanej zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. Ewidencja zawsze musi zapewniać możliwość jednoznacznego 

przyporządkowania biomasy i dokumentacji.  

System REDcert nakazuje, żeby wszystkie podmioty gospodarcze dysponowały systemem 

zarządzania dokumentacją, który podlegałby weryfikacji w ramach kontroli. Prawidłowa 

dokumentacja jest niezbędna do przestrzegania przepisów prawa dotyczących 

zrównoważonych biopaliw ciekłych i biopłynów.  
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Niezależnie od wytycznych ustawowych dotyczących okresu przechowywania wszystkie 

dokumenty zewidencjonowane w systemie zarządzania dokumentacją należy przechowywać 

w archiwum przez okres nie krótszy niż pięć lat. 

 

6.2.1 Przyjęcie zrównoważonej biomasy 

Nabywca pierwotny zobowiązany jest do udokumentowania: 

 nazwy i liczby wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się uprawą biomasy – w tym 

celu prowadzona jest lista, przekazywana właściwej jednostce certyfikującej na jej 

wezwanie w celu ustalenia kontroli wyrywkowej 

 dla każdej dostawy zrównoważonego surowca faktu wypełnienia przez te 

przedsiębiorstwa wymagań określonych w artykule 17 Dyrektywy 2009/28/WE 

(potwierdzeniem jest corocznie składane oświadczenie własne przedsiębiorstwa 

rolnego)  

 czy przedsiębiorstwo zajmujące się uprawą biomasy podlega kontrolom stosownie do 

rozporządzenia (WE) 1307/2013 (cross compliance) 

 miejsce uprawy biomasy jako ciąg poligonowy we współrzędnych geograficznych  

z dokładnością do 20 metrów dla każdego pojedynczego punktu (nie jest wymagane, 

jeżeli wytwórca potwierdzi w oświadczeniu własnym fakt posiadania odpowiednich 

dowodów) 

 kraj pochodzenia surowca  

 dokumenty dostawy dla każdej ilości zrównoważonej biomasy (np. świadectwo 

dostawy lub dowód ważenia)  

 każda partia biomasy musi być wyraźnie i jednoznacznie oznakowana (np. 

niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym) 

 jeżeli nie podano w dokumentach dostawy, to w przypadku każdej nabytej ilości biomasy 

spełniającej wymogi określone w rozporządzeniu należy podać: 

 rodzaj przyjętej zrównoważonej biomasy, 

 nazwę i kod (dla odpadów i pozostałości), a także, w stosownych przypadkach, 

kategorię tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, itp. 

 datę przyjęcia zrównoważonej biomasy, 

 ilość zrównoważonej biomasy [w tonach], 

 emisję gazów cieplarnianych w wartościach absolutnych w gramach ekwiwalentu 

dwutlenku węgla na kilogram suchej masy zrównoważonej biomasy dla każdego 

poszczególnego elementu lub 



REDcert - Zasady systemowe dotyczące wytwarzania biomasy, 
biopłynów i biopaliw 

 

 

Obowiązuje od: 01.09.2017 wersja UE 05 strona 38 z 49 
@REDcert 

 wskazanie (szczegółowych) wartości standardowych, np. „Zastosowano 

(szczegółowe) wartości standardowe” lub podobnie lub 

 wartości NUTS2 w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilogram suchej masy 

zrównoważonej biomasy 

  kwestia tego, czy w danym przypadku niezbędne jest zastosowanie 

indywidualnych wyliczeń emisji gazów cieplarnianych, czy też zastosowanie 

mają wartości standardowe lub wartości NUTS2, ustala się w oparciu o dane 

zawarte w oświadczeniu własnym. 

 

 umowę sprzedaży zawartą pomiędzy przedsiębiorstwem rolnym a nabywcą pierwotnym 

lub inne typowe dla branży dokumenty mające charakter umowy sprzedaży 

 umowy zawarte z osobami trzecimi, którym zlecono kontakt ze zrównoważoną biomasą 

(np. z podwykonawcami, brokerami, administratorami magazynów towarowych) 

 nazwisko osoby weryfikującej poprawność danych przekazanych i udokumentowanych 

przez wcześniejsze przedsiębiorstwo lub zakład w momencie przyjmowania 

zrównoważonej biomasy do przedsiębiorstwa, 

 nazwisko osoby, która dokonała przyjęcia danej ilości zrównoważonej biomasy.  

