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Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej

Znaczenie biopaliw 
i systemu ich certyfikacji

Unia Europejska wprowadziła w 2009 r. system kryteriów zrównoważonego 
rozwoju1, aby uzyskać 10% udział energii ze źródeł odnawialnych w transpor-
cie do 2020 r. Można to osiągnąć tylko przez zwiększone wykorzystanie biopa-
liw, pod warunkiem, że ich produkcja będzie także zrównoważona2. Dyrekty-
wa w sprawie energii odnawialnej3 ustanawia kryteria dla biopaliw oraz zasady 
systemu ich certyfikacji. Europejski Trybunał Obrachunkowy, po przeprowa-
dzeniu kontroli4 stwierdził jednak, że nie jest on w pełni wiarygodny.

KRZYSZTOF ZALEGA 1234

Główne powody 
stosowania biopaliw
Wzrost efektu cieplarnianego spowodo-
wanego przez emisje dwutlenku węgla 
i innych gazów cieplarnianych w wyniku 

1	 Komunikat	Komisji	Europejskiej	w	sprawie	dobrowolnych	systemów	i	wartości	standardowych	w	syste-
mie	kryteriów	zrównoważonego	rozwoju	dla	biopaliw	i	biopłynów	UE.	Dziennik	Urzędowy	Unii	Europej-
skiej	C	160/01	z	19.6.2010.

2	 W	znaczeniu	„zrównoważonego	rozwoju”,	ang.	sustainability. Artykuł	17	(„Kryteria	zrównoważonego	roz-
woju	w	odniesieniu	do	biopaliw	i	biopłynów”)	dyrektywy	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	2009/28/WE	
z	23.4.2009	r.	w	sprawie	promowania	stosowania	energii	ze	źródeł	odnawialnych	zmieniająca	i	w	następ-
stwie	uchylająca	dyrektywy	2001/77/WE	oraz	2003/30/WE.		  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028>.

3	 W	dalszej	części	tekstu	zwanej	dyrektywą	w	sprawie	energii	odnawialnej,	dyrektywą	lub	dyrektywą	RED	
–	RED	pochodzi	od	pierwszych	liter	jej	tytułu	w	języku	angielskim:	R	–	Renewable	/Odnawialna/	–	E	/
Energy/Energia/	–	D	/Directive/Dyrektywa/	–	tj.	Dyrektywa	2009/28/WE	z	23.4.2009	r.

4	 Kontrola	została	przeprowadzona	w	2015	r.	Sprawozdanie	specjalne	nr	18/2016;		  
<http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditReportsOpinions.aspx>.

spalania paliw kopalnych wpływa na glo-
balne ocieplenie, które może zmienić 
warunki klimatyczne i życie na Ziemi. 
Dlatego przyjmuje się, że alternatywą dla 
paliw kopalnych są na przykład biopaliwa 
jako rodzaj energii ze źródeł odnawial-
nych. Biopaliwa produkowane z surowców 
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roślinnych przyczyniają się do ochrony kli-
matu, bowiem uwalniają dwutlenek węgla 
wcześniej absorbowany przez rośliny, z któ-
rych zostały wytworzone. Mogą być pro-
dukowane również z odpadów, pozosta-
łości pochodzenia biologicznego i innych 
surowców odnawialnych.

Oprócz mniejszych emisji dwutlenku 
węgla i innych gazów cieplarnianych5, wy-
mienia się również argumenty społeczno-
-ekonomiczne przemawiające za produko-
waniem i stosowaniem biopaliw. Rozwój 
tego rynku ma bowiem pozytywny wpływ 
na rozwój regionalny i lokalny, na posze-
rzenie perspektyw eksportu, spójność 
społeczną i możliwości zatrudnienia, 
szczególnie w przypadku małych i śred-
nich przedsiębiorstw, jak również nieza-
leżnych producentów energii. Instalacje 
na biogaz mogą wnieść znaczący wkład 
w rozwój obszarów wiejskich i stwarzać 
rolnikom nowe szanse zarobku. 

Polityka energetyczna UE 
Argumenty klimatyczne znalazły odzwier-
ciedlenie w polityce energetycznej i kli-
matycznej Unii Europejskiej. Stosowanie 
biopaliw jako odnawialnych źródeł energii 

5	 Gaz	cieplarniany	to	gaz,	który	przyczynia	się	do	występowania	naturalnego	efektu	cieplarnianego.	W	pro-
tokole	 z	 Kioto	 zawarto	 zestawienie	 sześciu	 gazów	 cieplarnianych	 uwalnianych	 do	 atmosfery	w	wyni-
ku	dzia	łal	ności	 człowieka:	 dwutlenek	węgla	 (CO2),	metan	 (CH4),	 tlenek	 azotu	 (N20),	wodorofluorowę-
glowodory	(HFC),	perfluorowęglowodory	(PFC)	i	heksafluorek	siarki	(SF6).

6	 Transport	zużywa	najwięcej	energii	(31,8%)	spośród	pozostałych	sektorów	(np.	gospodarstwa	domowe	
26,2%,	przemysł	25,6%,	usługi	14,1%).	Źródło:	Eurostat,	2014.

7	 Pakiet	 klimatyczno-energetyczny	UE	 to	 zbiór	wiążących	 przepisów,	 zob.	 <http://ec.europa.eu/clima/
policies/strategies/2020/documentation_en.htm>.

8	 10%	udział	w	transporcie	ma	przyczyniać	się	do	osiągnięcia	celu	20%	udziału	OZE	w	końcowym	zużyciu	
energii	brutto	w	UE	(jako	jeden	z	tzw.	„celów	20-20-20”	UE	do	2020	r.	–	obok	zmniejszenia	emisji	gazów	
cieplarnianych	co	najmniej	o	20%	oraz	poprawę	efektywności	energetycznej	co	najmniej	o	20%	(„Energia	
2020.	Strategia	na	rzecz	konkurencyjnego,	zrównoważonego	i	bezpiecznego	sektora	energetycznego”).

9	 EurObserv’ER	„Biofuels	Barometer”,	lipiec	2015	r.
10	 <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics>.
11	 Art.	2	dyrektywy	RED.

(OZE) w transporcie ma zmniejszyć emisję 
gazów cieplarnianych, a także uzależnienie 
od importu ropy w sektorze transportu6.

Na podstawie dyrektywy RED, która 
jest częścią pakietu klimatyczno-energe-
tycznego UE7 z 6 kwietnia 2009 r., wymaga 
się od każdego państwa członkowskiego 
zapewnienia, aby udział energii z OZE we 
wszystkich rodzajach transportu w 2020 r. 
wynosił co najmniej 10%8. W praktyce, 
biorąc pod uwagę obecny stan rozwoju 
technicznego i możliwości wykorzysta-
nia w transporcie energii z innych źródeł, 
poziom ten można osiągnąć tylko przez 
wykorzystanie biopaliw.

W 2014 r. w Unii Europejskiej biopaliwa 
stanowiły średnio około 5% paliwa wyko-
rzystywanego w transporcie9, a udział ener-
gii odnawialnej ogółem w transporcie 5,9%, 
począwszy od 1% w Hiszpanii i Estonii, 
do 21,6% w Finlandii i 19,2% w Szwecji10.

Charakterystyka biopaliw
Biopaliwo oznacza ciekłe lub gazowe paliwo 
powstałe z przetwórstwa biomasy. Według 
prawodawstwa UE11 biopaliwami nazywa-
my jedynie paliwa używane w transporcie, 
natomiast ciekłe paliwa używane do celów 
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energetycznych innych (np. ogrzewanie) 
niż w transporcie to biopłyny.

Biomasa w szerszym znaczeniu to ule-
gająca biodegradacji część produktów, 
odpadów lub pozostałości pochodzenia 
biologicznego z rolnictwa (substancje roś-
linne i zwierzęce), leśnictwa, rybołówstwa 
i akwakultury, a także ulegająca biode-
gradacji część odpadów przemysłowych 
i miejskich. 

Biomasą jest na przykład: plon kukury-
dzy, słonecznika lub zboża, siano, tłuszcz 
zwierzęcy jako odpad poprodukcyjny, gno-
jowica i odchody zwierzęce (np. uryna), 
komunalne odpady zielone, przetermino-
wane i nieprzydatne do spożycia pieczy-
wo, a nawet mikroorganizmy (np. algi). 
W znaczeniu węższym biomasa oznacza 
materię organiczną pochodzenia roślin-
nego używaną do produkcji biopaliw 
i biopłynów.

Bioetanol to alkohol etylowy otrzymy-
wany z biomasy lub z odpadów (papieru, 
trocin, itp.), stosowany w czystej postaci 
(tzw. E100) lub mieszany z innymi al-
koholami (np. z metanolem) bądź pali-
wami; po dodaniu do benzyny staje się 
biobenzyną. 

Biodiesel to olej napędowy produkowa-
ny z olejów roślinnych (stanowi wówczas 
ester metylowy kwasów tłuszczowych 
(tzw. B100) lub otrzymywany ze zmie-
szania oleju napędowego wyprodukowa-
nego z ropy naftowej z dodatkiem takich 
estrów (np. B80, B30, B20, B7).

12	 Ang.	biofuels life cycle albo chain of custody.	„Cykl	życia	biopaliw/łańcuch	dostaw”	dotyczy	produkcji,	
transportu	i	dystrybucji,	a	również	zużycia/konsumpcji;	odnosi	się	do	możliwość	monitorowania	(identyfi-
kowalności,	ang.	traceability)	pochodzenia,	położenia,	zastosowania	biomasy/biopaliwa	za	pomocą	udo-
kumentowanego	dowodu.

Inne biopaliwa to biogaz – gaz otrzymywa-
ny z odpadów przemysłu rolno-spożywczego, 
gnojowicy, odpadów komunalnych (wysypi-
ska śmieci), ścieków (ścieki cukrownicze), 
a także biomasy roślinnej (zboża, kukury-
dza), zawierający od 50% do 75% metanu 
oraz biometan (oczyszczony biogaz z zawar-
tością około 95% metanu), używany na małą 
skalę w transporcie kolejowym i drogowym 
(autobusowa komunikacja komunalna), co 
stanowi 1% biopaliw stosowanych ogółem 
w transporcie w Unii Europejskiej.

