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1 Вступ 
 
Україна є важливим постачальником сировини для біопаливної промисловості Євро-
пейського Союзу (ЄС). Попит на біопаливну сировину, таку  як ріпакове насіння та ку-
курудза, буде збільшуватися, оскільки країни-члени ЄС мають реалізовувати завдання із 
забезпечення частки відновлювальних джерел енергії у своєму енергобалансі. Однак 
щоб реалізувати цей експортний потенціал, українські постачальники сировини пови-
нні відповідати критеріям сталості, встановленим ЄС, і надати підтвердження відповід-
ності цим критеріям (як урегульовано в Директиві ЄС з відновлювальних джерел енергії 
– ДВДЕ ЄС ). Ці вимоги розроблено з метою забезпечення виробництва біопалива з 
використанням екологічно сталих методів та сприяння зниженню впливу біопалива на 
зміну клімату. Сировина, що не відповідає цим критеріям сталості, не може бути зарахо-
вана до реалізації цілей із відновлювальних джерел енергії, не може отримати  фінансо-
ву підтримку та, відповідно, не буде привабливою для паливно-енергетичних компаній 
ЄС. 
 
Виробники можуть довести відповідність  цим критеріям через проходження сертифі-
кації відповідно до сертифікаційних схем, схвалених у ЄС. Було розроблено різні схеми 
для сертифікації відповідності критеріям сталості. Ці схеми мають різні сфери застосу-
вання і можуть фокусуватися на різних сировинних культурах або регіонах, або охоп-
лювати лише деякі аспекти критеріїв сталості. Незалежно від сфери застосування схеми 
сертифікації мають бути визнані комісією ЄС або окремою країною-членом ЄС, перш 
ніж вони можуть бути застосовані виробниками чи трейдерами для демонстрації вико-
нання вимог ДВДЕ ЄС. 
Посібник має на меті: 

• з’ясувати, які схеми сертифікації можуть бути використані виробниками та трей-
дерами в Україні та яка між ним різниця; 

• надати інструкції фермерським господарствам та трейдерам щодо дотримання 
вимог сталості ДВДЕ та схвалених схем сертифікації; 

• представити огляд процедур, які мають пройти українські компанії (виробники 
та трейдери), щоб довести, що за умови використання однієї з прийнятних схем 
сертифікації їхня сировина відповідає стандартам ДВДЕ. 
 

Посібник базується на порівняльному аналізі чотирьох схем сертифікації, які є релеван-
тними для України і вже погодженні або перебувають у процесі погодження Комісією 
ЄС (ISCC, RSB, NTA 8080, BioGrace). 
 
Посібник структуровано таким  чином: другий розділ подає огляд критеріїв сталості 
ДВДЕ та коротко описує різні схеми сертифікації, які  можуть бути використані в Украї-
ні. Третій розділ представляє деталі специфічних положень із питань, що стосуються 
фермерських господарств, включно зі зміною землекористування, управлінням фермер-
ськими господарствами, соціальними аспектами, оцінкою впливу та розрахунками ви-
кидів парникових газів. Четвертий розділ представляє вимоги для трейдерів, включаючи 
розрахунки викидів парникових газів та вимоги системи контролю за зберіганням інфо-
рмації. Третій і четвертий розділи містять такий додатковий матеріал для кожного аспе-
кту сталості: 
 
 
 



Стале виробництво та сертифікація біомаси для ринку біопалива ЄС  
 

2 
 

• опис загальних вимог для всіх розглянутих схем  
• опис додаткових вимог, характерних лише для окремих схем  
• приклад списку документів чи записів, необхідних для підтвердження відповід-

ності критеріям у разі аудиту.  

2 Критерії сталості Директиви ЄС із відновлюваль-
них джерел енергії та застосування схем сертифі-
кації 

Європейська Комісія визначила амбітну мету зі збільшення частки відновлювальних 
джерел енергії до 20% у загальному споживанні енергії в ЄС до 2020, включаючи 10% у 
транспортному секторі. Ця мета встановлена в Директиві ЄС із відновлювальних джерел 
енергії1 (ДВДЕ ЄС). ДВДЕ ЄС вимагає, щоб біопаливо та біорідини2, що потрапляють 
на ринок ЄС, відповідали критеріям сталості. Якщо компанії-постачальники пального 
не можуть довести відповідність критеріям ДВДЕ ЄС, таке біопаливо не може бути зара-
ховано до національних цілей із використання відновлювальних джерел енергії і не мо-
же отримати фінансової підтримки (напр., звільнення від сплати податку). Критерії 
сталості застосовуються як до внутрішнього виробництва в ЄС, так і до імпорту біопа-
лива та біомаси з третіх країн. 

Обов’язкові критерії сталості  ДВДЕ ЄС включають: 

• cкорочення викидів парникових газів щонайменше на 35% (50% із 2017 та 60% із 
20183); 

• заборона виробництва сировини на території, що є цінною з точки зору збере-
ження біорізноманіття; 

• заборона виробництва сировини на територіях під торфовищами; 
• заборона виробництва сировини на територіях, що є значними накопичувачами 

вуглецю;  
• використання системи контролю за зберіганням інформації (системи балансу 

маси), щоб відслідковувати сталі продукти. 

ЄС ДВДЕ також містить вимоги щодо звітності з додаткових питань (охорона ґрунтів, 
води та повітря; соціальна сталість; ін.). Ці питання поки що не розроблені більш дета-
льно Європейською Комісією. 

Компанії, що продають біопаливо в країнах-членах ЄС (“зобов’язані компанії”), мають 
довести відповідальному органу країни-члену ЄС, що біопаливо, яке вони постачають 
на ринок, відповідає цим критеріям. З цією метою зобов’язані компанії мають викорис-
товувати незалежний аудит (сертифікацію). 

 

                                                 
1Директива 2009/28/EC щодо популяризації використання енергії із відновлювальних джерел (EU RED). 
2Згідно з ДВДЕ ЄС ‘біорідина’ означає рідке паливо, вироблене з біомаси, що використовується для енергетичних 
цілей, за винятком транспорту, але включаючи виробництво електроенергії, опалення та охолодження; ‘біопаливо’ 
означає рідке чи газоподібне паливо, вироблене з біомаси, для використання в транспортному секторі. Для спрощен-
ня ми будемо використовувати лише термін ‘біопаливо’, що буде включати як біопаливо, так і біорідини згідно з 
визначенням ЄС. 
3Ціль скорочення викидів на 60% стосується лише біопалива та біорідин, які буде вироблено установками, що розпо-
чнуть виробництво з січня 2017 року. 
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Кожна країна-член ЄС має забезпечити нормативно-правову базу для звітування компа-
ніями щодо відповідності їхнього біопалива ДВДЕ ЄС. Законодавчі акти мають визна-
чати, яким правилам зі звітування та сертифікації мають слідувати компанії. Країни-
члени ЄС можуть це реалізувати шляхом створення своєї власної схеми сертифікації або 
просто шляхом схвалення добровільних схем сертифікації, які вже існують для продо-
вольчого ринку, ринку кормів та/або біопалива. Європейська Комісія також схвалює 
схеми сертифікації. Схема, що пройшла схвалення Комісією ЄС, має бути автоматично 
схвалена всіма країнами-членами ЄС. 

Таким чином, компанії, що мають виконувати Директиву, та оператори їхнього ланцюга 
постачання мають два варіанти для демонстрації відповідності критеріям сталості:4 

a) використання схеми сертифікації, визнаної Комісією ЄС (загальноєвропейське ви-
знання). Комісія ЄС схвалила сім схем сертифікації у липні 2011 року, та невдовзі буде 
схвалено ще більше;5 

b) використання схеми сертифікації, що визнана країною-членом ЄС (схвалення на рів-
ні країни). На сьогодні лише Німеччина та Нідерланди визнали добровільні схеми сер-
тифікації для використання на внутрішньому ринку. 

Схеми сертифікації можуть охоплювати декілька або всі обов’язкові для виконання кри-
терії сталості, визначені в ДВДЕ ЄС, і можуть фокусуватися на різній сільськогосподар-
скій сировині чи географічних районах. Схеми сертифікації також можуть включати 
додаткові критерії, що не є обов’язковими для виконання згідно з ДВДЕ ЄС. Кожна 
схема сертифікації має власну процедуру верифікації, включаючи акредитацію та про-
цедуру контролю органів сертифікації (аудиторів) та видачу сертифікатів (більш деталь-
на інформація наведена в Додатку І. Процес проходження сертифікації). 

У посібнику ми надаємо короткий опис схем сертифікації, які є релевантними для укра-
їнських виробників, що бажають експортувати біопаливну сировину та/або біопаливо в 
ЄС (контактна інформація наведена в Додатку 2. Схеми сертифікації та акредитовані 
органи сертифікації). 

1. ISCC (International Sustainability and Carbon Certification/Міжнародна сис-
тема сертифікації сталості та викидів оксиду вуглецю).6 У рамках ISCC фун-
кціонує дві схеми, ISCC ЄС та ISCC DE(Німеччина). ISCC ЄС схвалена комісією 
ЄС та урядом Нідерландів. ISCC DE визнана Німецьким урядом, але також фун-
кціонує в інших країнах, які мають національні плани з оцінки ризиків7. Схема 
сертифікації ISCC може застосовуватися до будь-якої сільськогосподарської 
культури в усьому світі. Додатково до критеріїв ДВДЕ ISCC включає соціальні та 
екологічні вимоги. ISCC є ініціативою, що заснована на членстві. Схеми є влас-

                                                 
4Теоретично, існує також можливість укладання дво- та багатосторонніх договорів між ЄС та країнами-виробниками 
біомаси (третіми країнами) щодо сталості біомаси, що походить з третіх країн. Однак такий варіант не розглядається 
Європейською Комісією як прийнятний на цей момент.  
5Схеми сертифікації, які вже визнані: International Carbon and Sustainability Certification (ISCC), Roundtable on Sustaina-
ble Biofuels (RSB), Roundtable on Responsible Soy Association (RTRS), Bonsucro/Better Sugarcane Initiative; Greenergy 
Brazilian Bioethanol verification programme, Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance Scheme (RBSA), Biomass 
Biofuels voluntary scheme (2BSvs)/Франція. Схеми сертифікації, які перебувають у процесі розгляду, наприклад, схема 
сертифікації NTA 8080, BioGrace (методологія обрахунків викидів парникових газів), CARBIO (Аргентинська схема 
сертифікації, що спеціалізується на сої), REDcert (Схема сертифікації, розроблена німецькими компаніями). 
6 http://www.iscc-system.org/index_eng.html 
7Постанова щодо вимог зі сталого виробництва біопалива (Постанова про сталість біопалива – Biokraft-NachV) та 
Постанова про вимоги зі сталого виробництва рідкої біомаси для виробництва електроенергії (Постанова про стале 
виробництво електроенергії - BioSt-NachV). 
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ністю Асоціації  ISCC, що зареєстрована згідно з Німецьким законодавством і 
управляється німецькою компанією ISCC Systems GmbH. ISCC повністю функ-
ціонує від початку 2010 року і вже використовується декількома операторами в 
Україні. На сьогоднішній день більше 900 компаній у 48 країнах уже пройшли 
або проходять сертифікацію згідно із схемою ISCC. ISCC також впроваджує ні-
мецьку систему REDcert. Цю схему було розроблено німецькими компаніями та 
визнано урядом Німеччини, і з осені 2011 року вона може використовуватись в 
Україні (див. нижче). 

2. NTA8080 Sustainable biomass certification/Сертифікація сталої біомаси8. Ця 
схема сертифікації визнана урядом Нідерландів для підтвердження відповідності 
виконання ДВДЕ9. Схему сертифікації NTA 8080 також було подано на розгляд 
Європейської комісії. Цей стандарт, що включає додаткові соціальні та екологіч-
ні вимоги, можна використовувати для сертифікації будь-якої сільськогосподар-
ської культури в будь-якій країні. NTA 8080 є власністю Нідерландського 
інституту стандартизації (Netherlands Standardization Institute - NEN) і дозволяє 
участь багатьох зацікавлених сторін. 

3. Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB)/Круглий стіл зі сталого біопали-
ва10. Схема сертифікації RSB визнана Європейською комісією та німецьким уря-
дом такою, що відповідає вимогам ДВДЕ. Цей стандарт може використовуватися 
для сертифікації будь-якої сільськогосподарської культури в усьому світі. Додат-
ково до критеріїв ДВДЕ RSB також включає соціальні та екологічні вимоги. RSB 
є багатосторонньою членською ініціативою, що розташована у Центрі з енерге-
тики (Energy Centre at École Polytechnique Fédérale de Lausanne- EPFL) у Швей-
царії. 

4. Гармонізовані розрахунки викидів парникових газів від 
біопалива/Harmonised Calculations of Biofuels Greenhouse Gas Emissions in 
Europe (BIOGRACE)11. BioGrace є інструментом для розрахунків викидів пар-
никових газів (ПГ), що має на меті гармонізувати різні методології та вихідні дані, 
що використовуються для впровадження ДВДЕ. Цей інструмент також було по-
дано для визнання Європейською комісією як часткової схеми виконання ДВДЕ. 
BioGrace спільно управляють кілька наукових інституцій та регуляторних органів 
країн-членів ЄС; він фінансується Європейською комісією. 

Дві інші схеми є потенційно релевантними для України: Французька схема Biomass Bio-
fuel, Sustainability Voluntary Scheme (2BSvs) та Німецька -  REDcert. Французьку систему 
2BSvs було розроблено французькими компаніями, і її можна використовувати будь-де у 
світі для будь-якої сільськогосподарської культури. Ця система охоплює лише вимоги 
ДВДЕ . Цю схему не було розглянуто в посібнику, тому що на сьогодні використання 
схеми було зорієнтовано на французький та європейський ринки. Німецьку систему 
REDcert було розроблено німецькими компаніями, і вона визнана лише в Німеччині. 
Цю схему можна використовувати для сертифікації будь-якої біопаливної сировини в 
ЄС, і нещодавно сферу її дії було поширено й на територію України. Це територіальне 
розширення відбулося після закінчення підготовки цього посібника, і тому включити 
REDcert для аналізу було неможливо. На сьогоднішній день в Україні немає  компаній 
сертифікованих згідно  2BSvs та REDcert. 
  

                                                 
8 http://www.sustainable-biomass.org/publicaties/3898 
9 http://www.sustainable-biomass.org/publicaties/4977&details=true 
10 http://rsb.epfl.ch/ 
11 http://www.biograce.net/content/abouthebiograceproject/aim 
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3 Критерії сталості для виробників 
3.1 Критерії для визначення посівних площ  

Виробництво біопалива не має негативно впливати на біорізноманіття або стимулювати 
глобальне потепління. Тому ДВДЕ ЄС включає критерії, що регулюють питання земле-
користування для виробництва біомаси. Це означає, що кілька типів земельних ділянок 
не можна використовувати для виробництва біомаси або можна лише за певних умов. 

