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Folie 1

Сертифікація сталості для біоенергетики

в Німеччині
Інформаційна подорож

депутатів Верховної Ради до Німеччини

з 11 до 15 липня 2011 року

Д-р Олівер Меллентін

Федеральне міністерство продовольства, сільського господарства та захисту

прав споживачів

15.07.2011
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n Директива 2009/28/EG (з ПДЕ)

n Німеччина – перша з країн-членів, що перевела її до

національного законодавства для їх здійснення –

Постанова зі сталості електроенергії з біомаси (BioSt-

NachV) та Постанова зі сталості біопалива (Biokraft-

NachV)

Норми за законодавством ЄС:
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Біомаса вважається сталої тільки, якщо виконані

певні критерії сталості.

Постанови забезпечують виробництво біомаси з

дотримуванням обов'язкових стандартів сталості й, 

таким чином, виконання передумов для певних

винагороджень, виконання квот або податкових

пільг.

Загальні положення:
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З якого часу дійсні ці положення?

Положення діють для біомаси, яку з 1 січня 2011 року
пристосовують або як біопаливо або як рідку біомасу для
виробництва струму.
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Охорона територій природно-заповідного фонду:

Біомаса, що

використається для

виробництва рідкої

біомаси або біопалива,  не

може походити з територій

високої цінності для

біологічного різноманіття.
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Охорона територій природно-заповідного фонду:

Територіями високої цінності
для біологічного різноманіття
вважають лісисті місцевості, 
природно-заповідні зони та
біологічно різноманітні луки.
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Біомаса, що

використається для

виробництва рідкої біомаси

або біопалива,  не може

походити з територій з

високим рівнем надземних

або підземних вуглецевих

насаджень. Такими

вважають вологі землі та

зони з безперервним

лісовим покриттям.

Охорона територій з високим рівнем вуглецевих

насаджень: 
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Охорона торфовища:  

Біомаса, що

використається для

виробництва рідкої

біомаси або біопалива,  

не може походити з

територій торф'яних

болот. 

Дата набуття чинності: 

01 січня 2008 року
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Стале сільськогосподарське використання:  

Вирощування біомаси при

сільськогосподарських

роботах на території ЄС має

відповісти положенням

Cross Compliance

(стандарти охорони

довкілля, захисту тварин і

якості продуктів

харчування) та мінімальним

вимогам передової фахової

практики. 
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Потенціал зменшення викідів парникових газів: 

Використання біомаси для

виробництва енергії має

зменшити викиди

парникових газів у

порівнянні з викопними

енергоносіями поки що на

35 відсотків.
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n Воно надає суб'єктам господарювання

інформаційні матеріали та бланки. Дивіться

www.ble.de.

n BLE займається Web-аплікацією nabisy для

підтвердження сталості. 

n Воно визнає сертифікаційні системи та

сертифікаційні органи й здійснює нагляд за ними.

Компетентний орган в Німеччині - Федеральне

відомство сільського господарства та продовольства

(BLE):
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Завдання відомства BLE:

n Воно веде центральний реєстр установок та

інформації для зберігання всіх значних даних. 

Зареєстровано близько 1920 установок для

виробництва струму з рідкої біомаси.

n Воно здійснює оцінку Постанов для

Федерального уряду і складає щорічні звіти. 
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Системи сертифікації

Вони організаційно забезпечують виконання вимог
згідно Постанови на всіх рівнях виробництва, 
транспортування та збуту (постачання) біомаси.

Вони оформляють норми щодо деталізації вимог, 
підтвердження їх виконання та контроля цього
підтвердження. 



14

Системи сертифікації

Кожне підприємство або філія, що зайняті
виробництвом та постачанням біомаси у відповідності з
вимогами Постанови, має зобов'язатись до виконання
норм визнаної системи сертифікації.
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Системи сертифікації

Системи сертифікації Визнанн
я

Учасників
системи

Дійсні
сертифіка-
ти/свідоцтва
перевірки

ISCC System GmbH остаточн
е

547 316

REDcert GmbH остаточн
е

1.052 864

RSB Roundtable for Sustainable 
Biofuels

попередн
є

- -
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Служби сертифікації

Службами сертифікації є незалежні фізичні або
юридичні особи, котрі в рамках визнаної системи
сертифікації

� оформляють сертифікати на дільниці сполучення,

� перевіряють виконання вимог згідно Постанові
підприємствами, дільницями сполучення та
постачальниками, що пристосовують норми одної з
систем.

� Служби сертифікації мають бути визнані BLE  і їм
контролюються.
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Служби сертифікації

Існує 29 визнаних BLE служб сертифікації:

• 12 постійних (остаточних),

• 17 тимчасово визнаних(визнання
обмежено на 1 рік після його надання),

• 6 нових заяв на даний час розглядаються.



18



19

Сертифікати сталості

� Для тих, хто збуває біопалива, сертифікат сталості є
передумовою для податкових пільг або для домішки
задля виконання квот.

� Для експлуатантів установок для вироблення струму
з рідкої біомаси сертифікат сталості є передумовою
для винагородження згідно Закону про ПДЕ (EEG).
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Сертифікати сталості

� Сертифікати сталості оформляються останньою
дільницею сполучення.

� Вони є документом, що підтверджує виконання вимог
Постанов щодо сталості для кількості біомаси на
момент його видачі. 
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Часткові сертифікати сталості

Частковий сертифікат сталості:

Володар серти-
фіката сталості

на 20 000 л

10 000 л олії

Доступ до Web-аплікації
Nabisy відомства BLE 

Заявка та пересилка в
електронній формі

Покупець A

2x10 000 л
олії

20 000 л
олії

Покупець Б

10 000 л олії
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Дільниці сполучення:

Це підприємства всього ланцюгу виробництва та постачання, 
що потребують сертифікату:

- первинні заготівельники: першими приймають біомасу від с/г
підприємств, що її вирощують (торговельники, кооперативи),

- олійниці,

- інші підприємства, що готують рідку або газову біомасу до
необхідного для остаточного споживання рівня якості
(етерифікаційні, гідрувальні, біоетанолові, біогазові або
установки для очищення біогазу).
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Сертифікати

� Сертифікат у змісті Постанов зі сталості є свідоцтвом
відповідності для окремої ділянки сполучення. 

� Ділянки сполучення (включно всі підприємства та філії з
них, що зайняті виробництвом та постачанням біомаси) 
отримують сертифікат, якщо вони виконують вимоги
Постанов зі сталості. 

� Надано понад 1000 сертифікатів.
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Дякую Вам за увагу!


