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Zrównoważony rozwój

• Wykorzystanie produktów;

• Przepisy prawa;

• Systemy KZR INiG / REDcert; 

• Dokumentowanie systemu;

• Emisje GHG w cyklu życia. 



Zastosowanie



Bioetanol z melasu
a zrównoważony rozwój



Przepisy prawa

Podstawowe dokumenty prawne regulującym zasady
zrównoważonego rozwoju:

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE
odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych

• ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych



Przepisy prawa

Weszła w życie: 01.10.2014 r.

Obowiązuje:       01.01.2018 r.



Przepisy prawa

• „emisja gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw” oznacza 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;

• „biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub
pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami
roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym
rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji część odpadów
przemysłowych i miejskich;



Przepisy prawa

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu 
biopaliw i biopłynów uwzględnionych dla:

• spełnienia obowiązku stosowania energii ze źródeł
odnawialnych,

• kwalifikowalności do wsparcia finansowego wykorzystania
biopaliw i biopłynów,

wynosi co najmniej 50%.



Przepisy prawa

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. – co najmniej 50%;

Od 1 stycznia 2018 r. – co najmniej 60% (dla biopaliw
i biopłynów wytworzonych w instalacjach, które rozpoczęły
produkcję 5 października 2015 r. lub później);



Przepisy prawa

Maksymalny poziom 35% stanowi 54,5 
gCO2/MJ 

Paliwo kopalne

83,8 gCO2/MJ

Maksymalny poziom 50% stanowi 41,9 
gCO2/MJ 



Przepisy prawa

• Aby jednak biopaliwa i biopłyny wyprodukowane z odpadów
lub pozostałości innych niż odpady lub pozostałości rolnicze,
akwakultury i leśne były uwzględniane do celów realizacji
NCW, muszą spełniać jedynie kryteria zrównoważonego
rozwoju w zakresie redukcji emisji GHG

[przyp. ograniczenie emisji do 50%]



Przepisy prawa

• Narodowe Cele Wskaźnikowe (NCW) w Polsce obejmują następujące
wartości:

– 7,10 proc. – na 2017 r.

– 7,50 proc. – na 2018 r.

– 8,00 proc. – na 2019 r.

– 8,50 proc. – na 2020 r.

• Nie spełnienie wymagań wiąże się z wysokimi karami.



Przepisy prawa

• Bez dowodów spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, sektor
bioenergii nie może uzyskać wsparcia finansowego od państw
członkowskich w postaci podatków lub dopłat.

• Dodatkowo biokomponenty i biopłyny nie spełniające wymagań KZR nie
mogą zostać zaliczone do NCW



Przepisy prawa
W łańcuchu dostaw biorą udział:

rolnicy, farmy, spółdzielnie, itp.
• firmy handlowe / importerzy
• magazyny
• zakłady produkcji (np. olejarnie, gorzelnie rolnicze, cukrownie, itp.)

• zakłady produkcji biopaliw i biopłynów (np. etanol, FAME)

• magazynowanie biopaliw / transport i mieszanie z paliwami 
kopalnymi



Status melasu 
z buraka cukrowego w Polsce



Zrównoważony rozwój

Polskie przepisy prawa
przewidują zastosowanie
buraka cukrowego jako
surowca do produkcji
alkoholu etylowego /
destylatu rolniczego.



Zrównoważony rozwój



Zrównoważony rozwój

Polska pomimo nie
spełnienia wymagań
dyrektywy 2009/28/WE w
zakresie wskazania
wartości NUTS2 dla upraw
buraków cukrowych
posiada możliwość
zastosowania tej wartości
(zmiana iLUC).



Zrównoważony rozwój

Do dnia 31 marca 2010 r. państwa członkowskie przedkładają Komisji
sprawozdanie zawierające wykaz obszarów na ich terytorium
zaklasyfikowanych na poziomie 2 w nomenklaturze jednostek
terytorialnych do celów statystycznych (NUTS), na których to obszarach
normalny poziom emisji gazów cieplarnianych wynikających uprawy
surowców rolnych może być niższy od poziomu emisji określonego pod
pozycją „Szczegółowe wartości standardowe upraw”
w załączniku V część D do niniejszej dyrektywy lub równy temu
poziomowi, łącznie opisem metody i danych wykorzystanych do
sporządzenia wykazu.



Zrównoważony rozwój

Kraje EU, które wskazały w wyliczeniach buraka cukrowego na poziomie NUTS2:

1. Austria – <8 gCO2 eq/ MJ

2. Belgia – ok 9 gCO2 eq/ MJ

3. Czechy – <11,5 gCO2 eq/ MJ

4. Francja – ok 11 gCO2 eq/ MJ

5. Niemcy – ok 11,5 gCO2 eq/ MJ

6. Irlandia – 12 gCO2 eq/ MJ

7. Holandia – ok 8,5 gCO2 eq/ MJ

8. Rumunia – 9-20 gCO2 eq/ MJ

9. Wielka Brytania – ok 14 gCO2 eq/ 
MJ

10.Polska – nadal brak wyliczeń !