 

3.1.1 Виконання критеріїв щодо зміни землекористування 

Загальні критерії 

Виробники можуть змінити цільове призначення землі:  

• що вже знаходиться під сільськогосподарським виробництвом із січня 2008; 
• не належить до однієї із категорій земель, зазначених нижче. 

Виробники не мають змінювати цільового призначення земель, що (у/або починаю-
чи з січня 2008) підпадають під одну з цих категорій:  

• території, що мають високий рівень біорізноманіття, зокрема: 

a) праліс, тобто ліс або інша територія, заліснена місцевими видами, що не має 
жодних видимих ознак людського втручання і де екологічні процеси сильно 
не порушені; 

b) заповідні території, тобто землі, що визначені законодавством з метою 
охорони природи або охорони рідкісних видів, або видів чи екосистем, що 
знаходяться під загрозою зникнення або зникають; 

ВИНЯТОК: землекористування дозволяється, якщо вирощування та збиран-
ня біомаси не суперечить природоохоронним цілям. 

c) Луки з високим рівнем біорізноманіття, або природні (залишаться луками 
в разі невтручання людини) або штучні (заростуть у разі невтручання люди-
ни). Наприклад, савани, степи, чагарники  або прерії.12 

ВИНЯТОК: використання штучних луків дозволено, якщо збирання біомаси 
є необхідним для підтримання їхньої екосистеми. 

• Території, що мають велику вуглецеву ємність: 

a) Заболочені території, тобто землі, що покриті або насичені водою постій-
но або протягом значної частини року; 

b) Неперервні лісові масиви, тобто землі,  що простягаються на територію 
більше 1 га з деревами вище за 5 м та листяним покривом від 10% до 30%, 

                                                 
12  Комісією ЄС буде встановлено критерії та географічні рамки для визначення територій, які можна вважати луками 
з високим рівнем біорізноманіття (як в ЄС, так і поза межами ЄС). 
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якщо не наведено докази, що вуглецева ємність до та після зміни цільового 
призначення землі перебуває в допустимих межах. 

• Торфовища 

ВИНЯТОК: торфовища можуть використовуватися за умови наведення до-
казів, що вирощування та збір біомаси не передбачає дренування території, 
що не була осушена раніше. 

Додатково до цих критеріїв землекористування, зазначених у ДВДЕ, усі схеми сертифі-
кації вимагають, щоб виробник виконував усі відповідні національні закони у сфері зем-
лекористування та зміни землекористування. 

Специфічні критерії 
NTA 8080 • Дата початку застосування : січень 2007. 

 • Території, що мають високу природоохоронну цінність 
(див. Вставку 1), мають бути виявлені і не мають бути переведені 
до категорії посівних площ. 

• Території, що мають високу вуглецеву ємність: цільове при-
значення землі, що має великі ризики втрати вуглецю, не може 
бути змінене до категорії посівної площі. Використання терито-
рій, що мають високу вуглецеву ємність, дозволено лише в тому 
випадку, якщо відновлення запасів вуглецю над землею та під 
землею може відбутися менш ніж за 10 років. 

ВИНЯТОК: Виробництво біомаси може бути здійснено в 5 - кі-
лометровій зоні, якщо це дозволено законом; якщо втручання 
людини є необхідним для підтримки біорізноманіття або якщо 
виробництво в цій зоні розпочалося до 1 січня 2007 і відтоді від-
бувалося безперервно. 

RSB  • Визначені “закриті” території: напр., об’єкти світової 
спадщини ЮНЕСКО (UNESCO World Heritage Sites), Альянсу 
за попередження зникнення видів (Alliance for Zero Extinction ar-
eas), природоохоронні території МСОП першої та другої кате-
горій Рамсарської конвенції (після 1 січня 2008), придатні для 
виробництва біомаси. 

• Заповідні території місцевого, регіонального та глобально-
го значення  не можна використовувати або переводити під по-
сівні площі (система RSB використовує підхід, подібний до 
концепції “територій, що мають високу природоохоронну цін-
ність” (HCVA), та власні принципи визначення цих територій 
(див. також Розділ 3.2. Оцінка впливу). 

ВИНЯТОК: Виробництво та переробка біомаси на цих терито-
ріях можливі, якщо юридично доведено, що такі заходи сприя-
ють управлінню заповідними територіями. Використовувати їх  
також можливо за умови, що заповідні території та екосистемні 
функції підтримуються на належному рівні або покращуються. 
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3.1.2 Документація відповідності критеріям землекористування для 
посівної площі 

Підтвердження відповідності критеріям землекористування може бути здійснене, напри-
клад,  шляхом представлення таких документів: 

• список усіх полів та записи в земельному реєстрі/ бази даних; 
• аерофотознімки, супутникові знімки, карти; 
• документація та записи попередньої оцінки  впливу та оцінки на місцях; 
• менеджмент-плани та опис управлінських заходів; 
• опис природоохоронних цінностей, землекористування та територій-

накопичувачів вуглецю 

Європейська Комісія планує опублікувати на своїй веб-сторінці 13  (transparency 
platform) інструкції для визначення зазначених вище категорій. 

 
  

                                                 
13 http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm 

Вставка 1 Що являють собою території з високою природоохоронною цінністю?  
 
Концепцію “територій, що мають високу природоохоронну цінність”(High Conservation Val-
ue - HCV) було вперше розроблено в контексті лісової сертифікації (ліси, що мають висо-
ку природоохоронну цінність/High Conservation Value Forests – HCVF), але зараз вона 
застосовується й до інших екосистем та ареалів. 
 
Є шість типів територій, що мають високу природоохоронну цінність: 
 

1. Території, що є цінними для збереження біорізноманіття на глобальному, регіона-
льному рівнях (напр., ендемічні види; види, що перебувають під загрозою зник-
нення;  території з реліктовими  видами). 

2. Великі території ландшафтного рівня, що мають глобальне, регіональне чи націо-
нальне значення, де наявні життєздатні популяції більшості (якщо не всіх харак-
терних видів), що мають природний рівень чисельності та розповсюдження. 

3. Території, що розташовані в/або включають рідкісні екосистеми, або екосистеми, 
що перебувають під загрозою зникнення. 

4. Території, що забезпечують базові екосистемні функції в критичних ситуаціях (на-
пр., охорона водного басейну, контроль ерозії). 

5. Території, необхідні для забезпечення базових потреб місцевих громад (напр., за-
соби для існування, здоров’я). 

6. Території, що є важливими для охорони традиційної культурної індивідуальності 
місцевих громад (території, що мають важливе екологічне, економічне або релі-
гійне значення, визначаються спільно з цими місцевими громадами). 

 
Концепція територій з високою природоохоронною цінністю (HCV) наразі використовуєть-
ся для встановлення стандартів сталості для різноманітних товарів. 
 
Більш детальна інформація: http://www.hcvnetwork.org 
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3.2 Оцінка впливу  
 
Усі схеми сертифікації вимагають проведення оцінки впливу в певній формі, що є не-
обхідною передумовою для зміни цільового призначення земельної ділянки та сертифі-
кації. Оцінка впливу має на меті попередження розповсюдження несталих практик. 
Участь різних зацікавлених сторін є ключовим елементом процесу оцінки впливу. Оці-
нка є підґрунтям для розвитку моніторингового та оціночного плану.  
 
NTA 
8080 

Має бути забезпечене виконання національного законодавства та 
регуляторних  
норм стосовно оцінки екологічного впливу для ґрунту, води та повітря. 
 

RSB Усі оператори мають зробити попередню перевірку (screening exercise), 
опис якої можна знайти в RSB-GUI-01-002-02. Попередня перевірка може 
виявити необхідність здійснення оцінки екологічного та соціального 
впливу (ESIA) або експрес-оцінки екологічного впливу (RESA). 
Попередня оцінка може також ініціювати спеціалізовану оцінку впливу для 
питань, що потребують більш глибокого дослідження. 
 
Спеціалізовані оцінки впливу, що входять до загальної оцінки впливу  RSB: 
Оцінка соціального впливу RSB-GUI-01-005-01  
Оцінка впливу на продовольчу безпеку RSB-GUI-01-006-01  
Оцінка впливу на природоохоронні цінності RSB-GUI-01-007-01  
Оцінка впливу на якість ґрунтів RSB-GUI-01-008-01  
Оцінка впливу на водні ресурси RSB-GUI-01-009-01  
Оцінка впливу на права власності на землю RSB-GUI-01-012-01  

 
Деякі вимоги, представлені в принципах і критеріях RSB, застосовуються ли-
ше для операторів, які ініціюють ESIA, або спеціалізовану оцінку впливу. 
Крім того, усі оператори зобов’язані підготувати план екологічного та 
соціального менеджменту, документу, що підсумовує можливий потенцій-
ний вплив та заплановані заходи зі зменшення цього негативного впливу, а 
також описує, яким чином оператор буде проводити управління та моніторинг 
екологічних та соціальних ризиків.  

ISCC Має бути здійснена оцінка соціального впливу за участю різних зацікав-
лених сторін для навколишніх територій, громад, користувачів та землевлас-
ників. Звіт має бути загальнодоступним, щоб створити підґрунтя для діалогу та 
переговорів. Сторони, що потерпають від негативного впливу, мають отрима-
ти достатню компенсацію. 
 
Оцінка екологічного впливу має здійснюватися стосовно планів для буді-
вель, дренажних систем та ін. Екологічний вплив має бути максимально зме-
ншено. Мають бути наявні документи, що свідчать про врахування 
екологічних аспектів. 
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3.3 Екологічні критерії14 

Виробництво біопалива, включаючи виробництво сировини, не має відбуватися за ра-
хунок природних ресурсів, таких як ґрунти, вода, повітря та біорізноманіття. Тому сис-
теми сертифікації визначають низку критеріїв, вимагаючи відповідального управління 
фермерськими господарствами. 

Впровадження цих практик сприяє більш ефективному використанню природних ре-
сурсів на рівні господарств і допомагає забезпечити довгострокову життєздатність фер-
мерських господарств. Кращі управлінські практики завжди зменшують витрати та 
покращують продуктивність. 

 

3.3.1 Виконання екологічних критеріїв 

Загальні критерії  

Усі стандарти вимагають виконання всіх принагідних законодавчих актів, що стосують-
ся управління фермерським господарством.  Фермерське господарство має відповідати 
наступним критеріям сертифікаційних схем, якщо вони не встановлені національним 
законодавством: 

 
Ґрунт 

 Якість ґрунтів має підтримуватися, що передбачає втілення таких заходів: 

• заходи для мінімізації ерозії ґрунтів та підтримування якості ґрунту (вміст 
органічних речовин); 

• оптимальне використання залишкових продуктів виробництва біомаси в 
такий спосіб, щоб не порушити стабільність ґрунту.  

Вода 

 Має бути збережено якість поверхневих та ґрунтових вод: 

• використання відповідних сховищ для агрохімікатів та інших потенційно 
шкідливих виробничих ресурсів;  

• недопущення скидів та стоків при використанні цих хімічних речовин; 
• встановлення буферних зон між поверхневими та підводними водоймами 

та виробництвом біопалива. 

Об’єм поверхневих та ґрунтових вод не можна зменшувати до стану їх висна-
ження. Таким чином, це передбачає застосування ефективних практик водоко-
ристування та іригаційних обмежень у районах, де водозабір відбувається з 

                                                 
14 ДВДЕ сама по собі не вимагає від компаній виконання критеріїв щодо соціального та екологічного впливу при виро-
бництві біопалива. Країни-члени ЄС мають зобов’язати компанії, що мають виконувати ДВДЕ, надати інформацію про 
соціальні та інші екологічні впливи при виробництві біопалива. Європейська Комісія має звітувати щодо соціального 
впливу виробництва біопалива  в третіх країнах і про стан ратифікації  цими країнами відповідних міжнародних 
конвенцій (такі, як конвенції Міжнародної організації праці). Конкретні деталі щодо цих вимог звітності все ще мають 
бути визначені Європейською комісією. Однак більшість добровільних схем сертифікації вже включають соціальні 
вимоги у свої  стандарти.  Таким чином, виробники мають відповідати цим стандартам, щоб пройти сертифікацію. 
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критично важливих водних басейнів. 

Повітря 

 Має бути виявлено забруднення повітря від проведення польових робіт та 
втілено план з управління відходами.  План має включати обмеження на 
спалення залишків біомаси та відходів. Спалення відходів може бути дозволено 
лише в тому випадку, коли це є найбільш ефективним методом контролю 
поширення хвороб та зараження паразитами. 

Біорізноманіття 

 Біорізноманіття має бути збережене.  

Специфічні критерії 
NTA 
8080 

Проведення безперервного моніторингу та покращення управлінських 
практик  охорони повітря, води та ґрунту.  
Ґрунт 

 • Щорічне вимірювання кількох індикаторів якості ґрунтів (напр., 
втрати ґрунту в тонах на гектар, органічних речовин ґрунту, ін.). 

 • Впровадження  заходів для попередження ризиків для ґрунту від 
використання агрохімікатів. 

Вода 

 • Щорічне вимірювання та реєстрація кількох індикаторів 
водокористування (напр., використання води для зрошування в 
літрах на га на рік, рівень поверхневих вод, ін.). 

 • Не використовуйте воду з невідновних джерел для виробництва та 
переробки біомаси. 

Повітря 

 • Вимірювання та щорічна реєстрація викидів у повітря, спричинених 
виробництвом або переробкою біомаси. 

• Реєстрація та звітування про всі випадки викидів у повітря, імовірно 
спричинених спалюванням стерні. 

Біорізноманіття 

 • Покращення рівня біорізноманіття, якщо це можливо, та обмеження 
фрагментації і деградації природних земель. 

 • Здійснення певних кроків для попередження негативного впливу на 
біорізноманіття в результаті застосування агрохімікатів, шуму та 
інвазивних видів. 

 • Необхідно залишити щонайменше 10% функціональної земельної 
ділянки виробничої одиниці з оригінальною рослинністю, 
репрезентативною для цього регіону, для відновлення 
біорзіноманіття; критерій застосовується лише для ділянки, що 
змінила режим землекористування після 1 січня 2007. 

 • Встановлення буферних зон: виробництво біомаси не здійснюється 
в межах 5-км зон навколо відчужених земель. 

ВИНЯТОК: виробництво біомаси в 5-км зоні може здійснюватися, 
якщо це юридично дозволено, якщо втручання людини є необхід-
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ним для підтримки цінностей збереження біорізноманіття або якщо 
виробництво в цій зоні розпочалося до 1 січня 2007 і відтоді відбу-
валося безперервно. 

Агрохімікати та управління відходами 

 Виконання Стокгольмської конвенції щодо стійких органічних 
забруднювачів. 
 

RSB 

Ґрунт 

 • Необхідно мінімізувати ерозію та втрату органічних речовин 
шляхом правильного землекористування та втілення певних заходів. 

• Якщо попередня оцінка15 виявила необхідність проведення оцінки 
впливу на ґрунт, необхідно розробити план управління якістю ґрун-
ту та періодично брати проби ґрунту для оцінки ефективності пла-
ну.  

Вода 

 • Поважайте права місцевих та корінних громад щодо використання 
води, тобто, не використовуйте воду за рахунок громад, 
життєдіяльність яких залежить від тих самих водних джерел. 

