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• Частина I Попит на біопаливо в ЄС 

• Рідке біопаливо в транспорті 

• Тверда біомаса для виробництва електроенергії 

• Попит у майбутньому та пропозиція на сьогодні 

 

• Частина II  Вимоги щодо сталого виробництва 

біопалива 

• Законодавчі вимоги 

• Непряма зміна землекористування (Indirect Land Use 

Change – ILUC) 

• Вуглецевий борг (Carbon Debt) 
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Чому біоенергетика? 

• Відновлювана та стала 

• Сировина відростає 

• Сприяє зниженню викидів парникових газів 

• Універсальна  

• Може забезпечити базове та пікове навантаження 

• Доповнює інші відновлювані джерела енергії 

• Багато різних енергетичних продуктів: електроенергія, тепло, 
моторне паливо 

• Економічно вигідна 

• Може бути дешевшою за інші відновлювальні джерела енергії 

• Пристосовується до існуючої інфраструктури 

• Пристосовується до існуючого бізнесу  

• Забезпечує пропозицію енергії 

• Можна використовувати відходи як сировину для виробництва 

• Доступна як на місцевому, так і на глобальному рівні; інколи у 
великій кількості 

• Працевлаштування 

• Можливості по всьому ланцюгу постачання 
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Бачення Європейської Комісії 

• 2010: 85 млн. т н.е. (9 млн.т н.е. електроенергії, 62 млн. т н.е. тепла, 14 млн. т 
н.е. біопалива) 

• 2020: 140 млн. т н.е. (20 млн.т н.е. електроенергії, 90 т н.е. тепла, 30 млн. т 
н.е.  
4 

[EC 2012] 

2013 July 3 Hamelinck: EU demand for sustainable biofuels 

Біоенерегтика = більше 10% у загальному кінцевому споживанні енергії  
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Навіть більша роль до 2050 

(у дійсно сталому світі) 
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0-5% >10% 5-10% 

Зобов’язання щодо використання 

біопалива у світі 

(фокус на моторних паливах) 
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Директива з відновлювальних 

джерел енергії ЄС 

10% = 
All Renewable Energy in all forms of transport 

Petrol, diesel, biofuels, electricity 

In road and rail transport In all transport 

• ціль “відновлювальної енергії у транспорті” - 10% до 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Використання електроенергії в дорожніх транспортних 

засобах зараховується з коефіцієнтом 2,5  

• Біопалива мають відповідати критеріям сталості 

• Біопалива з відходів, залишків та ін. зараховуються  у 

подвійному розмірі 
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Директива ЄС щодо якості палива 

• Обов’язкове скорочення викидів парникових газів у 
транспортному секторі на 6% до 2020 порівняно з 2010 

• Спочатку на 2% до грудня 2015 

• Потім ще на 2% до грудня 2017 

• Врешті, 2% до 2020 

• До сьогодні найбільша частка викидів від кінцевого 
спалювання  

• Кінцеві викиди від викопного палива є стехіометричними 

• Важко покращити видобуток, транспортування та очищення 

• Викиди можна зменшити шляхом використання біопалива  

• для сукупного скорочення викидів на 6%, необхідно 10% 
палива, що забезпечує скорочення викидів на 60%,  

• Гармонізовані критерії сталості у Директивах ЄС з якості палива 

та відновлювальних джерел енергії. 
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Біопаливо в ЄС: цілі порівняно до 

фактичного виробництва 
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ВДЕ у транспорті 

Огляд всіх країн-членів ЄС 
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Можливості використання біомаси для виробництва 
електроенергії 
Приклад: спільне спалювання з вугіллям 
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Конверсійні технології 

• Спільне спалювання 

• Газифікація 

• Піроліз 

• Торрефікація 

 

• Технічні аспекти 

• Зберігання та обробка 

• Фрезерування деревини 

• Утворення шлаків, закупорювання, корозія  

• Утилізація попелу 
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Питання сталості 

• Забезпечення ефективного використання 

біомаси 

• Оптимізація скорочення викидів парникових газів 

• Оптимізація вартості з гектару 

 

• Стале виробництво сировини 

• Охорона біорізноманіття 

• Управління запасами вуглецю 

• Уникнення надмірної експлуатації лісів 

• Зменшення локального впливу на ґрунт, воду та 

повітря 

• Зменшення соціальних впливів 
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Торгівля деревними пелетами у 2020 

Пелети для промислового використання 

Пелети для використання в ЖКГ 

Ще невизначено 
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Економіка на основі  використання 