Obecnie jedynymi biopaliwami produ-
kowanymi i stosowanymi w UE w mają-
cych znaczenie ilościach są biodiesel (76%) 
i biobenzyna (20%)

Ścieżka produkcji biopaliwa oznacza dany 
proces technologiczny wykorzystujący jeden 
surowiec używany do produkcji biopaliwa, 
przykładowo – produkcja etanolu z buraka 
cukrowego lub produkcja biodiesla z soi.

Cykl życia biopaliw/łańcuch dostaw12 
oznacza cały łańcuch produkcji, od rolni-
ków wytwarzających biomasę aż do pro-
ducenta biopaliw lub przedsiębiorstwa 
wprowadzającego je do obrotu. Elementy 
łańcucha dostaw to: gospodarstwa rolne/
plantacje, punkty skupu/zbiórki, przedsię-
biorstwa handlowe / punkty magazynowa-
nia, jednostki przetwarzania (młyny, gorzel-
nie, rafinerie, inne zakłady przetwórstwa), 
przedsiębiorstwa transportowe, podmioty 
wprowadzające biopaliwa na rynek.

W zależności od surowców używanych 
do produkcji, biopaliwa można podzielić na: 
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 • konwencjonalne (pierwszej generacji), 
wytwarzane głównie z upraw rolnych (spo-
żywczych lub paszowych); 

 • biopaliwa zaawansowane (drugiej i trze-
ciej generacji) wytwarzane z takich su-
rowców jak odpady lub pozostałości bio-
logiczne, których produkcja nie stanowi 
bezpośredniej konkurencji dla upraw spo-
żywczych lub paszowych.

Biopaliwa produkowane z odpadów i po-
zostałości uważane są za bardziej korzystne 
dla środowiska, ponieważ ich pozyskiwanie 
nie stanowi konkurencji dla produkcji żyw-
ności pod względem wykorzystania grun-
tów rolnych. Z tego powodu Dyrektywa 
RED dawała możliwość „podwójnego li-
czenia” takich biopaliw w realizacji celu, 
jakim jest uzyskanie 10% udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie13.

Całkowita powierzchnia użytków rol-
nych przeznaczona do wytworzenia surow-
ców w celu produkcji biopaliw wykorzy-
stywanych w UE w 2012 r. obejmowała 
7,8 mln hektarów, w tym 4,4 mln hek-
tarów w UE (co stanowi 3% całkowitej 
powierzchni gruntów uprawnych w Unii) 
i 3,5 mln hektarów poza UE14. Z powodu 
konkurencji biopaliw w stosunku do żyw-
ności, wprowadzono15 ograniczenie udzia-
łu tych produkowanych z upraw rolnych 

13	 Art.	21	ust.	2	dyrektywy	RED:	„Wkład	biopaliw	wyprodukowanych	z	odpadów,	pozostałości	i	niespożyw-
czego	materiału	celulozowego	w	realizację	celu	wykorzystania	energii	ze	źródeł	odnawialnych	w	transpor-
cie	liczy	się	jako	dwukrotność	ich	zawartości	energetycznej”.

14	 Dokument	Komisji	Europejskiej,	SWD(2015)	117	final	z	15.6.2015	r.	„Technical	assessment	of	the	EU	
biofuels	sustainability	and	feasibility	of	10%	renewable	energy	in	transport”	(Ocena	techniczna	zrówno-
ważonego	charakteru	biopaliw	UE	i	możliwości	osiągnięcia	docelowego	udziału	w	wysokości	10%	energii	
ze	źródeł	odnawialnych	w	transporcie),	s.	3.

15	 Dyrektywa	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2015/1513	z	9.9.2015	r.	zmieniająca	dyrektywę	98/70/
WE	odnoszącą	się	do	jakości	benzyny	i	olejów	napędowych	oraz	zmieniająca	dyrektywę	2009/28/WE	 
w	sprawie	promowania	stosowania	energii	ze	źródeł	odnawialnych	(Dz.U.	L	239	z	15.9.2015,	s.	1).

16	 Biofuel	Support	Policy.	Summary	of	the	Public	Thematic	Report.	Cour	des	Comptes,	Paris	2012.

w realizacji 10% celu w transporcie, do 
pułapu 7%.

Krytyka biopaliw
Istnieje wiele aspektów o charakterze śro-
dowiskowym, społecznym, ekonomicz-
nym, gospodarczym czy technicznym, 
związanych z produkcją biopaliw i ich 
stosowaniem, które są przedmiotem pu-
blicznej debaty. Samo pojęcie „zrówno-
ważonego charakteru” w odniesieniu do 
nich nie ogranicza się jedynie do kwestii 
środowiska naturalnego, a dotyczy także 
„równości społecznej i solidarności mię-
dzypokoleniowej”16. Dlatego debata toczy 
się wokół samego „zrównoważonego cha-
rakteru” biopaliw i ich produkcji, co od-
nosi się do rzeczywistego poziomu emisji 
dwutlenku węgla, ryzyka wylesiania oraz 
erozji gleby, utraty różnorodności biolo-
gicznej, wpływu na zasoby wodne i nie-
dobór wody pitnej, problemu „żywność 
kontra paliwo”, ich potencjału w zmniej-
szeniu ubóstwa i wykluczenia społecznego 
na terenach wiejskich, niesprawiedliwości 
społecznej związanej z własnością ziemi 
i warunkami pracy, migracji. 

Najbardziej znana krytyka produkcji 
biopaliw dotyczy karczowania w Azji po-
łudniowo-wschodniej lasów tropikalnych, 
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miejsca życia zagrożonych wyginięciem ga-
tunków zwierząt (np. orangutany), w celu 
uprawy palmy olejowej (olejowiec gwinej-
ski). Według niektórych szacunków pro-
dukcja i spalanie biopaliwa daje gorszy bi-
lans energetyczny i ekonomiczny niż paliw 
kopalnych (degradacja środowiska, duże 
zużycie nawozów sztucznych, nieracjonal-
na gospodarka produktami roślinnymi). 
Przyczynia się również do pogłębiania nędzy 
i głodu w krajach Trzeciego Świata z po-
wodu ich wytwarzania zamiast żywności. 

W związku z konkurencją pomiędzy bio-
paliwami i żywnością umacnia się pogląd, 
że produkcja biopaliw przyczynia się do 
wzrostu cen żywności17. 

Potrzeba 
zrównoważonych biopaliw
Niekorzystne oddziaływanie produkcji bio-
paliw podważa potencjalne korzyści mogące 
wynikać z ich stosowania w celu ochrony 
klimatu. Konieczne stało się zatem wpro-
wadzenie środków zmniejszających ryzyko 
negatywnego oddziaływania. Są nimi kryte-
ria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw.

Takie kryteria powinny opierać się na 
czytelnych standardach działań związanych 
z cyklem wytwarzania biopaliw. Ważne, aby 
odnosiły się do ochrony zdrowia, praw wła-
sności (własności ziemi rolnej), godnych wa-
runków pracy i życia. Powinny ograniczać 
ryzyko przymusowej pracy, zatrudniania 

17	 A.	 Ajanovic:	 „Biofuels	 Versus	 Food	 Production:	 Does	 Biofuels	 Production	 Increase	 Food	 Prices?”,	 
w:	„Energy”.	Vol.	36,	issue	4,	April	2011.

18	 KZR	mają	również	zastosowanie	ogólnie	do	biopłynów.	Wprowadzenie	KZR	w	odniesieniu	do	biopaliw	nie	
doprowadzi	do	osiągnięcia	zamierzonego	celu,	jeśli	produkty	niespełniające	kryteriów	zamiast	jako	bio-
paliwa	będą	wykorzystywane	jako	biopłyny	w	sektorze	ogrzewania	lub	energii	elektrycznej.	

19 Uwalnianie	do	atmosfery	węgla	znajdującego	się	w	glebie	lub	roślinności	prowadzi	do	wytworzenia	dwutlenku	węgla.
20	 Art.	17	dyrektywy	RED.

dzieci oraz zarobkowania w warunkach 
zagrażających życiu i zdrowiu. Kryteria 
te powinny zatem tworzyć spójną część 
szerszego systemu uwzględniającego po-
trzeby środowiska i ludzi. 

Unijne kryteria
Unia określiła zestaw kryteriów zrówno-
ważonego rozwoju, aby zapewnić, że sto-
sowanie biopaliw18 w transporcie odbywa 
się w sposób gwarantujący rzeczywiste 
zmniejszenie zużycia węgla19 i ochronę 
bioróżnorodności.

Dyrektywa stanowi, że „produkcja bio-
paliw powinna być zrównoważona”, co ozna-
cza, że biopaliwa muszą spełniać KZR w niej 
ustanowione. Określony w Dyrek tywie cel 
10% udziału energii z OZE w transporcie do 
2020 r. może być realizowany jednie przez 
wykorzystanie zrównoważonych biopaliw 
– przy obliczaniu udziału procentowego 
można uwzględniać tylko te spełniające 
KZR ustanowione w Dyrektywie.

Kryteria zrównoważonego rozwoju usta-
nowione w Dyrektywie są równoznaczne 
z następującymi wymaganiami20:
1. Biopaliwa nie pochodzą z surowców 
uzyskanych z terenów o wysokiej bioróż-
norodności (tj. lasów pierwotnych, obsza-
rów chronionych, obszarów trawiastych 
o wysokiej bioróżnorodności).
2. Biopaliw nie uzyskuje się z surow-
ców pochodzących z terenów zasobnych 
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w pierwiastek węgla (tj. terenów podmo-
kłych, obszarów zalesionych, torfowisk). 
3. Płody rolne z UE wykorzystywane do pro-
dukcji biopaliw są uzyskiwane zgodnie z mi-
nimalnymi wymogami dotyczącymi zasad 
dobrej kultury rolnej, zapewniającej ochronę 
środowiska oraz podstawowymi wymogami 
w zakresie zarządzania określonymi w WPR21.
4. Aby uznać biopaliwa za zrównoważo-
ne, muszą one również osiągnąć redukcję 
emisji gazów cieplarnianych co najmniej 
o 35% w stosunku do paliw kopalnych.

