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1 Wstęp 

Zmiany klimatyczne stanowią globalny problem, który ma coraz większy wpływ na decyzje 

polityczne i ekonomiczne. 

Z całą pewnością jedną z zasadniczych przyczyn zmian klimatycznych jest coraz większa 

emisja gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu) w minionych 

dekadach, wynikająca z nieustannie rosnącego natężenia ruchu drogowego oraz coraz 

większego uprzemysłowienia, a także ogromnego zużycia paliw kopalnych. Dlatego też 

obniżenie emisji gazów cieplarnianych jest zadaniem wspólnoty światowej, które zostało 

zapisane w Protokole z Kioto i ostatecznie potwierdzone na Konferencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Paryżu. 

W minionych latach obrano różne strategie mające na celu redukcję emisji gazów 

cieplarnianych. Były to inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa i 

słoneczna, wspierane licznymi bonusami finansowymi. Inną ważną strategią jest 

zastępowanie paliw kopalnych biopłynami i biopaliwami (na przykład w Brazylii), 

praktykowane już w dużym zakresie w kilku państwach.  

Na skutek tego Wspólnota Europejska postanowiła wprowadzić dalsze regulacje dotyczące 

zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu pozyskiwania biomasy i w tym celu uchwaliła 

DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w 

następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE i 2003/30/WE. 

„W interesie Wspólnoty leży działanie na rzecz opracowania wielostronnych i dwustronnych 

umów oraz dobrowolnych międzynarodowych lub krajowych systemów, które określają 

normy dla zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów i poświadczają spełnianie tych norm 

przez produkcję biopaliw i biopłynów. Z tego powodu należy ustanowić przepis uznający 

takie umowy lub systemy za dostarczające wiarygodnych dowodów i danych, pod warunkiem 

że spełniają one odpowiednie normy wiarygodności, przejrzystości i niezależności audytu.”1 

W przypadku systemu REDcert mamy do czynienia z „dobrowolnym systemem” (systemem 

certyfikacji) zatwierdzonym przez Komisję Europejską, który na płaszczyźnie krajowej został 

dopuszczony w wielu krajach członkowskich przez właściwe organy (REDcert-DE; 

dotychczas system ten znajduje zastosowanie przede wszystkim w Niemczech).  

W wyniku wprowadzenia poprawki do niniejszej Dyrektywy poprzez Dyrektywę 2015/1513 – 

zwanej Dyrektywą iLUC - i Dyrektywę 2015/652, opracowano ogólne regulacje prawne i 

włączono je w dobrowolne systemy uznawane przez Komisję UE. 

 

                                                
1
Dyrektywa 2009/28/WE, pkt 79 
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REDcert jest inicjatywą wiodących związków i organizacji działających na niemieckim rynku 

rolnym i biopaliwowym, które tym samym chciały w bardziej aktywny sposób 

zademonstrować gotowość do przejęcia  na siebie odpowiedzialności przez uczestnictwo w 

zbiorowym i obszernym systemie certyfikacji.   
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2 Samookreślenie się REDcert 

Podczas tworzenia REDcert uwzględnione zostały różne założenia wyjściowe, mające 

istotne znaczenie dla zainteresowanych grup gospodarczych. Założenia te, jak i również 

właściwe przepisy prawa, stanowiły podstawę przy redagowaniu niniejszej dokumentacji 

systemowej. A są nimi między innymi: 

 

- Odpowiedzialność społeczna 

Udział, jaki mają biopaliwa i biopłyny w walce ze zmianami klimatycznymi idzie w parze z 

oczekiwaniami społecznymi, aby rządowy system motywacyjny, w tym przypadku, głównie 

ulga podatkowa z tytułu biopaliw, stosowany był w zgodności z przepisami. Równie istotne 

jest jednak prawo społeczeństwa do podejmowania skutecznych środków w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, np. w odniesieniu do bilansów gazów cieplarnianych lub 

społecznie odpowiedzialnego zarządzania biznesowego zgodnego z uznanymi normami. W 

tym kontekście, obowiązkiem REDcert , podobnie jak każdego innego programu certyfikacji, 

jest określenie niezbędnych zasad i zapewnienie  ich przestrzegania.  

 

 Myśl konkurencyjności 

Globalny wymiar certyfikacji zrównoważonego rozwoju stanowi duże wyzwanie dla systemów 

certyfikacji oraz dla jednostek certyfikujących. Przesłanki dotyczące certyfikacji 

zrównoważonego rozwoju różnią się od siebie w zależności od rodzaju biomasy, jej 

przeznaczenia, jak i również od miejsca jej wytworzenia lub użycia. Dlatego dla 

zainteresowanych grup gospodarczych ważne jest doprowadzenie do powstania 

odpowiedniej konkurencji na rynku usług systemowych i tym samym zapewnienie możliwości 

wyboru podczas certyfikacji, pozwalające na jej dostosowanie do pożądanego celu. 

 

 Konsekwentna realizacja wymagań ustawowych w stosunku 1:1 

System REDcert zapewnia zgodne z prawem przeprowadzenie certyfikacji zrównoważonego 

rozwoju w oparciu o Dyrektywę. Ponadto dla łańcucha przedsiębiorstw wytwarzających i 

przetwarzających biomasę definiuje wymagania dotyczące kryteriów społecznych. Kryteria te 

zostały przejęte z różnych Konwencji MOP i odzwierciedlone w wymaganiach REDcert 

dotyczących produkcji biomasy, biopłynów i biopaliw (3.5.9). Dzięki temu zapewniona 

zostanie kompatybilność z innymi zatwierdzonymi przez właściwe organy systemami 

certyfikacji zarówno na etapie przyjęcia, jak i na etapie wydawania biomasy i tym samym 

uniknie się ograniczeń czy też redukcji, co w obrocie towarowym jest zjawiskiem 

niedopuszczalnym. 
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 Uznanie własnej odpowiedzialności 

Tworząc korporacyjny system certyfikacji zainteresowane grupy gospodarcze dokumentują 

swoją własną odpowiedzialność w ten sposób, że nie czekają biernie na „nieuniknioną” 

certyfikację, lecz korzystają z istniejącej swobody i chcą aktywnie wspierać temat 

„zrównoważonego rozwoju.”  

 

 Aktywne kształtowanie przyszłości 

Wejście w certyfikację zrównoważonego rozwoju biomasy przeznaczonej do wykorzystania 

w celach energetycznych oznacza stworzenie warunków umożliwiających późniejszą 

certyfikację wszelkiego rodzaju biomasy niezależnie od jej przeznaczenia – co mogłoby być 

postulatem zarówno ze strony ustawodawców, jak i ze strony wpływów pochodzących ze 

świata rynkowego. 

Ponieważ większość przedsiębiorstw nie tylko wykorzystuje biomasę do celów 

energetycznych, ale już znalazła inne możliwości wykorzystania dla produktów sprzężonych i 

ubocznych, lub też dla tego samego „materiału wejściowego,” przedsiębiorstwa mają 

możliwość odpowiednio wcześniejszego wyznaczenia swojego kierunku rozwoju. 

 

 Wykorzystanie efektów synergii 

Duża ilość systemów certyfikacji przeznaczonych dla różnych form wykorzystania biomasy 

stanowi dla przedsiębiorstw obciążenie nie tylko natury organizacyjnej (dokumentacja, 

dokumentowanie itp.), ale również natury finansowej, ponieważ każdy system z reguły ma 

swoje własne wymagania certyfikacyjne, dotyczące na przykład odstępów czasowych 

między poszczególnymi kontrolami, lub też kwalifikacji audytorów.System REDcert ma 

pomóc w odpowiednio wczesnym rozpoznaniu i wykorzystaniu istniejącego potencjału 

synergii zarówno w zakresie prezentacji i dokumentowania, jak i również w zakresie 

prowadzenia certyfikacji (kontrole neutralne).  Obejmuje to również rozszerzenie zakresu 

programu certyfikacji RED o inne formy wykorzystywania biomasy (patrz certyfikat RED2). 

Celem jest podejście do certyfikacji, które proponuje najlepsze rozwiązanie w zakresie 

produkcji surowców, zależne od końcowego użytkownika i akceptowane we wszystkich 

dziedzinach wykorzystania biomasy.  