 

6.2.2 Dokumentacja wewnątrzzakładowa 

W odniesieniu do procesów wewnątrzzakładowych nabywca pierwotny dodatkowo 

zobowiązany jest do ewidencjonowania następujących danych i archiwizowania ich w 

systemie zarządzania dokumentacją: 

 ilość zrównoważonej biomasy wprowadzonej do procesu 

  każda partia biomasy musi być wyraźnie i jednoznacznie oznakowana (np. 

niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym)  

 nazwa i kod (dla odpadów i pozostałości), a także, w stosownych przypadkach, 

kategoria tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, itp. 

 kraj pochodzenia surowca 

 rodzaj procesu wewnątrzzakładowego (np. mieszanie i oczyszczanie) 

 wskaźniki konwersji, 

 emisje gazów cieplarnianych w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilogram 

suchej masy zrównoważonej biomasy dla każdego poszczególnego elementu (w 

stosownych przypadkach), jeżeli dokonuje się wyliczeń wewnątrzzakładowych; 

 bilans masy zgodnie z Dyrektywą 
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 nazwisko osoby weryfikującej prawidłowość procesu wewnątrzzakładowego oraz 

zewidencjonowanych i udokumentowanych atrybutów bilansu masy. 

 

6.2.3 Wydanie zrównoważonej biomasy 

Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE na nabywcach pierwotnych spoczywa obowiązek, żeby w 

momencie przekazania zrównoważonej biomasy przekazać dane niezbędne do 

sporządzenia dokumentacji w następnym przedsiębiorstwie, zakładzie lub w następnej 

jednostce łącznikowej oraz niezwłocznie poinformować system certyfikacji REDcert oraz 

właściwą jednostkę certyfikującą o stwierdzonych nieprawidłowościach.  

Sprzedając zrównoważoną biomasę nabywca pierwotny zobowiązany jest do przekazania 

następnej jednostce łącznikowej następujących danych: 

 dokumentację dostawy dla każdej wydanej ilości zrównoważonej biomasy 

 każda partia biomasy musi być wyraźnie i jednoznacznie oznakowana (np. 

niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym)  

 numer certyfikatu oraz nazwę zaangażowanego systemu certyfikcji (tutaj: REDcert) 

 kraj pochodzenia surowca 

 rodzaj dostarczonej zrównoważonej biomasy 

 nazwę i kod (dla odpadów i pozostałości), a także, w stosownych przypadkach, 

kategorię tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, itp. 

 datę wydania zrównoważonej biomasy 

 ilość zrównoważonej biomasy (w tonach) 

 emisję gazów cieplarnianych w wartościach absolutnych w gramach ekwiwalentu 

dwutlenku węgla na kilogram suchej masy zrównoważonej biomasy dla każdego 

poszczególnego elementu (dla celów obliczeń indywidualnych) 

 

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

odpowiedniej jednostce podlegają rejestracji/przekazywania 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 (patrz „Zasady 

systemowe dotyczące obliczania emisji gazów cieplarnianych”). 

 

oraz do prowadzenia następujących ewidencji: 
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 nazwa i adres kupującego dla każdej ilości wytworzonej zrównoważonej biomasy 

 umowa kupna zawarta między nabywcą pierwotnym a następną jednostką łącznikową, 

przedsiębiorstwem lub zakładem, 

 umowy z osobami trzecimi, którym zlecono kontakt ze zrównoważoną biomasą 

 bilans masy łącznie z tworzeniem partii biomasy dla każdej nowej partii pochodzącej z 

procesu wewnątrzzakładowego. 
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7 Dostawcy 

Niniejszy dokument opisuje kryteria wymagań oraz dokumentację i prowadzenie 

dokumentacji dla wszystkich dostawców uczestniczących w systemie REDcert. 