W dyrektywie jest mowa także o in-
nych zagadnieniach: skutkach społeczno- 
-ekonomicznych (dotyczących własności 
gruntów, warunków pracy, itd.), emisji 
gazów cieplarnianych spowodowanych po-
średnimi zmianami użytkowania gruntów, 
nadużyciach w produkcji zrównoważonych 
biopaliw. Jednakże kwestie te nie zosta-
ły ujęte w ramach obowiązkowych KZR.

21	 Te	wymogi	i	zasady	stanowią	część	tak	zwanych	wymogów	wzajemnej	zgodności	(ang.	cross-complian-
ce),	zob.	art.	17	ust.	1	i	6	dyrektywy	RED.	

22	 Dyrektywa	RED,	Załącznik	V:	„Zasady	obliczania	wpływu	biopaliw,	biopłynów	i	ich	odpowiedników	kopal-
nych	na	emisję	gazów	cieplarnianych”,	pkt	8:	„Odpady,	resztki	pożniwne,	w	tym	słomę,	wytłoki,	plewy,	
kolby	i	łupiny	orzechów	oraz	resztki	powstałe	w	innych	procesach	przetwórczych,	w	tym	surową	(niera-
finowaną)	glicerynę,	uznaje	się	za	materiały	nieemitujące	żadnych	gazów	cieplarnianych	w	całym	cyklu	
życia,	aż	do	momentu	ich	zbiórki”.

W celu określenia stopnia emisji dy-
rektywa ustanawia zasady dotyczące ich 
obliczania dla biopaliw z surowców ro-
ślinnych i ich odpowiedników kopalnych. 
Dyrektywa zawiera „wartości standardowe 
dla powszechnych ścieżek produkcji bio-
paliw”, które mogą być stosowane przez 
podmioty gospodarcze w celu wykazania 
zgodności z KZR dotyczącymi ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych. Ich stosowa-
nie ma ograniczyć obciążenie administra-
cyjne podmiotów gospodarczych. 

Dla biopaliw produkowanych z odpadów 
lub pozostałości pochodzenia biologicznego 
przyjmuje się, że ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych wynosi 100%, bowiem „wy-
tworzenie” tych odpadów jako surowców 
nie wymagało użycia procesów technolo-
gicznych, a tym samym nie miała miejsca 
emisja gazów22. Jednak również w tym 
przypadku należy pamiętać o dodatkowych 

Tabela 1. Wartości standardowe dla różnych ścieżek produkcji

Ścieżka	produkcji	biopaliw Standardowe	ograniczenie	 
emisji gazów cieplarnianych

etanol z buraka cukrowego 52%
etanol z trzciny cukrowej 71%
biodiesel z ziaren rzepaku 38%
biodiesel ze słonecznika 51%
biodiesel z soi 31%
biodiesel z oleju palmowego (technologia nieokreślona) 19%
czysty olej roślinny z ziaren rzepaku 57%

Źródło:	Dyrektywa	RED.



46 KONTROLA PAŃSTWOWA – 46 –

kontrola i audyt   Krzysztof Zalega

emisjach będących następstwem proce-
su produkcyjnego, co oznacza, że paliwo 
wyprodukowane z tych surowców będzie 
charakteryzowało się ograniczeniem emi-
sji gazów znacznie mniejszym niż 100%.

Powyższe, określone Dyrektywą KZR, 
dotyczące terenów o wysokiej bioróżnorod-
ności oraz zasobnych w pierwiastek węgla, 
zostały wprowadzone w celu zmniejsze-
nia ryzyka negatywnych dla środowiska 
skutków bezpośredniej zmiany użytkowa-
nia gruntów (zmiany bezpośredniej czyli 
przekształcenia np. lasu w grunt rolny). 
Najpoważniejszym problemem związanym 
z produkcją biopaliw konwencjonalnych, 
lecz nieregulowanym dyrektywą RED, jest 
tzw. pośrednia zmiana użytkowania grun-
tów (ILUC23). Produkcja biomasy zwycza-
jowo odbywa się na gruntach uprawnych, 
na których wytwarzano żywność i paszę. 
Ponieważ są niezbędne, ich produkcja, a nie 
ta na potrzeby biopaliw, może być przeno-
szona na grunty nierolne, takie jak łąki czy 
grunty leśne. Proces ten jest więc nazywany 
pośrednią zmianą użytkowania gruntów. 

Zmiana terenów o wysokiej bioróżnorod-
ności oraz zasobnych w pierwiastek węgla 
na grunty rolne podważa zrównoważony 
charakter biopaliw. Proces ten grozi utratą 

23	 Ang.	Indirect Land Use Change.
24	 „Streszczenie	 oceny	 skutków	 dotyczącej	 pośredniej	 zmiany	 sposobu	 użytkowania	 gruntów	 związanej	

z	biopaliwami	oraz	biopłynami,	 towarzyszący	dokumentowi	Wniosek	w	sprawie	dyrektywy	Parlamentu	 
Europejskiego	i	Rady	zmieniającej	dyrektywę	98/70/WE	odnoszącą	się	do	jakości	benzyny	i	olejów	napę-
dowych	oraz	zmieniającej	dyrektywę	2009/28/WE	w	sprawie	promowania	stosowania	energii	ze	źródeł	
odnawialnych”.	Dokument	roboczy	służb	Komisji.	SWD(2012)	344	final.

25 W	Polsce	jest	to	Urząd	Regulacji	Energetyki	oraz	Agencja	Rynku	Rolnego.	Ustawa	z	25.8.2006	r.	o	biokompo-
nentach	i	biopaliwach	ciekłych	(Dz.U.	2006	nr	169	poz.	1199)	określa	zasady	kontroli,	sprawozdawczości,	itd.

26	 To	znaczy	ram	prawnych	określających	uczestników,	obowiązki,	wymagania,	zasady	potwierdzania	speł-
nienia	kryteriów	zrównoważonego	rozwoju,	itd.	W	Polsce	jest	to	ustawa	z	25.8.2006	r.	o	biokomponen-
tach	i	biopaliwach	ciekłych	(Dz.U.	2006	nr	169	poz.	1199).

27	 Komunikat	Komisji	Europejskiej	w	sprawie	dobrowolnych	systemów	i	wartości	standardowych	w	syste-
mie	kryteriów	zrównoważonego	rozwoju	dla	biopaliw	i	biopłynów	UE.	Dziennik	Urzędowy	Unii	Europej-
skiej	C	160/01	z	19.6.2010.

efektów ograniczenia emisji gazów uzy-
skanego dzięki zużyciu biopaliw, ponieważ 
użytki zielone i lasy pochłaniają duże ilości 
dwutlenku węgla. W wyniku przekształca-
nia tego rodzaju gruntów w grunty upraw-
ne zawartość dwutlenku węgla zostanie 
uwolniona do atmosfery. Pośrednia zmia-
na użytkowania gruntów jest zjawiskiem 
wymykającym się bezpośrednim obser-
wacjom czy pomiarom. Do jej szacowania 
konieczne jest modelowanie24.

Unijny system  
certyfikacji Unii Europejskiej
W celu realizacji 10% udziału energii 
z OZE w transporcie, podmioty gospo-
darcze uczestniczące w łańcuchu dostaw 
biopaliw (produkcji i dystrybucji) muszą 
dowieść administracji krajowej25, że speł-
niają one KZR. Na państwach członkow-
skich spoczywa obowiązek „zapewnienia 
systemu”26, w ramach którego podmio-
ty gospodarcze mogą wykazać powyższą 
zgodność. Zadaniem państw członkow-
skich jest także zgromadzenie danych 
na temat udziału biopaliw w transporcie 
i przekazanie ich Eurostatowi. 

Podmioty gospodarcze mogą wykazać zgod-
ność biopaliw z KZR trzema sposobami27:
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 • dostarczając właściwemu organowi 
krajowemu dane w ramach tzw. systemu 
krajowego; 

 • wykorzystując „system dobrowolny”, 
uznany (zatwierdzony) do tego celu przez 
Komisję Europejską (KE), w ramach któ-
rego przedsiębiorcy uzyskują certyfikaty 
zgodności;

 • zgodnie z warunkami dwustronnej lub 
wielostronnej umowy podpisanej przez 
Unię z państwami trzecimi, uznanej przez 
KE do tego celu28.

Certyfikacja oznacza procedurę kon-
trolną (audyt certyfikacyjny), w ramach 
której dokonuje się oceny spełnienia wa-
runków wydania certyfikatu podmiotowi 
gospodarczemu. 

Stwierdza się w nim, że dany podmiot 
gospodarczy spełnia wymogi zrównowa-
żonego rozwoju dotyczące biopaliw okre-
ślone w Dyrektywie. Zakres certyfikacji 
w ramach systemów dobrowolnych obej-
muje zazwyczaj (różni się w zależności od 
ścieżki produkcji biopaliwa oraz rodzaju 
podmiotu gospodarczego): indywidualną 
produkcję rolną i sprzedaż; pierwszy punkt 
skupu, magazynowanie wraz z audytem 

28	 Nie	zawarto	jeszcze	takich	umów.
29	 „System	krajowy”	nie	oznacza	systemu,	w	ramach	którego	zachodzi	certyfikacja	zgodności	biopaliw	z	kry-

teriami	zrównoważonego	rozwoju.	System	krajowy	to	organ	administracji	publicznej,	który	jest	de facto 
„systemem	weryfikacji”	wydanych	przez	systemy	dobrowolne	certyfikatów	lub	innych	poświadczeń	zgod-
ności	z	KZR.	W	niektórych	państwach	(np.	Wielka	Brytania)	„system	krajowy”	jest	dodatkowym	mecha-
nizmem	kontroli	zgodności	biopaliw	z	KZR.	