 

 Żądanie praktyczności w zastosowaniu 

Zaangażowanie specjalistów ze wszystkich zainteresowanych grup gospodarczych,  

w szczególności praktyków z jednostek łącznikowych, powinno być gwarancją tego, że 

system będzie ukierunkowany na aspekty praktyczne.  
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3 Pojęcia i zakres obowiązywania 

W celu wypracowania jednolitego zrozumienia pojęć i definicji wykorzystanych w niniejszych 

zasadach systemowych, zostały one opisane i wyjaśnioneoddzielnie, w zakresie swojej 

użyteczności,w Załączniku do niniejszego dokumentu. Wszystkie zasady systemowe 

REDcert odnoszą się do wyżej wymienionego załącznika. 

 

System REDcert może być stosowany we wszystkich państwach członkowskich Unii 

Europejskiej oraz w wybranych państwach trzecich, w których występują odpowiednie 

przesłanki i dostępne są informacje na temat specyficznych warunków regionalnych i 

krajowych dotyczących klasyfikacji ziemi, produkcji, uprawy i kwestii społecznych. Ten 

geograficzny zakres obowiązywania dotyczy miejsca uprawy/nabycia surowców. W 

przypadku, kiedy to podmiot gospodarczy należący do systemu REDcert importuje biomasę 

z innych państw położonych poza zdefiniowanym zakresem obowiązywania systemu 

REDcert, zobowiązany jest on do odpowiedniego udokumentowania zrealizowania 

wytycznych systemu zgodnie z postanowieniami pkt 5.8. 

 

Lista krajów trzecich, w których można zastosować program REDcert jest opublikowana na 

stronie internetowej REDcert  (www.redcert.org). 

REDcert oferuje zarówno tym państwom trzecim, jak i państwom członkowskim Unii 

Europejskiej (zwanych „kwalifikującymi się obszarami”) specyficzne dla danego państwa 

systemy dla jednostek certyfikujących, w których udokumentowane są warunki specyficzne 

dla danego regionu i kraju (np. obszary chronione itp.) Zachodzi konieczność ciągłej 

weryfikacji i aktualizacji tych systemów. 

 

Poniżej opisany system certyfikacji REDcert ma zastosowanie do podmiotów gospodarczych 

zlokalizowanych na całej długości łańcucha biomasy (patrz definicja w pkt 5.6.): 

 przedsiębiorstwa wytwarzające biomasę (surowce rolne) 

 nabywcy pierwotni 

 przedsiębiorstwa prowadzące zbiórkę odpadów, w których odpady i pozostałości zostają 

wprowadzone do łańcucha przetwórczego, 

 wszelkiego rodzaju zakłady konwersji 

 dostawcy biomasy (surowce i biopaliwa / biopłyny). 

 

 

http://www.redcert.org/
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System został przewidziany dla biopaliw2 i biopłynów3, które zostały wytworzone z różnych 

rodzajów biomasy4.Do tych rodzajów biomasy zalicza się biomasę wytworzoną z surowców 

rolnych oraz z odpadów i pozostałości pod warunkiem wypełnienia specyficznych wymagań 

określonych w artykule 17(1) i (2) Dyrektywy 2009/28/WE. 

 

  

                                                
2
 Patrz definicja w Dyrektywie 2009/28/WE, art. 2(i) 

3
 Patrz definicja w Dyrektywie 2009/28/WE, art. 2 (h) 

4
 Patrz definicja w Dyrektywie 2009/28/WE, art. 2 (e) 
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4 Struktura organizacyjna REDcert 

System certyfikacji REDcert zarządzany jest przez spółkę „REDcert Gesellschaft zur 

Zertifizierung nachhaltig erzeugter Biomasse mbH”, która jest równocześnie właścicielem 

marki „REDcert.” 

Działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na: 

 tworzeniu, rozwijaniu i modyfikowaniu wymagań systemowych w celu wypełnienia 

wymogów prawnych i firmowych, 

 prowadzeniu systemu certyfikacji (rejestracja podmiotów gospodarczych, jednostek 

certyfikujących, wydawanie certyfikatów itp.) 

 zagwarantowanie integralności systemu i zapobieganie nadużyciom i oszustwom 

 podejmowanie działań związanym z przejrzystym zarządzaniem systemem 

 rozpatrywanie skarg 

 wspieranie wytwórców (przedsiębiorstw) oraz podmiotów gospodarczych przy 

implementacji systemu. 

Poniższa ilustracja przedstawia strukturę organizacyjną REDcert:  
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Zgromadzenie wspólników 

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje wspólników REDcert. Są to wiodące 

stowarzyszenia w niemieckich sektorach rolnictwa i biopaliw. Ich obowiązki są określone w 

statucie spółki. Zawierają: 

a. Weryfikację rocznego sprawozdania finansowego 

b. Wykorzystanie zysku netto 

c. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za poprzedni rok obrotowy 

d. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji technicznej i Komisji ds. sankcji 

e. Ustanawianie regulaminu postępowania 

f. Wybór audytora finansowego na bieżący rok obrotowy 

Obowiązkiem Zgromadzenia Wspólników jest sformułowanie strategicznych i gospodarczych 

celów spółki, ale nie ma ono wpływu na działanie systemu certyfikacji REDcert, dzięki czemu 

konflikt interesów między działalnością stowarzyszeniową spółki a jej działalnością jako 

wspólnika REDERT zostaje wyeliminowany. 

 

Komisja techniczna 

Obowiązkiem Komisji technicznej jest sformułowanie zasad i treści systemu certyfikacji w 

celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych dotyczącej biomasy wykorzystywanej 

do produkcji energii oraz opracowanie systemu z uwzględnieniem interesów wszystkich 

zaangażowanych grup ekonomicznych. Ponadto pełni ona funkcję doradczą dla zarządu w 

powierzonych jej dziedzinach. Metody pracy Komisji technicznej określa Regulamin 

postępowania, w którym omówione zostały również potencjalne konflikty interesów i sposoby 

ich rozwiązywania. Zarząd musi wysłuchać Komisji technicznej przed podjęciem decyzji 

dotyczących dziedzin odpowiedzialności jejpowierzonych i przedstawić powody decyzji 

podjętych wbrew zaleceniom Komisji Technicznej w stosunku do wspólników.Członkowie 

Komisji technicznej muszą posiadać gruntowną wiedzę oraz fachową i techniczną 

specjalizację we wszystkich dziedzinach gospodarki objętych programem certyfikacji, jak 

również wykazywać się znajomością zasad systemu REDcert i innych programów certyfikacji 

branżowej (zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, zarządzanie energią).W razie 

potrzeby w procesie tym uczestniczą przedstawiciele nauk ścisłych, władz państwowych i 

organizacji pozarządowych. Przewodniczący Komisji Technicznej ma prawo uczestniczyć w 

Zgromadzeniach Wspólników. Ma on obowiązek przedstawienia wspólnikom sprawozdania z 

działalności w poprzednim roku obrotowym na corocznym zgromadzeniu wspólników. 

 

Komisja ds. sankcji 

Komisja ds. Sankcji REDcert jest komisją utworzoną w ramach "systemu sankcji" programu 

certyfikacji REDcert w celu nakładania sankcji w przypadku naruszeń, których dopuścili się 

uczestnicy programu REDcert. Jej obowiązki i działania opisane są w niniejszych zasadach 
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systemowych i są wdrażane na mocy umowy ramowej, a także Regulaminu postępowania 

przy udziale członków Komisji ds. sankcji. Członkowie komisji muszą posiadać fachową i 

techniczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w sektorze rolnictwa i biopaliw, jednak w 

ich przypadku nie może dochodzić do żadnego potencjalnego  konfliktu interesów w wyniku 

poprzednich lub bieżących działań zawodowych. Jeżeli do takiej sytuacji jednak dojdzie, 

wówczas zastosowanie ma tryb podejmowania decyzji określony w art. 4 (2) Regulaminu 

postepowania. Stanowisko przewodniczącego Komisji ds. sankcji musi zajmować prawnik, 

który posiada kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziego. Tego rodzaju połączenie 

gwarantuje, że naruszenia programu REDcert są rozwiązywane w sposób praktyczny i 

zgodny z prawem, bez ryzyka konfliktu interesów. 

