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Підсумок змін 
 
Нижче наведено короткий виклад основних змін до попередньої версії документа (ISCC Документ ЄС 203 v 

3.1). Доопрацювання документа є серйозним переглядом у рамках повторне визнання ISCC відповідно до  

Директиви (ЄС) 2018/2001 (перероблена) (RED II). Незначний поправки, напр. виправлення фраз і орфографічних 

помилок, не перераховані. 

 

Короткий опис змін, внесених у розділ версії 4.0 

 

Розділ 

Загальні відомості: усі згадки щодо RED стосуються відновлюваної енергії Директива 

(ЄС) 2018/2001 (перероблена) (також згадується як RED II) 

Доповнення: «Це також стосується бази даних Союзу, яка повинна бути створена  

компетентні органи для забезпечення прозорості та відстеження відновлюваних джерел 

палива використовується в країнах-членах ЄС. Як тільки ця база даних почне працювати,  

відповідні суб’єкти господарювання повинні внести всю відповідну інформацію до цієї 

бази даних. Аудитори повинні переконатися, що інформація, введена в базу даних, є 

узгодженою з перевіреними даними. За необхідності ISCC може вимагати від користувачів 

системи використання конкретні рішення для баз даних, за умови, що вони відповідають 

вимогам захисту даних і інші відповідні вимоги відповідно до RED II». 

 

Доповнення: «Викопне паливо та біопаливо — це різні групи продуктів. Навіть якщо 

стійкий відновлювані джерела палива, біопаливо або викопне паливо мають подібні 

хімічні характеристики, a викопне паливо не можна розглядати як нестабільний матеріал 

у конкретному продукті група». 

 

Доповнення: «призупинені та відкликані сертифікати ISCC» у пункті «дійсні атестація 

 

Поправка: «…якщо матеріал уже враховано в розрахунок частки відновлюваної енергії в 

будь-якій державі-члені замінено «...якщо матеріал уже зараховано до національної квоти 

на біопаливо» 

 

Доповнення: Параграфи про належну обачність, захист довіри та анулювання  декларації 

сталого розвитку 

 

Поправка: дата та адреса пункту відправлення/відвантаження стійкого продукту  матеріал 

(наприклад, блок обробки, сховище, станція завантаження, вхід біометану  точка) 

 

Доповнення: «Адреса приймання/пункту приймання стійкого матеріалу  (наприклад, 

блок обробки, сховище, станція завантаження, точка виходу біометану)»  

 

Поправка: Заява: «Сировина відповідає відповідним вимогам сталого розвитку  критерії 

згідно зі ст. 29 (3)-(7) RED II” (застосовується до сільського та лісового господарства  

біомаса, включаючи відходи сільського господарства, аквакультури, рибальства та 

лісового господарства)» 

 

Доповнення: «Додаткова інформація: сільськогосподарська біомаса вирощувалася як  

проміжна культура» (якщо застосовно) 
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3.3.2 

 

3.3.2 

 

 

 

3.3.2 

 

 

3.3.3 

 

 

3.3.3 

 

 

3.3.3 

 

 

 

 

3.3.3 

 

Поправка: Заява «Сировина відповідає визначенню відходів або залишків відповідно до 

RED II“ (застосовується до відходів, залишків і вироблених продуктів з відходів і 

залишків) 

 

Доповнення: «Інформація про те, чи надавалася підтримка на виробництво  вантаж, і 

якщо так, тип схеми підтримки має бути зазначено (може бути застосовними суб’єктами 

господарювання у постачанні біогазу, біометану та біо -СПГ ланцюги» під інформацією 

про продукт 

 

Доповнення: «...Для поставок згідно з ISCC PLUS заявка «Відповідає ISCC» має бути  

зроблено в будь-якому випадку…” 

 

3.3.3 
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Доповнення: четвертий варіант для пунктів відправлення застосовувати самодекларації»  

  

Поправка: тепер охоплено спеціальні вимоги до елементів ланцюга постачання  

інформація, яка раніше була включена в системний документ ЄС ISCC 201-1 «Відходи та 

Залишки» (версія 3.0) та Системний документ ЄС ISCC 204 «Вимоги до аудиту та  

Управління ризиками (версія 3.0) 

 

3.3.4 

 

3.4 

 

Коригування: «…Ферма або плантація має відповідати всім зазначеним вимогам  у 

Принципі 1 ISCC та всіх безпосередніх вимогах Принципів 2-6 ISCC, коли це починає 

постачати стійкий матеріал. Безпосередні вимоги охоплюють відповідний ЄС правила 

(наприклад, правила перехресної відповідності, належна сільськогосподарська практика  

вимоги, відповідне соціальне законодавство). У країнах-членах ЄС, які мають 

запроваджено Cross Compliance (CC), фермери, які відповідають критеріям CC  

імплементація та офіційне визнання CC перевіряються лише щодо  вимоги, викладені в 

Принципі 1 ISCC, і критерії, які не охоплюються ЄС законодавство. Короткострокові та 

середньострокові вимоги, визначені в Принципах ISCC 2-6 мають бути реалізовані як 

частина процесу безперервного вдосконалення протягом становлений термін відповідно 3 

роки та 5 років. Додатково ферми або  плантації можуть вибрати для впровадження вимог 

найкращої практики. Найкраща практика Вимоги, які виконує ферма або плантація, можна 

виділити в розділі «Стійкість». Декларації та/або сертифікати». 