 

W tym miejscu należy dokonać rozróżnienia pomiędzy dostawcami zlokalizowanym przed 

ostatnią jednostką łącznikową oraz dostawcami zlokalizowanymi za ostatnią jednostką 

łącznikową.  

 

Dostawcami zlokalizowanymi przed ostatnią jednostką łącznikową są podmioty 

gospodarcze, które dokonują faktycznej dostawy biomasy wyprodukowanej przez 

przedsiębiorstwo produkcyjne od nabywcy pierwotnego do ostatniej jednostki łącznikowej. 

 

Dostawcami zlokalizowanymi za ostatnią jednostką łącznikową podmioty gospodarcze, 

które dokonują faktycznej dostawy biomasy płynnej lub paliwa zawsze do następnego 

odbiorcy od momentu ich wyprodukowania przez ostatnią jednostkę łącznikową aż do 

operatora instalacji lub do podmiotu objętego obowiązkiem dokumentacji. 

 

7.1 Wymagania ogólne 

System REDcert nakazuje, żeby wszystkie podmioty gospodarcze dysponowały systemem 

zarządzania dokumentacją, który podlegałby weryfikacji w ramach kontroli.  

 

W odniesieniu do energii elektrycznej wytwarzanej z biomasy dostawca zlokalizowany za 

ostatnią jednostką łącznikową musi udokumentować fakt przyjęcia na siebie zobowiązania 

do realizowania wytycznych systemu certyfikacji REDcert. Potwierdzeniem przyjęcia na 

siebie takiego zobowiązania może być na przykład zaświadczenie z przeprowadzonej 

kontroli lub umowa zawarta z REDcert. 

 

7.2 Wymagania dotyczące dokumentacji 

Dostawcy, którzy są uczestnikami systemu certyfikacji REDcert, są zobowiązani do 

utworzenia systemu zarządzania dokumentacją, który podlegałby weryfikacji w ramach 

audytu, po to, żeby przy każdej dostawie zrówoważonej biomasy przekazane zostały dane 

niezbędne do utworzenia dokumentacji przez następne przedsiębiorstwa. Niezależnie od 
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wytycznych ustawowych wszystkie dokumenty zewidencjonowane w systemie zarządzania 

dokumentacją należy przechowywać w archiwum przez okres nie krótszy niż pięć lat. 

Przekazując dane wrażliwe przedsiębiorstwa należy w udokumentowany sposób zapewnić, 

że każde przedsiębiorstwo na całej długości łańcucha dostaw przetwarza takie dane w 

sposób poufny. 

 

7.2.1 Przyjęcie zrównoważonej biomasy 

Dostawcy dokonując przyjęcia biomasy zobowiązani są do udokumentowania: 

 nazwiska i adresu sprzedającego (poprzedniej jednostki łącznikowej, 

przedsiębiorstwa lub zakładu) dla każdej ilości wytworzonej zrównoważonej biomasy, 

 każda partia biomasy musi być wyraźnie i jednoznacznie oznakowana (np. 

niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym) 

 kraju pochodzenia surowca 

 rodzaju zrównoważonej biomasy 

 nazwy i kody (dla odpadów i pozostałości), a także, w stosownych przypadkach, 

kategorii tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, itp. 

 daty przyjęcia zrównoważonej biomasy 

 ilości zrównoważonej biomasy [w tonach] 

 ewentualnie numeru certyfikatu i nazwy zaangażowanego systemu certyfikacji 

 emisji gazów cieplarnianych w wartościach absolutnych w gramach ekwiwalentu 

dwutlenku węgla na kilogram suchej masy zrównoważonej biomasy dla każdego 

poszczególnego elementu (dla celów obliczeń indywidualnych) lub w gramach 

ekwiwalentu dwutlenku węgla na MJ w przypadku biopaliw/biopłynów 

 „proces produkcji biopaliwa” – w celu wykorzystania szczegółowych wartości 

standardowych/wartości standardowych przetwarzania 

 