 

ORGAINVENT GmbH (agencja) 

Spółka ORGAINVENT GmbH prowadzi system certyfikacji w imieniu firmy REDcert GmbH. 

W związku z tym, zapewnia ona biura handlowe, niezbędne urządzenia biurowe i personel. 

Prowadzenie działalności gospodarczej jest regulowane na mocy umowy i długoterminowo 

pod kątem praw i obowiązków partnera handlowego (w tym wymogów dotyczących ochrony 

danych, odszkodowania, odpowiedzialności). Nie ma konfliktu interesów między innymi 

dziedzinami działalności i działalnością ORGAINVENT a jej działaniami w ramach REDERT. 

Spółka ORGAINVENT prowadzi działalność jako wiodący system certyfikacji w zakresie 

identyfikacji pochodzenia mięsa od roku 1998 (więcej informacji można znaleźć pod adresem 

www.orgainvent.de). Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu przyczyniła się znacząco 

do stworzenia REDcert i sukcesu systemu REDcert. 

Poniższy schemat organizacyjny przedstawia funkcjonalną strukturę REDcert. 

Obowiązki są podzielone na zarządzanie programem, poszczególne grupy ekonomiczne lub 

obszary techniczne objęte programem (zarządzanie certyfikatami zgodności) i nadrzędne 

obowiązki (administracja i finanse). 
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Podane obszary odpowiedzialności przedstawiono bardziej szczegółowo w opisach 

procesów w celu zapewnienia zarządzania jakością. Definiują one jednostki łącznikowe 

poszczególnych procesów oraz opisują obowiązki i wymagania dotyczące dokumentacji. 
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5 System certyfikacji REDcert 

System certyfikacji REDcert jest dostosowany do wypełniania podstawowych wymogów 

określonych w Dyrektywie 2009/28/WE. Są to: 

(1) wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczące uprawy i wytwarzania 

biomasy z uwzględnieniem obowiązujących wymogów prawnych (kryteria cross-

compliance) oraz podstawowych norm społecznych zgodnych z Konwencją MOP 

(2) wymagania dotyczące potencjału redukcji gazów cieplarnianych i metody 

obliczeniowej, 

(3) wymagania dotyczące możliwości identyfikacji i sporządzania bilansu masy oraz 

kompletności gwarancji pochodzenia biomasy na całej długości łańcucha 

produkcyjnego i dostawczego. 

 

Ponadto system definiuje wymagania dotyczące jakości dokumentacji oraz łańcucha 

odpowiedzialności, szczególnie w kwestii kontroli i certyfikacji przedsiębiorstw 

uczestniczących w systemie. 

Wymagania te są spisane w dokumentacji systemowej (zasadach systemowych), która jest 

uznawana przez Komisję Europejską na mocy europejskiej procedury dopuszczenia. 

 

5.1 Wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczące 

uprawy i wytwarzania biomasy 

Przedsiębiorstwa rolne wytwarzające „zrównoważoną biomasę” zgodnie z definicją zawartą 

w dyrektywie zobowiązane są wypełnić zawarte Dyrektywie 2009/28/WE wymagania w 

zakresie zrównoważonego rozwoju odnoszące się do następujących punktów: 

(1) ochrona powierzchni o dużej różnorodności biologicznej 

(2) ochrona powierzchni o dużych zasobach węgla 

(3) ochrona torfowisk 

(4) zrównoważona gospodarka. 

Szczegółowy opis tych wymagań znajduje się w dokumencie REDcert zatytułowanym 

„Zasady systemowe dotyczące wytwarzania biomasy, biopłynów i biopaliw.” 
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5.2 Szczególne wymagania dotyczące zbiórki i wykorzystania 

odpadów i pozostałości 

Biopaliwa i biopłyny pochodzące z odpadów i pozostałości wychodzą lepiej w bilansowaniu 

gazów cieplarnianych w porównaniu do wytwarzanej biomasy, ponieważ emisje w cyklu 

życia mogą być ustawione na “zero” aż do momentu ich zbiórki. Tego rodzaju korzyści na 

rynku biopaliw i biopłynów oznaczają również istnienie większego ryzyka nadużyć i 

nienależnych korzyści. Dlatego też, REDcert, oprócz wymagań prawnych, ustanowił 

dodatkowe wymagania dotyczące zbiórki i gromadzenia odpadów i pozostałości, jak również 

weryfikacji tego atrybutu. 

Wyżej wymienione dodatkowe wymagania zostały również szczegółowo opisane w 

dokumencie REDcert „Zasady systemowe dotyczące wytwarzania biomasy, biopaliw i 

biopłynów”. 

 

5.3 Wymagania dotyczące potencjału redukcji gazów 

cieplarnianych i metody obliczeniowej 

W celu spełnienia wymagań opisanych w Dyrektywie dla wszystkich biopaliw i biopłynów 

wytworzonych w ramach systemu certyfikacji REDCert należy wykazać potencjał redukcji 

gazów cieplarnianych, który jest zgodny z obowiązującymi minimalnymi wymogami 

prawnymiw porównaniu do emisji powodowanych przez porównywalne paliwa kopalne. 

Każdy podmiot gospodarczy zlokalizowany na całej długości łańcucha produkcyjnego i 

dostawczego biopłynów i biopaliw począwszy od przedsiębiorstwa produkcyjnego aż po 

wytwórcę lub zakład konwersji (odpowiada „ostatniej jednostce łącznikowej” i z reguły tak też 

jest określany) zobowiązany jest do podawania emisji gazów cieplarnianych, jakie powoduje 

dostarczona/wytworzona przez niego biomasa: 

 z wykorzystaniem wartości rzeczywistej, obliczonej zgodnie z metodologią opisaną w 

załączniku V (C) Dyrektywy 2009/28/WE lub 

 z wykorzystaniem wartości NUTS2 dla tych rodzajów biomasy, które zostały 

wymienione w sprawozdaniach państw członkowskich (jeżeli są one dostępne) 

zgodnie z artykułem 19 ust. 2 Dyrektywy 2009/28/WE lub 

 z wykorzystaniem szczegółowych wartości standardowych zgodnie z załącznikiem V 

(D) lub (E) Dyrektywy 2009/28/WE. 

 

Każda jednostka łącznikowa, która przyjmuje partię biomasy, musi obliczyć emisję gazów 

cieplarnianych powstałych podczas jej transportu i dostawy: 
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 zgodnie ze wzorem podanym w punkcie 2.2.5 dokumentu REDcert zatytułowanego 

„Zasady systemowe dotyczące obliczania gazów cieplarnianych” lub 

 z wykorzystaniem szczegółowych wartości standardowych zgodnie z częścią D lub E 

Dyrektywy 2009/28/WE. 

 

Ostatni zakład konwersji („wytwórca końcowy”) zobowiązany jest do wyliczenia potencjału 

redukcji gazów cieplarnianych w ten sposób, że w pierwszej kolejności na podstawie danych 

udostępnionych przez łańcuch producentów i dostawców oblicza całkowitą emisję powstałą 

przy produkcji biopłynów i biopaliw. Następnie w celu ustalenia potencjału redukcji gazów 

cieplarnianych wartość tę porównuje się z wartościami referencyjnymi dla paliw kopalnych. 

Wytwórca końcowy ma dwie możliwości obliczenia całkowitej emisji powstałej przy produkcji 

biopłynów i biopaliw: 

1. z wykorzystaniem wartości standardowej, jeżeli w części A lub B załącznika V podana 

została wartość standardowa dla redukcji gazów cieplarnianych oraz jeżeli wartość eI 

obliczona zgodnie z punktem 7 część C załącznika V dla takich biopłynów i biopaliw 

jest mniejsza lub równa zeru, lub 

2. z wykorzystaniem wartości będącej wynikiem sumy współczynników wzoru 

wykazanego w punkcie 1 części C aneksu V, przy czym dla niektórych 

współczynników można wykorzystać szczegółowe wartości standardowe w części D 

lub E załącznika V, a dla wszystkich pozostałych współczynników wartości 

rzeczywiste obliczone zgodnie z metodologią opisaną w części C załącznika V.  

 

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”). 

Domyślne i częściowo domyślne wartości mogą być stosowane tylko wtedy, gdy dana 

biomasa lub określony proces przetwarzania odpowiadają dokładnie właściwej definicji tych 

wartości domyślnych zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE. 