 

Доповнення: Перевірка наявності пунктів походження перед аудитом    

 

Доповнення: …”Якщо сховище також є власником стійкого матеріалу, воно також має  

бути сертифікованим як трейдер». 

 

Доповнення: «Сертифікований трейдер повинен мати можливість довести, на якому 

(сертифікованому) місці стійкий матеріал фізично доступний. В рамках аудиту аудитор  

повинен бути в змозі перевірити фізичне розташування матеріалу, а також те, де він буде 

знаходитися (потенційно) поставляється. У Декларації сталого розвитку інформація про 

місце надходження або відправлення має чітко вказувати місце зберігання  місце (тобто  

адреса), де фізично були отримані стійкі матеріали або  відправлені відповідно. Всі 

відповідні документи щодо транспортування матеріали повинні бути доступні та 

представлені аудитору під час аудиту  необхідні для забезпечення простежуваності 

матеріалу. Торговець паперами може пересилати Декларація сталого розвитку, отримана 

від постачальника екологічно чистого матеріалу  матеріал». 

 

Доповнення: «Сертифікати ISCC залежать від сайту, що означає, що лише адреса  

операційний підрозділ, що перевіряється, може бути вказаний у довідці. Для торговців і 

торговців при зберіганні виняток можливий у випадку, якщо юридична адреса 

відрізняється від місце, де проводяться щоденні операції. У цьому випадку проводиться 

перевірка на місці, де фактично відбуваються операції. Цю адресу необхідно вказати в 

процедурі аудиту. У свідоцтві також юридична адреса торговця  як зазначено місце 

проведення аудиту» 

 

3.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6 

 

3.4.7 

 

 

3.4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7 

 

Доповнення: Спеціальні вимоги до торгівлі біометаном (раніше включено до  Керівний 

документ ISCC «Біогаз і біометан» 

 

Доповнення: «Дата початку експлуатації біопалива, біопалива або біомаси  інсталяція»  

згідно з додатковими вимогами до декларацій екологічності 

 

Доповнення: Інформація про давальницьку угоду для переробних установок  

 

Доповнення: «Дата початку експлуатації біопалива, біопалива або біомаси інсталяція»  

згідно з додатковими вимогами до декларацій екологічності 

 

Доповнення: Особливі вимоги до виробництва біогазу та біометану  (раніше включено до 

Керівництва ISCC «Біогаз і біометан»  

 

Доповнення: Розділ «Вимоги до проведення обов’язкових наглядових аудитів»  

 

Доповнення: Розділ «Вимоги до групової сертифікації» (замінює систему ISCC Документ 

206 «Групова сертифікація» (версія 3.1) 

 

3.4.7 
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Поправка: мінімальний розмір вибірки є квадратним коренем із загальної кількості члени 

групи (√n) “або 10% від загальної кількості членів групи (n) залежно від того  число більше» 

під час розрахунку розміру вибірки 

 

3.5.5.1 

 

Доповнення: «Для мінімізації ризику багаторазового обліку прийнятний і високий рівень  

член персоналу економічного оператора, який видає декларації сталого розвитку  підписати 

заяву/декларацію, що підтверджує обізнаність з вимогою, що  багаторазовий облік не 

допускається» 

 

Доповнення: «Перенесення характеристик стійкості від біогенних до викопних матеріалу 

неможливо, навіть якщо вони мають однаковий хімічний склад. Якщо  біогенний і 

викопний матеріал змішуються в процесі спільного перетворення (спільна обробка)  або 

зберігаються разом в одному фізичному відсіку (тобто один окремий резервуар або 

трубопровід), тоді еквівалент кількості біогенних надходжень може бути заявлений як 

стійкий. Те саме стосується біогенних матеріалів, які мають різні фізичні властивості фази 

або стани, оскільки ці стани визначаються різними рівнями енергії. Таким чином, 

характеристики стійкості можуть бути передані, лише якщо ці біогенні матеріали з різними 

станами зберігаються в одному фізичному відсіку або знаходяться  спільно оброблені. 

Наприклад, перенесення характеристик стійкості з перетворення біометану в біо-СПГ 

можливе лише за умови однакової кількості відповідних кількостей фізичне сховище чи 

конвеєр або обробляються спільно. Якщо стійкість характеристики були перенесені з 

одного матеріалу на інший, CB має перевірити під час аудиту, щоб це не було застосовано 

до матеріалів з різними енергетичними станами які не були спільно оброблені або фізично 

збережені в тому самому фізичному  купе.» 