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

odpowiedniej jednostce podlegają rejestracji/przekazywania na całej długości łańcucha 

dostaw . W przypadku surowców i produktów pośrednich, emisje gazów cieplarnianych 

odnoszą się do zawartości suchej masy. 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 (patrz „Zasady systemowe dotyczące 

obliczania emisji gazów cieplarnianych”). 
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7.2.2 Wydanie zrównoważonej biomasy 

Sprzedając wytworzoną zrównoważoną biomasę dostawcy zlokalizowani przed i za ostatnią 

jednostką łącznikową zobowiązani są do prowadzenia następujących ewidencji: 

 nazwiska i adresu kupującego (następnej jednostki łącznikowej, przedsiębiorstwa lub 

zakładu) dla każdej ilości wytworzonej zrównoważonej biomasy, 

 każda partia biomasy musi być wyraźnie i jednoznacznie oznakowana (np. 

niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym) 

 kraju pochodzenia surowca 

 rodzaju przyjmowanej zrównoważonej biomasy 

 nazwy i kody (dla odpadów i pozostałości), a także, w stosownych przypadkach, 

kategorii tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, itp. 

 rodzaju wydanej zrównoważonej biomasy 

 daty wydania zrównoważonej biomasy 

 ilość zrównoważonej biomasy (w tonach) 

 emisji gazów cieplarnianych w wartościach absolutnych w gramach ekwiwalentu 

dwutlenku węgla na kilogram suchej masy zrównoważonej biomasy dla każdego 

poszczególnego elementu (dla celów obliczeń indywidualnych) lub w gramach 

ekwiwalentu dwutlenku węgla na MJ w przypadku biopaliw/biopłynów 

 „procesu produkcji biopaliwa” – w celu wykorzystania szczegółowych wartości 

standardowych/wartości standardowych przetwarzania 

 

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

odpowiedniej jednostce podlegają rejestracji/przekazywania na całej długości łańcucha 

dostaw. W przypadku surowców i produktów pośrednich, emisje gazów cieplarnianych 

odnoszą się do zawartości suchej masy. 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 (patrz „Zasady systemowe dotyczące 

obliczania emisji gazów cieplarnianych”). 

 

 wszelkie informacje na temat zmieszania różnych rodzajów biomasy 

 przeksięgowania na inne przedsiębiorstwa / zakłady 

 wystawienie częściowych poświadczeń zrównoważonego rozwoju 
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Ponadto dostawcy działający w systemie REDcert zobowiązani są do niezwłocznego 

poinformowania systemu certyfikacji REDcert oraz właściwej jednostki certyfikującej  

o nieprawidłowościach występujących w dokumentacji sporządzonej przez poprzednie 

przedsiębiorstwa lub zakłady. Ponadto istnieje generalny obowiązek przekazywania danych 

do REDcert na wezwanie ze strony REDcert (np. gdy jest to konieczne w celu zapewnienia 

kompletnej identyfikacji zrównoważonej biomasy). 
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8 Jednostki łącznikowe / ostatnie jednostki łącznikowe 

8.1 Wymagania dotyczące dokumentacji 

System REDcert nakazuje, żeby wszystkie podmioty gospodarcze dysponowały systemem 

zarządzania dokumentacją, który podlegałby weryfikacji w ramach kontroli. Prawidłowa 

dokumentacja jest niezbędna do przestrzegania przepisów prawa dotyczących biopaliw 

ciekłych i biopłynów. Niezależnie od wytycznych ustawowych dotyczących okresu 

przechowywania wszystkie dokumenty zewidencjonowane w systemie zarządzania 

dokumentacją należy przechowywać w archiwum przez okres nie krótszy niż pięć lat. 