Zrównoważony rozwój

Standardowa cząstkowa wartość emisji dla buraka cukrowego z uprawy

Kukurydza

295,32 kg CO2eq/t

Burak cukrowy

35,62 kg CO2eq/t



Zrównoważony rozwójProdukcja melasu 
z buraka cukrowego

http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://www.desmi.com/sugarmolasse.aspx&ei=8ixsVf2sBYqmsAG71ID4Dg&psig=AFQjCNGumUrAQZqQc9Ep-RVC7iiqVG5DXw&ust=1433239154190572
http://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://www.desmi.com/sugarmolasse.aspx&ei=8ixsVf2sBYqmsAG71ID4Dg&psig=AFQjCNGumUrAQZqQc9Ep-RVC7iiqVG5DXw&ust=1433239154190572


Zrównoważony rozwój

Podsumowanie 
ścieżki etanolu:

1. Zboża

2. Burak cukrowy

3. Kukurydza



Zrównoważony rozwój

Wskazana w dyrektywie ścieżka produkcji bioetanolu z buraka
cukrowego nie przewiduje „melasu” jako surowca. Procesy
ujęte w łańcuchu produkcji wg Biograce:

a) Uprawa rolna buraka cukrowego;

b) Transport buraków do zakładu;

c) Produkcję bioetanolu z buraków z alokacją na wysłodki i 
cukier;

d) Transport bioetanolu do stacji paliw (zakłady belndownie);



Zrównoważony rozwój



Zrównoważony rozwój



Zrównoważony rozwój

Rzeczywista ścieżka produkcji bioetanolu z buraka cukrowego
przewiduje „melas” jako surowiec. Procesy ujęte w łańcuchu
produkcji:

a) Uprawa rolna buraka cukrowego;

b) Transport buraków do zakładu;

c) Produkcję cukru z buraków z alokacją na wysłodki / melas;

d) Produkcję etanolu / bioetanolu z melasy;

e) Transport bioetanolu oraz transport do stacji;



Zrównoważony rozwój

Ścieżka produkcji cukru.



Zrównoważony rozwój

Produkty cukrowni:

 15%

 50%  3,5%



Zrównoważony rozwój

Czym jest melas dla cukrowni na cele energetyczne ?

a) Produktem pełnowartościowym (product);

b) Pół produktem (by-product);

c) Pozostałością (residue);

d) Odpadem (waste).



Zrównoważony rozwój

Melasie należy przypisać

Poświadczenie – dokument przewidziany przez uznany system
certyfikacji potwierdzający, że wskazana w tym dokumencie ilość
biomasy lub biokomponentów spełnia kryteria zrównoważonego
rozwoju.



Zrównoważony rozwój

Melas od 01.01.2017 

Dyrektywa iLUC wprowadziła definicję odpadu / pozostałości z
przemysłu:



Zrównoważony rozwój

Melas od 01.01.2017 

Ustawa o odpadach (odpad):



Zrównoważony rozwój

Melas od 01.01.2017 

Ustawa o odpadach

(pozostałość):



Zrównoważony rozwój

Melas od 01.01.2017 

Jeżeli dla melasu można przypisać kod odpadu 02 04 99 Inne
niewymienione odpady (przemysł cukrowniczy 02 04), wtedy
spełnione zostanie kryterium:



Zrównoważony rozwój

Melas od 01.01.2017  

Jeżeli dla melasu przypiszemy kod odpadu 02 04 99 Inne
niewymienione odpady (przemysł cukrowniczy 02 04), produkt
nie może być wykorzystywany w łańcuchu żywienia ludzi i
zwierząt.



Zgodnie z wytycznymi 





Zrównoważony rozwój

Melas od 01.01.2021 r. 

Melas z buraków cukrowych ma być wykorzystywana do
produkcji biopaliw i jego udział ma rosnąć z roku na rok w latach
2021 - 2030.



Zrównoważony rozwój

Melas od 01.01.2021 r. 

Ten minimalny udział wynosi co najmniej 1,5 % w 2021 r. i
wzrośnie do co najmniej 6,8 % w 2030 r. zgodnie z kursem
wyznaczonym w części B załącznika X (nowa dyrektywa RED).

(sumarycznie dla zużytego oleju roślinnego UCO, tłuszczów zwierzęcych kat. 1, 2, 3 i
melasy z trzciny lub buraków)



Zrównoważony rozwójEmisje GHG



Emisje GHG

Obowiązek obliczania emisji GHG nakłada art. 19 dyrektywy RED.
Metodyka obliczania emisji w systemach oparta jest na
wytycznych dyrektywy.