 

Доповнення: «Зменшити адміністративне навантаження на суб’єктів господарювання – 

можливо застосовувати підхід балансу маси (наприклад, змішування матеріалів) до різних 

типів сировина та паливо за умови, що вони належать до однієї групи продуктів (тобто  

вони мають подібні фізичні або хімічні характеристики, теплотворну здатність та/або 

коефіцієнти перерахунку). Система балансу мас дозволяє змішувати партії сировини  з 

різним вмістом енергії, якщо вони змішуються для подальшої обробки, напр. в заводі 

копіювання, і якщо розмір партій регулюється відповідно до їх енергії зміст" 

 

Доповнення: «Хоча застосування системи балансу маси, що дозволяє  змішування різних 

видів сировини і палива має бути забезпечено, щоб  цільові показники щодо відновлюваної 

енергії, які викладені в RED II, правильно застосовані і не можна обійти. Це робиться, 

наприклад, шляхом правильного виділення характеристики стійкості до вихідних партій 

матеріалів. (див. розділ 4.4.3 для додаткова інформація)”  

 

4.2 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 

 

Доповнення: «Стійкий матеріал може бути включений у баланс маси, лише якщо він є 

фізично отримані на місці суб’єкта господарювання, на який поширюється сертифікація, 

тобто необхідний фізичний зв'язок між балансом маси та матеріалом. Це не  можна додати 

стійкий матеріал до масового балансу без фізичного споживання матеріалу на ділянці, для 

якого зберігається баланс маси (наприклад, відсутність «поцілунку пристані»  дозволено)” 

 

Доповнення: «Підхід масового балансу також може бути застосований до 

транспортування газу та розподільна інфраструктура (тобто газова мережа). Відновлювані 

гази, такі як біометан, можуть змішувати в газовій мережі, якщо інфраструктура 

взаємопов’язана, тобто якщо економічна оператор, що подає відновлюваний газ у мережу, 

і економічний оператор приймає  газ, що виходить з мережі, фізично з’єднаний через 

мережу. Обидва суб’єкти господарювання повинні задокументувати введення та відбір  

відповідно, і обидва мають бути сертифіковані відповідно до ISCC». 

 

Доповнення: баланс маси повинен бути доступний аудитору до аудиту  

 

Коригування: період максимального балансу маси для отримання перших точок збору 

сільськогосподарської або лісової біомаси 

 

Доповнення: подробиці щодо розподілу характеристик стійкості до вихідних партії 

матеріалу 

 

Доповнення: Розділ «Огляд вимог до аудиту балансів маси  

 

4.4.1 

 

 

 

 

 

4.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 

 

4.4.2 

 

 

4.4.3 

 

 

4.4.5 

Додаток: Додаток I «Розподіл характеристик стійкості для вихідних партій  Матеріали» Додаток І 
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Доповнення: Додаток II: «Дрібні власники – Ідентифікація ферм/плантацій» (раніше  

включено в замінений системний документ ЄС ISCC 206 «Групова сертифікація» (версія 

3.1) 

 

 

Додаток II 

 

 

1. Введення 
 

Кожен елемент ланцюга постачання екологічно чистих матеріалів повинен 

забезпечувати підтвердження відповідності вимогам сталого розвитку та 

парникових газів (ПГ) Критерії економії викидів Директиви про відновлювані 

джерела енергії (ЄС) 2018/2001 1 (часто називають RED II). Це досягається через 

індивіда сертифікація кожного елемента ланцюга поставок. Щоб переконатися, 

що всі відповідні пересилаються властивості продукту та відповідні 

характеристики стійкості через ланцюжок постачання до постачальника палива 

(тобто організації, що постачає стійке паливо на ринок), адекватна 

відстежуваність і ланцюг постачання необхідні заходи. 

Відповідно до Міжнародної організації стандартизації (ISO) термін  

«відстежуваність» описує здатність ідентифікувати та відстежувати походження, 

обробку історія, розподіл і місцезнаходження продуктів і матеріалів через 

постачання ланцюги. Відстежуваність включає вимогу можливості фізичного  

відстеження продуктів і матеріалів через ланцюги поставок, а також мати 

можливість сказати про що з яких виготовлені продукти та як вони були 

оброблені.  

«Ланцюжок зберігання» — це загальний термін для процесу передачі, 

моніторингу і контроль над входами та виходами та пов’язаною конкретною 

інформацією рухатися по ланцюгу поставок. Це забезпечує довіру до даної партії  

матеріал або продукт асоціюється з набором конкретних характеристик 

(наприклад, щодо стійкості та економії викидів парникових газів) і що 

інформація про передаються специфічні характеристики, пов’язані з матеріалом 

або продуктом, моніторинг та контроль по всьому ланцюгу постачання. Різні 

ланцюжки доступні методи зберігання для поводження зі стійкими матеріалами  

ланцюг поставок, включаючи два методи, які застосовуються в цьому випадку  

стандарт: поділ продукту та баланс маси. Третій спосіб, відомий як книга та 

претензія не допускаються. 