 

8.1.1 Przyjęcie towaru w formie zrównoważonej biomasy 

W momencie przyjęcia zrównoważonej biomasy jednostki łącznikowe zobowiązane są do 

sporządzenia, a następnie do przechowywania następujących dokumentów: 

 dokumenty dostawy dla każdej ilości zrównoważonej biomasy (np. świadectwo 

dostawy)  

oraz następujące informacje dotyczące każdej ilości biomasy zgodnej z Dyrektywą 

2009/28/WE, jeżeli dokumenty dostawy nie zawierają tych danych: 

 nazwa i adres dostawcy/poprzedniego zakładu, 

 kopia certyfikatu poprzedniej jednostki łącznikowej, zachowującego swoją ważność w 

momencie realizowania  w jednostce łącznikowej produkcji, przetwórstwa lub innych 

prac związanych z biomasą, 

 umowa sprzedaży zrównoważonej biomasy, zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem 

lub zakładem a następnym przedsiębiorstwem lub zakładem, 

 umowy zawarte z osobami trzecimi (np. z zewnętrznymi usługodawcami, 

podwykonawcami, operatorami magazynów towarowych itp.), którym zlecono zadania 

związane z kontaktem z biomasą, 

 przy każdej ilości zrównoważonej biomasy, która została wyraźnie i jednoznacznie 

oznakowana (np. niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym): 

(1) rodzaj przyjętej zrównoważonej biomasy, 

(2) nazwa i kod (dla odpadów i pozostałości), a także, w stosownych przypadkach, 

kategoria tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, itp. 

(3) kraj pochodzenia surowca, 

(4) data przyjęcia zrównoważonej biomasy, 

(5) ilość zrównoważonej biomasy (w tonach), 



REDcert - Zasady systemowe dotyczące wytwarzania biomasy, 
biopłynów i biopaliw 

 

 

Obowiązuje od: 01.09.2017 wersja UE 05 strona 46 z 49 
@REDcert 

(6)  adnotacja kontrolna pracownika odpowiedzialnego za przyjęcie towaru. 

(7) emisje w wartościach absolutnych w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na 

kilogram suchej masy zrównoważonej biomasy dla każdego poszczególnego 

elementu  ( w stosownych przypadkach) (przy obliczeniach indywidualnych) 

(8) „proces produkcji biopaliwa” – w celu wykorzystania szczegółowych wartości 

standardowych/wartości standardowych przetwarzania 

 

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

odpowiedniej jednostce podlegają rejestracji/przekazywania na całej długości łańcucha 

dostaw. W przypadku surowców i produktów pośrednich, emisje gazów cieplarnianych 

odnoszą się do  zawartości suchej masy. 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 (patrz „Zasady systemowe dotyczące 

obliczania emisji gazów cieplarnianych”). 

 

8.1.2 Informacje wewnątrzzakładowe 

W przypadku procesów wewnątrzzakładowych występuje konieczność dodatkowego 

ewidencjonowania następujących danych: 

 ilość przyjętej do procesu zrównoważonej biomasy, która musi zostać wyraźnie i 

jednoznacznie oznakowana (np. niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym) 

 nazwa i kod (dla odpadów i pozostałości), a także, w stosownych przypadkach, 

kategoria tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, itp. 

 kraj pochodzenia surowca, 

 data rozpoczęcia eksploatacji instalacji biopaliwa, 

 rodzaj wewnątrzzakładowego procesu (np. tłoczenie, rafinacja, mieszanie 

zrównoważonej biomasy w magazynach paliwowych, przeksięgowania ilości na inne 

zakłady, sporządzenie poświadczenia zrównoważonego rozwoju lub częściowego 

poświadczenia zrównoważonego rozwoju),  

 w przypadku surowców lub produktów pośrednich, współczynnik surowca (kg/kg) dla 

zawartości suchej masy, 

 w przypadku biopaliwa/biopłynu, współczynnik surowca dla biopaliwa (MJ/MJ), 

 emisje gazów cieplarnianych w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilogram 

suchej masy zrównoważonej biomasy dla każdego poszczególnego elementu (w 

stosownych przypadkach), jeżeli dokonuje się wyliczeń wewnątrzzakładowych; 
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 w przypadku surowców i produktów pośrednich, współczynnik alokacji dla produktów 

pośrednich, 

 w przypadku biopaliwa/biopłynu, współczynnik alokacji dla bioplaiwa/biopłynu, 

 bilans masy łącznie z ilością biomasy będącą wynikiem procesu 

wewnątrzzakładowego, 

 adnotacja kontrolna właściwego pracownika, potwierdzająca prawidłowość procesu 

wewnątrzzakładowego oraz zewidencjonowane i udokumentowane atrybuty bilansu 

masy. 