• Якщо попередня оцінка виявила необхідність оцінки впливу на водні 
ресурси, необхідно здійснити оцінку потенційного впливу виробни-
цтва біопалива на права водокористування, доступність води для міс-
цевої громади та  екосистем і зменшення будь-якого негативного 
впливу.  

• Не використовуйте водні ресурси, що перебувають у правовому спо-
рі. 

• Розробіть план управління водними ресурсами та опублікуйте його, 
якщо це не заборонено законом захисту інтелектуальної власності, та 
здійснюйте щорічний моніторинг ефективності плану. 

• Використовуйте належні практики для забезпечення стабільних рів-
нів води, особливо в регіонах, що  характеризуються напруженою 
ситуацією із забезпеченням прісною водою тривалий період, і вода 
використовується для зрошування біопаливних культур та виробниц-
тва біопалива. 

• Не відводьте воду від природного русла, якщо водовідведення при-
зведе до зміни природного русла або рівноваги. 

• Використовуйте належні практики, щоб виробництво біопалива 
сприяло підтриманню або покращанню якості водних ресурсів.  

• Не виробляйте біомасу на територіях критично важливих для попов-
нення водоносного горизонту. 

• Встановіть буферні зони між виробничою зоною та поверхневими 
або підземними водами.  

Повітря 

 • Визначте потенційні або існуючі джерела забруднення повітря у 
виробничому ланцюгу та розробіть план управління якістю повітря 

                                                 
15 За більш детальною інформацією про попередню оцінку RSB звертайтеся до Розділу 3.2 Оцінка впливу.   
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та контролю рівнів забруднення. 
• Розробіть план для припинення будь-якого спалювання листя, соло-

ми або інших сільськогосподарських залишків на відкритому повітрі 
протягом трьох років сертифікації. 

ВИНЯТОК: обмежене спалювання на відкритому повітрі дозволено, 
якщо під питанням стоїть здоров’я та безпека працівників і якщо відсутні 
будь-які життєздатні або прийнятні альтернативи за наявних умов; якщо 
спалювання може запобігти природним пожежам або якщо вирощуван-
ня культури вимагає періодичного спалювання для довгострокової жит-
тєздатності й відсутні еквівалентної альтернативи. 

Біорізноманіття 

 • Біомасу, вирощену на територіях, що слугують природоохоронним 
цілям, має бути зібрано сталим чином. Зміну цільового призначення 
цих земель (напр., до категорії фермерських господарств або планта-
цій) заборонено, починаючи з 1 січня 2008. 

• Не займайтеся мисливством, риболовлею та іншими видами експлу-
атації рідкісних видів та тих, що зникають або знаходяться під загро-
зою зникнення чи видів, що офіційно охороняються на територіях, 
де вирощується біомаса. 

• Створіть окремі природоохоронні зони, буферні зони, зони багато-
факторного використання, ін., де можуть відбуватися процеси при-
родної регенерації та популяції місцевих рослин і тварин, які можуть 
розмножуватися, харчуватися та знайти прихисток. 

• Охороняйте, відновлюйте та створюйте екологічні коридори. Еколо-
гічний коридор є безперервною ділянкою землі чи води, що відріз-
няється від суміжного ландшафту з обох боків та дозволяє 
переміщення особин та екологічних процесів між двома або біль-
шою кількістю ареалів. 

• Не використовуйте будь-які види, що мають високий інвазивний 
потенціал за подібних умов. Інвазивний потенціал визначений у на-
ціональному законодавстві, у Світовій базі даних інвазивних видів 
(Global Invasive Species Database - GISD) або в Оцінці ризиків 
бур’янів (Weed Risk Assessment). 

• Попереджуйте поширення видів, що мають низький інвазивний по-
тенціал, за межі виробничої ділянки. 

Агрохімічні сполуки та управління відходами 

 • Інформація про використання технологій виробництва біопалива 
має бути повністю доступною, якщо це не обмежено національним 
законодавством або міжнародними угодами з охорони інтелектуаль-
ної власності. 

• Не використовуйте хімічні речовини, наведені в списках 1a та 1b 
ВООЗ. Протягом трьох років сертифікації припиніть використання 
хімічних речовин, зазначених в Додатку III Роттердамської конвенції 
та Стокгольмської конвенції щодо стійких органічних забруднювачів. 

• Впроваджуйте план управління залишковими та побічними продук-
тами, деталізуючи поводження з ними, а також їх знищення та/або  
захоронення у відповідних контейнерах для попередження забруд-
нення довкілля та негативного впливу на здоров’я людей. 



Стале виробництво та сертифікація біомаси для ринку біопалива ЄС  
 

13 
 

• Створіть необхідну інфраструктуру для безпечного спалювання будь-
яких залишків, відходів і побічних продуктів. 

Використання генетично модифікованого насіннєвого матеріалу 

 
 
 

• Використання генетично модифікованих рослин, мікроорганізмів та 
водоростей має здійснюватися з мінімізацією ризиків заподіянню 
шкоди довкіллю та людям і сприяти покращанню екологічної та со-
ціальної ситуації у довгостроковій перспективі. 

• Впровадження специфічних для культури та технології стратегій 
зменшення та попередження поширення генетично модифікованого 
матеріалу. 

ISCC 

Ґрунт 

 • Здійснюйте аналіз вмісту органічних речовин у ґрунті кожні шість 
років.  

• Розробіть та запровадьте стратегію управління слабкими та пробле-
матичними ґрунтами. 

• Розробіть план управління якістю ґрунтів, що має на меті стале 
управління ґрунтами, попередження та контроль ерозії та здійснюй-
те щорічний моніторинг належних сільськогосподарських практик 
попередження та контролю ерозії та засолення, підтримки та по-
кращення балансу поживних речовин, органічної речовини в ґрунті,  
pH ґрунту, а також структури та біорізноманіття ґрунту.  

• Впроваджуйте заходи для зменшення ерозії ґрунту та стратегії управ-
ління критичними зонами. 

• Забезпечуйте підтримання належного рівня вмісту органічної речо-
вини на виробничій ділянці. 

Повітря 

• Спалюйте стерню та інші рослинні залишки з дозволу відповідаль-
ного органу. 

• Не спалюйте рослинні залишки для очищення землі. 
Вода 

 • Обґрунтуйте необхідність зрошення, враховуючи необхідність за-
ощадження води та забезпечення доступності для споживання лю-
дьми. 

• Поважайте права на водокористування, як формальні, так і звичаєві. 
• Розробіть план управління водними ресурсами, що має на меті стале 

використання водних ресурсів та попередження забруднення води і 
здійснюйте щорічний моніторинг ефективності плану. 

• Не використовуйте стічні води та нефільтровану воду з метою зба-
гачення ґрунту. 

• Якщо біомаса виробляється в прибережній зоні, підтримуйте або 
відновіть природну прибережну рослинність. 

• Впроваджуйте попереджувальні заходи проти забруднення води при 
застосуванні добрив із високим вмістом азоту. 

• При застосуванні добрив залишайте щонайменше 3 метри від річко-
вого берега або інших водних джерел. 



Стале виробництво та сертифікація біомаси для ринку біопалива ЄС  
 

14 
 

Біорізноманіття 

 • Застосовуйте належні сільськогосподарські практики, що мають на 
меті підтримувати та покращувати біорізноманіття ґрунту. 

Агрохімікати та відходи 

 • Забезпечте проведення мінімальної кількості заходів для комплексної 
боротьби із шкідниками. 

• Використовуйте національно зареєстровані засоби захисту рослин і 
виконуйте всі необхідні процедури поводження з ними. За відсутнос-
ті національної зареєстрованої схеми використовуйте міжнародний 
кодекс із поширення та використання пестицидів (International Code 
ofConduct on the Distribution and Use of Pesticides) Організації ООН 
із питань продовольства та сільського  господарства. 

• Обґрунтуйте використання засобів захисту рослин. 
• Запровадьте план управління відходами для фермерського господар-

ства. 
• Забезпечте необхідну інфраструктуру для захоронення відходів (ма-

ють бути визначені та окремо захоронені різні типи відходів). 
 

 
 
  

Вставка 2 Яким чином екологічні критерії стосуються українського законодавства? 
 

Біорізноманіття. Україна ратифікувала  Конвенцію про міжнародну торгівлю дикими ви-
дами флори та фауни, що перебувають під загрозою зникнення (Convention on Internation-
al 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES) та Картахенський протокол 
про біобезпеку, що і вимагає ДВДЕ. Крім того, наявні спеціальні закони з охорони біоріз-
номаніття в деяких районах (Причорноморський район, природоохоронні території) (див. 
Додаток 3. Додаткові матеріали). 
 
Охорона довкілля. Існує низка загальних законів та більш специфічних регуляторних норм. 
У сільському господарстві вони стосуються використання агрохімікатів (застосування згід-
но з визначеними процедурами, розробленими для агрокліматичних районів) та природо-
охоронних територій. Національний реєстр пестицидів та засобів захисту рослин 
управляється Міністерством екології та природних ресурсів. Можливі різні види обмежен-
ня землекористування  з міркувань охорони довкілля (вирішується місцевою владою). 
 
Охорона ґрунту, води та повітря. Існують спеціальні закони з охорони ґрунтів та амеліо-
рації: вони включають обов’язковий державний моніторинг родючості ґрунтів, спеціальні 
процедури для захисту ґрунтів  (забруднені території або території з низькою продуктивні-
стю), спеціальні закони з охорони повітря та використання водних ресурсів. 
 
Висновок: виконання положень національного законодавства має бути достатнім для 
виконання обов’язкових вимог, передбачених схемами сертифікації. Деякі положення 
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3.3.2 Документація виконання екологічних критеріїв 

Такі документи є необхідними:  

• плани управління якістю ґрунтів, води, повітря та використання хімічних речо-
вин; 

• документація заходів, що були здійснені для підтримки/покращення управління 
якістю ґрунту, води, повітря та використання хімічних сполук; 

• плани моніторингу та документація результатів; 
• геодезична зйомка та аналізи, карти ґрунтів; 
• опис ґрунтів та водних ресурсів; 
• дані щодо використання та якості води; 
• записи про купівлю та використання виробничих ресурсів (добрива, пестициди, 

гербіциди, машинне обладнання). 
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3.4 Соціальні критерії 
 
Сільськогосподарська діяльність впливає на соціальне становище людей, які прямо або 
опосередковано залучені до цієї діяльності. З одного боку, сільськогосподарське вироб-
ництво створює нові можливості для працевлаштування, з іншого - позитивні ефекти в 
багатьох країнах суттєво зменшені, що пов’язано з нелюдськими та шкідливими для 
здоров’я умовами праці або зневажанням місцевих звичаїв чи законів щодо землекорис-
тування. До найгірших впливів аграрного бізнесу в деяких країнах належать приклади, 
коли працюють малолітні діти замість того, щоб відвідувати школу, примусова праця та 
дискримінація  певних груп при працевлаштуванні. Крім того, створення виробництва 
біопалива може негативно вплинути на наявність харчових продуктів на місцевому рівні, 
якщо сільськогосподарські культури, призначені для виробництва їжі, буде замінено 
нехарчовими культурами. 
 

3.4.1 Виконання соціальних критеріїв 
 
Примітка: ці критерії стосуються як працівників компанії, так  і найманої робочої сили 

 

Загальні критерії 
Трудові права та права людини

 • Поважайте національне законодавство з прав людини, трудових прав та ро-
бочих умов,16 

 • Не допускайте 
- примусову або рабську робочу силу; 
- дитячу працю (окрім сімейних ферм, якщо це не спричиняє перешкоди  
відвідуванню школи й не шкодить здоров’ю дітей); 

- дискримінацію (напр., можливості працевлаштування, зарплата, соціа-
льні пільги та ін., на основі віку, статі та  ін.). 

• Поважайте 
- право працівників на колективні переговори; 
- принцип однакової винагороди працівників за роботу однакової цінно-
сті;  

- свободу асоціацій працівників та право на об’єднання. 
Продовольча безпека та місцевий розвиток 

 • Будьте готові звітувати щодо впливу виробництва на продовольчу безпеку на 
місцевому рівні. 

 • Сприяйте місцевому добробуту (довкілля, здоров’я). 

Права землекористування 

 • Визначте права на землекористування. 

 • Поважайте законодавчі чи звичаєві права на землю.  

                                                 
16Це включає положення конвенцій Міжнародної організації праці (International Labour Organization - ILO), перене-
сені до національного законодавства (напр., ILO184 – Безпека праці; ILO 29 – Невикористання примусової праці; 
ILO 182 – Заборона дитячої праці; ILO 138 – Вимоги до мінімального віку; ILO 100 – Рівна винагорода, ін.) 
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Специфічні критерії 
NTA 
8080 

Необхідною вимогою є постійне покращення управлінських практик умов 
праці та прав людини. 

Трудові права та права людини

 • Поважайте Тристоронню декларацію принципів діяльності бага-
тонаціональних підприємств та соціальної політики (Tripartite Dec-
laration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social 
Policy). 

 • Втілюйте заходи у відповідності до Загальної декларації прав лю-
дини ООН (United Nations’  Universal Declaration of Human Rights). 

• Оцініть вплив виробництва на соціальний добробут згідно з інди-
катором соціальної діяльності SO1 Глобальної ініціативи звітуван-
ня.17 

Продовольча безпека та місцевий розвиток 

 • Надавайте звіти на запит уряду щодо потенційних ризиків та не-
прямих ефектів. 

• Оцініть вплив виробництва біомаси на місцеве населення щодо 
здоров’я та безпеки праці, можливе (недобровільне) переселення 
місцевого населення, на місцеву культуру та культурну спадщину. 
Здійсніть консультації із зацікавленими сторонами щодо впливу 
виробництва біомаси. 

 • Долайте негативні наслідки та максимізуйте позитивні ефекти. 

 • Втілюйте заходи, щоб поступово збільшити участь місцевого насе-
лення. 

 • Включіть до плану корпоративної політики питання впливу діяль-
ності виробника на місцеву громаду стосовно місцевих постачаль-
ників, роботодавців та старшого керівництва. План має базуватися 
на основі індикаторів Глобальної ініціативи звітування (GRI). 

Права землекористування  

 • Проводьте моніторинг та інформуйте земельних власників (місцеві 
громади) щодо довгострокових ефектів землекористування. 

 • Угоди мають базуватися на основі концепції вільної, попередньої 
та усвідомленої згоди (Сoncept of Free, Prior and Informed Consent - 
FPIC). 

Корпоративна етика 

 • Запровадьте оцінку корупційних ризиків та повідомляйте, які під-
розділи компанії пройшли таку оцінку. 

• Ведіть записи кількості працівників, що отримують зарплату  та їх-
ніх посад. 

• Відзвітуйте, скільки працівників компанії пройшли антикорупцій-
ний тренінг протягом звітного періоду. 