 

 

 

 

Докази 

дотримання 

ЧЕРВОНИЙ II 

 

 

 

 

 

 

Простежуваність 

 

 

 

 

 

 

Ланцюг відповідальності 

 

Поєднання вимог щодо відстеження та ланцюжка постачання гарантувати, що 

фізичний потік матеріалів можна простежити вперед і назад по всьому ланцюгу  

постачання, що гарантує цілісність сталого розвитку  заяви. Передача 

характеристик стійкості вздовж пропозиції ланцюг завжди повинен 

супроводжуватися фізичною передачею матеріалу. Це також гарантує, що 

характеристики стійкості та економія викидів ПГ  можуть бути призначені 

окремим фізичним партіям матеріалу, і що  кількість стійких матеріалів і 

продуктів, вилучених на будь-якій стадії ланцюг поставок не перевищує 

кількість доданого стійкого матеріалу. Термін партія, або «партія», описує 

конкретну кількість матеріалу з однакові характеристики стійкості та скорочення 

викидів ПГ. В наступний термін «серія» використовуватиметься однаково.  

Згідно з цим стандартом, відповідає вимогам стійкості і теплиці критерії 

зменшення викидів газу RED II можуть бути продемонстровані для біопалива,  

біорідкі речовини, паливо з біомаси, відновлюване рідке та газоподібне 

транспортне паливо небіологічного походження та перероблене вуглецеве 

паливо. У подальшому термін «стале паливо» буде однаково використовуватися 

для покриття вищезгаданих типів палива. 

Розділ 2 визначає сферу застосування та нормативні посилання цього  

документа. 

Розділ 3 охоплює структуру відстеження шляхом детального опису  загальні та 

спеціальні вимоги до аудиту для всіх елементів ланцюга поставок. 

Це включає мінімальні вимоги до системи управління атестований 

оперативний підрозділ, а також вимоги до документів, напр  Декларації сталого  

розвитку та самодекларації для ферм/плантацій та точки витоків. Підхід до  

групової сертифікації ферм/плантацій,пункти походження та складські 

приміщення також розглядаються в цьому розділі. 

Присвоєння 

стійкість 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічне паливо 

 

 

 

Огляд вміст 
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Розділ 4 описує вимоги до методів ланцюга постачання фізичне розділення та 

баланс маси, які відповідають вимогам цього стандарту. Вимоги охоплюють 

фізичне поводження з матеріалами та відповідне ведення бухгалтерського  

обліку, включаючи розрахунок масового балансу та кредитування.  Метод 

фізичної сегрегації дозволяє або зберегти ідентичність конкретні партії стійкого  

матеріалу або фізичне розділення стійкий і нестійкий матеріал. Метод балансу 

мас дозволяє фізичне змішування стійких і нестійких матеріалів. Відповідно до  

до ст. 30 (1) RED II суб’єкти господарювання зобов’язані використовувати масу  

система балансу, а тому баланс маси є найпоширенішим ланцюгом  метод 

зберігання, що застосовується згідно з цим стандартом. Крім того, цей розділ 

охоплює вимоги до розподілу критеріїв стійкості до вихідних партій матеріал 

про декларації сталого розвитку. Огляд вимог до  також передбачений аудит 

балансу маси. 

 

2 Сфера застосування та нормативні посилання 
 
Вимоги, описані в цьому документі, стосуються всіх елементів ланцюг 

постачання екологічно чистих матеріалів, які мають бути охоплені 

сертифікацією (ферми або плантації, місце походження відходів і залишків, 

перший збір пункти, центральні офіси, пункти збору відходів і залишків, перероб  

одиниці, торговці та складські приміщення). Їх треба враховувати  всіма 

учасниками системи сертифікації, тобто органами сертифікації (ОС) і аудиторів, 

а також користувачів системи та інших суб’єктів господарювання, які 

охоплюються Сертифікація ISCC. 

 

Актуальний для 

весь запас 

чай 

 

3 Вимоги до відстежуваності 
 
3.1 Основи 

Відповідно до RED II, суб’єкти господарювання вздовж фізичного ланцюга 

поставок мають продемонструвати відповідність критеріям стійкості та 

зниження викидів парникових газів RED II були виконані. Критерії стійкості, 

відповідні відповідно до RED II містить опис сировини та країни походження  

викиди парникових газів (ПГ), пов’язані із сировиною, матеріалами та  докази 

того, що критерії сталості, пов’язані із землею, RED II для виробництво сировини 

завершено. Ця інформація є надалі разом іменуються «характеристикам и 

стійкості». 

Відповідно до ISCC наступні елементи ланцюжка поставок підпадають під дію  

сертифікація: ферми та плантації, пункти походження, пункти першого збору,  

центральні офіси, пункти збору, трейдери, складські приміщення та переробка  

одиниць. Транспорт і будь-які види транспорту (наприклад, автомобільний, 

залізничний, повітряний, річковий або морський) не підлягають сертифікації. 