біоматеріалів 

• Ключові елементи 

• Каскадування (раніше вживалася переробка) 

• Очищення (розділення сировини на корисні 

компоненти) 

• Біохімічна конверсія 
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Сталість 

• Максимізація показників скорочення викидів всього ланцюга постачання 

• Оптимізація використання землі (площа, тип) 

Стале 

виробництво 

сировини 

Виробництво 

сировини 

Переробка Транспортування 

сировини 

Зберігання Конверсія 

>Без втрати біорізноманіття 

>Без втрати запасів вуглецю 

>Стале управління лісами 

>Мінімізація локального екологічного впливу 

>Дотримання трудових прав та прав на землю 

[Ecofys 2012] 
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Питання сталості залежно від типу 

біомаси 

Баланс  

викидів  

ПГ 

Екол.  

аспекти  

Соціальні  

аспекти 
LUC 

Біорізном. 

ILUC +  
Конкуренція  

за землю 

Залишки: 

Третинні 

Первинні 

Вторинні 

Існуючі  
сільськогосподарські  

та лісові землі 

Незайняті землі 

Каскадування &  

Переробка 

Первинне 
виробництво 

(незаймані ліси 
та енергетичні 

культури) 

Сировина Питання сталості 

[Ecofys 2012] 

17 2013 July 3 Hamelinck: EU demand for sustainable biofuels 



© ECOFYS |                  |     

Типи залишків біомаси 

Первинні (напр. сільгосп. 

та лісові залишки) 

Вторинні (напр. 

відходи лісопиляння) 

Третинні (напр. 

деревні відходи) 

Збирання залишків Переробка 
Закінчення 

терміну 

використання 

[Ecofys 2012] 
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Головні екологічні критерії 

 

Тип критерію 
сталості 

Критерій сталості Індикатори критерію 

Екологічний  Скорочення викидів ПГ Скорочення викидів CO2 порівняно до джерел викопного 

палива. 

Збереження територій з 

високим рівнем 

біорізноманіття 

Збереження територій з високим рівнем біорізноманіття, 

збереження рідкісних та зникаючих видів.  

Збереження запасів 

вуглецю 

Збереження запасів вуглецю над та під землею. 

Збереження ґрунтів Використання найкращих практик для підтримання та 

покращення якості ґрунтів. 

Стале використання води Використання найкращих практик для зменшення 

використання та покращення якості води (підземні та 

поверхневі води). 

Якість повітря Заборана застосовувати спалювання (розчищення землі, 

утилізація відходів), попередження розпилювання 

агрохімікатів 

Зауважте: питання якості повітря є важливими для 

сільгосп. виробництва і менш важливі для заготівлі 

лісової сировини.  
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Головні соціальні критерії 

Тип критерію 
сталості 

Критерій сталості Індикатори критерію 

Соціальні Права працівників та 

робочі відносини 

Заборона використовувати дитячу робочу силу та 

примусову працю. Свобода об’єднання в асоціації; жодної 

дискримінації/рівні права; здоров'я і безпека (стосується 

всіх працівників). 

Земельні права та 

суспільні відносини 

Питання забезпечення земельних прав. Консультації з 

місцевими зацікавленими сторонами 

Локальна продовольча 

безпека 

Оцінка та зменшення негативного впливу виробництва 

біомаси на продовольчу безпеку на місцевому рівні. 

Більш широкі питання 

розвитку 

Включаючи: створення нових робочих місць. Можливість 

володіння акціями, право власності на місцевому рівні, 

спільні підприємства та партнерства з місцевими 

громадами. Соціальні переваги для місцевих громад такі як 

будівництво та обслуговування клінік, будинків, лікарень 

та шкіл. Використання біоенергетики місцевого 

виробництва, щоб забезпечити сучасні енергетичні 

послуги для місцевих громад. 

Зауважте: відповідність місцевому, національному та міжнародному законодавству є пріоритетним 

для екологічних та соціальних питань. 
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Прискорений курс з оцінки життєвого 

циклу викидів ПГ від біопалива 

21 

Вирощування  

сировини 
Конверсія 

Транспорт 

ування 

Кінцеве  

споживання: 

1 МДж 

Пряма зміна  
земле 

користування 

Адаптація до  

паливної с-ми 

E M 

Побічні продукти 

E ПГ E M ПГ E ПГ 

Побічні продукти 

ПГ 

Л
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Виробництво 
 та доставка  
викопного  

палива 

Кінцеве  

споживання : 

1 MJ 

E M ПГ ПГ 

E = енергія 
M = матеріали 

GHG = Парникові гази 

Транспорт 

ування 
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Принципи методології ДВДЕ з 