• Ведіть записи випадків, коли працівників  було звільнено або пока-
                                                 
17 Глобальна ініціатива звітування (Global Reporting Initiative - GRI) – це мережева організація, що розробляє деталь-
ний стандарт звітності з питань сталості.  Стандарт звітності GRI визначає принципи та індикатори діяльності, які 
організації можуть використовувати, щоб оцінити та звітувати щодо їх економічної, екологічної та соціальної діяль-
ності. Див.: http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/ 
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рано за корупцію. 
• Ведіть записи контрактів з компаніями, які не були поновлені у 
зв’язку з корупцією. 

• Звітуйте щодо судових позовів із питань корупції, висунутих проти 
компанії або її працівників, та рішень суду. 

• Втілюйте заходи з ефективного подолання корупції всередині 
компанії та проводьте їхній моніторинг. 

RSB 

Трудові права та права людини

 • Заробітна плата: поважайте відповідне національне законодавство 
щодо колективних угод. Якщо виробник здійснює відрядну оплату 
праці (на одиницю виробленої продукції), заробітна плата має при-
наймні сягати законодавчо встановленої мінімальної заробітної пла-
ти або бути співставною з регіональною зарплатою (яка є більшою) 
у перерахунку на восьмигодинний робочий день. 

 • Години роботи: працівникам не дозволено працювати більше 48 
годин на тиждень. Понаднормову працю дозволено на добровіль-
ній основі, але робочі години не мають сягати 80 годин на тиждень. 

 • Здоров’я та безпечні умови праці: виконуйте національні та між-
народні регуляторні норми щодо здоров’я та безпеки на робочому 
місці (жодних дискримінацій, сексуального домагання або зловжи-
вання). Переконайтеся в тому, що робоче місце є безпечним для жі-
нки. 

 • Розвиток кар’єри працівника: заохочуйте кар’єрний розвиток для 
всіх працівників та забезпечуйте гендерний баланс.  

 • Забезпечення житлом: якщо виробник надає своїм працівникам 
житло, воно має бути побудовано з урахуванням  належних санітар-
но-гігієнічних стандартів та підтримуватися відповідно. 

Продовольча безпека та місцевий розвиток

 • Визначте, чи виробництво відбувається в регіоні, що має проблеми 
з продовольчою безпекою (визначення продовольчої безпеки 
FAO) та здійсніть оцінку впливу на продовольчу безпеку. 

• Визначте, чи виробництво відбувається в регіоні, що характеризу-
ється бідністю. 

 • Ухваліть адаптаційний план, якщо є свідчення щодо продовольчої 
небезпеки. 

Права землекористування 

 • Поважайте як законодавче, так і звичаєве право щодо прав на зем-
лю. 

• Усі процеси передачі землі мають забезпечувати справедливу ком-
пенсацію за придбання земельної ділянки. 

 • Оцініть вплив передачі права власності на землю для місцевих 
громад (у рамках оцінки соціального впливу). 

 • Угоди мають базуватися на основі концепції вільної, попередньої 
та усвідомленої згоди (FPIC). 

 • Виробництво біопалива не може призводити до будь-якого приму-
сового переселення.   
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Корпоративна етика 

 • Застосовуйте ефективну систему для уникнення та подолання 
конфліктів інтересів та корупції всередині компанії. Це знизить 
фактор ризику корупції для компанії в  системі оцінки ризиків 
RSB. Чим нижчим є фактор ризику, тим меншою є частота прохо-
дження аудитів (див. також  Додаток 1: процес проходження сер-
тифікації). 

ISCC 

Трудові права та права людини

 • Заробітна плата: заробітна плата має відповідати законодавчо 
встановленому або секторальному мінімуму. Заробітні плати мають 
бути достатніми для покриття всіх базових потреб працівників, а 
також давати можливість для певного дискреційного доходу. 

 • Години роботи: регулярні робочі години не мають перевершува-
ти 48 годин на тиждень. Понаднормова робота має бути доброві-
льною і має оплачуватися за підвищеною ставкою. 

 • Безпечні умови праці: мають бути забезпечені безпечні умови 
праці шляхом надання захисного одягу, проведення тренінгів для 
працівників із питань безпеки та забезпечення негайної допомоги 
в разі нещасних випадків. Обов’язкова наявність аптечки та знаків 
попередження. 

• Забезпечення житлом: житлові приміщення для робітників ма-
ють бути побудовані згідно із задовільними стандартами та під-
тримуватися в хороших умовах. 

 • Здоров’я на роботі: робітники повинні мати доступ до чистих 
зон для зберігання їжі, їдальні,  умивальників та питної води;  кері-
вники та представники працівників мають підписати самодеклара-
ції щодо ведення належної соціальної практики стосовно прав 
людини. Ця декларація має підкреслювати зобов’язання виконува-
ти основні стандарти праці МОП. 

 • Надайте форму для скарг працівникам фермерських господарств і 
навколишніх громад та ведіть документацію скарг, що надійшли за 
останні 24 місяці, та вжитих заходів. 

• Усі діти, що живуть на фермі, повинні мати доступ до якісної по-
чаткової шкільної освіти. 

 • Додаткові критерії включають: стимули для хорошої робочої про-
дуктивності, бонусні виплати, підтримку професійного розвитку, 
надання медично-санітарної допомоги, покращення соціальної ін-
фраструктури,  можливість поєднання сімейних обов’язків та робо-
ти, ін. 

Продовольча безпека та місцевий розвиток

 • Виробництво біомаси не повинно замінювати основні культури та 
знижувати продовольчу безпеку на місцевому рівні. Ціни на про-
довольчу продукцію не мають зростати внаслідок виробництва 
біомаси. 

• Необхідно враховувати вплив на сусідні громади, користувачів та 
землевласників і надавати компенсацію. 
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Корпоративна етика 

 • Оцінка ризиків компанії, що слугує за основу для проведення ауди-
ту, має включати індикатори, що стосуються управління конфлік-
тами та попередження корупції. 

 
 

3.4.2 Документація виконання соціальних критеріїв 

Як мінімум, такі документи мають бути підготовлені та надані: 

• плани управління та політика працевлаштування, умов праці, безпеки, здоров’я 
та рівних можливостей; 

• записи зустрічей із працівниками та постраждалими громадами; 
• юридична документація землекористування; 
• оцінка ситуації з продовольчою безпекою та звітування; 
• документація оцінок соціального впливу. 

 

 
  

Вставка 3  Як соціальні критерії стосуються українського законодавства?  
 
Трудові права. Україна ратифікувала відповідні конвенції МОП, зазначені в ДВДЕ, з трудо-
вих прав. Трудове право визначає мінімальну заробітну плату, регулює питання охорони 
праці, обмеження дитячої праці та інших умов, пов’язаних із трудовою діяльністю відповід-
но до положень сертифікаційних схем.  
 
Права на землю. Були схвалені спеціальні права на землекористування та права власності 
на землю. Постанова Кабінету міністрів № 164 від  10 листопада 2010 визначає норматив-
ну структуру сільськогосподарських культур для п’яти визначених регіонів України. Зокре-
ма, площа під ріпаком не має сягати більше 10% найбільш сприятливих зон.  
Сільськогосподарська земля переважно приватизована; однак є певні обмеження для пе-
редачі землі. Мораторій на продаж землі залишається в силі, доки не схвалені законодавчі 
акти про земельний ринок та державний земельний кадастр.  
 
Продовольча безпека.Україна не має специфічного закону про продовольчу безпеку. Од-
нак згідно із  законодавчим актом № 1877 про державну підтримку сільського господарства 
в Україні певні продукти харчування підлягають державному ціновому регулюванню. Спе-
ціальне державне агентство (Аграрний фонд) відповідальне за закупівлю визначених хар-
чових продуктів до державного резерву, що сягає 20% річного внутрішнього споживання. 
Українське законодавство не вимагає, щоб виробники здійснювали будь-які оцінки впливу 
на продовольчу безпеку. 
 
Висновки: українське законодавство вже містить більшість положень, встановлених сер-
тифікаційними схемами. 
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3.5 Критерії для розрахунку викидів ПГ 
Як зазначалося в Розділі 2, зобов’язані компанії країн-членів ЄС мають виконувати ви-
моги ДВДЕ щодо зниження викидів ПГ. Парникові гази, що виникають протягом жит-
тєвого циклу виробництва біопалива, порівнюються з тими, що з’являються при 
використанні викопного палива. Отримана різниця свідчить про потенціал біопалива 
до зниження викидів парникових газів. Згідно з ДВДЕ ця відносна різниця має ста-
новити щонайменше 35%, тобто біопаливо має спричиняти принаймні на 35% менше 
викидів за викопне паливо (див. Розділ 2). Передумовою до такого порівняння  є підра-
хунок викидів парникових газів на кожній стадії виробництва біопалива, включаючи 
вирощування сировини (та зміни землекористування, якщо це має місце), переробку 
біопалива, транспортування та розподіл (див. Рисунок 1). Це означає, що кожен опера-
тор має передати інформацію про викиди парникових газів у процесі виробництва по-
купцю його продукції. Оператори можуть це зробити, використовуючи визначені 
значення за замовчуванням або реально виміряні дані (див. Вставку 4). Оскільки викори-
стання значень за замовчуванням не завжди можливе, у цьому розділі наведено пояс-
нення, як розраховуються викиди на основі фактично виміряних даних. 
 
ДВДЕ надає методологію для розрахунку фактичних значень від відповідної ферми. Ця 
методологія встановлює приблизні рамки та дозволяє гнучкість у застосуванні різних 
підходів для впровадження  певних положень. Таким чином, різні схеми сертифікації 
можуть відрізнятися за деякими розрахунковими аспектами. Ці відмінності наведено в 
таблиці нижче в цьому розділі. 
 
Крім виконання критеріїв зі скорочення парникових газів ДВДЕ, розрахунок викидів ПГ 
має додаткові переваги  для виробника біопаливної сировини. Управління та моніто-
ринг викидів ПГ на фермерському господарстві безпосередньо пов'язаний з управлін-
ням виробничими ресурсами, тобто оптимізацією застосування добрив та використання 
палива. Це дозволяє виробнику покращити управління виробничими процесами та 
знизити витрати шляхом оптимізації процесу. 
 

 
Рисунок 1. Етапи виробничого циклу біопалива та викидів парникових газів, що здійснюються 
в результаті. 
 
Використання розрахункових методів 
Щоб сприяти  процесу розрахунків, певні схеми сертифікації надають інструменти для 
розрахунку:  

• У рамках системи RSB було розроблено інструмент розрахунків18 для оцінки ви-
кидів ПГ протягом життєвого циклу, що включає методологію RSB для розраху-
нку викидів ПГ та методологію ДВДЕ. Однак цей інструмент ще має бути 
подано для визнання ЄС, щоб мати можливість використовувати його з метою 
демонстрації виконання вимог ДВДЕ. 

                                                 
18See http://buiprojekte.f2.htw-berlin.de:1339/welcome; access requires creating an account  
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• У рамках NTA 8080 використовується інструмент розрахунків, який наразі роз-
робляється в рамках проекту BioGrace19 для біопалива та біорідин. Цей інстру-
мент має на меті сприяти розрахункам для виконання ДВДЕ,  впроваджуючи 
методологію ДВДЕ. Розробники проекту BioGrace подали цей інструмент на ви-
знання Європейською Комісією як  “часткової схеми”. Для твердої та газоподіб-
ної біомаси можна використати інструмент розрахунку викидів CO2, 
розроблений NLAgency. Економічні оператори не зобов’язані використовувати 
ці інструменти, однак повинні використовувати методологію розрахунків, включе-
ну до них. 

• ISCC надає методологію для фактичних розрахунків викидів ПГ. Декілька кори-
стувачів системи застосували цю методологію для розрахунку фактичних вики-
дів замість використання значень “за замовчуванням”. Щойно інструмент 
BioGrace буде схвалено Європейською комісією у якості часткової схеми вико-
нання ДВДЕ, оператори зможуть використовувати цей інструмент для розрахун-
ків. 
 

При використанні цих інструментів необхідно зібрати дані лише про виробничі ресур-
си, використані при вирощуванні, що описано  нижче як Крок 1. Усі необхідні коефіці-
єнти для перетворення та фактори викидів включені до інструменту. Ці розрахунки 
(кроки 2, 3 або 4) здійснюються автоматично інструментом, що використовується. 
 
 
 

                                                 
19 See http://www.biograce.net/ 
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Вставка 4 Фактичні значення та значення за замовчуванням 
 
ДВДЕ  надає дві опції для розрахунків викидів парникових газів: 
  
a) “значення за замовчуванням” (надані ДВДЕ) можуть бути використані або  
b) власні розрахунки мають бути здійснені на основі визначеної методології (називаються 
в ДВДЕ як “фактичні значення”). 
 
Значення за замовчуванням – це значення, які були отримані для типових викидів від 
виробництва біопалива. ДВДЕ надає перелік значень за замовчуванням для 35 видів біо-
палива, вироблених із різної сировини. Вони завжди надані як сумарне  значення за замо-
вчуванням, але також й у вигляді окремих (дисагрегованих) значень для виробництва, 
переробки та транспортування. 
 
Фактичні значення – це значення, отримані внаслідок власних розрахунків оператора. Це 
означає, що необхідно зібрати всі необхідні дані; потім здійснюються розрахунки із вико-
ристанням методології, описаної в ДВДЕ. Фактичні значення завжди могли б бути викорис-
тані незалежно від того, чи є значення за замовчуванням для конкретного типу біопалива. 
Фактичні значення можна комбінувати із значеннями за замовчуванням; для кожного етапу 
життєвого циклу може бути здійснено вибір: чи використовувати значення за замовчуван-
ням, чи власні розрахунки.  
 
Примітка: немає значення за замовчуванням для викидів вуглецю від зміни землеко-
ристування. Тобто, вони завжди мають бути розраховані для кожного конкретного випад-
ку. Відповідно до ДВДЕ та сертифікаційних схем загальні значення за замовчуванням не 
можуть бути використані, якщо відбуваються зміни землекористування. Для цих випадків 
може бути використано окреме значення за замовчуванням для вирощування сировини, 
однак необхідно додати викиди від землекористування. 
 
Використання значень за замовчуванням, наданих ДВДЕ, ймовірно буде переважати, оскі-
льки це значно заощаджує час для економічних операторів (розрахунки займають багато 
часу). Однак використання значень за замовчуванням є обмеженим. Значення за за-
мовчуванням існують не для всіх видів біопалива. Наприклад, немає значення за замов-
чуванням для кукурудзи (етанол), виробленої в Україні. Для такого випадку мають 
бути розраховані фактичні значення. Більше того, значення за замовчуванням є консерва-
тивними за визначенням, порівняно з нормальними виробничими процесами, що означає, 
що в реальності викиди можуть бути вищими (або нижчими). Ціль скорочення викидів на 
35% не може бути досягнута при виробництві кількох типів біопалива, якщо використову-
ються значення за замовчуванням (напр., значення за замовчуванням для етанолу, виро-
бленого з пшениці, становить лише 16%). У майбутньому, коли вимоги зі скорочення 
викидів зростуть спочатку до 50% (2017), а потім і до 60% (2018), ця різниця ще збіль-
шиться. Значення за замовчуванням для ріпакового насіння, наприклад, не забезпе-
чить досягнення мети скорочення викидів на 50%. Однак власні розрахунки можуть 
довести виконання цієї мети. 
 