Вся актуальна інформація щодо транспорту  стійких матеріалів (наприклад, 

документи на доставку, засоби та відстань транспорту та відповідні викиди 

парникових газів) охоплюються сертифікація зазначених суб'єктів 

господарювання. Дійсний сертифікат надає докази того, що сертифікований 

елемент відповідає критеріям  RED II і стандарт ISCC. 

Свідченням характеристик довговічності стійкого матеріалу є задокументовані 

та передані через ланцюг поставок за допомогою «Сталого розвитку  Декларації» . 

«Декларація сталого розвитку» — це документ про доставку, що містить  

відповідну інформацію про стійкий матеріал, який повинен бути виданий  

постачальник для кожної поставки стійкого матеріалу. Виробники та 

постачальники екологічного палива часто використовують термін «докази 

стійкості (PoS)», коли посилаючись на Декларації сталого розвитку. У решті 

цього документа термін Уніфіковано використовується «Декларація сталого  

розвитку». 

 

 

 

 

 

Стійкість 

критерії 

ЧЕРВОНИЙ II 

 

 

 

 

 

Ланцюг поставок 

Елементів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стійкість 

Декларації 

 

 

 

 

Елементи ланцюга постачання, які не сертифіковані, не можуть обробляти 

матеріал як стійкі та не мають права видавати декларації сталого розвитку  

відповідно до цього стандарту. Одержувачі стійкого матеріалу повинні 

переконатися, що їх постачальник був сертифікований на дату фізичної 

відправки матеріалу. Все дійсних сертифікатів відображаються на веб-сайті 

Атестація 

вимагається 
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ISCC. У випадку сумнівно, необхідно зв'язатися з ISCC, щоб перевірити дійсність 

сертифікатів.  

Власні декларації – це форми, які мають заповнювати та підписувати 

фермерські господарства або плантації та пункти походження відходів і залишків 

матеріалів до їх може постачати екологічно чистий матеріал у ланцюг поставок. 

Це є обов’язковим  вимоги до ферм/плантацій і пунктів походження, які не є  

індивідуально засвідчений. 

Відповідно до ISCC ідентифікація та відстеження походження, історія обробки  

 

 Розповсюдження та розміщення матеріалів можна здійснювати «крок за 

кроком» через весь ланцюг поставок (рис. 1). Інформація, надана щодо стійкості  

 

Самодекларації 

 

 

 

 

Крок за кроком  

простежуваність 

 

 

 

Малюнок 1: Покрокова відстежуваність характеристик стійкості Декларації 

сталого розвитку 

 

3.2 Мінімальні вимоги до системи управління 

 
Система управління описує коло обов'язків і внутрішніх процеси та процедури 

компанії для забезпечення того, щоб економічний оператор  здатний реалізувати 

та оновити всі вимоги для досягнення цілі цього стандарту. Система управління 

повинна забезпечити це добре практики управління щодо стійкості, парникових 

газів Вимоги до викидів, відстежуваності та ланцюга постачання застосовуються 

на кожному критична контрольна точка. Усі елементи ланцюга поставок мають 

це забезпечити їх система управління відповідає цим вимогам. 

Будь-який аудит для перевірки відповідності вимогам цього стандарту є  

пов’язані з юридичною особою на певній ділянці (визначається як географічна  

розташування з чіткими межами). Якщо суб’єкти господарювання аутсорсують 

або делегувати завдання, які стосуються стійкості, відстежуваності або 

ланцюжка постачання вимоги до постачальників послуг (наприклад, 

транспортування, зберігання або обробка  стійкі матеріали), вони повинні 

переконатися, що постачальники послуг дотримуються вимоги ISCC. Це 

включає договірні угоди та розподіл відповідної інформації та документації між 

атестованими економічного оператора та постачальників послуг. 

Система управління має бути адекватною щодо характеру, обсягу та кількість 

необхідних заходів. Фактори управління ризиком також повинні бути  

враховувати при розробці системи менеджменту (див. Систему ЄС ISCC  

Документ 204 «Оцінка ризиків»). 

 

3.2.1 Обов'язки керівництва 

 
Керівництво компанії має письмово взяти на себе зобов’язання дотримуватися  

з вимогами ISCC, і це зобов’язання має бути доступним для  співробітники, 

постачальники, клієнти та інші зацікавлені сторони.  