 

8.1.3 Wydanie towaru w formie zrównoważonego biopaliwa lub biopłynu 

W momencie sprzedaży zrównoważonej biomasy ciekłej lub biopaliw ostatnia jednostka 

łącznikowa zobowiązana jest do udokumentowania następujących danych: 

 nazwisko (nazwa) i adres kupującego w odniesieniu do każdej ilości zrównoważonej 

biomasy ciekłej lub biopaliw, 

 każda partia biomasy musi być wyraźnie i jednoznacznie oznakowana (np. 

niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym), 

 kraj pochodzenia surowca, 

 rodzaj wydanych zrównoważonych biopłynów lub biopaliw, 

 data wydania zrównoważonej biomasy ciekłej lub biopaliw, 

 ilość zrównoważonych biopłynów lub biopaliw (w tonach) 

 data rozpoczęcia eksploatacji instalacji biopaliwa 

 rodzaj, nazwa i kod biopłynu (dla odpadów i pozostałości), a w stosownych 

przypadkach kategoria tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, itp. 

 emisje gazów cieplarnianych wyrażone w wartościach absolutnych w gramach 

ekwiwalentu dwutlenku węgla na kilogram suchej masy zrównoważonej biomasy dla 

każdego poszczególnego elementu (w stosownych przypadkach), (dla celów obliczeń 

indywidualnych) lub w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na MJ w przypadku 

biopaliw/biopłynów, 

 „proces produkcji biopaliwa” – w celu wykorzystania szczegółowych wartości 

standardowych/wartości standardowych przetwarzania 

  

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

odpowiedniej jednostce podlegają rejestracji/przekazywania na całej długości łańcucha 

dostaw. W przypadku surowców i produktów pośrednich, emisje gazów cieplarnianych 
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odnoszą się do  zawartości suchej masy. 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 (patrz „Zasady systemowe dotyczące 

obliczania emisji gazów cieplarnianych”). 

 

W szczególnym przypadku ostatnia jednostka łącznikowa zobowiązana jest do 

udokumentowania: 

 sporządzenie poświadczeń zrównoważonego rozwoju (patrz pkt 7.2) 

 

Ponadto istnieje obowiązek niezwłocznego poinformowania systemu certyfikacji REDcert 

oraz o nieprawidłowościach występujących w dokumentacji sporządzonej przez poprzednie 

przedsiębiorstwa lub zakłady. Ponadto istnieje generalny obowiązek przekazywania danych 

do REDcert na wezwanie ze strony REDcert (np. gdy jest to konieczne w celu zapewnienia 

kompletnej identyfikacji zrównoważonej biomasy). 

 

Przekazując dane wrażliwe przedsiębiorstwa należy w udokumentowany sposób zapewnić, 

że każde przedsiębiorstwo na całej długości łańcucha dostaw przetwarza takie dane w 

sposób poufny. 

 

8.2 Sporządzenie poświadczeń zrównoważonego rozwoju 

Poświadczenia zrównoważonego rozwoju to dokumenty potwierdzające fakt wypełnienia 

wymagań zrównoważonego rozwoju dla ilości biomasy lub biopaliw w momencie 

sporządzenia takiego poświadczenia przez ostatnią jednostkę łącznikową. 

 

8.2.1 Warunki sporządzania poświadczeń zrównoważonego rozwoju 

Zanim ostatnia jednostka łącznikowa będzie mogła sporządzić poświadczenie 

zrównoważonego rozwoju, konieczne będzie spełnienie poniższych warunków: 

(1) Ostatnia jednostka łącznikowa musi posiadać certyfikat wystawiony przez system 

certyfikacji zaakceptowany stosownie do postanowień dyrektywy, zachowujący swoją 

ważność w dacie sporządzania poświadczenia zrównoważonego rozwoju. 