Та навіть зараз деякі економічні оператори можуть вимагати розрахунки фактичних зна-
чень навіть для біопалив, які на цей момент досягають цілей скорочення викидів. Фінансо-
ві стимули в майбутньому можуть бути пов’язані з рівнем викидів парникових газів. 
Оскільки такі стимули можуть бути впроваджені заднім числом, економічні оператори хо-
чуть бути готовими заздалегідь і тому можуть вимагати фактичні розрахунки вже зараз. 
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3.5.1 Розрахунок викидів парникових газів від вирощування 
 
Загальні критерії 
Мають бути враховані викиди парникових газів від таких джерел: 

• машини для польових робіт (напр., для підготовки поля, оранки, засівання та ін.); 
• збирання врожаю; 
• сушіння сировини (електроенергія та дизель), якщо має місце; 
• зрошування полів (електроенергія та дизель), якщо має місце; 
• застосування добрив та пестицидів (напр., пестициди, ін.). 

 
Для фактичних розрахунків викидів необхідне здійснення трьох кроків (для огляду див. 
Рисунок 2 ). 
 
Схеми сертифікації RSB та NTA 8080 надають інструменти для розрахунків, що значно 
спрощує процедуру: необхідно зібрати дані лише про використання виробничих ресур-
сів, зазначених у рамках першого кроку. Усі наступні кроки розрахунків здійснюються 
автоматично. У разі відсутності такого інструменту користувач має здійснювати розра-
хунки вручну, використовуючи методології для розрахунків сертифікаційних схем. Ін-
фраструктурні викиди (напр., від виробництва машин або будівництва) не потрібно 
розраховувати для виконання ДВДЕ,  а також не потрібно розраховувати вуглець, нако-
пичений у сировині в процесі вирощування. 
 
КРОК 1: Збір даних про виробничі ресурси на рівні фермерського господарства 
Для території відведеної під виробництво сировини необхідно зібрати такі дані з гекта-
ра: 

• Щорічний врожай основного продукту [кг сировини на га на рік], якщо біомаса 
висушується після збирання, необхідні дані про масу висушеної сировини. 

• Щорічне споживання дизелю для польових машин, збирання врожаю та зрошу-
вання (якщо має місце) в [л дизелю на га на рік]. 

• Щорічне споживання електроенергії для сушіння сировини та зрошування (якщо 
має місце) в [кВт год на га на рік]. 

• Щорічне застосування добрив на основі N-, P2O5-, K2O-, CaO-, а також органіч-
ного добрива (напр., перегній) в [кг добрива на га на рік]. 

• Щорічне застосування пестицидів на га в [кг пестицидів на га на рік]. 
 
КРОК 2: Перемноження вхідних даних на коефіцієнти викидів CO2 
Помножте вхідні дані, перелічені вище (тобто зібрані для Кроку 1) на наступні специфі-
чні коефіцієнти викидів CO2 (див. Вставку 5), щоб отримати викиди парникових газів на 
га: 

• Коефіцієнт викидів для дизелю [кг CO2екв. на л дизелю]. 
• Коефіцієнт викидів для електроенергії [кг CO2екв. на кВт год електроенергії]. 
• Коефіцієнт викидів для виробництва добрив [кг CO2екв. на кг добрива] та 

польові викиди при застосуванні добрив [кгCO2екв. на кг добрива]. 
• Коефіцієнт викидів для пестицидів [кгCO2екв. на кг пестицидів].  

Коефіцієнти викидів та інші коефіцієнти, необхідні для розрахунків (напр., теплотворна 
здатність, густина) можна взяти з наукової літератури або баз даних, перерахованих у 
Таблиці 1. Завжди необхідно використовувати найновіші доступні дані. Ці коефіцієнти 
вже включені до розрахункових інструментів, наданих RSB та NTA 8080, а також розра-
хункової методології  ISCC. 
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КРОК 3: Розрахунок сукупних викидів ПГ від вирощування 
Як останній крок, підсумуйте всі викиди парникових газів на гектар, розраховані під час 
Кроку 2. Поділіть це значення на врожайність сировини на гектар, щоб отримати суку-
пні викиди парникових газів на одиницю виробленої сировини. Остаточний результат 
представлений в [г CO2екв. на тонну сировини]. Розрахункові інструменти NTA 8080 та 
RSB здійснюють цей крок автоматично. Рисунок 2 дає огляд усіх трьох кроків, необхід-
них для розрахунків. 
 

 
Рисунок  2 Покрокові розрахунки для визначення викидів ПГ від виробництва 
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Дизель або 
електроенергія

[г CO2екв. на л дизелю] або
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Загальні річні 
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господарства

КРОК2
Візьміть коефіцієнти з 
літератури/ баз даних та 
помножте на вхідні дані

Щорічна кількість Коефіцієнт викидів

КРОК 3
Підсумуйте викиди 
та поділіть на 
врожай

Врожай сировини
[кг сировини на га в 

рік]

Щорічні викиди ПГ 
від вирощування

[г CO2екв. на кг сировини]

=

/

Вставка 5 CO2 еквіваленти (CO2екв.) та коефіцієнти викидів CO2 
 
На різних стадіях життєвого циклу біопалива здійснюються викиди різних парникових газів. 
Дотримуючись вимог ДВДЕ для розрахунку сукупних викидів парникових газів, ми  врахову-
вали викиди двоокису вуглецю (CO2), оксиду нітрогену (N2O) та метану (CH4). Щоб отрима-
ти єдине значення, що охоплює всі парникові гази, викиди CH4 та N2O було переведено в 
CO2еквіваленти (виражено в CO2екв.). В основі цих перетворень лежить потенціал глобаль-
ного потепління (Global Warming Potential - GWP), що описує, скільки тепла затримує пар-
никовий газ в атмосфері, тобто яким є його внесок у парниковий ефект. У ДВДЕ 
використовуються такі коефіцієнти GWP для CH4 = 23, а для N2O = 296. Це означає, що 
викиди 1 граму CH4 та N2O є еквівалентними викидам 23 та 296 грам CO2, відповідно. 
 
Коефіцієнт викидів CO2 відображає кількість парникового газу (в CO2еквіваленті), що 
пов’язано з виробництвом або використанням виробничих ресурсів, таких як добрива або 
енергія. Викиди виражені в різних одиницях в залежності від типу виробничого ресурсу. 
Наприклад, коефіцієнт викидів для добрива відображає скільки грамів CO2еквіваленту було 
здійснено в процесі виробництва добрива. Для енергетичних ресурсів (електроенергія або 
паливо), викиди виражені в грамах CO2еквіваленту на мегаджоуль (МДж) або кіловат-
годину (кВт год). 



Стале виробництво та сертифікація біомаси для ринку біопалива ЄС  
 

26 
 

Вирішення ряду проблем:  
 
Сільськогосподарські відходи 
У результаті вирощування біопаливної сировини можуть виникнути сільськогосподар-
ські відходи, такі як солома. Згідно з ДВДЕ такі відходи не враховуються при розрахун-
ках викидів парникових газів. Це означає, що не потрібно збирати інформацію щодо 
типу та кількості відходів. Якщо ці відходи використовуються для виробництва біопали-
ва (напр., для біопалива другого покоління), вони входять до виробничого циклу з ну-
льовим рівнем викидів при вирощуванні. Іншими словами, розрахунки викидів 
парникових газів розпочинаються від трейдера. 
 
Скорочення викидів від накопичення вуглецю в ґрунті 
 
ДВДЕ надає можливість враховувати “скорочення викидів від накопичення вуглецю в 
ґрунті внаслідок покращення сільськогосподарського менеджменту”. Відповідно до По-
відомлення ЄС20це включає такі практики: 

• перехід до зниження або нульової обробки ґрунту; 
• покращення сівозміни та/або покривних культур, включно з покращенням 

управління відходами; 
• покращення управління застосування добрив або перегною; 
• використання речовин для покращення ґрунту (напр., компост). 

 
Скорочення викидів можуть бути розраховані при використанні формули для зміни 
землекористування, враховуючи лише вуглець у ґрунті і не враховуючи перерахунок на 
1 рік (див. Додаток 2 Повідомлення ЄС). Ці скорочення викидів можуть бути враховані, 
лише якщо надано докази, що вміст вуглецю в ґрунті збільшився або можна очікувати 
на таке збільшення.  
 
Хоча ISCC та RSB не посилаються безпосередньо на згадане Повідомлення ЄС, цей 
документ можна використовувати як інструкцію всіма сторонами, що бажають пройти 
сертифікацію. Інструмент RSB ще не може повністю здійснити ці розрахунки. Інстру-
мент BioGrace містить додаткову сторінку для розрахунків збільшення вмісту вуглецю в 
ґрунті. Однак це можна використовувати, лише якщо не відбулися зміни землекористу-
вання. 
 
Специфічні критерії 
Оскільки впровадження ДВДЕ та створення відповідних інструментів сертифікації роз-
почалося нещодавно, ці системи ще досі мають “прогалини”, яким бракує інструкцій 
Європейської комісії (напр., стосовно непрямих змін землекористування або розрахунків 
польових викидів N2O). Крім того, регуляторні правила та методи цих систем не можна 
вважати остаточними, вони потенційно можуть бути змінені чи скоректовані. Критерії, 
зазначені в Таблиці 1, відображають статус-кво, однак у майбутньому вони можуть змі-
нитися. 
 
Відмінності між системами, наведеними в Таблиці 1, можуть призвести до суттєвих від-
мінностей у результатах. Зокрема, такі компоненти як польові викиди N2O та врахуван-
ня органічного перегною не представлені належним чином і можуть мати значний 
вплив. Європейську комісію попросили надати більше роз’яснень  та інструкцій для цих 
                                                 
20 Повідомлення Комісії про практичне впровадження  схеми сталості ЄС для біопалива та біорідин та правил підра-
хунку біопалива (2010/C 160/02). 
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випадків. Щойно інструкції будуть доступні, системи сертифікації будуть про це поін-
формовані. Інші аспекти, такі як насіннєвий матеріал, є менш важливими. 
 
Таблиця 1 Відмінності між стандартами щодо специфічних критеріїв для розрахунків викидів 
парникових газів від вирощування 

 
ISCC RSB NTA 8080 

Інструмент для 
розрахунків 
викидів ПГ 

Немає інструменту, 
доступного на цей 
момент. 

Інструмент RSB є зага-
льнодоступним, але 
розрахунки ПГ згідно з 
ДВДЕ ще не були на-
дані для схвалення. 

Буде використовуватися 
інструмент, розроблений 
у рамках проекту Bi-
oGrace. 

Вхідні дані 

Визначення те-
рміну “врожай-
ність продукту” 

Щорічна врожай-
ність сільсько-
господарської куль-
тури основного 
продукту 
 
 

Якщо один урожай на 
рік: в середньому для 
загальної виробничої 
ділянки.  
 
Якщо більше одного 
врожаю на рік або без-
перервний збір уро-
жаю:  
урожай зібраний протя-
гом 12 попередніх мі-
сяців усереднений для 
загальної виробничої 
ділянки. 

Чітко не визначено. 

Насіннєвий ма-
теріал 

Не враховано. Не враховано. Враховано в інструменті 
BioGrace (для однорічних 
культур). 

Органічне доб-
риво 

Враховано.  Враховано в інструме-
нті RSB: викиди від 
твердого та рідкого 
перегною. 

На цей момент не врахо-
вано в інструменті Bi-
oGrace. 

Польові викиди 
N2O  

Прямі і непрямі 
викиди мають бути 
враховані з дотри-
манням підходу 
IPCC  1 рівня. 

Прямі і непрямі викиди 
є частиною інструменту 
RSB, що використовує 
модифіковану версію 
методології 1 рівня. 
 

Інструмент BioGrace на 
цей момент розроблено 
для дотриммання підхо-
ду 1 рівня IPCC (усе ще в 
чорновій версії); однак, 
остаточне рішення Комі-
сії ЄС щодо методу, який 
буде використовуватися, 
ще досі очікується. 

Використання 
середніх даних 
для етапу виро-
щування, напр., 
урожайність та 
добрива (замість 
даних для конк-

Для врожаю та ви-
користання добрив 
можуть бути засто-
совані статистичні  
дані (“агреговані 
значення”) замість 
даних із конкретних 

Лише фактичні значен-
ня можуть бути викори-
стані. 

Викиди від вирощування 
на основі наукових до-
сліджень  знаходяться в 
межах середніх значень 
для регіону, де відбува-
ється вирощування. 

При використанні серед-
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21Див.ISCC205 де наведено детальні вимоги стосовно цих значень. 
22 http://www.ecoinvent.ch/ 

ретного госпо-
дарства) 

господарств.21 ніх даних щодо застосу-
вання добрив. 

При використанні серед-
ніх значень застосування 
добрив для регіону, де 
відбувається вирощуван-
ня, має бути врахована 
культура та тип добрива.  

Інструмент BioGrace: на 
етапі вирощування до-
зволено використовувати 
середні значення для 
географічних районів на 
рівні NUTS-2 (поділ краї-
ни на території від 
800,000 до 3 мільйонів 
жителів) або більш дета-
льного масштабу. 

Коефіцієнти викидів 

Враховані вики-
ди парникових 
газів (та відпові-
дні коефіцієнти 
для перерахунку 
в CO2) 

CO2 (1) 
N2O (296) 
CH4 (23) 

CO2 (1) 
N2O (296) 
CH4 (23) 

Інструмент BioGrace: дві 
опції 

 - коефіцієнти, зазначені 
в ДВДЕ: CO2 (1), N2O 
(296), CH4 (23) 

- коефіцієнти, що були 
використані для розраху-
нку значень за замовчу-
ванням ДВДЕ: CO2 (1) 
N2O (298), CH4 (25) 

Коефіцієнти 
викидів для еле-
ктроенергії 

“регіональна струк-
тура виробництва 
електроенергії” мо-
же бути використа-
на як основа 

Враховано в інструме-
нті RSB 

Враховано в інструменті 
BioGrace; власні дані 
можуть бути використані 
в інструменті. 

Джерела даних 
для коефіцієнтів 
викидів (похо-
дження) та інші 
довідкові дані 
(напр., тепло-
творна 
здатність) 

Можуть бути вико-
ристані офіційні 
статистичні дані від 
державних органів, 
наукова література 
та бази даних; ISCC 
перелічує всі необ-
хідні коефіцієнти 
викидів із різних 
джерел даних 
 (Ecoinvent, 22 Bio- 
Grace, ін.). 

Ecoinvent: коефіцієнти 
вже включені до ін-
струменту RSB; певні 
специфічні коефіцієнти 
викидів будуть відріз-
нятися від розрахунків 
ДВДЕ ЄС і будуть взяті 
з BioGrace. 

NTA 8080: тлумачний 
документ визначає вимо-
ги щодо джерел даних. 