30	 Systemy	krajowe	funkcjonują	w	Austrii,	Danii,	Francji,	 Irlandii,	Włoszech,	Portugalii,	Rumunii,	Szwecji,	
Wielkiej	Brytanii,	na	Węgrzech,	Malcie	oraz	Łotwie.	Systemy	krajowe	w	tych	państwach	znacznie	różnią	
się	między	sobą,	głównie	w	zakresie	sposobów	weryfikacji	(ex ante lub ex post)	zgodności	biopaliw	z	kry-
teriami	zrównoważonego	rozwoju.	W	pozostałych	państwach	wykazanie	zgodności	z	kryteriami	następuje	
jedynie	na	podstawie	systemów	dobrowolnych	i	prowadzoną	w	ich	ramach	certyfikację.	Źródło:	„Analysis	
of	Member	State	RED	Implementation”,	Ecofys,	2012.

31	 Ang.	voluntary schemes.	Ustawa	z	25.8.2006	r.	o	biokomponentach	i	biopaliwach	ciekłych	(Dz.U.	2006	
nr	169	poz.	1199)	nazywa	system	dobrowolny	jako	„uznany	system	certyfikacji”	gwarantujący	spełnienie	
kryteriów	zrównoważonego	rozwoju	określonych	w	ustawie	(art.	28b–28bc),	zarządzany	przez	„admini-
stratora	systemu	certyfikacji”.

grupowym producentów rolnych; punkt 
zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów/
pozostałości; handel biomasą/przetwo-
rzoną biomasą; handel biokomponenta-
mi/biopaliwami/paliwami zawierającymi 
biokomponenty; tłoczenie oleju; cukrow-
nie; gorzelnie; produkcję biokomponentu; 
uwodornienie; blending z paliwem kon-
wencjonalnym i wprowadzanie na rynek; 
wytwarzanie/oczyszczanie biogazu.

Systemy krajowe29 przeważnie wyma-
gają certyfikatów wydanych w ramach do-
browolnych systemów, zatwierdzonych 
przez KE, jako dowodu zrównoważonego 
charakteru biopaliw lub takie certyfikaty 
honorują. Co do zasady wszystkie syste-
my krajowe30 uwzględniają wykorzysta-
nie do certyfikacji zatwierdzonych przez 
KE systemów dobrowolnych, a w każdym 
państwie członkowskim funkcjonuje ich 
zazwyczaj kilka. W związku z tym więk-
szość zrównoważonych biopaliw wprowa-
dzonych na rynek UE jest certyfikowana 
w ramach systemów dobrowolnych. 

Systemy dobrowolne31 to systemy cer-
tyfikacji zrównoważonego charakteru 
biopaliw. Są ustanawiane głównie przez 
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podmioty prywatne, zatwierdzone (uzna-
ne32) przez KE w drodze decyzji na okres 
pięciu lat. Na koniec 2016 r. uznanych przez 
KE było 19 systemów dobrowolnych33. 
Wiele z nich utworzyły grupy podmio-
tów gospodarczych i inne zainteresowane 
strony (w ramach „okrągłych stołów” lub 
konsorcjów). 

Istnieją także systemy dobrowolne 
ustanowione przez producentów biopa-
liw. W ich ramach mogą być stosowane 
bardziej rygorystyczne KZR niż kryteria 
przedstawione w dyrektywie RED oraz 

32 W	brzmieniu	dyrektywy	Komisja	dokonuje	„uznania”	systemu	dobrowolnego	–	ang.	recognize	–	przez	wydanie	decyzji.
33	 Według	informacji	dostępnej	na:		  

<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes>.
34	 <http://www.certyfikacja-biopaliw.pl/>
35	 <http://www.kzr.inig.eu/pl/menu1/o-systemie/>

kryteria dodatkowe, tj. społeczne lub do-
stosowane do warunków lokalnych, a także 
te służące promowaniu najlepszych prak-
tyk rolniczych. Mogą być w nich także 
brane pod uwagę dodatkowe aspekty 
zrównoważonego rozwoju, dotyczące na 
przykład ochrony gleby, wody i powietrza. 
W Polsce funkcjonują trzy systemy do-
browolne34, w tym jeden założony przez 
Instytut Nafty i Gazu35.

Na potrzeby certyfikacji badany jest cały 
łańcuch dostaw, od rolników wytwarzają-
cych biomasę, przez jej przetwórców, aż po 

Źródło:	Sprawozdanie	specjalne	ETO	nr	18/2016	„Unijny	system	certyfikacji	zrównoważonych	ekologicznie	 
biopaliw”;	<http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditReportsOpinions.aspx>.

Rysunek 1. Certyfikacja w ramach systemu dobrowolnego

JC	po	zawarciu	umowy	z	SD	są	uprawnione	
do	wydawania	certyfikatów	podmiotom	gospodarczym.

JC

SD	podpisuje	umowę	z	JC,	które	posiadają	odpowiednie	kwalifikacje	 
aby	przeprowadzać	kontrole	zgodności	z	wymogami	dyrektywy	RED

Jeżeli	wymogi	dyrektywy	
RED	są	spełnione,	JC	wydaje	
certyfikat	każdemu	podmiotowi	
gospodarczemu.

Rolnik Sprzedawca Rafineria Stacja	 
benzynowa

Każdy	podmiot	gospodarczy	
może	wybrać	JC,	od	której	
chce	uzyskać	certyfikat.

Na	podstawie	certyfikatów	wydanych	przez	JC	każdy	podmiot	gospodarczy	może	wydawać	dowody	na	spełnienie	
kryteriów	zrównoważonego	rozwoju	i	sprzedawać	swoje	produkty	odbiorcom	z	kolejnego	etapu	łańcucha	dostaw.

SD	–	system	dobrowolny;			JC	–	jednostka	certyfikująca
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producentów biopaliw i dostawców paliw 
silnikowych na rynek. Systemy dobrowolne 
powierzają przeprowadzenie kontroli jed-
nostkom certyfikującym, tj. niezależnym 
audytorom, którymi są osoby fizyczne lub 
prawne. Jednostka certyfikująca przepro-
wadza kontrolę na zasadach i w trybie prze-
widzianym przez uznany system dobro-
wolny, przy czym w ramach jednego może 
działać kilka jednostek certyfikujących. 
Poświadczają one, w imieniu danego sys-
temu dobrowolnego i zgodnie z zawarty-
mi z nimi umowami, przestrzeganie KZR 
przez podmioty gospodarcze w łańcuchu 
dostaw. Audytor weryfikuje, czy działal-
ność jest prowadzona zgodnie z wymaga-
niami systemu dobrowolnego i dyrektywy 
RED. Jeżeli wymogi są spełnione, jednost-
ka certyfikująca wydaje przedsiębiorcy na 
okres jednego roku certyfikat o zgodno-
ści z systemem dobrowolnym, co oznacza 
zgodność z KZR.

Aby móc sprzedawać biomasę/biopa-
liwo z poświadczeniem, że spełniają one 
KZR, niezbędny jest zakup surowców 
(biomasy/biopaliwa) z dowodem, że po-
chodzą od dostawcy certyfikowanego. 
Każdy podmiot gospodarczy w łańcuchu 
produkcji biopaliwa jest zobowiązany za-
pewnić nabywcom informację o certyfika-
cie, który otrzymał, oraz o właściwościach 
swoich produktów pod względem zrów-
noważonego rozwoju. Podmiot gospodar-
czy, którego okres ważności wydanego 

36	 Za:	Sprawozdanie	specjalne	ETO	nr	18/2016	„Unijny	system	certyfikacji	zrównoważonych	ekologicznie	
biopaliw”;	<http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditReportsOpinions.aspx>.

37 Np.	Komunikat	Komisji	Europejskiej	w	sprawie	dobrowolnych	systemów	i	wartości	standardowych	w	syste-
mie	kryteriów	zrównoważonego	rozwoju	dla	biopaliw	i	biopłynów	UE.	Dziennik	Urzędowy	Unii	Europejskiej	 
C	160/01	z	19.6.2010.	Również	inne	dokumenty	Komisji	dotyczące	systemów	dobrowolnych,	odpadów,	liczenia	
emisji	itd.	–	zob.:	<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes>.

certyfikatu wygasa, musi ponownie pod-
dać się audytowi dla zachowania ciągłości 
(recertyfikacja). Certyfikaty wystawione 
w ramach jednego systemu dobrowolnego 
są uznawane przez inne systemy i ważne 
we wszystkich państwach członkowskich. 
W ramach zatwierdzonych systemów do-
browolnych certyfikuje się biomasę wy-
produkowaną w Unii Europejskiej, a także 
importowaną z krajów trzecich. Koszty 
(audytu oraz korzystania z logo systemu 
dobrowolnego w formie opłat za tony cer-
tyfikowanej biomasy/biopaliwa) pono-
si podmiot je produkujący i uiszcza na 
rzecz jednostki certyfikującej i systemu 
dobrowolnego. 

Kontrola ETO systemu 
certyfikacji biopaliw36

Cel kontroli
Systemy dobrowolne odgrywają kluczo-
wą rolę w weryfikacji zrównoważonego 
charakteru biopaliw. Dlatego ważne jest, 
aby zatwierdzane przez KE systemy były 
w pełni wiarygodne. 

Zatwierdzenie (uznanie) systemu do-
browolnego przez Komisję poprzedza 
ocena, pod kątem zgodności z dyrektywą 
RED i stosownymi dokumentami KE37. 
Przeprowadzenie ocen (indywidualnie 
dla każdego systemu dobrowolnego) jest 
zlecone w wyniku postępowań przetar-
gowych zewnętrznemu wykonawcy (kon-
sultantowi), którym jest firma doradcza 



50 KONTROLA PAŃSTWOWA – 50 –

kontrola i audyt   Krzysztof Zalega

w dziedzinie energii odnawialnej, polityki 
energetycznej i klimatycznej. 