 

Konieczne jest uwzględnienie emisji mających związek z dostawą produktu końcowego, 

które oblicza się zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie (2.2.5) dokumentu REDcert 

zatytułowanego „Zasady systemowe dotyczące obliczania gazów cieplarnianych). Ponadto 
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należy uwzględnić emisje mające związek z magazynowaniem produktów końcowych oraz 

emisje powstałe na stacjach paliw (patrz również punkt 2.2.5). 

 

Wytwórca końcowy zobowiązany jest do wyliczenia tych emisji oraz do wskazania rynków, w 

przypadku których transport produktu nie doprowadzi do przekroczenia minimalnego 

potencjału redukcji gazów cieplarnianych. 

 

Powyższe wymagania zostały szczegółowo opisane w dokumencie REDcert zatytułowanym 

„Zasady systemowe dotyczące obliczania gazów cieplarnianych”). 

 

5.4 Wymagania dotyczące możliwości identyfikacji i sporządzania 

bilansu masy oraz kompletności gwarancji pochodzenia 

biomasy 

Konieczne jest stworzenie systemu umożliwiającego identyfikację, który na każdym etapie 

łańcucha produkcyjnego i dostawczego będzie sprawował nadzór nad kompletnością 

gwarancji pochodzenia biomasy oraz będzie zapobiegał wielokrotnej sprzedaży partii 

zrównoważonej biomasy lub biopaliw lub biopłynów na rynku („wielokrotne roszczenie”). 

Dlatego też każda partia biomasy użytej do wytworzenia zrównoważonych biopłynów lub 

biopaliw musi: 

 być wyraźnie i jednoznacznie oznakowana (np. niepowtarzalnym numerem 

identyfikacyjnym) 

 zważona i zmierzona w celu ustalenia jej ilości 

 oznakowana w zakresie jej wartości emisji gazów cieplarnianych dla każdego 

poszczególnego elementu (wyraźnie wyrażonego w odpowiedniej jednostce) lub w 

oświadczeniu „Zastosowane (szczegółowe) wartości standardowe” 

 w ramach systemu certyfikacji REDcert (lub innego dopuszczonego systemu certyfikacji, 

jeżeli wstępuje on do łańcucha produkcyjnego i dostawczego systemu certyfikacji 

REDcert) jednoznacznie oznakowana przez umieszczenie numeru certyfikatu na 

dokumentach przewozowych.  

Pozwala to na identyfikację pochodzenia zrównoważonej biomasy użytej to wytworzenia 

biopłynów i biopaliw na poszczególnych etapach zbytu, produkcji i dostawy aż po jej 

pierwotną uprawę. 
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Zasady dotyczące możliwości identyfikacji zostały szczegółowo przedstawione w 

dokumencie REDcert zatytułowanym „Zasady systemowe dotyczące sporządzania bilansu 

masy.” 

Dodatkowo system REDcert zakłada, że system sporządzania bilansu masy: 

 daje możliwość mieszania ze sobą dostaw surowców lub biopaliw o różnych 

właściwościach dotyczących zrównoważonego rozwoju, 

 nakazuje przyporządkowanie mieszankom informacji na temat właściwości 

dotyczących zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do dostaw częściowych, 

 daje możliwość, żeby suma wszystkich dostaw pobranych z mieszanki wykazywała te 

same właściwości dotyczące zrównoważonego rozwoju w takich samych ilościach jak 

suma dostaw dodanych do mieszanki.  

Szczegółowo opisane wymagania dotyczące zasad sporządzania bilansu masy znajdują się 

w punkcie 2.2.3 Komunikatu 2010/C 160/01 Komisji UE. 

Wymagania te zostały opisane w dokumencie REDcert zatytułowanym „Zasady systemowe 

dotyczące sporządzania bilansu masy.” 

 

5.5 Wymagania dotyczące dokumentacji 

Wymagania dotyczące dokumentacji zostały spisane w dokumentach REDcert 

zatytułowanych „Zasady systemowe dotyczące produkcji biomasy, biopłynów i biopaliw,” 

„Zasady systemowe dotyczące obliczania gazów cieplarnianych” oraz „Zasady systemowe 

dotyczące sporządzania bilansu masy.” 

Posiadanie prawidłowej dokumentacji jest obowiązkiem pozwalającym na przestrzeganie 

przepisów prawa dotyczących zrównoważonych biopłynów i biopaliw. Jest to obowiązkowy 

element systemu zarządzania podlegającemu kontroli.5 

W systemie sporządzania bilansu masy szczególne ważne znaczenie dla dokumentacji mają 

wyniki bilansu masy sporządzonego na koniec okresów bilansowych. 

Dokumentacja mająca związek z wytwarzaniem i możliwością identyfikacji zrównoważonej 

biomasy oraz biopłynów i biopaliw wymaga gruntownej weryfikacji w ramach procesów 

certyfikacji. W związku z tym każdy wytwórca i podmiot gospodarczy zobowiązany jest do 

okazania takiej dokumentacji na żądanie jednostki certyfikującej. Obowiązek ten nie ma 

zastosowania do dokumentów bezpośrednio związanych z certyfikacją REDcert, ale także z 

inną dokumentacją (księgowość, inne systemy certyfikacji) według uznania danej  jednostki 

                                                
5
 W celu uzyskania informacji o utworzeniu tego rodzaju systemu zarządzania patrz nr 2 i 5.2 modułu 

D1 („Zapewnienie jakości procesu produkcji” w załączniku II Dyrektywy 768/2008/WE w sprawie 

jednolitych warunków wprowadzania do obrotu bezpiecznych produktów w UE. 
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certyfikującej  w zakresie, w jakim te dokumenty są uważane za wymagane do weryfikacji 

działań zgodnych z systemem. Ponadto jest on zobowiązany do przechowywania takiej 

dokumentacji przez okres nie krótszy niż pięć lat, chyba że przepisy prawa przewidują inne 

okresy przechowywania dokumentacji. W każdej chwili jest on zobowiązany do 

udostępnienia tej dokumentacji niezależnie od formatu lub typu danego dokumentu (wydruk, 

plik elektroniczny). 

 

5.6 Funkcja systemu 

System certyfikacji REDcert został zaakceptowany przez Komisję Europejską. 

Zaakceptowane przez REDcert jednostki certyfikujące muszą – w zależności od regulacji 

prawnych obowiązujących w państwie członkowskim, w którym odbywa się certyfikacja – być 

zaakceptowane/akredytowane przez właściwe krajowe organy lub jednostki akredytacyjne.  

Celem zapewnienia, że wytyczne systemu certyfikacji są wiążące dla podmiotów 

gospodarczych oraz dla jednostek certyfikujących, oba te rodzaje podmiotów zostaną 

włączone do systemu REDcert na podstawie standardowych umów, w których dokładnie 

zdefiniowano prawa i obowiązki obu stron. 

 

Poniższa ilustracja obrazuje strukturę i funkcję systemu certyfikacji 
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Uczestnikami łańcucha produkcyjnego i dostawczego biopłynów oraz biopaliw są: 

 

Producenci 

Producenci posiadają i/lub użytkują grunty orne, na których odbywa się uprawa lub zbiór 

biomasy będącej surowcem do wytwarzania biopłynów/biopaliw. Producenci zobowiązani są 

do przekazywania szczegółowych informacji na temat rodzaju, miejsca i wielkości pól 

wykorzystywanych do wytwarzania zrównoważonej biomasy oraz – jeżeli dotyczy – statusu 

przedsiębiorstwa w zakresie wymagań i standardów w ramach przepisów oraz tytułu 

„środowisko” w punkcie A nr 1-8 oraz w punkcie B nr 9 załącznika II DYREKTYWY (WE) 

73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku (kryteria wzajemnej zgodności). Ponadto dla celów 

związanych z certyfikacją zobowiązani są zapewnić dostęp do wszystkich danych i informacji 

dotyczących wytwarzania i możliwości identyfikacji zrównoważonej biomasy. 

Jako poświadczenie wypełnienia wymagań systemowych producenci otrzymują 

„zaświadczenie kontrolne.” Mogą być certyfikowani jako producenci indywidualni lub jako 

grupa producentów (patrz „Zasady systemowe dotyczące kontroli neutralnej”). 