Інструмент BioGrace: 
коефіцієнти викидів та 
інші довідкові дані (стан-
дартні значення) взято з 
бази даних, використаної 
для розрахунків значень 
за замовчуванням ДВДЕ. 
Значення, визначені ко-
ристувачем, також мо-
жуть бути використані в 
калькуляторі. 
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3.5.2 Розрахунок викидів від зміни землекористування 
 
Загальні критерії 
Як описано у Розділі 3.1., сільськогосподарське використання певних типів земель (на-
пр., територій, що мають високу вуглецеву ємність) саме по собі  не співставне з вико-
нанням ДВДЕ, а отже, не дозволяється. Інші території, що не є виключеними  (напр., 
луки, що не відповідають  критерію високого рівня біорізноманіття), можуть бути змі-
нені й використовуватися для виробництва біопалива. Згідно з ДВДЕ зміна землекорис-
тування відповідає змінам (стосовно рослинного покриву) між шістьма категоріями, що 
використовуються IPCC: лісові угіддя, луки, орні землі (включно з перелоговими земля-
ми), водно-болотні угіддя, населені пункти та інші землі плюс сьома категорія багаторі-
чних культур. Такі зміни не вважаються зміною землекористування: зміни однієї 
культури на іншу, зміни управлінських практик, порядку обробітку ґрунту або застосу-
вання перегною. 
 
Якщо зміна землекористування має місце після деякої граничної дати  (зазначено в ін-
струкції систем сертифікації),  спричинені викиди вуглецю варто додати до викидів па-
рникових газів від вирощування. Навіть якщо використовуються значення за 
замовчуванням для розрахунків викидів від вирощування, необхідно розраховувати ви-
киди парникових газів для конкретного випадку. 
 
Можна використовувати таку діаграму для визначення того, чи має виробник розрахову-
вати викиди від зміни землекористування: 
 

 
Рисунок 3 Як визначити, чи потрібно розраховувати викиди від зміни землекористування. 
 
1Залежить від системи сертифікації (див Розділ 3.1.1.); 2 Див. Розділ 3.1.1 стосовно вимог до землекористування  
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Якщо необхідно розраховувати викиди від зміни землекористування, дотримуйтесь чо-
тирьох кроків, зазначених нижче (для огляду див. Рисунок 4). Ці кроки описують зага-
льну процедуру. Подальша допомога надається інструментами конкретних систем сер-
сертифікації (RSB, NTA 8080) або іншими регулюючими документами. 23 За наявності 
інструменту можна зробити вибір між попередньо визначеними типами рослинності та 
ґрунтами і між практиками культивування. Потім інструмент виконує фактичні розраху-
нки викидів парникових газів. 
 
КРОК 1: Розрахунок змін запасів вуглецю 
Визначте обсяг вуглецю, який накопичений у ґрунті та рослинному покриві, та після 
зміни землекористування й розрахуйте різницю. Результати представлені в [кг CO2екв. 
на га]. У разі відсутності такого інструменту можуть застосовуватися інструкції ЄС24, що 
надають стандартні значення для накопичення вуглецю в землі. Крім того, можна вико-
ристовувати власні вимірювання або дані з інших джерел (напр., наукові публікації). 
  
КРОК 2: Перерахунок викидів ПГ на щорічні значення (“annualisation”) 
Викиди від зміни землекористування (що відбуваються лише один раз!), необхідно ви-
разити як “щорічні” викиди протягом певного періоду часу. Щоб отримати це значення, 
поділіть викиди, розраховані для Кроку 1, на 20 років (проміжок часу, що визначений у 
ДВДЕ). Результат представлено в [кг CO2екв. на га на рік]. 
 
КРОК 3: Переведення викидів ПГ на кг сировини 
Поділіть щорічні викиди ПГ на га, визначені для Кроку 2, на врожай сировини, щоб 
отримати  викиди на кг сировини [кг CO2екв. на кг сировини]. 
 
КРОК 4: Віднімання “бонусу” за вирощування сировини на деградованих землях 
Якщо сировина вирощується на відновленій деградованій землі, загальна кількість вики-
дів при розрахунках може бути зменшена на розмір фіксованого “бонусу”. Цей “бонус” 
становить 29 г CO2екв. на МДж палива. Оскільки цей бонус виражено у МДж палива, 
необхідно використати певний коефіцієнт для перетворення його на кількість “на кг 
сировини”. Це віднімання має бути здійснено останнім економічним оператором для 
розрахунку загальних скорочень викидів парникових газів (на основі МДж). Це означає, 
що виробник має лише надати докази, що сировина вирощувалася на деградованій зем-
лі. Оскільки ще немає більш детальної інструкції від Європейської Комісії, як саме ви-
значити (і таким чином ідентифікувати) деградовані території, схеми сертифікації  на 
цей момент не дозволяють застосування цього “бонусу”. Як тільки такі інструкції ста-
нуть доступними, відповідні рекомендації будуть надані схемами сертифікації. Процеду-
ру розрахунків підсумовано на Рисунку 4. 
 

                                                 
23 Повідомлення Комісії ЄС щодо практичного впровадження схеми сталості ЄС для біопалив та біорідин (2010/C 
160/02). 
24 Рішення Комісії від 10 червня 2010 щодо рекомендацій з розрахунку на копичення вуглецю з метою зазначеною у 
Додатку V Директиви 2009/28/EC (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:151:0019:0041:EN:PDF)  
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Рисунок 4 Чотири кроки для розрахунку викидів парникових газів від зміни землекористуван-
ня 
 
Специфічні критерії 

Різниця між схемами сертифікації полягає у відмінній граничній даті для переведення 
земель, після якої мають бути враховані викиди від зміни землекористування: у той час 
як ISCC та RSB використовують січень 2008 року як граничну дату, NTA 8080 викорис-
товує січень 2007 року.  
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3.5.3 Документація виконання вимог щодо розрахунків викидів ПГ  
 
Усі дані та методи, які було використано при розрахунках, повинні бути задокументова-
ні: 
 

• Дані про використання ресурсів (напр., дизель, добриво, електроенергія): 
Для всієї інформації, яку було зібрано на фермерському господарстві, необхідно  
надати документи-підтвердження, такі як: системи обліку польових робіт, замов-
лень на доставку та рахунків-фактур. 

• Якщо ви використовували коефіцієнти викидів із джерел літератури або 
баз даних: 25 занотовуйте точне джерело (література та/або бази даних), звідки 
ви використали коефіцієнти викидів, тобто назва, автор, рік публікації тощо. 

• Якщо ви отримали коефіцієнти викидів із ваших власних вимірювань (до-
зволено лише ISCC та NTA 8080): 
Чітко поясність методологію, яку ви використали, щоб вимірювання можна було 
відтворити. 

• Викиди від зміни землекористування: 
Якщо ви не використовували інструмент для розрахунків: 

- задокументуйте точне джерело, з якого ви взяли інформацію про кіль-
кість вуглецю, який накопичуються в ґрунті  або в рослинності (як до, так 
і після зміни землекористування); 

- задокументуйте методи, які було використано для розрахунків. 
 

3.5.4 Яку інформацію необхідно передати трейдеру? 
 
Передайте таку інформацію трейдеру зі своєю продукцією (біопаливна сировина): 

• Ви використовували фактичні значення чи значення за замовчуванням? 
Зазначте: чи використовувалися значення за замовчуванням для розрахунку ви-
кидів від вирощування, чи ви розрахували фактичні значення на основі ваших вла-
сних (характерних для конкретного господарства) даних. Зауважте, що, можливо, 
у вас не буде вибору на цьому етапі, оскільки в деяких випадках трейдер та/або 
наступний оператор виробничого ланцюга вимагає використання фактичних 
даних. 

• Якщо Ви розраховували фактичні значення:  
- Зазначте розраховані викиди парникових газів від вирощування на тонну 

сировини [кг CO2екв. на тонну сировини]. Це значення має включати всі 
викиди від власне вирощування та, якщо необхідно, від землекористуван-
ня. 

- Документи, зазначені у Розділі 3.4.2, не можна передавати трейдеру, але їх 
необхідно зберігати для проходження аудиту. 

  

                                                 
25 Не обов’язково, якщо для розрахунків використовувався інструмент.  
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4 Критерії сталості для трейдерів 
4.1 Критерії  управління системою контролю за збереженням докуме-

нтації 
 
ЄС ДВДЕ працює з реалістичним припущенням, що на національному та міжнародно-
му ринках буде відбуватися торгівля як сталою, так і несталою біомасою. Оскільки кри-
терії сталості ДВДЕ ЄС не передбачають повну заборону виробництва та імпорту 
несталої біомаси та біопалива, то біопалива, що не відповідають вимогам  ДВДЕ ЄС, 
просто не можуть бути зараховані до виконання національних цілей із відновлюваних 
джерел енергії і не можуть отримати фінансову підтримку на рівні країн-членів ЄС. Бі-
льше того, виробники, що експортують сировину до ЄС, також можуть експортувати на 
інші ринки, які не вимагають виконання стандартів сталості. 
 
Таким чином, необхідно відслідковувати торгівлю біомасою, що відповідає критеріям 
ДВДЕ, щоб  гарантувати, що вироблений обсяг відповідає спожитому. Цього можна 
досягти, використовуючи систему контролю за збереженням документації (chain of 
custody system). Такі системи можуть дозволяти фізичне перемішування з іншими або 
несталими характеристиками (використання системи балансу маси) або вимагати фізи-
чного розділення партій, що відповідають критеріям ДВДЕ, і тим, що не відповідають 
цим критеріям (використання системи сегрегації). Європейська Комісія дозволяє два 
варіанти.26 Більшість трейдерів будуть використовувати простішу систему балансу маси.  
У рамках цієї системи трейдер має вести записи щодо кількості та характеристик сталос-
ті для кожної партії. Залежно від вимог ринку трейдер може виокремити та продати 
будь-яку партію із загального запасу як ту, що відповідає критеріям ДВДЕ, якщо кіль-
кість усіх виокремлених із суміші партій мають однакову кількість та характеристики 
сталості, як ті що були додані до суміші (вхідна сировина = вихідна сировина). Рисунок 
5 демонструє спрощену схему потоків біомаси, що включає кількох постачальників у 
рамках системи балансу маси. Таблиця 2 наводить приклад обліку біомаси (ріпакового 
насіння) на основі схеми, що зображена на Рисунку 4.  
 

4.1.1 Виконання критеріїв управління системою контролю за збере-
женням документації 

 

Загальні критерії 

• Створення та управління системою обліку сировини, яка може відслідковувати 
всі партії, що потрапляють і залишають склад (їхній розмір), із відповідними до 
них характеристиками сталості (напр., використання схеми сертифікації, значен-
ня ПГ, сировина), так само як і коефіцієнти їх перетворення  (якщо необхідно).  
 

• Використання періоду балансування, протягом якого має бути зрівноважено 
кількість партій та їхні характеристики сталості, що потрапляють та залишають 
склад (див. вимоги сертифікаційних схем для точного визначення). Безперервне 

                                                 
26 Системи балансу маси та сегрегації різняться від системи “book and claim” або подібних до неї, що передбачають 
відокремлену торгівлю сертифікатами сталості та сировинним  матеріалом. Європейська комісія визнає, що викорис-
тання системи балансу маси є більш дорогою для опереторів ніж використання системи  “book and claim”, однак 
надійність систем “book and claim” є нижчою (використання інших систем контролю за збереженням інформації 
буде переоцінено у 2012). 
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балансування також можливе: у цьому випадку дефіциту не повинно бути в жод-
ному разі (тобто, ви можете продати партії з певними характеристиками сталості, 
лише в кількості, що наявна на складі).  
 

• Використання системи балансу маси (див. Вставку 6) на кожному складі  вашої 
компанії (підприємство, що має  чітко визначене географічне розташування з 
конкретними кордонами, де зберігається продукт напр., контейнер, логістичний 
об’єкт).  
 

• Не підсумовуйте різні дані щодо викидів парникових газів від різних партій, 
але документуйте їх окремо. 

 

 
Рисунок 5 Схема постачань сталої біомаси в рамках системи балансу маси 
 
Приклад (зауважте, що період балансування в цьому випадку не зображено):  
  

Вхідна біомаса

Партія B
(Стала)

Партія A
(Стала)

Партія C
(Нестала)

Загалом:

СталаA+B

Нестала C

Фізичне переміщення
біомаси

Суміш

Балансування

Загалом:

Стала A+B

Нестала C

Підрозділ компанії

Загалом:

Стала D+E+F=A+B

Нестала K=C

Партія D
(Стала)

Партія F
(Стала)

Партія K
(Нестала)

Партія E
(Стала)

Вихідна біомаса

Вставка 6 Сегрегація та моделі контролю за збереженням документації, що зберігають 
ідентичність 
 
ДВДЕ ЄС дозволяє використовувати систему балансу маси, але ви також можете викори-
стовувати більш вимогливі системи. ISCC, NTA 8080 та RSB надають стандарти для мо-
делей сегрегації та тих, що зберігають ідентичність. Якщо ви використовуєте сегрегацію, 
не допускайте фізичного змішування сертифікованої і несертифікованої сировини. Якщо 
ви використовуєте системи, що зберігають ідентичність, не допускайте змішування  сиро-
вини з одного сертифікованого джерела (чи складу) з сировиною з іншого сертифіковано-
го джерела (чи складу). 
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Таблиця 2 Дані балансу маси з врахуванням викидів ПГ 

Вхідна сировина Відділення компанії Вихідна сировина

Партія Різновид Кіль-
кість (t) 

Партія Різновид Кіль-
кість (t) 

Партія Різновид Кіль-
кість (t) 

A Стала 1000 K Стала 1500 D Стала 400 

B Стала 500    E Стала 900 

Викиди ПГ за замовчуванням = 
29 гCO2/МДж 
(Додаток V ДВДЕ) 

Викиди ПГ від транспорту (під-
раховано) = 0.5 гCO2/МДж 

F Стала 200 

GHG = 29.5 гCO2/МДж 

C Нестала 1500 L Нестала 1500 K нестала 1500 

Разом  3000 Разом  3000 Разом  3000 

 
Специфічні критерії 
 
ISCC 

• Період балансування:  максимум три місяці. 
• Переведення позитивних кредитів з одного періоду балансування на наступ-

ний можливе за наявності однакової кількості фізичного матеріалу в запасі. 
• Непропорційний облік сировини дозволено для біодизельних та біоетаноль-

них кінцевих продуктів: інформація про “сировину” в системі даних балансу ма-
си може бути вільно перерозподілена для будь-якої вихідної партії біопалива. Це 
означає, що партія, яка складається з фізичної суміші ріпакового та пальмового 
біопалива може, наприклад, бути проданою та задекларованою як 100% ріпакове 
біопаливо, якщо загальна кількість ріпакового та пальмового біопалива, прода-
ного протягом певного періоду балансування, не перевищує загальної кількості 
ріпакової та пальмової олії, отриманої протягом того самого періоду. Пропор-
ційний облік сировини вимагається від усіх інших (проміжних) продуктів. Це 
означає, що інформація про сировину не може бути вільно надана вихідній пар-
тії, але має бути узгоджена з реальною фізичною сумішшю. 