Przepisy prawa

• „wartość standardowa” oznacza wartość wyprowadzoną
z wartości typowej przy zastosowaniu czynników określonych z góry, która
może być stosowana zamiast wartości rzeczywistej w pewnych
okolicznościach, określonych w niniejszej dyrektywie;

• „wartość rzeczywista” oznacza wartość ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych w odniesieniu do niektórych lub wszystkich etapów
określonego procesu produkcji biopaliw obliczoną zgodnie z metodologią
określoną w części C załącznika V;

• „wartość typowa” oznacza szacunkową wartość ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych reprezentatywnego dla danej ścieżki produkcji biopaliw;



Emisje GHG

• Emisji gazów cieplarnianych z biopaliw i biopłynów oblicza się wg wzoru:

• E  = całkowita emisja spowodowana stosowaniem paliwa,
• e ec  = emisja spowodowana wydobyciem lub uprawą surowców,
• e l  = emisja w ujęciu rocznym spowodowana zmianami ilości pierwiastka węgla w związku ze zmianą spo
• sobu użytkowania gruntów,
• e p  = emisja spowodowana procesami technologicznymi,
• e td  = emisja spowodowana transportem i dystrybucją,
• e u  = emisja spowodowana stosowanym paliwem,
• e sca  = wartość ograniczenia emisji spowodowanego akumulacją pierwiastka węgla w glebie dzięki lepszej go
• spodarce rolnej,
• e ccs  = ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego sekwestracji składowaniu 
• w głębokich strukturach geologicznych,
• e ccr  = ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego zastępowaniu, oraz
• e ee  = ograniczenie emisji dzięki zwiększonej produkcji energii elektrycznej w wyniku kogeneracji.



Emisje GHG

• Emisja spowodowana wydobyciem lub uprawą surowców eec obejmuje
emisje spowodowane samym procesem wydobycia lub uprawy,
gromadzeniem surowców, odpadami i wyciekami, produkcją chemikaliów i
produktów stosowanych w procesie wydobycia lub uprawy.

• Wyklucza się wychwytywanie CO2 w trakcie uprawy surowców. Odejmuje
się potwierdzoną redukcję emisji gazów cieplarnianych z wypalania w
zakładach produkcji gdziekolwiek na świecie. Szacunkową emisję z upraw
można określić na podstawie średnich wyliczonych dla obszarów
geograficznych mniejszych od tych przyjętych do obliczenia wartości
standardowych, jeśli nie jest możliwe zastosowanie wartości
rzeczywistych.



Emisje GHG

• Emisję w ujęciu rocznym spowodowaną zmianami ilości pierwiastka węgla
w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów el oblicza się, równo
rozdzielając całkowitą emisję na 20 lat.

• Emisja spowodowana procesami technologicznymi ep obejmuje emisje
spowodowane samymi procesami technologicznymi, odpadami oraz
produkcją chemikaliów lub produktów stosowanych w procesach
technologicznych. W obliczeniach zużycia energii elektrycznej
wyprodukowanej poza zakładem produkującym paliwo, natężenie emisji
gazów uznaje się jako równe średniemu natężeniu emisji spowodowanej
produkcją i dystrybucją energii elektrycznej w określonym regionie.



Emisje GHG

• Emisja spowodowana transportem i dystrybucją etd obejmuje emisje
spowodowane transportem i magazynowaniem surowców oraz
półproduktów, a także magazynowaniem i dystrybucją wyrobów
gotowych. Emisje te należy również doliczyć do produkcji rolnej.



Emisje GHG

• Emisja gazów cieplarnianych z paliw, (E) wyrażona jest w gramach
przeliczeniowych CO2 na MJ paliwa, gCO2eq/MJ

• Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z biopaliw i biopłynów oblicza
się wg wzoru:

• OGRANICZENIE EMISJI = (EF – EB) / EF

• EB = całkowita emisja z biopaliw i biopłynów;

• EF = całkowita emisja z kopalnego odpowiednika biopaliwa.



Emisje GHG

• Alokacja emisji GHG

• Alokacja emisji GHG pozwala na przeniesienie części emisji na produkt 
uboczny / półprodukt powstały w wyniku procesu produkcji. Standardowo 
produktem ubocznym w procesie produkcji cukru, są wysłodki oraz melas



Emisje GHG

Jako dowód spełnienia wymagań związanych z obliczaniem emisji
GHG wymagane jest aby każde ogniwo łańcucha
zrównoważonego rozwoju przedstawiło następującą
dokumentację:
a) Kalkulację emisji dla transportu, 

b) Dane wejściowe i wyjściowe (zużycia elementów składowych emisji);

c) Udokumentowane wraz ze źródłami wskaźniki emisji GHG;

d) Dane, które mają być gromadzone w ramach prowadzonego bilansu masy.



Zrównoważony rozwój

Wymagania w zakresie dokumentacji

• Ilość i rodzaj biomasy (w tonach),

• Wartość emisji GHG (kg CO2 eq/tonę melasu),

• Numer kontraktu/ umowy,

• Nazwa, adres, numer certyfikatu wydającego biomasę,

• Nazwa, adres odbiorcy,

• Data wysyłki,

• Kraj pochodzenia,

• Niepowtarzalny numer identyfikacyjny partii.



Pytania 



Dziękuję za uwagę

Michał Cierpialowski

• tel. +48 665-606-846

• email: michal@haccp-polska.pl

• www.certyfikacja-biopaliw.pl