Керівництво компанії повинно проводити регулярні внутрішні аудити  щодо 

дотримання цього стандарту. 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідний 

управління 

система 

 

 

 

Специфічний сайт 

вимоги 

 

 

 

 

 

 

 

Ризик 

управління 

 

 

 

 

 

 

Зобов'язання 

управління 

 

Внутрішні аудити 

 

Керівництво має визначити та призначити компетентних працівників критичні 

контрольні точки, до завдань яких входить реалізація та ведення процесів і 

документації для забезпечення відповідності компанію з усіма відповідним и 

вимогами цього стандарту. У цьому відношенні це  Ключовим завданням  

керівництва є забезпечення належного навчання тих працівників. До завдань 

співробітників входить: 

 

Ключовий співробітник 

завдання 
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1 Постачання, перший збір або реєстрація вхідного стійкого  продукції, 

визначення походження та оцінка кількості екологічні продукти та пов’язані з 

ними викиди ПГ або викиди ПГ заощадження. 

 

2 Переробка або переробка екологічно чистих продуктів та/або оцінка частка 

екологічно чистих продуктів і відповідних викидів ПГ або  Зниження викидів ПГ. 

 

3 Доставка, зберігання, продаж і розповсюдження екологічно чистих продуктів 

і оцінка кількості екологічно чистих продуктів і відповідних ПГ  викидів або 

скорочення викидів ПГ. 

 

4 Кількісний облік, звітність, документація, видача Декларації сталого  

розвитку або інші документи в межах пункти (1) - (3). 

 

5 Планування та/або виконання самооцінки та внутрішнього аудиту . 

 

3.2.2 Процедури, звітність і документація 

 

Внутрішні процедури компанії щодо відповідних вимог відповідно до цього 

стандарту має бути задокументовано письмово. Ця документація  має містити 

принаймні такі елементи: 

 

1 Опис внутрішніх матеріальних потоків компанії 

 

2 Організаційна структура, обов'язки та повноваження з повагою до вимог 

сталого розвитку, викидів парникових газів і ланцюга постачання 

 

3 Процедури, пов’язані з відстеженням і ланцюжком постачання щодо  усі 

вимоги цього стандарту. 

 Компанія повинна створити та підтримувати систему  звітності, яка 

задовольняє вимогам і працює одночасно ефективно та результативно. Крім того, 

це має гарантувати збереження відповідних записів для всіх критичних 

контрольних точок. Ці записи повинні забезпечувати чіткий зв’язок між 

продукцією, потоком продукції та документацію в будь-який час. Компанії 

повинні надавати як мінімум  наступні записи: 

 

1 Дозвіл на експлуатацію заводу, включаючи план розміщення та ємності для 

зберігання засоби 

2 Записи про вхідні та вихідні екологічні продукти (напр. квитки на вагонні 

ваги, коносамент і декларації про екологічність) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішня 

документація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критичний контроль 

балів 

 

3 Записи про будь-яку внутрішню обробку екологічно чистих продуктів, у тому 

числі відповідні коефіцієнти виходу/перетворення 

4 Записи про періодичну звітність про початкові та кінцеві запаси для  вхідний 

і вихідний стійкий і нестійкий матеріал 

5 Перелік і контракти з усіма постачальниками (включаючи ферми/плантації, 

пункти походження та сертифікованих постачальників) і отримувачів екологічно  

чистого матеріалу 

6 Перелік і контракти з субпідрядниками та постачальниками послуг, 

пов'язаних з стійкі продукти 

7 Записи щодо передачі даних до обраної системи сертифікації цієї компанії 

або до відповідного уповноваженого державного органу або до  орган 

сертифікації, який проводив аудит щодо цього  стандарт 

8 Записи щодо передачі даних до та з будь-якої стійкості використовувані бази 

даних 

9 Записи внутрішніх аудитів, невідповідності цим стандартам, відповідні 

коригувальні дії та/або виявлені невідповідності в межах документація 

10 Записи інших стандартів сертифікації з порівнянними сферами 

застосування, невідповідності цим стандартам і відповідні коригувальні дії, і 

якщо застосовно, інформацію про відкликані або призупинені сертифікати  

11 Підписана версія чинних Умов використання ISCC 

 

 

Усі компанії повинні використовувати систему періодичної звітності 

(наприклад, щомісячної та рік/календарний рік) щодо вхідних кількостей та 

рівнів зберігання на початок і кінець періоду, а вихідні кількості стійкі і 

Періодичні 

система звітності 
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нестабільні продукти. Компанії зобов'язані інформувати своїх орган сертифікації 

негайно, якщо виникають будь-які невідповідності в документація, звітність і 

матеріальний обіг. 

Усі компанії, які обробляють та постачають екологічні продукти іншим  

компанії зобов'язані забезпечити своїх одержувачів усім необхідним  документи 

та інформацію про сталість та викиди парникових газів у межах цього  стандарт. 

Крім того, компанія повинна зберігати всі відповідні записи та документи (у  

друкованому та/або електронному вигляді) протягом щонайменше п’яти років. 

Документи та інформація повинні розглядатися як конфіденційні та не повинні 

бути такими доступні для неавторизованих третіх осіб. 