• Стосується лише системи ISCC, визнаної німецьким законодавством: усеред-
нення різних значень ПГ різних партій в суміші є можливим як середньозва-
женого та/або шляхом призначення найбільшого значення викидів ПГ для всієї 
суміші, якщо це значення не перевищить максимальних значень, передбачених у 
ДВДЕ, BioSt-NachV чи Biokraft-NachV. 

• Для ISCC, визнаної Європейською Комісією: усереднення різних значень ПГ 
різних партій в суміші є неможливим. Ви можете надати найбільше значення ви-
кидів ПГ однієї партії для всієї сировини в суміші за умови, що інші характерис-
тики сталості є ідентичними. 

 
NTA 8080 

• Період балансування: дозволено лише безперервне балансування, тобто ком-
панія не може продати більше сталої біомаси, ніж є у фізичному обсязі та базі 
даних. 
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RSB 
• Період балансування: дозволено лише безперервне балансування, тобто зага-

льна кількість матеріалу, що відповідає вимогам RSB ДВДЕ ЄС, не має бути бі-
льшою за наявну в цей момент кількість матеріалу, що відповідає вимогам RSB 
ДВДЕ ЄС. 

• Усереднення значень ПГ є неможливим, але при змішуванні партій із різними 
характеристиками викидів ПГ, має застосовуватися значення з найнижчим зна-
ченням скорочення викидів для всієї суміші. 

 

4.1.2 Яку інформацію необхідно передати наступному оператору? 
 
Інформація, наведена нижче, має бути передана наступному оператору (представлення 
документів): 

• ідентифікація (ім’я та деталі адреси ) постачальника/покупця та третьої сторони 
для кожної поставки та відповідних відділів постачальника/покупця; 

• ідентифікаційні номери (коди) для поставки (кожної партії або комбінації партій, 
що мають однакові характеристики); 

• ідентифікаційні сертифікати для кожної поставки (номер сертифікату); 
• назва використаної схеми сертифікації; 
• дата поставки; 
• обсяг партії;  
• характеристики сталості (викиди ПГ, якщо вимагаються: сировина, походження). 

 

4.1.3 Документація виконання критерію балансу маси 

Як мінімум, має бути підготовлено та надано такі документи: 
• усі угоди між постачальниками та покупцями, оскільки вони пов’язані з транзак-

ціями  біомаси та залучених третіх сторін; 
• доказ надійного функціонування вимірювального обладнання; 
• реєстрація всіх вхідних, проміжних та вихідних матеріалів, включно з характери-

стиками продукції (див. також Розділ 3.5.3: інформація для наступного операто-
ра); 

• опис внутрішніх процесів (якщо є), включаючи коефіцієнти переведення; 
• реєстрація кінцевих продуктів на складі (основних продуктів, побічних продуктів, 

залишки, відходи); 
• сертифікати сталості для всіх вхідних матеріалів (від попереднього постачальни-

ка ); 
• записи періодичних розрахунків балансу маси; 
• опис відділень компаній та складських приміщень; 
• документація, яка саме система контролю за збереженням інформації використа-

на. 
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Специфічні критерії 
 
ISCC (лише для ISCC DE – для експорту на німецький ринок) 
Перший пункт збору сировини (трейдер чи переробний завод, що першим купує сиро-
вину у виробників) має задокументувати таку інформацію: 

• Імена та адреси всіх фермерських господарств-постачальників та/або плантацій; 
• Самодекларації від фермерських господарств та/або плантацій для відповідного 

календарного  року (5% фермерських господарств, що знаходяться за межами 
ЄС, підлягають незалежному аудиту (для роз’яснення питань про самодеклара-
цію див. Додаток 1. Процес проходження сертифікації). 

  

4.2 Критерії для розрахунку викидів ПГ 
Як показано на Рисунку 6, трейдер представляє другий етап виробничого циклу біопа-
лива після виробника. Трейдер є зв’язуючою ланкою між виробником та ринком з мож-
ливістю продажу сировини на ринок біопалива ЄС. Однак ця можливість є для нього 
доступною, якщо він може довести виконання критеріїв сталості, визначених у ДВДЕ 
шляхом надання правильно розрахованих оцінок усіх викидів, що було здійснено до 
етапу торгівлі.  
 
Повна документація всіх розрахунків викидів парникових газів від всього виробничого 
циклу біопалива є необхідною, тому що останній економічний оператор має здійсню-
вати розрахунок загальних скорочень викидів ПГ, щоб підтвердити виконання цілі зі 
скорочення викидів, представлених в ДВДЕ. Враховуючи зазначене вище, трейдер по-
винен: 

1. гарантувати отримання всіх необхідних показників викидів ПГ від виробника; 
2. додавати всі викиди, що сталися на “його” етапі виробничого циклу, тобто ви-
кидів від транспортування та зберігання. 

 

 
Рисунок 6 Складові виробничого ланцюга біопалива 
 

4.2.1 Розрахунок викидів від транспортування 
 
У принципі, ДВДЕ надає значення за замовчуванням для транспортування різних видів 
біопалива (для роз’яснення, що таке значення за замовчуванням та фактичні значення 
див. Розділ 3.5.1). Однак ці значення за замовчуванням охоплюють усі етапи транспор-
тування у виробничому ланцюгу біопалива і тому не можуть бути використані лише на 
етапі торгівлі. Натомість, ці загальні значення за замовчуванням для транспортування є 
альтернативними значеннями, які може використовувати кінцевий оператор. Оскільки 
трейдер не може передбачити вибір останнього оператора у виробничому ланцюгу, він, 
як правило,  має розраховувати фактичні викиди парникових газів від транспортування 
та зберігання. 

Виробник Трейдер Переробник Постачальник Використання
Транспорт Транспорт Транспорт

Викиди ПГ від 
вирощування

Викиди ПГ 
від 
транспортув
ання та 
зберігання

+
Викиди ПГ 
від 
транспортув
ання та 
переробки 
палива

Викиди ПГ 
від 
транспортув
ання та 
постачання 
палива

Викиди ПГ 
від 
використанн
я біопалива 
= 0

Загальні 
викиди ПГ 
від 
біопалива

+ + + =

Розрахунок викидів ПГ
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Загальні критерії 
 
Розрахунок викидів ПГ від транспортування відбувається в п’ять кроків (див. Рисунок 7). 
Якщо ви приймете рішення використовувати один з інструментів розрахунку викидів 
ПГ, вам буде необхідно лише зібрати та ввести відповідні дані  (Крок 1). Розрахунки 
(Кроки 2-5) будуть здійснені інструментом автоматично. 
 
 КРОК 1: Збір даних  
Отримайте наступні дані від транспортної компанії:  

• відстані поїздок з та без перевезення вантажу в км; 
• вид транспорту (наприклад, вантажівка, 40т);  
• споживання палива транспортним засобом (наприклад, 0.3 л на км); 
• кількість сировини, що перевозиться [у тоннах на вантажівку]; 
• тип використаного палива (наприклад, дизельне паливо чи бензин). 

 
Візьміть наступні значення з бази даних чи літературних джерел (див. Таблицю 3): 

• Коефіцієнт викиду CO2 використаного палива [в CO2 екв. на л палива] (див. 
Розділ 3.5.1 з поясненням CO2 еквівалентів (CO2 екв.) та коефіцієнтів викидів 
CO2). 

 
КРОК 2: Визначення споживання палива 
Щоб визначити обсяг споживання палива для транспортування, слід помножити всю 
відстань перевезення до певної точки (з та без перевезення вантажу) на питому витрату 
палива (на км). 
 
КРОК 3: Визначення споживання палива на кг сировини 
Щоб визначити споживання палива на кг сировини [л на кг сировини], слід поділити 
обсяг загального споживання палива, отриманого внаслідок розрахунків згідно з Кроком 
2, на кількість транспортованої сировини. 
  
КРОК 4: Визначення викидів ПГ від транспорту  
Щоб визначити кількість викидів ПГ від транспортування до цього етапу [г CO2 екв. на 
кг сировини], слід помножити обсяг споживання палива, отриманого внаслідок 
розрахунків згідно з Кроком 3, на певний показник викидів CO2 для відповідного палива. 
 
КРОК 5: Визначення загальних викидів ПГ до етапу торгівлі 
Додайте загальне значення викидів ПГ від транспортного засобу, визначеного згідно з 
Кроком 4, до викидів від вирощування, що були надані виробником. Розділ 4.1 описує, 
як саме варто використовувати різні значення викидів ПГ, що було отримано для різних 
партій від різних виробників. Методику розрахунків підсумовано на Рисунку 7. Крок 1 
не зображено на рисунку, оскільки він передбачає лише збір даних. 
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Рисунок 7 Кроки для розрахунку викидів ПГ до етапу торгівлі 
 

4.2.2 Розрахунок викидів від збереження сировини 
 
Системи сертифікації не вимагають урахування викидів від зберігання сировини. Однак 
аудитори мають право запросити цю інформацію з метою виконання основного прин-
ципу, а саме врахування ВСІХ видів викидів, які відбуваються протягом усього життєвого 
циклу. Таким чином, нижче запропоновано стислий опис методу.  
 
Щоб визначити кількість викидів від зберігання сировини, потрібно помножити річний 
обсяг використаної енергії (електроенергії або палива) на відповідний коефіцієнт вики-
дів CO2 (г CO2екв. на кВт год. електроенергії чи МДж палива; див. джерела інформації в 
Таблиці 3). Щоб отримати значення викидів парникових газів на тонну сировини [г CO2 
екв. на т сировини], потрібно поділити загальну кількість викидів ПГ  на кількість сиро-
вини, що зберігається впродовж року. Додайте це значення до всіх інших значень 
викидів ПГ від вирощування та транспортування.  
 
 
Специфічні критерії 
 
Оскільки реалізація ДВДЕ та впровадження відповідних сертифікаційних інструментів 
розпочалася лише нещодавно, обидві системи все ще мають “прогалини”, йдеться про 
відсутність чітких вказівок з боку Європейської Комісії (наприклад, щодо непрямих змін  
у землекористуванні чи розрахунку викидів N2O з полів).  
 
Крім того, регулювання та методи, наведені в цих системах, не можуть вважатися оста-
точними і підлягають подальшим змінам та коректуванню. Критерії, зазначені в Таблиці   
3, відображають статус-кво, однак у майбутньому вони можуть змінюватися.   
  

Відстань транспортування
(з та без перевезення

вантажу)
[км]

Питома витрата палива
[л на км]

Загальне споживання 
палива

[л]
XКРОК 2

Загальна к-ть спожитого 
палива

[л]

Кількість виробленої 
сировини

[кг]

Споживання палива на кг 
сировини

[л на кг сировини]
КРОК 3

Споживання палива на кг 
сировини

[л на кг сировини]

Коефіцієнт викидів для 
палива

[г CO2екв. на л палива]

Сукупні викиди ПГ від 
транспортування

[г CO2екв. на кг сировини]
XКРОК 4

Сукупні викиди ПГ від 
траспортування

[г CO2екв. на кг сировини]

Сукупні викиди ПГ від 
вирощування

[г CO2екв. на кг сировини]+КРОК 5
Сукупні викиди ПГ від 

виробництва та 
транспортувння

[г CO2екв. на кг сировини]

=

=

=

=

/
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Таблиця 3 Специфічні критерії для розрахунку викидів ПГ на етапі торгівлі 
 

 ISCC RSB NTA 8080 

Інструмент для 
розрахунку 
викидів ПГ 

Методологія дос-
тупна 

Інструмент RSB є 
загальнодоступним. 

Буде застосовуватися 
інструмент, розробле-
ний у рамках проекту 
BioGrace 27 

Джерела даних 
викидів від 
транспортних 
засобів 

Ecoinvent, 28 
Biograce, визнана 
література, вимірю-
вання 

Ecoinvent: 29  коефіціє-
нти, вже включені до 
інтрументу RSB  

Інструмент BioGrace: 
включені значення за 
замовчуванням, але 
фактичні значення та-
кож можна вводити до 
калькулятора 

Інші   Інструмент BioGrace: за 
замовчуванням врахо-
вує 1% втрат сировини 
під час транспортуван-
ня та зберігання 

 
 

4.2.3 Документація виконання вимог для розрахунку викидів ПГ 
 
Усі дані та методи, використанні в наведених вище розрахунках, мають бути докумен-
тально засвідчені:  

• Інформація, отримана від транспортних компаній: 
надайте матеріали, що підтверджують відстані транспортування, типи транс-
портних засобів та кількість сировини, яку було транспортовано. 

• Інформація про зберігання: 
надайте відповідні документи (напр., рахунки за сплату електроенергії) для під-
твердження енергетичних потреб зберігання (наприклад, використання 
електроенергії чи палива), а також обсяг сировини, що зберігається впродовж 
одного року. 

• Якщо ви використовували дані про споживання палива та коефіцієнти 
викидів з літературних джерел та баз даних: 
точно задокументуйте джерела (літературні джерела та/чи бази даних), тобто, ав-
тор, назва, рік публікації тощо. 
 

  

                                                 
27http://www.biograce.net/ 
28http://www.ecoinvent.ch/ 
29 http://www.ecoinvent.ch/ 
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4.2.4 Яку інформацію необхідно передати наступному оператору (на-
пр,. переробному заводу)? 

 
Надавайте інформацію щодо загальних викидів ПГ на тонну сировини, що сталися до 
вашого етапу виробничого циклу.  Більш детально цю суму складають: 

• Викиди ПГ від вирощування, плюс 
• Викиди ПГ від транспортування до трейдера та від зберігання (якщо має місце). 

 
Інформація про ці викиди має бути передана у вигляді сумарної величини, тобто окреме 
значення в [кг CO2 екв. на тонну сировини]. Не потрібно передавати оператору доку-
менти, перераховані в Розділі 4.2.3.,  але вони мають бути доступними для проведення 
аудиту.   
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Деякі специфічні риси процесу сертифікації 
 
Прискорена (“Fast Track”) сертифікація  
NTA 8080 надасть можливість поетапного проходження сертифікації (до січня 2013). Це 
означає, що фермерське господарство отримає сертифікат, якщо він відповідає всім 
обов’язковим критеріям ДВДЕ. Через п’ять років при повторному проходженні серти-
фікації фермерське господарство має відповідати всім критеріям NTA 8080. Це дозволяє 
знизити вимоги для проходження первинної сертифікації та надає час для виконання 
більш складних критеріїв. 
RSB та ISCC не передбачають поетапного проходження сертифікації. 
 
Групова сертифікація 
Усі схеми сертифікації надають можливість проходження групової сертифікації на рівні 
виробника. Це означає, що виробники з однаковими характеристиками можуть 
об’єднуватися в cамоврядні групи, які потім проходять аудит як група. NTA 8080 надає 
таку можливість лише для дрібних фермерських господарств.30 Аудитор буде застосову-
вати вибірковий метод, щоб визначити, які фермерські господарства будуть підлягати 
аудиту на місці. Розмір вибірки зазвичай залежить від загальної кількості фермерських 
господарств та фактору ризику. 
 