 

Nabywcy pierwotni 

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

przetwarzania. Nabywca pierwotny, czyli tak zwana „jednostka łącznikowa” podlega 

obowiązkowi certyfikacji również wtedy, gdy na zlecenie nabywcy pierwotnego dostawa 

biomasy odbywa się z jednego zakładu bezpośrednio do magazynu lub instalacji konwersji. 

Nabywcy pierwotni są podmiotami kompetentnymi do ustalania pochodzenia, jakości oraz 

ilości otrzymanej zrównoważonej biomasy. Zobowiązani są oni do stworzenia systemu 

sporządzania bilansu masy mającego na celu ewidencjonowanie wszystkich dostaw 

zrównoważonej biomasy. Jednostka certyfikująca raz w roku (w 12-miesięcznym okresie) 

przeprowadza u nabywcy pierwotnego kontrolę. W ramach rocznej certyfikacji kontrolą 

wyrywkową objęte są również prowadzone przez nabywcę pierwotnego przedsiębiorstwa 

prowadzące zbiórkę odpadów lub magazyny (patrz dokument REDcert „Zasady systemowe 

dotyczące kontroli neutralnej.”) 

Nabywcy pierwotni (= jednostki łącznikowe) otrzymują certyfikat będący potwierdzeniem 

wypełnienia wymogu systemowego. 

 

Przedsiębiorstwa prowadzące zbiórkę odpadów i pozostałości 

Przedsiębiorstwa prowadzące zbiórkę odpadów i pozostałości, które skupują 

odpady/pozostałości w celu ich dalszego przetwarzania w łańcuchu paliwowym, muszą 

rozpocząć od obliczania redukcji gazów cieplarnianych (proces skupu i dystrybucji). Muszą 
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zapewnić prawidłowe zadeklarowanie biomasy, którą otrzymują pod postacią „odpadów i 

pozostałości” od pozostałych podmiotów gospodarczych znajdujących się poza „łańcuchem 

odpowiedzialności” zgodnie z Komunikatem 2010/C 160/02, pkt 5.2. Inne szczególne 

wymagania zostały określone w dokumencie pt. „Zasady systemowe dotyczące wytwarzania 

biomasy, biopaliw i biopłynów”. 

Punkty zbiórki podlegają certyfikacji jako jednostki łącznikowe tak samo, jak nabywcy 

pierwotni. 

 

Dostawcy 

Liczne podmioty gospodarcze zlokalizowane wzdłuż łańcucha produkcyjnego/dostawczego 

biorą udział w sprzedaży lub magazynowaniu biomasy i funkcjonują jako pośrednicy. W 

łańcuchu produkcyjnym/dostawczym wyróżnia się dwa rodzaje dostawców: 

 dostawcy, którzy występują po nabywcy pierwotnym i dostarczają surowce w celu ich 

dalszego przetwarzania/konwersji => są to dostawcy zlokalizowani przed ostatnią 

jednostką łącznikową 

 dostawcy, którzy występują za ostatnią instalacją konwersji i którzy dostarczają 

biopłyny/biopaliwa do innych dostawców lub do odbiorcy końcowego => są to 

dostawcy zlokalizowani za ostatnią jednostką łącznikową. 

Wszyscy oni mogą dokonywać przeładunku zrównoważonej biomasy (składowania, 

mieszania) bez przeprowadzania konwersji biomasy lub biopłynów/biopaliw. Ta definicja 

obejmuje również dostawców pośrednich / etapy pośrednie, którzy nie dokonują „fizycznego” 

przeładunku biomasy. 

Jako poświadczenie wypełnienia wymagań systemowych dostawcy otrzymują 

„zaświadczenie kontrolne.” 

 

Instalacje konwersji 

Konwersja biomasy odbywa się np. w olejarniach, rafineriach, instalacjach biodiesla i 

bioetanolu oraz w pozostałych instalacjach służących do przetwarzania biopłynów i biopaliw. 

Instalacje te zobowiązane są do stworzenia systemu sporządzania bilansu masy, w którym 

udokumentowane będą wszystkie partie zrównoważonej biomasy przed i po konwersji. 

Instalacje te zobowiązane są do obliczania swoich specyficznych emisji gazów 

cieplarnianych lub stosowania częściowych danych standardowych. Tworząc tak zwaną 

„ostatnią jednostkę łącznikową” (ostatnia instalacja konwersji lub producent końcowy w 

łańcuchu producyjnym i dostawczym, która przetwarza biopłyny/biopaliwa do wyższego 

poziomu jakości, na którym mogą one być wykorzystywane jako „paliwa”) muszą ponadto 

obliczyć potencjał redukcji gazów cieplarnianych dla całego łańcucha produkcyjnego i 
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dostawczego oraz wydać certyfikat zrównoważonego rozwoju dla danej partii biopaliwa, 

którego forma i treść spełnia oficjalne specyfikacje (np. (aplikacja Nabisy Federalnego Biura 

Rolnictwa i Żywności (Budesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung – BLE). 

Każda instalacja konwersji (niezależnie od jej statusu prawnego, np. spółka zależna 

koncernu) zobowiązana jest do corocznej certyfikacji (12-miesięczny okres).  

Jako poświadczenie wypełnienia wymagań systemowych instalacje konwersji (= jednostki 

łącznikowe) otrzymują certyfikat. 

 

Przedsiębiorstwa transportowe 

Zwykłe usługi transportowe nie są objęte obowiązkową certyfikacją. Jednakże 

przedsiębiorstwa transportowe na wezwanie przedkładają informacje dotyczące pokonanych 

odległości w sytuacji, w której podmiot gospodarczy postanowi obliczać swoje rzeczywiste 

emisje gazów cieplarnianych (musi to być udokumentowane w zleceniu transportu). 

 

5.7 Rejestracja i certyfikacja 

Podmioty gospodarcze mające zamiar być użytkownikami systemu certyfikacji REDcert 

muszą w tym celu zarejestrować się na stronie internetowej REDcert 

(http://www.redcert.org). 

 

REDcert weryfikuje dane podmiotu gospodarczego pod kątem ich poprawności i 

kompletności, a także sprawdza, czy istnieją wcześniejsze lub równoczesne certyfikaty w 

innych systemach certyfikacji oraz jakiekolwiek niezgodności (patrz także pkt 6.5). REDcert 

zawiera umowę z podmiotem gospodarczym jedynie w sytuacji, gdy dostarczone informacje 

są poprawne i kompletne. Równocześnie podmiot gospodarczy musi wybrać jedną z 

zaakceptowanych przez REDcert jednostek certyfikujących. Wybrana przez niego jednostka 

certyfikująca musi potwierdzić REDcert, że podmiot gospodarczy zlecił u niej 

przeprowadzenie certyfikacji. 

 

Po zrealizowaniu tych etapów oraz po podpisaniu umowy systemowej przez podmiot 

gospodarczy jednostka certyfikująca, która otrzymała zlecenie, przeprowadza kontrolę, w 

ramach której weryfikuje zgodność z wymaganiami zdefiniowanymi w zasadach 

systemowych dotyczących kontroli neutralnej w systemie REDcert.  

Po wprowadzeniu raportu z kontroli do bazy danych REDcert jednostka certyfikująca 

wystawia podmiotowi gospodarczemu certyfikat i wprowadza go do platformy certyfikatów 

REDcert (www.redcert.org). 

http://www.redcert.org/
http://www.redcert.org/
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Każdy certyfikat zapisany w bazie RDcert zawiera co najmniej następujące informacje: 

 Status certyfikatu (ważny/wygasły/zawieszony) 

 Unikalny identyfikator 

 Nazwa posiadacza 

 Miasto 

 Kod pocztowy 

 Kraj  

 Ważny od [data] 

 Ważny do [data] 

 Certyfikowany jako [zakres ważności według tabeli kodów] 

 Nazwa jednostki certyfikującej wydającej certyfikat 

 Rodzaj [zaświadczenia kontrolnego lub certyfikatu] 

 

Uwaga: Sama rejestracja, podpisanie umowy i pomyślne zakończenie kontroli nie 

upoważniają podmiotu gospodarczego do dostarczania zrównoważonej biomasy w 

ramach systemu REDcert. Rozpoczęcie dostaw zrównoważonej biomasy lub 

biopłynów/biopaliw może nastąpić dopiero po otrzymaniu ważnego certyfikatu. 