Kontrola ETO dotyczyła przede wszyst-
kim procedur stosowanych przez KE przy 
ocenie i zatwierdzaniu systemów dobro-
wolnych. 

Mając na uwadze, że tylko biopaliwa 
zrównoważone mogą być zaliczane do reali-
zacji 10% udziału w transporcie, zasadnicze 
znaczenie ma wiarygodność gromadzonych 
i przesyłanych przez państwa członkow-
skie danych statystycznych do Eurostatu. 
Dlatego kolejnym zadaniem w ramach tej 
kontroli było zbadanie, czy te zgromadzone 
i przekazane były wiarygodne. 

Na potrzeby kontroli sformułowano na-
stępujące pytanie kontrolne: czy KE i pań-
stwa członkowskie ustanowiły wiarygodny 
system certyfikacji w odniesieniu do zrów-
noważonych biopaliw? Podzielono je następ-
nie na następujące pytania szczegółowe:
1. Czy procedura zatwierdzania systemów 
dobrowolnych przez Komisję Europejską 
pozwala zagwarantować, że certyfikowane 
biopaliwa są zrównoważone? 
2. Czy KE zapewnia funkcjonowanie sys-
temów dobrowolnych zgodnie z decyzją 
zatwierdzającą dany system? 
3. Czy dane krajowe dotyczące udziału 
biopaliw w transporcie są wiarygodne?

Zakres kontroli

Kontrola odbyła się w okresie od maja do li-
stopada 2015 r. i objęła przeprowadzone 
przez KE oceny na potrzeby zatwierdzenia 
z lat 2011–2015. W Komisji kontrola objęła 
procedury przetargowe zastosowane przy 
wyborze konsultanta zewnętrznego mają-
cego wspierać KE w ocenie i zatwierdzaniu 
systemów dobrowolnych oraz w dalszym 
ich nadzorze.

Wizyty kontrolne odbyły się także w: 
Francji, Niemczech, Polsce i Zjednoczonym 
Królestwie. Wybrano te państwa, ponie-
waż produkują lub zużywają największe 
ilości biopaliw, a kontrola dotyczyła przede 
wszystkim systemów stosowanych do gro-
madzenia i weryfikacji danych, przeka-
zywanych do publikacji w statystykach 
Eurostatu. 

Systemy dobrowolne i związane z nimi 
jednostki certyfikujące nie są beneficjenta-
mi żadnych środków unijnych i w związku 
z tym nie podlegają kontroli ETO. Dlatego 
badanie, czy zatwierdzone systemy dobro-
wolne funkcjonują skutecznie oraz czy ich 
certyfikaty spełniania KZR są wiarygod-
ne nie należy do kompetencji Trybunału. 
Podczas wizyt informacyjnych administra-
torzy systemów zgodzili się jednak udostęp-
nić kontrolerom ETO informacje z zakresu 
ich działalności i organizacji. 

Przeprowadzono także podobne wizyty 
w certyfikowanych podmiotach w łańcuchu 
dostaw biopaliw.

Ustalenia kontroli

Trybunał stwierdził, że z powodu uchybień 
w procedurze KE dotyczącej zatwierdzania 
systemów dobrowolnych, a następnie nad-
zoru nad nimi, unijny system certyfikacji 
dotyczący zrównoważonych ekologicznie 
biopaliw nie jest w pełni wiarygodny.

Jeśli chodzi o osiąganie docelowego udzia-
łu energii z OZE w transporcie na pozio-
mie 10%, Trybunał uznał, że te statystyki 
mogły zostać zawyżone, ponieważ państwa 
członkowskie miały możliwośc wskazywać 
jako zrównoważone ekologicznie biopaliwa, 
których charakter nie został zweryfikowa-
ny. Wystąpiły także problemy z porówny-
walnością przekazanych przez nie danych.
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Ramy oceny
Komisja Europejska stosuje jednolite 
„ramy oceny”38 służącą do zatwierdzenia 
systemów dobrowolnych. Ramy zawierają 
wymagania dotyczące KZR, weryfikacji 
zgodności biopaliw z kryteriami emisji 
gazów cieplarnianych, metodyki liczenia 
emisji, wartości standardowych, kwalifi-
kacji audytorów i metodyki audytów cer-
tyfikacyjnych. Badanie dokonanej przez 
konsultanta oceny czterech systemów do-
browolnych wykazało, że poprawnie za-
stosowano w nich powyższe ramy oceny 
uzgodnione z Komisją.

Trybunał sprawdził ponadto czy ramy 
oceny pozwoliły na dogłębne zbadanie 
zrównoważonego charakteru produkcji 
biopaliw. Biorąc pod uwagę, że duża ilość 
biopaliwa jest oceniana w ramach syste-
mów dobrowolnych i że tylko te zatwier-
dzone przez Komisję Europejską mogą być 
źródłem ważnych certyfikatów spełnienia 
KZR, zasadnicze znaczenie ma, by decy-
zje w sprawie systemów opierały się na 
kompletnej i gruntownej ocenie norm 
certyfikacji stosowanych w ich ramach 
oraz ocenie zarządzania tymi systemami. 
Ponadto proces zatwierdzania powinien 
obejmować ocenę wszystkich istotnych 
aspektów zrównoważonego rozwoju zwią-
zanych z produkcją biopaliw. 

Trybunał stwierdził, że ramy oceny 
obejmują tylko KZR określone w dyrek-
tywie RED, w związku z tym oceniając 
systemy nie uwzględniono innych waż-
nych aspektów.

38	 Ang.	assessment framework.
39	 Część	tak	zwanych	wymogów	wzajemnej	zgodności	(ang.	cross-compliance),	zob.	art.	17	ust.	1	i	6	dyrek-

tywy	RED.	

Weryfikacja spełniania wymogów  
cross-compliance
Kontrola wykazała, że w ramach oceny 
systemów dobrowolnych nie sprawdzo-
no, czy ich standardy wymagają weryfi-
kacji przestrzegania przez rolników KZR 
w odniesieniu do wymogów środowisko-
wych i zasad dobrej kultury rolnej zgod-
nej z ochroną środowiska określonych 
w WPR39. Trybunał stwierdził, że tylko 
w jednym skontrolowanym systemie usta-
nowiono obowiązek kompletnej i kom-
pleksowej weryfikacji spełnienia tych wy-
mogów na miejscu. W przypadku trzech 
pozostałych stosowano niepełne procedury 
kontrolne, które nie uwzględniały wszyst-
kich wymogów UE w zakresie ochrony 
środowiska w odniesieniu do rolnictwa, 
zezwalały na ich sprawdzenie jedynie na 
podstawie oświadczeń rolników lub opie-
rały się na kontrolach przeprowadzonych 
przez organy krajowe, mimo braku dostępu 
audytorów do wyników kontroli.

Skutki społeczno-gospodarcze  
produkcji biopaliw
Dyrektywa RED zwraca uwagę na pewne 
aspekty produkcji biopaliw dotyczące 
zrównoważonego rozwoju, mogące wy-
wołać negatywne skutki społeczno-go-
spodarcze (nie tylko dla środowiska, ale 
również dla ludzi i lokalnych społeczności). 
Jednakże nie określa ona wiążących kryte-
riów, które mogłyby zagwarantować, że do 
nich nie dojdzie. Dlatego możliwość wy-
wołania takich skutków nie jest oceniana 
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w ramach procedury zatwierdzenia syste-
mów dobrowolnych przez Komisję. 

Systemy dobrowolne nie były zatem 
zobowiązane do uwzględnienia takich 
kryteriów dotyczących zrównoważonego 
rozwoju w swoich zasadach, które przed-
kładały KE na potrzeby zatwierdzenia. 
Trybunał ustalił jednak, że mimo nieobo-
wiązkowego charakteru tych kryteriów, 
w jednym z czterech skontrolowanych 
systemów ustanowiono procedury certy-
fikacji obejmujące weryfikację skutków 
społeczno-gospodarczych. 

W celu zagwarantowania zrównowa-
żonej produkcji biomasy, rzetelnej pod 
względem środowiskowym i społecz-
nym, ustanowiono kryterium, które ma 
na celu także zapewnienie właściwych 
warunków pracy i ochronę zdrowia pra-
cowników w gospodarstwach rolnych. 
Dotyczy to, oprócz ochrony gleby, wody 
i powietrza, także bezpiecznych warun-
ków pracy (przez kształcenie i szkolenie, 
stosowanie odzieży ochronnej i zapew-
nienie odpowiedniej, szybkiej pomocy 
w razie wypadków) i poszanowania praw 
człowieka, praw pracowniczych i wła-
sności gruntu. 

Zgodnie z zasadami tego systemu do-
browolnego produkcja biomasy musi 
promować odpowiedzialne warunki 
pracy oraz zdrowie, bezpieczeństwo 
i dobrostan pracowników, a także być 
oparta na odpowiedzialnych relacjach 
społecznych.

40	 Art.	17	ust.	7	dyrektywy	RED.
41	 Dokumenty	COM(2013)	175	final	wraz	z	SWD	(2013)	102	final	i	COM(2015)	293	final	wraz	z	SWD(2015)	

117	 final.	 Część	 tych	 dokumentów	 dostępna	 na:	 <https://ec.europa.eu/energy/en/studies?field_ 
associated_topic_tid=44>.

Pomimo nieobowiązkowego charakte-
ru takich kryteriów społeczno-gospodar-
czych, zgodnie z wymogami dyrektywy 
RED co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europej skiemu i Radzie spra-
wozdania dotyczące m.in. wpływu polityki 
UE w zakresie biopaliw na dostępność żyw-
ności w przystępnych cenach, zwłaszcza dla 
ludzi żyjących w krajach rozwijających się, 
oraz odnoszące się do „ogólniejszych kwe-
stii rozwojowych”40. W swoich sprawoz-
daniach Komisja musi także uwzględniać 
poszanowanie praw użytkowania gruntów 
oraz krajowe środki podjęte w celu ochrony 
gleby, wody i powietrza. Trybunał ocenił, że 
co prawda wymóg dotyczący sprawozdaw-
czości nie może zrekompensować braku 
systematycznej certyfikacji dotyczącej tych 
aspektów zrównoważonego rozwoju, jed-
nak może dać ogólne pojęcie o znaczeniu 
tych zagadnień. 