розрахунку викидів ПГ 

• Три ключові елементи 

• Типові значення та значення за 
замовчуванням 

• Стандартні правила розрахунків 

 

• Порівняння з викопним паливом 

 

• Методологія ДВДЕ є політичною концепцією, 
необхідною для відокремлення різних 
ланцюжків постачання – але не підходить для 
визначання реальних сукупних викидів ПГ 
для всіх різновидів біопалива 
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Майбутній виклик: непряма зміна 

землекористування (ILUC) 

Принцип непрямої зміни землекористування 

• Попит на сировину та пов’язана з цим потреба у 
земельній площі може мати як прямий, так і не прямий 
вплив на зміну землекористування 

• Прямий: LUC 

• Ліс зведено під плантацію 

 

• Непрямий: ILUC 

• Біомаса вирощується на існуючій плантації 

• На ринку дефіцит сировини 

• (ціни підвищуються, попит знижується) 

• Хтось розпочинає нову плантацію 

• З ризиком для біорізноманіття та запасів вуглецю 

 

• Питання ILUC широко обговорюється у секторі 
біоенергетики: 

• ЄК оприлюднила пропозицію щодо внесення поправок в ДВДЕ 
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Майбутній виклик: непряма зміна 

землекористування (ILUC) 

Принцип непрямої зміни землекористування  

• Зміщення попереднього 

землекористування (напр. 

використання деревини) 

компенсується переведенням під 

плантацію землі в іншому місці 

• Зауважте, що непряма зміна 

землекористування - це пряма зміна 

землекористування спричинена іншим 

сектором економіки (напр. паперовий 

або лісовий сектор). 

• Не відомо де саме відбудеться ILUC і 

це поза межами контролю 

біоенергетичного сектору 

 

Ліс 

Forest 

Існуюча 

плантація 

B 

B’ 

A 

Пряма зміна 

землекорист

ування 

Непряма 

зміна 

землекористу

вання 
B’’ 

Луки 

? 

? 

[Ecofys 2012] 
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Майбутній виклик: непряма зміна 

землекористування (ILUC) 

На скільки великим є ефект ILUC? 

• Ефект ILUC не можливо виміряти, можна лише моделювати 

• Різні моделі дають різні результати 

• Залежно від вихідних умов та припущень 

• Більшість моделей демонструють значний ILUC для біопалива 
на основі харчових культур 

• Ефект ILUC для твердої біомаси ще (ґрунтовно) не 
моделювали 

 

• Ключові питання: 

• Якою буде суміш сировини для твердого біопалива (для ЄС) 

• Як відреагують ринки на додатковий попит 

• В якому напрямку відбудеться розширення виробництва 

• Врожайність різних культур з га 

• Співвідношення вартість-пропозиція та ціна-попит  

• Втрата запасів вуглецю 
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Майбутній виклик:  

Вуглецевий борг (Carbon Debt) 

Біомаса є вуглецево нейтральною (0 викидів)… 

• Первинний принцип “короткострокового 

кругообігу вуглецю” 

assumes that biomass is carbon neutral 
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Майбутній виклик:  

Вуглецевий борг (Carbon Debt) 

Вуглецева нейтральність біомаси зараз під питанням 

• Однак, викиди ПГ від біоенергетики є вищими на  

кВТ год електроенергії ніж для викопного вугілля/газу 

• Акумулювання CO2 деревами потребує часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• It’s all about the time horizon: in the end biomass 

wins (always) 
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Майбутній виклик:  

Вуглецевий борг (Carbon Debt) 

Яка позиція ЄС стосовно вуглецевого боргу? 

• Зростаюче занепокоєння серед громадських організацій 

• Якщо вуглецевий дефіцит біоенергетики перевищить 30-50років, 
біоенергетика не допоможе декарбонізувати Європу до 2050 

 

• У 2011, Європейський парламент закликав ЄК переглянути 
правила обліку парникових газів для біомаси 

• Відсутні терміни щодо дій ЄК 

• Складне питання з протилежними поглядами зацікавлених сторін 

• Необхідні подальші дослідження 

• Пропозиції щодо врегулювання питання вуглецевого відбитку 
розглянуть якщо ЄК запровадить обов'язкові вимоги для твердої та 
газоподібної біомаси (але вони навряд чи будуть запроваджені 
одразу) 
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Розвиток політики ЄС 

