
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1433 

z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia systemu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” 
w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie 

z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącą się do 
jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/12/EWG (1), w szczególności jej art. 7c 
ust. 4 akapit drugi, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE 
oraz 2003/30/WE (2), w szczególności jej art. 18 ust. 4 akapit drugi, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 7b i 7c dyrektywy 98/70/WE i załączniku IV do niej oraz w art. 17 i 18 dyrektywy 2009/28/WE 
i załączniku V do niej określono podobne kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw 
i biopłynów oraz podobne procedury weryfikacji spełniania tych kryteriów. 

(2)  Jeżeli biopaliwa i biopłyny mają zostać uwzględnione do celów, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. a), b) i c) 
dyrektywy 2009/28/WE, państwa członkowskie muszą zobowiązać podmioty gospodarcze do wykazania, że 
biopaliwa i biopłyny spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 17 ust. 2–5 dyrektywy 
2009/28/WE. 

(3)  Komisja może zdecydować, że dobrowolne krajowe lub międzynarodowe systemy ustanawiające normy 
dotyczące wytwarzania produktów biomasy zawierają dokładne dane wymagane do celów art. 17 ust. 2 
dyrektywy 2009/28/WE lub wykazują, że partie biopaliw lub biopłynów spełniają kryteria zrównoważonego 
rozwoju określone w art. 17 ust. 3, 4 i 5 lub że nie zmodyfikowano ani nie usunięto żadnych materiałów 
w sposób zamierzony, tak by partia lub jej część mogły zostać objęte przepisami załącznika IX. W przypadku 
gdy podmiot gospodarczy przedstawia dowód lub dane uzyskane w ramach dobrowolnego systemu zatwier
dzonego przez Komisję, państwo członkowskie nie może wymagać od dostawcy, w zakresie objętym decyzją 
zatwierdzającą, przedstawiania dalszych dowodów spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju. 

(4)  W dniu 25 lipca 2016 r. przedłożono Komisji wniosek o uznanie, że system „Biomass Biofuels Sustainability 
voluntary scheme”, z siedzibą pod adresem: 11, rue de Monceau, 75008 Paris, Francja, wykazuje zgodność partii 
biopaliw z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w dyrektywie 98/70/WE i w dyrektywie 
2009/28/WE. System ten obejmuje szeroki zakres surowców, w tym odpady i pozostałości, oraz cały łańcuch 
dowodowy. Dokumenty związane z zatwierdzonym systemem należy udostępnić na platformie na rzecz 
przejrzystości ustanowionej dyrektywą 2009/28/WE. 

(5)  W wyniku oceny systemu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” uznano, że spełnia on w stopniu 
wystarczającym kryteria zrównoważonego rozwoju określone w dyrektywie 98/70/WE i dyrektywie 2009/28/WE 
oraz że zastosowano w nim metodykę bilansu masy zgodnie z wymogami określonymi w art. 7c ust. 1 
dyrektywy 98/70/WE i art. 18 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE. 

(6)  Ocena systemu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” wykazała, że spełnia on stosowne normy 
wiarygodności, przejrzystości i niezależności audytu, jak również wymogi metodologiczne określone 
w załączniku IV do dyrektywy 98/70/WE i w załączniku V do dyrektywy 2009/28/WE. 
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(1) Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58. 
(2) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16. 



(7)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw 
i Biopłynów, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

System „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” (zwany dalej „systemem”), przedłożony Komisji do zatwier
dzenia w dniu 25 lipca 2016 r., wykazuje, że partie biopaliw i biopłynów wyprodukowane zgodnie z normami 
dotyczącymi produkcji biopaliw i biopłynów określonymi w tym programie spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju 
ustanowione w art. 7b ust. 3, 4 i 5 dyrektywy 98/70/WE oraz w art. 17 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy 2009/28/WE. 

System ten zawiera także dokładne dane do celów art. 17 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE oraz art. 7b ust. 2 dyrektywy 
98/70/WE. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja pozostaje w mocy przez pięć lat od wejścia w życie. Jeżeli zakres systemu, w postaci przedłożonej 
Komisji do zatwierdzenia w dniu 25 lipca 2016 r., ulegnie zmianom, które mogłyby mieć wpływ na podstawę wydania 
niniejszej decyzji, o zmianach takich niezwłocznie powiadamia się Komisję. Komisja przeprowadza ocenę zgłoszonych 
zmian w celu ustalenia, czy system w dalszym ciągu w wystarczający sposób spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, 
w odniesieniu do których został zatwierdzony. 

Artykuł 3 

Komisja może postanowić o uchyleniu niniejszej decyzji między innymi w następujących okolicznościach: 

a)  jeżeli jednoznacznie ustalono, że w systemie nie wdrożono elementów uznanych za decydujące z perspektywy 
niniejszej decyzji lub jeżeli doszło do poważnego, strukturalnego naruszenia tych elementów; 

b)  jeżeli system nie przedłoży Komisji sprawozdań rocznych, wymaganych zgodnie z art. 7c ust. 6 dyrektywy 
98/70/WE i art. 18 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE; 

c)  jeżeli system nie wdroży norm niezależnego audytu określonych w aktach wykonawczych, o których mowa w art. 7c 
ust. 5 akapit trzeci dyrektywy 98/70/WE i art. 18 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy 2009/28/WE, lub ulepszeń innych 
elementów systemu uznanych za mające decydujące znaczenie dla utrzymania ważności zatwierdzenia. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 sierpnia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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