Komisja przedłożyła dotychczas dwa 
takie sprawozdania41. Trybunał stwierdził 
jednak, że ich użyteczność jest ograniczo-
na, ponieważ nie zawierają wystarczających 
danych, by ocenić, jak zapotrzebowanie na 
biopaliwa wpływa na zrównoważony roz-
wój społeczny, ani zaproponować działania 
naprawcze tam, gdzie jest to konieczne. 
Podane informacje są niepełne a wnioski 
niejasne. Przykładowo, w sprawozdaniach 
tych nie oceniono warunków pracy pod 
względem wynagrodzenia, wpływu na 
zdrowie (w tym narażenia na działanie 
substancji chemicznych), treści umów 
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ani wpływu na różnicowanie pracowni-
ków ze względu na płeć. W sprawozdaniu 
roboczym, które posłużyło za podstawę 
sprawozdania Komisji za 2015 r., zawarto 
niejasny wniosek, że „co do zasady produk-
cja biopaliw może mieć pozytywny lub 
negatywny wpływ na ogólniejsze kwestie 
rozwojowe w krajach rozwijających się”42.

Wpływ pośredniej  
zmiany użytkowania gruntów
Skutki pośrednich zmian użytkowania 
gruntów w przypadku biopaliw produ-
kowanych z roślin uprawnych, mogą pro-
wadzić do wyraźnego zwiększenia emisji 
gazów cieplarnianych. 

Dyrektywa RED nie wymaga wliczania 
tych emisji do ogólnego poziomu. W efek-
cie wpływ tej zmiany na zrównoważony 
charakter biopaliw nie jest uwzględniany 
w procedurze oceny i zatwierdzenia sys-
temów dobrowolnych. 

Trybunał zwrócił uwagę na zaistniałe 
trudności techniczne w ocenie wpływu 
pośredniej zmiany użytkowania gruntów 
na emisje gazów cieplarnianych (głównie 
brak metodyki obliczania poziomu emi-
sji, mogących zachodzić na całym świe-
cie, a niekoniecznie tylko na obszarach, 
gdzie produkuje się biomasę i biopaliwa). 

42	 ECOFYS	i	in.,	„Renewable	energy	progress	and	biofuel	sustainability”	(Postępy	w	dziedzinie	energii	ze	
źródeł	odnawialnych	i	zrównoważonej	produkcji	biopaliw),	2014,	s.	173.

43 Dyrektywa	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2015/1513	z	9.9.2015	r.	zmieniająca	dyrektywę	98/70/WE.
44 Zgodnie	z	art.	3	dyrektywy	(UE)	2015/1513,	zmieniającej	dyrektywę	RED,	Komisja	jest	zobowiązana	do	

przedstawiania	Parlamentowi	i	Radzie,	najpóźniej	do	31.12.	2016	r.,	sprawozdania	zawierającego,	między	
innymi,	 ocenę	 „najlepszych	dostępnych	dowodów	naukowych	dotyczących	emisji	 gazów	cieplarnianych	
wynikających	z	pośredniej	zmiany	użytkowania	gruntów,	które	to	emisje	związane	są	z	produkcją	biopaliw”.

45	 Letter	on	tracing	the	origin	of	waste	and	residues	used	for	biofuels	to	avoid	fraud	[Pismo	Komisji	Europej-
skiej	na	temat	weryfikacji	łańcucha	dowodowego	biopaliw	produkowanych	z	odpadów	i	pozostałości	prze-
twarzania	z	10.10.2014	r.,	s.	2,	pkt	5.],	na:<	https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/
biofuels/voluntary-schemes>.

W zmienionej dyrektywie RED43 odpo-
wiedzią na ten problem jest ograniczenie 
do 7% udziału biopaliw produkowanych 
z upraw spożywczych, które mogą być zali-
czone na poczet realizacji 10% celu zużycia 
energii w 2020 r. oraz wprowadzenie do-
datkowych obowiązków sprawozdawczych 
dla państw członkowskich i Komisji44. 
W czasie przeprowadzania kontroli nie 
były dostępne informacje na temat źró-
deł, z jakich może korzystać KE do celów 
sprawozdawczości na temat pośredniej 
zmiany użytkowania gruntów.

Niedostateczna weryfikacja  
pochodzenia odpadów 
Ustalono, że możliwość podwójnego licze-
nia biopaliw wyprodukowanych z odpa-
dów i pozostałości doprowadziła do sy-
tuacji, w której biodiesel produkowany 
z zużytego oleju kuchennego „jest często 
sprzedawany po wyższej cenie niż biodie-
sel produkowany z oleju roślinnego”45. To 
z kolei doprowadziło do powstania ryzyka 
zafałszowywania oleju spożywczego, aby 
sprzedawać go jako zużyty olej kuchen-
ny. Dlatego zasadnicze znaczenie miało, 
aby KE w ramach procesu zatwierdzenia 
oceniała procedury systemów dobrowol-
nych w celu zagwarantowania, że biopaliwa 
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produkowane z odpadów rzeczywiście są  
z tego źródła. 

Trybunał wykrył jednak, że nie miało 
to miejsca, ponieważ KE nie oceniała, czy 
systemy dobrowolne sprawdzają pocho-
dzenie odpadów wykorzystywanych do 
produkcji biopaliw. 

Procedury systemów dobrowolnych nie 
wymagały przedkładania przez producen-
tów biopaliw z odpadów dowodów na ich 
pochodzenie (przykładowo z restauracji 
w przypadku zużytego oleju kuchennego). 
Komisja Europejska w 2011 r. skierowała 
wytyczne46 do wszystkich zatwierdzonych 
systemów dobrowolnych, w których zasu-
gerowano opracowanie szczegółowych pro-
cedur kontroli, które pozwoliłyby weryfi-
kować, jak pozyskano odpady. 

W wytycznych wskazano, że w odniesie-
niu do nich istnieje realne ryzyko nadużycia 
wynikające z zachęt gospodarczych (przy-
kładowo tam, gdzie „cena, jaką można uzy-
skać za surowce zgłoszone jako odpady lub 
pozostałości jest wyższa niż cena produktu 

46	 Letter	on	tracing	the	origin	of	waste	and	residues	used	for	biofuels	to	avoid	fraud	[Pismo	Komisji	Euro-
pejskiej	na	temat	weryfikacji	łańcucha	dowodowego...	op.cit.

47	 Letter	on	tracing	the	origin	of	waste	and	residues	used	for	biofuels	to	avoid	fraud	[Pismo	Komisji	Euro-
pejskiej	na	temat	weryfikacji	łańcucha	dowodowego...	op.cit.

48	 Art.	17	ust.	3	lit.	c).
49	 Obszary	 trawiaste	o	wysokiej	bioróżnorodności	 różnią	się	w	zależności	od	stref	klimatycznych	 i	mogą	

obejmować,	między	innymi,	wrzosowiska,	pastwiska,	łąki,	sawanny,	stepy,	formacje	krzewiaste,	tundry	
i	prerie	–	motyw	3	rozporządzenia	Komisji	(UE)	nr	1307/2014	z	8.12.2014	r.	w	sprawie	określenia	kryte-
riów	i	zasięgów	geograficznych	obszarów	trawiastych	o	wysokiej	bioróżnorodności	do	celów	art.	7b	ust.	3	
lit.	c)	dyrektywy	98/70/WE	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	odnoszącej	się	do	jakości	benzyny	i	olejów	
napędowych	oraz	art.	17	ust.	3	lit.	c)	dyrektywy	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	2009/28/	WE	w	spra-
wie	promowania	stosowania	energii	ze	źródeł	odnawialnych	(Dz.U.	L	351	z	9.12.2014,	s.	3).	

50 Na	podstawie	art.	17	ust.	3,	akapit	drugi	dyrektywy	RED,	w	wersji	mającej	zastosowanie	do	września	2015	r.
51	 Rozporządzenie	Komisji	 (UE)	nr	1307/2014	z	8.12.2014	r.	w	sprawie	określenia	kryteriów	 i	zasięgów	

geograficznych	obszarów	trawiastych	o	wysokiej	bioróżnorodności	do	celów	art.	7b	ust.	3	lit.	c)	dyrekty-
wy	98/70/WE	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	odnoszącej	się	do	jakości	benzyny	i	olejów	napędowych	
oraz	art.	17	ust.	3	lit.	c)	dyrektywy	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	2009/28/WE	w	sprawie	promowa-
nia	stosowania	energii	ze	źródeł	odnawialnych	<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 
uriserv%3AOJ.L_.2014.351.01.0003.01.ENG>.

nieprzetworzonego”47). Oznacza to, że od 
2011 r., gdy KE zatwierdziła pierwsze sys-
temy dobrowolne, przynajmniej do 2014 r., 
certyfikacja biopaliw deklarowanych jako 
wyprodukowane z odpadów, a zatem liczo-
nych podwójnie na poczet realizacji 10% celu 
przez państwa członkowskie, nie opierała 
się na odpowiedniej weryfikacji ich pocho-
dzenia.

Obszary o wysokiej bioróżnorodności
Jedno z KZR ustanowione w dyrektywie 
RED dotyczy „obszarów trawiastych o wy-
sokiej bioróżnorodności”48 (łącznie z ga-
tunkami zagrożonymi i wrażliwymi na 
tym terenie)49. 

Komisja Europejska miała zdefiniować50 
„kryteria i zasięgi geograficzne w celu usta-
lenia, które obszary trawiaste kwalifikują 
się jako obszary trawiaste o wysokiej bio-
różnorodności”, co zostało ustanowione 
przez Komisję w grudniu 2014 r. i obowią-
zuje od 1 października 2015 r.51, chociaż 
państwa członkowskie były zobowiązane 



Nr 1/styczeń-luty/2017 55 – 55 –

Znaczenie biopaliw i systemu ich certyfikacji   kontrola i audyt

do wdrożenia dyrektywy RED do 5 grud-
nia 2010 r. 