Частота проведення аудиту 
NTA 8080:  
Сертифікат надається на період максимум до п’яти років. Протягом терміну дії сертифі-
кату, аудити здійснюються щонайменше раз на рік (наглядові аудити); 
 
RSB:  
Частота аудиту залежить від класу ризику. Кожному оператору надається клас ризику 
згідно з визначеними RSB процедурами. Чим нижче клас ризику, тим менше контролю. 
Частота аудиту варіюється від двох років (з наглядовими аудитами кожних 12 місяців) до 
трьох місяців. 
 
ISCC: 
Сертифікаційні аудити відбуваються щороку. Наглядові аудити мають місце щонайме-
нше кожні шість місяців. 
 
Самодекларації фермерських господарств у рамках ISCC (лише для ISCC, визна-
ної в Німеччині, для експорту в Німеччину) 
Додатково до сертифікації окремого фермерського господарства (сертифікат називаєть-
ся “заява про відповідність”) ISCC надає фермерським господарствам опцію “самодек-
ларації” в поєднанні з сертифікацією “першої точки збору” (first gathering point” - 
FGP). У рамках цієї системи FGP (може бути склад, трейдер або переробний завод), 
фермерське господарство не отримує сертифікат. Усі фермерські господарства, які ба-
                                                 
30NTA 8080:2009 en – Роз’яснювальний документ V05 визначає: “Організація може вважатися дрібним 
фермерським господарством, якщо: 
a) вона може продемонструвати, що щонайменше дві-треті структурної робочої сили, вираженої в еквіва-
ленті повної зайнятості, складається з найближчих родичів; додатковий персонал може винайматися у 
пікові сезони; 
b) загальна площа посівної території не перевершує 50 га у випадку ведення орного землеробства і не 
більше 100 га для лісового господарства; у випадку поєднання орного землеробства та лісового господар-
ства, загальна площа для вирощування не має перевершувати 100 га, максимум 50 га якої може бути за-
йнятим під орним господарством.” 
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жають постачати FGP сировину, що відповідає вимогам ДВДЕ, повинні підписати са-
модекларацію про виконання  критеріїв ISCC/RED і передати її до FGP. Коли аудитор 
здійснює перевірку FGP, він/вона вибирає певну кількість фермерських господарств, 
що надали такі самодекларації, та здійснює аудити на місцях (розмір вибірки за межами 
ЄС становить 5%, у поєднанні з фактором ризику). У рамках системи ISCC EU окреме 
фермерське господарство або група фермерів можуть бути сертифіковані та отримати 
сертифікат. У рамках групової сертифікації фермерські господарства, що вирощують 
сировину на території з однаковими географічними характеристиками, мають надати 
самооцінку виконання критеріїв ISCC до центрального офісу групи. Центральний офіс 
здійснює внутрішній аудит на основі цієї самооцінки. Під час проведення незалежного 
аудиту групи аудитор визначить розмір вибірки, частково на основі внутрішніх аудитів. 
Як мінімум, квадратний корінь із числа фермерських господарств підлягає проходжен-
ню аудиту.  
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Додаток 2: Схеми сертифікації та акредитовані органи 
сертифікації 
 
Схеми сертифікації 
 

International Sustainability and Carbon Certification ISCC 

http://www.iscc-system.org/ 

ISCC System GmbH  

Weissenburgstr.53  

50670 Cologne, Germany 

Phone.: +49-221-17932966  

 

NTA8080 Sustainable biomass certification 

http://www.sustainable-biomassa.org/ 
NEN 
Vlinderweg 6, P.O. Box 5059 
2600 GB Delft,Netherlands 
nta8080@nen.nl 
Phone: +31 15 2 690 326 
 

Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB) 

http://rsb.epfl.ch/ 

EPFL - Energy Center - Station 5 
CH-1015, Lausanne, Switzerland 
rsb@epfl.ch 
Phone: +41 21 693 00 45 
 

Harmonised Calculations of Biofuels Greenhouse Gas Emissions in Europe (BIOGRACE) 

http://www.biograce.net/ 

Project coordinator 
John Neeft - Agentschap NL (Agency NL) (formerly SenterNovem) 
Communication 
Dina Bacovsky - Bioenergy 2020+ GmbH 
info@biograce.net 
 
 
 
 

REDcert 

http://www.redcert.org 
Südstr.133 
53175 Bonn, Germany 
info@redcert.de 
Phone: +49 228 3506 – 100 
 
2BSvs 

http://en.2bsvs.org/ 
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Акредитовані органи сертифікації 
(статус: жовтень 2011) 
 

RSB 

SCS - Scientific Certification Systems 
2000 Powell St., Suite 600 
Emeryville, CA, USA 

SGS 
Place des Alpes 
P.O. Box 2152 
1211 Geneva 1, Switzerland 

DQS GmbH 
August-Schanz-Strasse 21 
60433 Frankfurt am Main, Germany 

INTERTEK 
Stangenstraße 1 
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany

Control Union 
Meeuwenlaan 4-6 
8011 BZ Zwolle, The Netherlands 

Rainforest Alliance 
665 Broadway, Suite 500 
New York City, New York, 10012 USA

TÜV SÜD Industrie Service GmbH 
Westendstr. 199 
80686 München, Germany 

GUT Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH 
Umweltgutachter 
Eichenstraße 3b 
12435 Berlin, Germany

Det Norske Veritas (DNV) 
Veritasveien 1 
1363 Oslo, Norway 

  
  
  
  
  

ISCC 

ABCERT AG 
Martinstrasse 42-44 
73728 Esslingen, Germany 
Aaron Fuermetz, Aaron.Fuermetz@abcert.de 
Phone: +49 711 3517920 

agroVet GmbH 
Koenigsbrunnerstrasse 8 
A-2202 Enzersfeld, Austria 
Dr. Matthias Grill and Dipl.-Ing. Kathrin Wollak, k.Wollak@agrovet.at, m.Grill@agrovet.at 
Phone: +43 2262 672214 
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ASG Analytik-Service Gesellschaft mbH
Trentiner Ring 30 
D-86356 Neusäss, Germany 
Dr. Thomas Wilharm, thomas.wilharm@asg-analytik.de 
Phone: +49 (0) 821 450 423-0 

Bureau Veritas Certification Germany GmbH
Veritaskai 1 
21079 Hamburg, Germany 
Christian Kubsch, cert-germany@de.bureauveritas.com 
Phone: +49 40 236 25 701  

DEKRA Certification GmbH 
Handwerkstrasse 15 
70565 Stuttgart, Germany 
Dipl.- Agr. Biol. Birgitta Kratochwil, birgitta.kratochwil@dekra.com 
Phone: +49 170 3379744 

DQS GmbH 
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen 
August-Schanz-Straße 21 
60433 Frankfurt am Main, Germany 
Nadine Harmes and Dr.-Ing. Eric Werner-Korall, Nadine.Harmes@dqs.de 
eric.werner-korall@dqs.de 
Tel.: +49 69 95427-305 and -237 

Global-Creative-Energy GmbH 
JoachimstalerStrasse 34 
10719 Berlin, Germany 
Christine Berendes and ArturWieczorek, info@global-creative-energy.eu 
Phone: +49 30 805 859 99-0 

GUT Certifizierungsgesellschaft mbH 
Eichenstrasse 3 b 
12435 Berlin, Germany 
Peter Behm, peter.behm@gut-cert.de 
Phone: +49 30 5360623

IFU-CERT Zertifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH
Prinzenstr. 10A 
30159 Hannover, Germany 
Maria Marton M.A., m.marton@ifu-cert.de 
Phone: +49 511 169 57 55 

INTERTEK FOOD SERVICES GMBH
Stangenstrasse 1 
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany 
Dipl.-Ing. Martin Grass, martin.grass@intertek.com 
Phone: +49 711 27311 187 

LACON GmbH 
Brünnlesweg 19 
77654 Offenburg, Germany 
Juergen Schwarz, j.schwarz@lacon-institut.org 
Phone: + 49 781 91937 43 
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Peterson Control Union Deutschland GmbH
Member of Control Union World Group 
Dorotheastrasse 30 
D-10318 Berlin, Germany 
Jenny Walther-Thoß, jwalther@controlunion.com 
Phone: +49 30 54782353 

SGS Germany GmbH
Europa Allee 14 
49685 Emstek, Germany 
BetinaJahn, Betina.Jahn@sgs.com 
Phone: +49 4473943949 

TÜV NORD CERT GmbH 
Langemarckstrasse 20 
45141 Essen, Germany 
Dirk Holle, dholle@tuev-nord.de 
Phone: +49 30 20177434 

TÜV Rheinland Cert GmbH 
Am Grauen Stein  
51105 Köln, Germany 
Dirk Nolting, nolting@de.tuv.com 
Phone: +49 221 806-1576 

TÜV Thüringen e. V. 
Service-Center Ostthüringen  
Ernst-Ruska-Ring 6  
07745 Jena, Germany 
Melanie Meyer, zertifizierung@tuev-thueringen.de 
Phone: +49 3641 399740 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH 
Carbon Management Service 
Westendstrasse 199 
80686 Muenchen, Germany 
Igor Dormuth und Elena Schmidt, Igor.Dormuth@tuev-sued.de, Elena.Schmidt@tuev-sued.de 
Phone: +49 89 5791 2246 

 

NTA 

DEKRA Certification 
Arnhem, Netherlands 
http://www.kemaquality.com/system/errorpages/GeneralErrorPage.aspx?aspxerrorpath=/Default.asp
x  

Quality Services Certification BV 
Bennekom, Netherlands 
http://www.qsbv.nl/00/qsc/en/home/index.html

Control Union Certifications 
Zwolle, Netherlands 
http://certification.controlunion.com/program.aspx?Program_ID=19#
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Bureau Veritas Certification 
Amersfoort, Netherlands 
http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/Group/Home/About-Us/Our-
Business/Certification/ 

SGS Nederland B.V. 
Spijkenisse, Netherlands 
http://www.nl.sgs.com/ 

KiwaNetherlands 
Rijswijk, Netherlands 
http://www.kiwa.nl/netherlands/index.aspx?nl=false&LangType=1033
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Додаток 3: Довідкові матеріали 
 
Законодавчі акти 
 
European Commission. (2011). EU Renewable Energy Transparency Platform: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.ht
m 
 
European Commission.(2010). Decision on guidelines for the calculation of land carbon 
stocks for the purpose of Annex V to Directive 2009/28/EC.http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:151:0019:0041:EN:PDF 
 
European Commission.(2010). Communication from the Commission on the practical imple-
mentation of the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme and on counting rules for 
biofuels (2010/C 
160/02).http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm 
 
European Parliament & Council. (2009). Directive 2009/28/EC of the European Parliament 
and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable 
sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/background_documents_en.htm 
 
Federal Government of Germany.(2009). Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung- BioSt-
NachV.http://www.gesetze-im-internet.de/biokraft-nachv/index.html 
 
German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
(BMU).(2011). Legal Sources on Renewable Energy. 
http://www.res-legal.de/en/search-for-support-scheme.html 
 
International Labour Organization (ILO). (2011). Labour Standards. 
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm 
  
Перелік основних законодавчих актів у галузі збереження біорізноманіт-
тя, охорони навколишнього середовища та праці в Україні 
 
• Земельний кодекс України ( 25 жовтня, 2001).  
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14 
•  Закон України “Про охорону земель” (19 червня, 2003). 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=962-15 
• Закон України “Про пестициди і агрохімікати” (2 березня, 1995) 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=86%2F95-%E2%F0 
• Постанова Кабінету Міністрів України №164 “Про затвердження нормативів опти-
мального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-
сільськогосподарських регіонах” (10 лютого, 2010) 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=164-2010-%EF 
• Закон України №1877 "Про державну підтримку сільського господарства України (24 
червня, 2004) 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1877-15 
• Закон України "Про охорону навколишнього середовища" (25 червня, 1991). 
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http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1264-12 
• Закон України "Про природно-заповідний фонд України" (16 червня, 1992). 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-12 
• Закон України "Про тваринний світ" (13 грудня, 2001).  
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2894-14 
• Закон України "Про рослинний світ" (9 квітня, 1999). 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=591-14 
• Лісовий кодекс України (21 січня, 1994).  
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=3852-12 
• Закон України "Про Червону книгу України" (7 лютого, 2002). 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3055-14 
• Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Зелену 
книгу України" (29  серпня, 2002). 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1286-2002-%EF 
• Водний кодекс України (6 червня, 1995).  
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=213%2F95-%E2%F0 
• Закон України “Про охорону атмосферного повітря” (16 жовтня, 1992) 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2707-12 
• Кодекс законів про працю України (10 грудня, 1971) 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08 
 
 
Участь України у міжнародних конвенціях та угодах у галузі збереження 
біорізноманіття  
 
Конвенція про охорону всесвітньої культурної  та природної спадщини (Конвенція про 
всесвітню спадщину) 
Конвенція про біологічне різноманіття 
Картахенский протокол про біобезпеку 
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 
Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин 
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином 
як середовища існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція) 
Конвенція про охорону дикої фауни і флори та природних середовищ існування в Єв-
ропі (Бернська конвенція) 
Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES, або Вашинг-
тонська конвенція) 
Конвенція щодо співробітництва з охорони та сталого використання річки 
Дунай 
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція) 
Угода про збереження кажанів в Європі 
Угода про охорону афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів 
 
Перелік конвенцій МОП (зазначених в ДВДЕ ЄС), ратифікованих Украї-
ною 
 
Конвенція про примусову чи обов'язкову працю (№ 29)  
Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію (№ 87)  
Конвенція про застосування принципів права на організацію та ведення колективних 
переговорів (№ 98) 
Конвенція про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності (№ 100) 
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Конвенція про скасування примусової праці (№ 105) 
Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять (№ 111) 
Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу (№ 138) 
Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої 
праці (№ 182) 
 
Аналіз та джерела даних 
Biograce.(2011). Biograce. Harmonized Calculations of Biofuel Greenhouse Gas Emissions in 
Europe.http://www.biograce.net/ 
 
EurObserv’ ER. (2011). Biofuels Barometer. http://www.eurobserv-er.org/ 
 
European Commission. (2011). First EU sustainability schemes for biofuels get the go-ahead. 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm 
 
European Commission Joint Research Centre. (2011). EU renewable energy targets in 2020: 
Analysis of scenarios for transport. 
http://www.google.de/search?q=European+Commission+Joint+Research+Centre.+%2820
11%29.+EU+renewable+energy+targets+in+2020%3A 
 
Global Reporting Initiative (GRI). (2011). Reporting Framework Overview. 
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/ReportingFrameworkOverview/ 
 
Heinrich Böll Stiftung. (2010). 27 National Action Plans = 1 European Energy Policy? 
An analysis of six National Renewable Energy Action 
Plans.http://www.google.de/search?q=27+National+Action&aq=f&aqi=&aql=&oq= 
 
High Conservation Value Resource Network. (2011). What is the High Conservation Value 
approach?http://www.hcvnetwork.org 
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