 

 

3.2.3 Кваліфікація та навчання працівників 
 
1 Компанія має переконатися, що всі члени персоналу, відповідальні за  і 

працює над впровадженням і обслуговуванням  вимоги до стійкості, парникових 

газів, відстежуваності та ланцюга постачання повинен бути компетентним і мати 

відповідну підготовку, освіту, навички і досвід  

 

 

 

 

Передача 

інформації 

 

Термін зберігання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентний персонал 

 

2 Компанія повинна розробити та реалізувати план навчання щодо  критичних 

контрольних точок і охоплення позицій, залучених до нього система ланцюжка 

поставок 

3 Компанія повинна вести облік тренінгів, проведених для персоналу  

відношення до цього стандарту. 

 

3.2.4 Технічне оснащення 
 
Компанія має визначити, забезпечити та підтримувати інфраструктуру та  

технічні засоби, які необхідні для забезпечення ефективної реалізації та  

дотримання вимог цього стандарту. 

 

3.2.5 Внутрішні аудити 
 
Компанія повинна проводити внутрішні аудити принаймні один раз на рік, які 

охоплюють усі відповідні вимоги цього стандарту та встановити коригувальні та  

профілактичні заходи, якщо це необхідно. Відповідні постачальники послуг і  

субпідрядники повинні бути враховані для внутрішніх аудитів. 

Звіт внутрішнього аудиту повинен бути розглянутий компанією  управління не 

рідше одного разу на рік.  

 

3.3 Загальні вимоги до документації та інформації 

 
Відповідна інформація та документація для вхідних та вихідних стійкий 

матеріал має вирішальне значення для забезпечення відстеження та ланцюжка  

вимоги до опіки відповідно до цього стандарту. Цей розділ містить огляд  

загальних вимог до інформації та документації, які мають зберігатися всіма 

суб’єктами господарювання вздовж ланцюга постачання та перевірятися  під час 

аудиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні 

засоби 

 

 

 

 

 

Річний внутрішній 

аудит 

 

Вимоги до документації включають: записи та документи щодо відстеження та 

облік кількості, який має бути повним, оновленим і доступним на 

сертифікованому елементі ланцюга поставок 

Вимоги до інформації включають: вимоги до самодекларацій  та Декларації 

сталого розвитку 

Вимоги в цьому розділі, що стосуються вхідних матеріалів, такими не є 

застосовується до ферм і плантацій або місць походження. 

 

3.3.1 Загальні вимоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
Компанії повинні вести такі записи щодо всіх вхідних і вихідних 

повідомленьстійкі матеріали відповідно  

> Список із назвами та адресами постачальників і одержувачів стійкі продукти  

 

 

Вхідні і 

вихідні 

матеріали 

 

> Контракти з відповідними субпідрядниками/постачальниками послуг, 

постачальниками та одержувачі екологічно чистих продуктів 

> Декларації сталого розвитку, квитки на мостові ваги, коносаменти тощо  

документація для всіх вхідних і вихідних стійких матеріалів 

> Облік кількості стійких і нестійких матеріалів і, якщо застосовно, розрахунок 

балансу маси 

> У разі індивідуальних розрахунків ПГ, сам розрахунок ПГ  а також вхідні дані, 

використані для розрахунку 

 

Записи та документація з відстеження, обліку кількості, маси баланс і викиди 

парникових газів мають бути актуальними та повністю  доступні аудитору в 

процесі аудиту. Якщо під час аудиту компанія також сертифікована за іншими 

схемами сертифікації сталого розвитку порівнянних обсягів або була 

сертифікована за дванадцять місяців до  аудит, інформація про інші сертифікати 

повинна бути надана аудитору, включаючи назву схеми та область сертифікації 

(див. також ISCC 201 «Основи системи»). Крім того, всі записи щодо кількості 

бухгалтерський облік та розрахунки масового балансу для іншої атестації  

використовувані схеми повинні бути доступні аудитору. Це вкрай важливо  

перевірити що немає подвійного обліку (або багаторазового обліку) стійкого  

матеріалу відбувається. Для отримання додаткової інформації див. також розділ 

4.2. Це теж повинно зменшити ризик перескоків схем, тобто отримання 

суб’єктами господарювання сертифікації за іншою схемою, щоб уникнути 

повторної сертифікації та таким чином уникнути перевірки вимоги та операції, 

що проводяться згідно з раніше використовуваними схема сертифікації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розкриття всіх 

використаних схем  

 

Якщо компанія використовує бази даних сталого розвитку та відстеження, усі 

записи вхідні та вихідні передачі даних повинні бути доступні для аудитора. 

Це також стосується бази даних Союзу, яка має бути створена  компетентні 

органи для забезпечення прозорості та відстеження відновлюваної енергії види 

палива, що використовуються в країнах-членах ЄС. Як тільки ця база даних 

почалася діючі, відповідні економічні оператори повинні ввести всю відповідну  

інформацію цю базу даних. Аудитори повинні перевірити, чи інформація, 

введена в база даних узгоджується з перевіреними даними. За необхідності ISCC 

може просити користувачів системи використовувати конкретні рішення бази 

даних за умови, що вони дотримуватися вимог захисту даних та інших 

відповідних вимог згідно з RED II. 