Mimo późnego ustanowienia definicji 
obszarów trawiastych o wysokiej bioróż-
norodności niektóre systemy dobrowolne 
domyślnie spełniały to kryterium już od 
początku działalności certyfikacyjnej, gdyż 
zabraniały jakiegokolwiek przekształcania 
obszarów trawiastych. Jednak w przypad-
ku większości w procesie ich zatwierdze-
nia przez KE nie uwzględniono tej kwe-
stii, co oznacza, że certyfikat spełnienia 
KZR wydany w ramach tych systemów 
przed 1 października 2015 r. nie obejmo-
wał weryfikacji, czy surowce pozyskiwano 
z obszarów o wysokiej bioróżnorodności. 
W konsekwencji poświadczały one zrów-
noważony charakter biopaliw, choć nie 
sprawdzono, czy potrzebne do ich produk-
cji surowce spełniały stosowne wymogi. 

Przejrzystość i zarządzanie
Oprócz kwestii dotyczących zrównowa-
żonego rozwoju, stosowana przez KE pro-
cedura oceny i zatwierdzenia systemów 
dobrowolnych nie obejmowała również 
sposobu zarządzania (kierownictwa 
i kwalifikacji personelu). Ma on znacz-
ny wpływ na ustanowienie dobrych stan-
dardów, ich należyte wdrażanie i ogra-
niczanie ryzyka konfliktu interesów. 
Przejrzyste zarządzanie, zapewniające 
odpowiednią reprezentację zaintereso-
wanych stron ogranicza ryzyko fawory-
zowania konkretnych podmiotów zaj-
mujących się biopaliwami. 

Jeżeli zarządzanie systemem dobro-
wolnym znajduje się w gestii przedsta-
wicieli tylko kilku podmiotów gospo-
darczych, zwiększa się ryzyko konflik-
tu interesów, a co za tym idzie również 

nieskutecznej weryfikacji przestrzegania 
norm systemu. 

Trybunał zbadał sposób zarządza-
nia w 19 zatwierdzonych systemach na 
podstawie ogólnie dostępnych informacji. 
Analiza pozwoliła na rozróżnienie pię-
ciu rodzajów systemów dobrowolnych: 
ustanowionych jako stowarzyszenie po-
jedynczych zainteresowanych osób lub 
podmiotów; powołanych jako konsorcjum 
organizacji lub stowarzyszeń przez orga-
ny publiczne; utworzonych przez spółki 
prywatne oraz ustanowionych jako narzę-
dzie do obliczeń poziomu emisji gazów 
cieplarnianych, którym zarządza instytut 
badawczy i które zatwierdzono tylko jako 
system pomiaru ograniczeń emisji gazów 
cieplarnianych. Wyniki analizy pozwoliły 
na stwierdzenie, że co do zasady przejrzy-
stość zarządzania jest większa w przypad-
ku systemów dobrowolnych bazujących 
na otwartym członkostwie oraz systemów 
powołanych przez organy publiczne niż 
w przypadku tych tworzonych przez spół-
ki prywatne lub konsorcja, które na ogół 
udostępniają mniej informacji. W przy-
padku jednego systemu dobrowolnego nie 
stwierdzono nawet posiadania strony in-
ternetowej. Według publicznie dostępnych 
informacji w przypadku tych tworzonych 
w spółkach nie powołano specjalnych or-
ganów ani procedur zarządczych, a syste-
mami kieruje zarząd i personel spółek-za-
łożycieli. Zdaniem kontrolerów stwarza 
to większe ryzyko konfliktu interesów. 
W przypadku niektórych systemów do-
browolnych do ich organów zarządczych 
należą różne grupy zainteresowanych pod-
miotów, takie jak: producenci, handlowcy, 
ekolodzy, naukowcy itd. Jest to przykład 
dobrych praktyk, ponieważ reprezentacja 
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różnych grup interesów zapewnia bardziej 
zrównoważony proces podejmowania de-
cyzji, a także bardziej kompleksowy roz-
wój norm systemu i szerszy nadzór nad 
ich wdrażaniem.

Nadzór nad systemami dobrowolnymi
Komisja Europejska zatwierdza (uznaje) 
systemy dobrowolne na podstawie oceny 
dokonywanej przez zewnętrznego kon-
sultanta. Sporządza się ją jedynie na pod-
stawie przeglądu przedłożonej dokumen-
tacji dotyczącej standardów certyfikacji 
i procedur, które mają być stosowane po 
zatwierdzeniu przez Komisję. 

W związku z tym Trybunał jest zda-
nia, że nadzór nad działalnością syste-
mów dobrowolnych ma podstawowe zna-
czenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie, iż 
certyfikaty dotyczące zrównoważonego 
rozwoju są wydawane zgodnie ze stan-
dardami przedstawionymi na potrzeby 
zatwierdzenia.

Przepisy dyrektywy RED nie zobowią-
zują KE do sprawowania nadzoru nad syste-
mami dobrowolnymi. Kontrola wykazała, 
że Komisja po wydaniu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia systemów nie sprawuje nad 
nimi nadzoru. 

Według KE jedyny instrument kontro-
li, jaki ma ona do dyspozycji, to uchylenie 
decyzji w sprawie zatwierdzenia danego 
systemu w przypadku, gdy uzyska dowo-
dy na to, że nastąpiło w nim poważne na-
ruszenie zasad i wymogów certyfikacji. 
Brak nadzoru przez Komisję nad sposobem 
funkcjonowania systemów powoduje, że 
mało prawdopodobne jest, aby KE uzyska-
ła wystarczające dowody w tym zakresie.

W wyniku kontroli ustalono, że stan-
dardy przedstawiane przez systemy 

dobrowolne na potrzeby zatwierdzenia, 
w praktyce nie zawsze są przestrzegane, 
co wskazuje na potrzebę sprawowania 
przez Komisję aktywnego nadzoru nad ich 
funkcjonowaniem. Przykładowo, zgodnie 
ze standardami jednego ze skontrolowa-
nych systemów jednostka certyfikująca 
powinna przeprowadzić audyt u produ-
centów biomasy (rolników) i potwier-
dzić, że ta zgłoszona jako zrównoważo-
na pochodzi ze zrównoważonego źródła 
i można wykazać jej zgodność z KZR. 
Zgodnie z procedurami systemu dobro-
wolnego audyt może polegać na weryfi-
kacji dokumentacji lub kontroli na miej-
scu w zależności od kontekstu, sytuacji 
i poziomu ryzyka, co audytor powinien 
uwzględniać i oceniać w każdej indywi-
dualnej sprawie. 

Kontrola wykazała jednak, że w prakty-
ce audytorzy jednostki certyfikującej nie 
przeprowadzili żadnej kontroli na miej-
scu u rolników, a jedynie ograniczali się 
do badania przedłożonych dokumentów. 
Ponadto ustalono, że nie istnieje żaden 
system rozpatrywania skarg, który po-
zwalałby na informowanie KE o możli-
wych naruszeniach standardów systemu 
dobrowolnego, a Komisja nie weryfikuje, 
czy postępują one prawidłowo w przy-
padku otrzymania skarg skierowanych 
bezpośrednio do nich. Komisja opiera się 
na przekonaniu, że zainteresowane strony 
są świadome istnienia ogólnego systemu 
składania skarg dotyczących naruszeń 
prawa UE przez Internet. Jednakże na 
stronie internetowej tego systemu wy-
jaśniono, że „Komisja Europejska może 
rozpatrzyć […] skargę tylko, jeśli doty-
czy ona naruszenia prawa unijnego przez 
władze państwa członkowskiego UE”, co 
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nie ma zastosowania do systemów do-
browolnych.

Trybunał ustalił, że niektóre państwa 
członkowskie narzucały systemom dobrowol-
nym i jednostkom certyfikującym konkretne 
wymagania, inne niż te określone w dyrek-
tywie lub decyzjach KE zatwierdzających 
systemy. Trybunał stwierdza, że podważa to 
harmonizację zasad certyfikacji zrównowa-
żonych biopaliw w Unii Europejskiej. 

Egzekwowanie usprawnień
W celu eliminacji niedociągnięć operacyj-
nych w działalności systemów dobrowol-
nych Komisja wydała wytyczne52. Nie są 
prawnie wiążące, a miały na celu uspraw-
nienie weryfikacji źródła pochodzenia od-
padów i pozostałości wykorzystywanych 
do produkcji biopaliw, umożliwienie iden-
tyfikacji obszarów trawiastych o wysokiej 
bioróżnorodności i zwiększenie przejrzy-
stości systemów53. 

Kontrola wykazała, że pomimo wagi 
zagadnień, których dotyczyły wytyczne, 
Komisja nie nalegała na przestrzeganie 
określonych w nich wymogów, na przykład 
przez wyznaczanie terminów, w których 
systemy dobrowolne powinny wprowadzić 
wymagane usprawnienia. 

52	 Na	czas	kontroli	Komisja	wydała	trzy	takie	wytyczne,	w	grudniu	2016	na	stronie	internetowej	znajdowa-
ło	 się	pięć	 takich	dokumentów:	<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/ 
voluntary-schemes>.

53	 Pisma	Komisji	Europejskiej	na	temat	weryfikacji	 łańcucha	dowodowego	biopaliw	produkowanych	z	od-
padów	 i	 pozostałości	 przetwarzania	 (10.10.2014),	 na	 temat	 wdrażania	 ostatnio	 przyjętych	 kryteriów	
i	zakresów	geograficznych	obszarów	trawiastych	o	wysokiej	bioróżnorodności	(29.1.2015)	oraz	na	temat	
aktualizacji	strony	internetowej	Komisji,	powiadomień	i	działań	dotyczących	przejrzystości	(12.3.2015),	
na	stronie:	<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes>.