(2) Jednostki łącznikowe zlokalizowane bezpośrednio przed ostatnią jednostką 

łącznikową zobowiązane są do każdorazowego przedłożenia kopii swoich 



REDcert - Zasady systemowe dotyczące wytwarzania biomasy, 
biopłynów i biopaliw 

 

 

Obowiązuje od: 01.09.2017 wersja UE 05 strona 49 z 49 
@REDcert 

certyfikatów, które są uznawane w ten sam sposób i które zachowują  swoją ważność 

w dacie dostawy biomasy. 

(3) Ostatnie jednostki łącznikowe muszą potwierdzić, że podczas produkcji spełnione 

zostały wymagania określone w dyrektywie. 

(4) Ostatnia jednostka łącznikowa zawsze musi podawać wyrażone w g CO2eq/MJ, 

emisje gazów cieplarnianych powstałe przy produkcji i dostawie biomasy, wytworzone 

przez nią oraz przez wszystkie przedsiębiorstwa biorące pośredni lub bezpośredni 

udział w produkcji lub dostawie biomasy, przy czym chodzi tutaj o takie 

przedsiębiorstwa, które same nie są jednostkami łącznikowymi pod warunkiem, że 

zachodzi konieczność ich uwzględnienia podczas obliczania redukcji emisji gazów 

cieplarnianych. 

(5) Ostatnia jednostka łącznikowa musi udowodnić pochodzenie biomasy w ramach 

systemu sporządzania bilansu masy. 

(6) Ostatnia jednostka łącznikowa musi zagwarantować, że biomasa ciekła lub biopaliwo 

wykazuje wymagany przepisami prawa potencjał redukcji emisji gazów 

cieplarnianych.  

 

8.2.2 Treści poświadczeń zrównoważonego rozwoju 

Treści poświadczeń zrównoważonego zostały uregulowane przez system REDcert  

i udostępnione w formie formularza, którego wykorzystanie jest obligatoryjne.  

 

8.2.3 Nieskuteczność poświadczeń zrównoważonego rozwoju 

Poświadczenia zrównoważonego rozwoju są nieskuteczne, jeżeli: 

 nie zawierają jednej lub większej liczby informacji określonych w formularzu, 

 zawierają sfałszowane lub nieprawdziwe dane, 

 certyfikat jednostki łącznikowej sporządzającej poświadczenie zrównoważonego rozwoju 

w momencie sporządzania przez nią poświadczenia zrównoważonego rozwoju był 

nieważny lub stracił ważność (wyjątek: Jeżeli podmiot objęty obowiązkiem dokumentacji 

nie wiedział o nieprawdziwości danych oraz nie mógł powziąć wiedzy na temat ich 

nieprawdziwości pomimo zachowania przyjętego poziomu staranności, a certyfikat 

jednostki łącznikowej sporządzającej poświadczenie zrównoważonego rozwoju 

zachowywał swoją ważność w dacie sporządzania poświadczenia), 

 do sporządzenia poświadczenia zrównoważonego rozwoju lub certyfikatu jednostki 

łącznikowej sporządzającej to poświadczenie doszło w systemie certyfikacji, który w 
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dacie sporządzania danego poświadczenia zrównoważonego rozwoju lub certyfikatu nie 

był systemem zaakceptowanym lub przestał nim być, lub 

 certyfikat jednostki łącznikowej sporządzającej poświadczenie zrównoważonego rozwoju 

został sporządzony przez jednostkę certyfikującą, która w dacie sporządzenia danego 

poświadczenia zrównoważonego rozwoju nie była jednostką zaakceptowaną lub 

przestała nią być.  

 

8.3 Sporządzanie częściowych poświadczeń zrównoważonego 

rozwoju 

Dla podzbiorów biopaliw lub biomasy ciekłej, dla których już wystawiono poświadczenia 

zrównoważonego rozwoju, dostawcy zlokalizowani za ostatnią jednostką łącznikową mogą 

sporządzać częściowe poświadczenia zrównoważonego rozwoju. Ponadto w częściowych 

poświadczeniach zrównoważonego rozwoju można uwzględniać różne ilości biopaliw lub 

biomasy ciekłej, dla których już sporządzono poświadczenie zrównoważonego rozwoju.  
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9 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/