 

Certyfikacja jest ważna przez 12 miesięcy. Odnowiona certyfikacja wymaga 

przeprowadzenia kolejnej kompletnej kontroli w ramach której, m.in. dokonuje się przeglądu 

transakcji dotyczących biomasy lub biopaliw i biopłynów z ostatnich 12 miesięcy. 

 

Poniższa ilustracja obrazuje proces rejestracji i certyfikacji: 
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5.8 Inne systemy certyfikacji 

Podmiot gospodarczy, który chciałby „importować” biomasę lub biopłyny i biopaliwa z innych 

systemów certyfikacji, żeby dokonywać ich przetwarzania lub dostawy w ramach systemu 

REDcert, musi najpierw wykazać, że taka biomasa lub biopłyny/biopaliwa zostały poddane 

certyfikacji w ramach zakresu obowiązywania (w odniesieniu do kryteriów, dla których doszło 

do uznania danego systemu) oraz  wersji dobrowolnego systemu certyfikacji uznanego przez 

Komisję Europejską zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE. Dotyczy to także krajowych 

systemów, które zostały uznane za odpowiednie i przyjęte przez Komisję UE w celu 

spełnienie kryteriów Dyrektywy 2009/28/WE. 

 

Ponadto podmiot gospodarczy musi zapewnić, że dostarczana biomasa lub biopłyny czy też 

biopaliwa posiadają takie same właściwości zrównoważonego rozwoju oraz potwierdzić te 

właściwości tak jak dostawy realizowane w ramach systemu REDcert.  

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 (patrz pkt 5.2). Zaakceptowane systemy zostaną opublikowane przez 

REDcert na stronie internetowej www.redcert.org. 
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6 Środki przejrzystości, integralność systemu oraz zapobieganie 

nadużyciom i oszustwom 

W celu sprostania wymogom przejrzystości, jakie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę, 

a co ważniejsze,naszym własnym standardom dotyczącym integralnego systemu certyfikacji, 

REDcert stosuje się do różnych wytycznych. 

 

6.1 Przejrzystość w przedstawianiu systemu 

REDcert informuje obszernie zainteresowaną opinię publiczną (potencjalnych użytkowników 

systemu, media, stowarzyszenia oraz grupy interesantów) o treściach i wymaganiach 

systemu certyfikacji. Wszystkie zatwierdzone dokumenty systemowe, niezbędne do 

implementacji systemu i nadzoru nad nim, są dostępne na stronie internetowej 

www.redcert.org. Ponadto REDcert udostępnia swoim uczestnikom systemu oraz 

jednostkom certyfikującym działającym na rzecz tych uczestników materiały pomocnicze 

oraz informacyjne. Tym samym zainteresowane strony i organy w każdej chwili mają 

możliwość wglądu do tej dokumentacji, a także aktualizowania obecnego statusu systemu 

dzięki otrzymywaniu darmowego newslettera. 

 

6.2 Przejrzystość w powiązaniach systemowych 

REDcert zawiera pisemne umowy zarówno z uczestnikami systemu (podmiotami 

gospodarczymi), jak i z działającymi w systemie jednostkami certyfikującymi. W umowach 

tych w klarowny sposób uregulowane są prawa i obowiązki poszczególnych stron. 

 

 Umowy te stanowią zapewnienie, że wymagania systemu certyfikacji 

a) dają się zastosować w sposób wiążący, 

b) są weryfikowalne i zrozumiałe oraz 

c) w razie konieczności istnieje możliwość ich realizacji za pomocą środków prawnych. 

Umowy to starannie opracowane dokumenty standardowe. Nie zawiera się indywidualnych 

umów dotyczących wymagań systemowych.   

 

http://www.redcert.org/
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6.3 Przejrzystość w zarządzaniu systemem 

Dla celów związanych z zarządzaniem systemem REDcert tworzy bazę danych, w której 

znajduje się dokumentacja dotycząca 

 uczestników systemu łącznie z wprowadzonymi przez nich zakładami będącymi 

jednostkami niesamodzielnymi, 

 wszystkich przeprowadzonych kontroli bez względu na ich wynik oraz 

 wszystkich sankcji. 

 

Takie zarządzanie systemem w każdej chwili daje możliwość udzielenia uprawnionym 

kręgom informacji na temat statusu uczestników, kontroli i sankcji6.  

Firma REDcert spełnia również oficjalnie określone obowiązki informacyjne i sprawozdawcze 

określone w dyrektywie iLUC 2015/1513, a także tworzy i przekazuje wymagane w niej  

informacje do właściwych biur Komisji Europejskiej w określonym terminie (do dnia 30 

kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym).7 

Obejmują one: 

(a) Niezależność, formalność i częstotliwość kontroli, zarówno w odniesieniu do tego, co 

zostało stwierdzone w związku ztymiaspektami dokumentacji programu w momencie 

zatwierdzania danego systemu przez Komisję, jak również w odniesieniu do 

najlepszych praktyk branżowych 

(b) Dostępność, doświadczenie oraz przejrzystość w stosowaniu, metodach identyfikacji i 

postępowania w przypadku niezgodności, ze szczególnym uwzględnieniem radzenia 

sobie z sytuacjami lub zarzutami poważnych naruszeń przez członków systemu 

(c) Przejrzystość, szczególnie w odniesieniu do dostępności systemu, dostępność 

tłumaczeń w językach urzędowych krajów i regionów, z których pochodzą surowce, 

dostępność wykazu certyfikowanych podmiotów gospodarczych i odpowiednich 

certyfikatów oraz dostępność sprawozdania sporządzonego przez audytora 

(d) Zaangażowanie interesariuszy, w szczególności w odniesieniu do konsultacji ze 

społecznościami autochtonicznymi i lokalnymi przed podjęciem decyzji podczas 

                                                
6
 Komisja Europejska DG ENER: Pismo do dobrowolnych systemów w sprawie środków dotyczących 

przejrzystości (12.03.2015) na stronie 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/PAM%20to%20vs%20on%20transparency%20

ARES%202015%201094930.pdf (strona odwiedzona w dniu 10.10.2016) 
7
 Komisja Europejska DG ENER: Pismo w sprawie wymogów sprawozdawczych dla dobrowolnych 

systemów (01.09.2015) na stronie internetowej: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/PAM%20to%20vs%20annual%20reporting.pdf 

(strona odwiedzona w dniu 10.10.2016) 
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sporządzania i dokonywania przeglądu systemu oraz podczas kontroli, a także 

odpowiedź  na ich wkład 

(e) Ogólna solidność systemu, w szczególności w świetle zasad dotyczących akredytacji, 

kwalifikacji i niezależności audytorów oraz właściwych organów systemu 

(f) Aktualizacje rynkowe systemu, ilość certyfikowanych surowców i biopaliw według 

kraju pochodzenia i rodzaju, liczby uczestników 

(g) Łatwość i skuteczność wdrożenia systemu śledzącego dowody zgodności z 

kryteriami zrównoważonego rozwoju, które system zapewnia swoim członkom, tego 

rodzaju system ma służyć jako środek zapobiegający oszustwom, a w szczególności  

być stosowany w celu wykrywania, rozwiązywania i kontrolowania podejrzeń o 

nadużycia finansowe i innych nieprawidłowości oraz, w stosownych przypadkach, ma 

podawać liczbę przypadków oszustw lub wykrytych nieprawidłowości 

(h) Opcje dla podmiotów uprawnionych do uznawania i monitorowania jednostek 

certyfikujących 

(i) Kryteria uznawania lub akredytacji jednostek certyfikujących 

(j) Zasady dotyczące monitorowania organów certyfikujących 

(k) Możliwości usprawnienia lub poprawy promocji najlepszych praktyk 

W odniesieniu do wymienionych kryteriów REDcert odnosi się do odpowiednich punktów 

niniejszych zasad systemowych i opisuje ich wdrożenie w roku sprawozdawczym. 

W przypadku kryteriów wymienionych w lit. f) stosuje się szablon wymagany przez Komisję 

Europejską, który został opublikowany na platformie przejrzystości. Wymagane dane są 

systematycznie zbierane przez REDcert od wszystkich uczestników systemu jako część 

corocznej ankiety przy użyciu bazy danych REDcert. W celu potwierdzenia wiarygodności 

danych, można wykorzystać sprawozdania z kontroli organów certyfikujących, ponieważ 

obejmują one także inwentaryzację i kontrolę terenu składowania biomasy i ilości biopaliw 

zebranych/sprzedawanych jako zrównoważone. 