Ключові варіанти політики для твердої біомаси 

• Мінімальна ціль зі скорочення викидів ПГ 

• Порівняно до викопного палива 

• Зі спрощеною методологією розрахунків викидів ПГ 

• З переліком значень за замовчуванням 

• Критерії землекористування 

• Виключення сировини від прямої вирубки лісу, та з територій з 
високим рівнем біорізноманіття (ліси, луки)) 

• Вимога щодо плану управління лісами 

• Забезпечення сталого рівня заготівлі деревини 

• Дрібномасштабні лісові господарства будуть звільнені 
від надмірного адміністративного тягаря 

• Моніторинг походження біомаси та відслідковування її 
руху по ланцюгу постачання  

• Незалежна верифікація відповідності 

29 2013 July 3 Hamelinck: EU demand for sustainable biofuels 



© ECOFYS |                  |     

Розвиток політики ЄС 

У часовому розрізі 

• У 2010 ЄК опублікувала повідомлення не обов’язкове до 
виконання: вимоги для твердої та газоподібної біомаси, що 
використовується для виробництва електроенергії, опалення 
та охолодження. 

• ЄК не запроваджувала обов’язкові критерії сталості на рівні 
ЄС, країни-члени обирають впроваджувати чи не 
впроваджувати критерії. 

  

• Якщо країни-члени ЄС вирішать запроваджувати обов’язкові 
вимоги, ЄК рекомендує “щоб вони відповідали тим, що 
зазначені у ДВДЕ (для біопалива та біорідин)” 

 

• Можливі часові рамки: 
• Зобов’язання звітувати щодо питань сталості 

• Зобов’язання відповідати критеріям сталості 

• Врахування ILUC 

• Врахування вуглецевого боргу 

• Вищі вимоги до скорочення викидів ПГ 

30 2013 July 3 Hamelinck: EU demand for sustainable biofuels 



© ECOFYS |                  |     

Розвиток політики ЄС 

Політика країн-членів ЄС 

Розробка критеріїв у коаліційній угоді уряду. Будуть 

чекати до повного впровадження критеріїв для 

біорідин.  

Поки що жодного рішення стосовно критеріїв. 

Очікується, що будуть наслідувати ЄС у 

впровадженні обов'язкових критеріїв у наступні 

роки. Альтернативно, може бути підписана угода з 

сектором щодо звітування. 

Загалом: країни, які імпортують значні 
обсяги біомаси підтримують 
запровадження критеріїв. Країни, що 
мають значні обсяги внутрішнього 
виробництва та споживання біомаси, 
проти. 

Великобританія запровадила обов'язкове звітування 

щодо сталості у квітні 2011 (потім для тепла). 

Обов’язкові  критерії можуть бути з квітня, 2013. 

[Ecofys 2013] 
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Виробництва біопалива, що має мінімальні 

негативні наслідки 

• Виробництво з відходів та залишків 

• Виробництва сировини на “новій” землі 

• Контролювання прямої зміни землекористування (LUC) 

• Контроль природоохоронних моментів в регіоні 

• Покращення регіонального виробництва харчових продуктів 

• Виробництво на “існуючій” землі 

• Збільшення врожайності/ інтенсифікація 

• Комбінуючи кілька функцій земельних ділянок 

 

• Методології: 

• Низький непрямий вплив біопалива (LIIB – Ecofys) 

• Інтегровані системи продовольство-енергетика (IFES – FAO) 
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Резюме 

• Значний та зростаючий попит в ЄС 

• Тверда біомаса, головним чином, для спільного 

спалювання  

• Рідке біопаливо, бажано з відходів/лігноцелюлози 

• Жорсткі критерії сталості 

• Скорочення викидів парникових газів 

• Пряма зміна землекористування 

• Має бути сертифіковано за схваленою в ЄС схемою 

• Більш жорсткі критерії сталості 

• Будуть виклики у майбутньому! 
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Наприкінець: фіторемедіація 

• Виробництво біоенергії в Чорнобильській зоні 

відчуження (2600 km2) 

• Інтерес від уряду та зацікавлених сторін з 

Нідерландів  

• Виробництво біоенергії (електроенергія, біогаз, 

біопаливо) 

• Рекультивація ґрунту 

• Обробка економічно обґрунтованих бізнес-кейсів  

• Оглядовий проект щойно розпочався 

• Нам цікава ваша точка зору! 

• Зв’яжіться зі мною, якщо виникають питання 
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Більше інформації 

Carlo Hamelinck 

• Managing Consultant Biofuels 

• c.hamelinck@ecofys.com 

• + 31 6  5201 5169 

 

 

• Ознайомтеся з нашею публікацією 
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