54	 <http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2014_en.htm>	
55	 W	2014	r.	w	Unii	Europejskiej	udział	energii	odnawialnej	ogółem	w	transporcie	wynosił	5,9%,	w	tym	bio-

paliwa	stanowiły	5,0%;	za:	EurObserv’ER	„Biofuels	Barometer”,	lipiec	2015	r.	oraz	na	stronie:		  
<http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics>.

Ryzyko przeszacowania statystyk
Udział paliw w transporcie stanowi 32% 
konsumpcji energii ogółem54. Największa 
część energii z OZE w transporcie pocho-
dzi z biopaliw55. 

Bez znacznego udziału biopaliw nie da się 
osiągnąć docelowego udziału energii ener-
gii odnawialnej w transporcie w 2020 r. na 
poziomie 10%. Ponieważ przy obliczaniu 
tego udziału można brać pod uwagę tylko 
biopaliwa zgodne z KZR, zasadnicze zna-
czenie ma to, by dane dotyczące wyko-
rzystania zrównoważonych biopaliw były 
wiarygodne. 

W polskim prawie zgodność biopaliw 
z KZR określonymi w dyrektywie RED 
oraz weryfikacja zgodności były wymaga-
ne dopiero od 1 stycznia 2015 r. Oznacza 
to, że w latach 2011–2014 od podmiotów 
gospodarczych produkujących biopaliwa 
i wprowadzających je na rynek nie żądano 
przedstawiania dowodów na ich zrówno-
ważony charakter. W sprawozdaniach do 
Eurostatu Polska deklarowała, że wszyst-
kie zastosowane biopaliwa były „zgodne” 
z KZR określonymi w dyrektywie RED. 
Eurostat przyjął i opublikował te dane 
mimo braku przepisów w polskim pra-
wie wymagających zgodności biopaliw 
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z KZR określonymi w dyrektywie RED 
i weryfikacji tej zgodności. 

W innym przypadku Francja, gdzie 
w 2011 r. nie funkcjonował jeszcze w pełni 
system certyfikacji zrównoważonych 
biopaliw, zadeklarowała „0” zgodnych 
biopaliw za ten rok i tę właśnie wartość 
Eurostat opublikował w swoich statysty-
kach. Zdaniem kontrolerów tak samo po-
winno być w przypadku Polski. 

Weryfikacja pochodzenia  
biomasy podwójnie liczonej 
W krajowych statystykach państw człon-
kowskich wyraźnie oddzielono ilości bio-
paliw liczonych podwójnie i pojedynczo. 
Biorąc pod uwagę to, że weryfikacja bio-
masy z odpadów i pozostałości nie była 
właściwa, ponieważ nie przeprowadzano 
weryfikacji źródła pochodzenia odpadów 
i pozostałości, nie można wykluczyć, że 
dane dotyczące tych podwójnie liczonych 
zawierają pewne ilości biodiesla certyfiko-
wanego jako wyprodukowanego z zużyte-
go oleju kuchennego (tj. odpadu), podczas 
gdy w rzeczywistości surowcem mógł być 
roślinny olej spożywczy lub nieuczciwie 
zdenaturowany olej spożywczy.

Podwójne liczenie należy do obowiąz-
ków państw członkowskich, dlatego de-
cyzja o tym, jakie substancje można zakla-
syfikować jako odpady, należała właśnie 
do nich. Trybunał ustalił, że w UE nie 
istnieje jeden sposób identyfikacji sub-
stancji, które mogą być uznane za odpa-
dy. W konsekwencji niektórych danych 

56	 Przykładowo	w	Szwecji	olej	talowy	(pochodzący	z	przemysłu	przetwarzania	drewna)	jest	uważany	za	od-
pady	i	w	związku	z	tym	podwójnie	liczony,	zaś	w	Zjednoczonym	Królestwie	nie	jest	on	podwójnie	liczony,	
ponieważ	używa	się	go	jako	prekursora	chemicznego.

podwójnie liczonych przekazanych przez 
państwa członkowskie nie dało się bezpo-
średnio porównać; jedno państwo mogło 
uważać tę samą substancję za możliwą do 
wykorzystania i która w związku z tym nie 
jest odpadem, a inne – za odpady, które 
kwalifikują się do produkcji biopaliw po-
dwójnie liczonych56. 

Wnioski i zalecenia

W wyniku kontroli Trybunał sformułował 
zalecenia skierowane do Komisji.

Wszechstronna ocena systemów 
dobrowolnych
W ramach przyszłych procedur zatwier-
dzenia KE powinna przeprowadzać bar-
dziej wszechstronną ocenę systemów do-
browolnych. Ramy oceny służącej za pod-
stawę zatwierdzenia miałyby pozwolić na 
sprawdzenie, czy systemy dobrowolne: 
a) oceniają, do jakiego stopnia poddana 
procesowi certyfikacji produkcja biopaliwa 
wywołuje poważne negatywne następstwa 
stanowiące zagrożenie społeczno-ekono-
miczne oraz emisje wynikające z pośredniej 
zmiany użytkowania gruntów. W tym celu 
KE powinna wymagać, aby systemy dobro-
wolne składały raz do roku sprawozdania 
z czynności certyfikacyjnych zawierające 
informacje dotyczące wymienionych za-
grożeń. Komisja powinna brać pod uwagę 
sprawozdania systemów dobrowolnych 
przy wypełnianiu własnych zobowiązań 
sprawozdawczych określonych w dyrek-
tywie RED; 
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b) skutecznie weryfikują, czy unijni wy-
twórcy surowców do produkcji biopaliw 
spełniają wymogi UE w zakresie ochrony 
środowiska w odniesieniu do rolnictwa; 
c) zapewniają wystarczające dowody na 
pochodzenie odpadów i pozostałości wy-
korzystywanych do produkcji biopaliw. 

Właściwe zarządzanie 
 i przejrzystość systemów
W ramach przyszłych procedur zatwier-
dzenia Komisja powinna: 
a) oceniać, czy sposób zarządzania sys-
temami dobrowolnymi ogranicza ryzyko 
konfliktu interesów; 
b) wymagać, aby systemy dobrowolne opra-
cowywały oficjalną stronę internetową, na 
której będą udostępniane do publicznej 
wiadomości minimalne wymogi dotyczą-
ce przejrzystości: oficjalne dane kontaktowe; 
informacje dotyczące sposobu zarządzania 
oraz kwalifikacje i doświadczenia kadry za-
rządzającej i głównych pracowników; kom-
pletna lista jednostek certyfikujących dzia-
łających w ramach danego systemu; szcze-
gółowa lista ważnych, a także wygasłych 
i wycofanych certyfikatów (z datami); spra-
wozdania z kontroli; informacje na temat 
systemu składania skarg i zadawania pytań 
oraz informacje o wykrytych naruszeniach. 

Nadzór Komisji
Komisja powinna natychmiast rozpocząć 
nadzorowanie zatwierdzonych systemów 
dobrowolnych przez: 

57	 „…odpady	 oznaczają	 każdą	 substancję	 lub	 przedmiot,	 których	 posiadacz	 pozbywa	 się,	 zamierza	 się	
pozbyć,	 lub	 do	 których	 pozbycia	 został	 zobowiązany;	 substancje,	 które	 zostały	w	 sposób	 zamierzony	
zmodyfikowane	lub	zanieczyszczone,	aby	spełniały	tę	definicję,	nie	są	objęte	niniejszą	definicją”.	Art.	2	
ust.	1	dyrektywy	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2015/1513.

a) sprawdzenie, czy procedury certyfi-
kacji systemu są zgodne ze standardami 
przedstawionymi KE na potrzeby jego za-
twierdzenia; 
b) wymaganie opracowania przejrzystego 
systemu rozpatrywania skarg w systemach 
dobrowolnych, cechującego się co najmniej: 
łatwym dostępem, szczegółowymi informa-
cjami o sposobie składania skarg, rozpatry-
waniem skarg na jednostki certyfikujące, 
jak i na podmioty gospodarcze związane 
z systemem dobrowolnym, systemem iden-
tyfikacji opartym na rejestrach; KE powin-
na systematycznie weryfikować informacje 
zawarte w rejestrach i w razie konieczności 
podejmować stosowne działania. 

Sprawozdawczość
W celu zwiększenia pewności co do wia-
rygodności danych dotyczących biopaliw 
zrównoważonych Komisja powinna zapro-
ponować państwom członkowskim, aby 
popierały swoje statystyki dowodami na 
wiarygodność zgłoszonych ilości biopaliw. 
Dowody te mogłyby przyjąć formę ogól-
nego certyfikatu lub deklaracji wydawa-
nych przez jednostkę odpowiedzialną za 
gromadzenie danych tego dotyczących, 
przekazywanych organowi krajowemu, 
który z kolei przesyłałby je do Eurostatu.

Harmonizacja definicji odpadów  
do produkcji biopaliw
W dyrektywie RED znajduje się teraz 
wprawdzie definicja surowców57, które mogą  
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być wykorzystywane do produkcji biopa-
liw „podwójnie liczonych”, jednak nadal 
istnieje możliwość, że dana substancja zo-
stanie uznana za odpad w jednym państwie 
członkowskim, a w innym – nie. W celu 
zapewnienia porównywalności statystyk 
dotyczących zrównoważonych paliw oraz 
zwiększenia poziomu pewności co do wia-
rygodności danych o zaawansowanych bio-
paliwach Komisja Europejska powinna 
jak najszybciej zaproponować państwom 
członkowskim zharmonizowanie defini-
cji substancji stanowiących odpady, które 

nie są objęte wykazem zawartym w dy-
rektywie RED, a wykorzystuje się je do 
produkcji zaawansowanych biopaliw w in-
stalacjach istniejących przed przyjęciem 
dyrektywy (UE) 2015/1513 zmieniającej 
dyrektywę RED.
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Wszelkie opinie, uwagi i komentarze wyrażone przez autora w tej publikacji w żaden sposób nie odzwierciedlają 
stanowiska Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, ani też nie są dla Trybunału zobowiązujące.