 

6.4 Przejrzystość w certyfikacji 

Ważny certyfikat stanowi istotny warunek dla handlu certyfikowaną biomasą lub biopaliwami i 

biopłynami. Aby umożliwić wszystkim podmiotom gospodarczym posiadanie przejrzystego i 

zabezpieczonego przeglądu wszystkich certyfikatów wydanych w systemie REDcert - 

ważnych, wygasłych i zawieszonych, baza danych REDEX udostępnia publicznie te 

certyfikaty w Internecie wraz ze szczegółowymi informacjami na temat ich ważności i zakresu 

zastosowania (www.redcert.org). Jednostki certyfikujące odpowiedzialne za wystawianie i 
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monitorowanie certyfikatów gwarantują, że taki przegląd jest zawsze na bieżąco 

aktualizowany. 

 

6.5 Zagwarantowanie integralności systemu oraz zapobieganie 

nadużyciom i oszustwom 

REDcert nie jest w stanie zagwarantować, że uczestnicy systemu oraz jednostki 

certyfikujące będą działać zgodnie z prawem. W momencie zawierania umowy systemowej 

co do zasady przyjmuje się, że strona umowy zamierza stosować się do wymagań 

systemowych. 

Jednocześnie REDcert dysponuje skutecznymi procedurami w celu zmniejszenia 

potencjalnych zagrożeń związanych z naruszeniem systemu, nadużyciami i oszustwami, a 

także potrafi skutecznie zwalczać tego typu tendencje. Procedury "Zarządzania 

Integralnością", które są oparte na obszarze odpowiedzialności "Zarządzanie systemem" 

(patrz pkt 4) obejmują: 

 

 Proces rejestracji dla nowych, potencjalnych uczestników systemu 

Każdy potencjalny uczestnik systemu musi ujawnić przy rejestracji, czy i w jakim 

stopniu uczestniczył lub nadal uczestniczy w innym systemie certyfikacji. Ponadto 

należy wskazać przyczynę zmiany systemu, a w przypadku wykluczenia z systemu z 

powodu naruszeń jego zasad, REDcert ma prawo do uzyskania szczegółowych 

informacji o naruszeniach dotyczących poprzedniego i aktualnego systemu 

certyfikacji. Pozwala to na zagwarantowanie, że certyfikat REDcert jest wydawany 

tylko w przypadku usunięcia wszystkich wykrytych naruszeń w sposób podlegający 

weryfikacji. Tego rodzaju warunki wstępne mają zapobiegać “przechodzeniu z 

jednego systemu do drugiego”. 

 

 Świadomość i obowiązki sprawozdawcze audytorów 

Audytorzy niezwłocznie powiadamiają REDcert, jeżeli u podmiotu gospodarczego, 

który uzyskał certyfikat REDcert i ubiega się o ponowną certyfikację, wykryto rażące 

niezgodności z tym wymogiem lub z jakimkolwiek innym aspektem obowiązkowych 

kryteriów zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu REDcert ma możliwość odmowy 

ponownej certyfikacji lub nałożenie dodatkowych środków kontroli koniecznych do 

weryfikacji działań korygujących w związku ze zgłoszonymi rażącymi 

niezgodnościami. 
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 Systematyczny monitoring wszystkich procesów certyfikacji 

Baza danych REDcert służy do przeglądania i analizowania wszystkich 

przeprowadzonych certyfikacji. Statystyki są tworzone co roku dla następujących 

kryteriów każdego organu certyfikującego i na żądanie: 

- Zgodność z przewidzianymi przez system terminami zgłaszania i wydawania 

certyfikatów 

- Czas trwania kontroli "na miejscu", biorąc pod uwagę odpowiedni zakres 

zastosowania 

 W przypadku odchylenia lub podejrzanej wartości z jednostką certyfikującą jest 

nawiązywany  bezpośredni kontakt i prosi się ją o podjęcie działań korygujących. Jeśli 

odchylenia nie zostaną usunięte, REDcert może wykluczyć ją z systemu. 

Ponadto REDcert regularnie przeprowadza kontrole na miejscu (co najmniej 5%) w 

odniesieniu do sprawozdań z kontroli przekazanych do bazy danych w celu 

zapewnienia, że: 

- przetwarzanie zostało zakończone 

- sprawozdania są zrozumiałe (zawierają odpowiednie informacje i są czytelne) 

- sprawozdania są spójne (spójność pomiędzy oceną a opisem faktów) 

- wyniki zostały poprawnie przedstawione 

Wybrana próbka uwzględnia czynniki ryzyka, np. audytorów lub nadzorowane 

jednostki certyfikujące, uczestników systemu podejrzewanych o niezgodność lub 

toczące się procedury rozpatrywania skargi.  

Niezaakceptowane sprawozdania są odsyłane do jednostki certyfikującej w celu 

doprecyzowania i w razie konieczności dokonania poprawy sprawozdania w 

określonym terminie. 

 

 Systematyczny monitoring jednostek certyfikujących 

Wszystkie jednostki certyfikujące funkcjonujące w systemie REDcert są przynajmniej 

oficjalnie uznane lub posiadają równorzędną akredytację. Oprócz środków 

uwzględnionych w procesie uznawania i akredytacji "monitorowania 

monitorowanych", REDcert ustanowił niezależny proces monitorowania jednostek 

certyfikujących. Proces ten obejmuje m. in.:  

- Spersonalizowaną rejestrację i zatwierdzenie, jak również monitorowanie 

przyjętych audytorów 
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- Obowiązek regularnego szkolenia przyjętych audytorów przez jednostkę 

certyfikującą 

- Wykwalifikowanie właściwych szkoleniowców w każdej jednostce 

certyfikacyjnej REDcert 

- Opcjonalny nadzór nad kontrolą lub audytem jednostki certyfikującej 

prowadzony przez jednego z audytorów REDcert 

 

 Systematyczny monitoring bilansów emisji i potencjału redukcji gazów 

cieplarnianych zadeklarowanych w certyfikatach zrównoważonego rozwoju 

Większość przedsiębiorstw uczestniczących w systemie REDcert, które wydają 

certyfikaty zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów i nazwane są „ostatnimi 

jednostkami łącznikowymi", korzysta z aplikacji „nabisy" dostarczanej przez 

Federalny Urząd ds. Rolnictwa i Żywności (Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung - BLE). BLE wysyła REDcert (i innym systemom certyfikacji) wszystkie 

certyfikaty zrównoważonego rozwoju wydawane regularnie w systemie. REDcert 

opracował złożony proces oceny w celu analizy certyfikatów zrównoważonego 

rozwoju określonych w niniejszym dokumencie jako "podejrzane" (certyfikat, w którym 

emisja gazów cieplarnianych znajduje się poniżej "typowych" emisji odpowiedniego 

typu biopaliwa). Certyfikaty identyfikowane w ten sposób są prezentowane 

odpowiednim przedsiębiorstwom i organom certyfikującym w celu ich sprawdzenia i 

potwierdzenia. 

 

 System zarządzania skargami w systemie REDcert 

Oprócz niezgodności z systemem zidentyfikowanych podczas regularnych kontroli 

przeprowadzanych w ramach procesu certyfikacji, wszelkiego rodzaju skargi mogą 

powodować zastosowanie dodatkowych czynności kontrolnych. W tym celu REDcert 

stworzył system zarządzania skargami. Każda skarga jest rejestrowana, analizowana 

i monitorowana. REDcert posiada szeroki zakres praw wynikających z umowy, które 

umożliwiają przeprowadzenie dodatkowych kontroli (specjalne kontrole zgodnie z 

umową systemu) w celu wyjaśnienia danej sprawy. 

Inicjator skargi oraz inne zainteresowane grupy (np. organy odpowiedzialne lub 

Komisja Europejska) są informowane o wynikach przeprowadzonych dochodzeń. 

Wszelkie znaczące niezgodności, które zostały potwierdzone, są monitorowane w 

ramach systemu sankcji. Czynności te zostały określone w bardziej szczegółowy 

sposób w odpowiednim dokumencie systemu. 
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 Chroniona marka „REDcert” 

System REDcert posiada znak usługowy o tej samej nazwie zarejestrowany w 

Europejskim Biurze Znaków Towarowych. Może być on wykorzystywany wyłącznie 

przez uczestników systemu i uznane jednostki certyfikujące. Prawo do znaku 

handlowego stwarza szerokie możliwości podejmowania działań przeciwko 

niewłaściwemu lub nieuczciwemu wykorzystaniu marki REDERT bez konieczności 

przedstawienia jakiegokolwiek innego dowodu na niezgodność z systemem. 

 

Celem systemu sankcji REDcert jest skuteczne ukaranie za zweryfikowane naruszenia. 

Sankcje obejmują ostrzeżenia, ostrzeżenia formalne, ewentualnie w połączeniu z karą 

umowną i nadzwyczajnym rozwiązaniem umowy uczestnictwa w systemie REDcert. 

Procedura ta jest bardziej szczegółowo określona w odpowiednim dokumencie systemu. 
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7 Obciążanie kosztami zakładów będących uczestnikami systemu 

Spółka zarządzająca systemem certyfikacji REDcert za pośrednictwem swoich wspólników – 

związków gospodarczych – reprezentuje odpowiednie grupy gospodarcze zainteresowane 

certyfikacją zrównoważonego rozwoju. We wspólnym interesie tych wspólników jest unikanie  

powstawania nadmiernych lub niepotrzebnych kosztów związanych z systemem certyfikacji, 

które stanowiłyby obciążenie dla przedsiębiorstw będących członkami jej systemu.   

 

W związku z powyższym za podstawę do kalkulacji opłat z tytułu użytkowania systemu 

certyfikacji REDcert przyjmuje się koszty niezbędne na pokrycie wydatków związanych  

z eksploatacją systemu. Zresztą generowanie zysków nie jest pierwszorzędnym celem spółki 

zarządzającej systemem. Obowiązek ustalenia opłat spoczywa na zarządzie, który stosowne 

decyzje podejmuje w porozumieniu z komisją techniczną oraz zgromadzeniem wspólników. 

Opłaty za uczestnictwo w systemie zostały spisane w przejrzysty sposób w formie 

regulaminu opłat, a każdy zainteresowany zakład zapoznał się z nim jeszcze przed swoim 

przystąpieniem do systemu. 

System REDcert nie ustala opłat za kontrole neutralne prowadzone przez dopuszczone 

jednostki certyfikujące.Ich wysokość uzależniona jest od konkurencji, jaką prowadzą między 

sobą jednostki certyfikujące na zasadzie relacji między podażą i popytem.Aby zapobiec 

konkurencji spowodowanej wyłącznie kosztem jakości certyfikacji, REDcert systematycznie 

ocenia czas poświęcony na kontrole, a także kontroluje lub kwestionuje okresy kontrolne, 

które są cały czas krótkie (patrz punkt 6.5). 

Tym samym REDcert wypełnia zawarty w Dyrektywie wymóg unikania powstawania 

niewspółmiernych kosztów po stronie zakładów małorolnych, organizacji producenckich i 

spółdzielni. W systemie REDcert za zakłady małorolne uważa się takie zakłady, których 

powierzchnia produkcyjna jest mniejsza od średniejkrajowej wielkości powierzchni 

produkcyjnej o więcej niż 75% i/lub zakłady prowadzące dodatkową działalność zarobkową, 

u których więcej niż 50% dochodu zakładowego / rodzinnego pochodzi spoza gospodarki 

rolnej. 

Koszty prowadzenia dokumentacji i przede wszystkim kontroli kryteriów zrównoważonego 

rozwoju w zakładach małorolnych w ramach systemu REDcert nie powinny przekraczać 

oczekiwanego minimalnego przychodu w sytuacji, w której biomasa wytwarzana przez 

zakład nie jest biomasą zrównoważoną i prawdopodobnie musi być sprzedana po niższych 

cenach.  
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8 Istotna dokumentacja 

Struktura dokumentacji systemu REDcert obejmuje: 

nr dokument wydanie / 

przeredagowanie 

1 Zakres obowiązywania i podstawowe wytyczne systemu  

 

Aktualna wersja zasad 

systemowych REDcert-UE 

została opublikowana  

na stronie internetowej 

www.redcert.org 

2 Zasady systemowe dotyczące wytwarzania biomasy, 

biopaliw  

i biopłynów 

3 Zasady systemowe dotyczące obliczania gazów 

cieplarnianych 

4 Zasady systemowe dotyczące sporządzania bilansu 

masy 

5 Zasady systemowe dotyczące kontroli neutralnej 

6 System sankcji 

7 System zarządzania skargami 

8 Lista kontrolna określonego stadium postępowania 

 

REDcert zastrzega sobie prawo do tworzenia i publikowania w razie konieczności 

dodatkowych uzupełniających zasad systemowych. 

 

W niniejszych dokumentach zawarte są wymagania oraz realizacja ustawowych regulacji  

i przepisów unijnych dotyczących zrównoważonej biomasy oraz biopaliw płynnych  

i biopłynów przy uwzględnieniu innych istotnych źródeł stanowiących podstawę dokumentacji 

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

Przy odniesieniu do  regulacji prawnych obowiązuje ich najbardziej aktualna wersja. 

 

  

http://www.redcert.org/
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9 Załącznik 

 

Biomasa 

Ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów i 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. 

 

Odpady 

Odpady zostały zdefiniowane w art. 3 (1) Dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 

2008/98/WE. Surowce lub substancje, które zostały celowo zmienione lub skażone w celu 

spełnienia warunków definicji, nie są objęte jej zakresem. 

 

Odpady z przetwarzania 

Odpady 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 dopasowany celowo do ich wytwarzania. 

 

Pozostałości pochodzące z rolnictwa, akwakultury, rybołówstwa i leśnictwa 

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. 
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Materiał lignino-celulozowy 

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

i hemiceluloza, takie jak biomasa pochodząca z lasów, energetycznych roślin zdrewniałych 

oraz odpadów resztkowych i odpadów z przemysłu leśnego. 

 

Niespożywczy materiał celulozowy 

„Niespożywczy materiał celulozowy” oznacza surowce składające się głównie z celulozy i 

hemicelulozy i mające niższą zawartość ligniny niż materiał lignionocelulozowy. Materiał ten 

obejmuje resztki pożniwne roślin spożywczych i paszowych (takie jak słoma, łodygi roślin 

zbożowych, łuski nasion i łupiny), trawiastych roślin energetycznych o niskiej zawartości 

skrobi (takie jak proso rózgowate, Miskanthus, arundo trzcinowate), pozostałości 

przemysłowe (w tym rośliny spożywcze i paszowe – po wyekstrahowaniu olejów roślinnych, 

cukrów, skrobii i białek), a także materiał z bioodpadów. 

 

Wartość rzeczywista 

Wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do niektórych lub 

wszystkich etapów procesu produkcji danego biopaliwa/biopłynu obliczany zgodnie z 

metodologią opisaną w RED 2009/28, załącznik V, część C. 

 

Wartość typowa 

Szacunkowa wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych reprezentatywnego dla danej 

ścieżki produkcji biopaliw. 

 

Wartość standardowa 

Wartość wyprowadzona z wartości typowej przy zastosowaniu czynników określnych z góry, 

która może być stosowana zamiast wartości rzeczywistej w pewnych okolicznościach, 

określonych w niniejszej dyrektywie 

 

Emisja gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw 

Wszystkie emisje netto CO2, CH4 i N2O, które można przypisać paliwu (także wszystkim 

jego dodanym komponentom) lub dostarczonej energii. Obejmuje to wszystkie właściwe 

etapy od wydobycia lub uprawy włącznie, poprzez zmianę sposobu użytkowania gruntów, 

transport i dystrybucję, przetwarzanie i spalanie, niezależnie od tego, skąd pochodzą emisje 
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Emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii 

Całkowita masaemisji gazów cieplarnianych będących równoważnikami CO2 związanych z 

paliwem podzieloną przez całkowitą wartość energetyczną paliwa lub dostarczonej energii (w 

przypadku paliwa wyrażoną jako jego dolna wartość opałowa). 

 