 

3.3.2 Загальні вимоги до декларацій сталого розвитку 

 
Інформація про стійкість матеріалів передається в межах ланцюжка поставок  

через Декларації сталого розвитку. Декларація сталого розвитку є завжди  

прив'язані до конкретної партії матеріалу. Декларація сталого розвитку охоплює  

стійка кількість матеріалу доставки.2 

 

Простежуваність 

бази даних 

 

База даних Союзу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання на матеріал 

 

Взаємозв'язок декларації сталого розвитку та відповідного фізичного  доставка 

залежить від застосованого варіанту ланцюга постачання. Це означає, що в у 

випадку розділених поставок, інформація про сталість У декларації 

відображається фізична доставка товару. Якщо простежуваність заснована  на 

баланс маси, Декларація сталого розвитку не обов’язково відображає  продукт 

фізично доставлений. Декларація сталого розвитку повинна принаймні  

відображати товарну групу фізично доставленого продукту. Група товарів  

визначається подібними фізичними або хімічними характеристикам и, 

теплотворною здатністю та/або коефіцієнти перерахунку (тобто соєві боби є 

іншою групою продуктів ріпак). Це означає, наприклад, що не можна видавати 

Декларацію сталого розвитку стосується сої для фізичної доставки насіння 

ріпаку. Викопне паливо та біопаливо — це різні групи продуктів. Навіть якщо  

стійке відновлюване паливо, біопаливо або викопне паливо мають подібні 

Ланцюг відповідальності 

варіанту 
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хімічні речовини характеристики, викопне паливо не можна розглядати як 

нестабільний матеріал в межах певної товарної групи. 

Постачальник стійкого матеріалу повинен мати дійсний сертифікат на дату  

відправлення стійкого матеріалу. Постачальник також повинен мати дійсний 

сертифікат на дату видачі декларація сталого розвитку, якщо дата відправлення 

та дата видачі відрізняються. Декларація сталого розвитку не може бути видана 

поза періодом дії сертифікат. Одержувач стійкого матеріалу зобов'язаний 

перевірити, чи є постачальник мав дійсний сертифікат ISCC на дату відправлення 

стійкого матеріалу та на дату видачі Декларації сталого розвитку. Якщо 

постачальник не мав дійсного сертифікату на будь-яку з дат, одержувач не 

повинен прийняти відповідний 

Декларація сталого розвитку. Усі чинні, призупинені та вилучені ISCC 

сертифікати відображаються на веб-сайті ISCC. Якщо є якась невизначеність,  

суб’єкти господарювання повинні звернутися до ISCC для отримання роз’яснень. 

Отримання стійкого матеріалу також можливий, лише якщо одержувач має 

дійсний сертифікат (щодо винятків для перших пунктів збору та пунктів збору 

див. розділ 3.4). 

 

 

 

Дійсний сертифікат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одержувач декларації сталого розвитку повинен перевірити, чи всі відповідна 

інформація відповідно до RED II і цього стандарту доступний і послідовний. 

Декларації сталого розвитку, яких, очевидно, бракує  інформації або містити 

невірну чи суперечливу інформацію не повинно бути приймається одержувачем. 

У таких випадках постачальник стійкого розвитку  У декларації слід запитувати 

виправлений документ. 

Одержувач Декларації сталого розвитку, як правило, може довіряти цим 
даним отримані від сертифікованих постачальників є правильними. Якщо 
отримувач Sustainability Декларація продемонструвала належну 
обачність, перевіривши дійсність сертифікат постачальника та перевірка 
вхідної Декларації сталого розвитку для повної  та правильної інформації, як 

описано вище, інформацію наведені у вхідній Декларації сталого розвитку  

можна розглядати як під захистом довіри. 
 

Повна і 

правильна 

інформація 

 

 

 

Належна обачність 

та захист 

довіри 

 

Якщо є неправильна інформація, це може бути можливим для сторони, яка 

видає (постачальник) скасувати або виправити Декларацію сталого розвитку  

відповідно до умови що одержувач не використав (тобто переслав) неправильний 

Sustainability декларації та скасовує або виправляє відповідну інформацію з  

баланс маси. Постачальник декларації сталого розвитку повинен повідомити  

одержувач, їх відповідний CB та ISCC письмово про намір скасувати  або 

виправте одну чи декілька зазначених Декларацій сталого розвитку. ЦБ в  

одержувач повинен письмово підтвердити постачальнику, його ЦБ та ISCC, що  

запит отримано та задокументовано. Потім постачальник може видати 

виправлені Декларації сталого розвитку. ОС постачальника також повинен 

задокументувати невідповідність процедури аудиту постачальника (надання 

невірних даних одержувачі). Під час наступного запланованого аудиту ЦБ 

одержувача має перевірити, що Декларації сталого розвитку були скасовані або 

виправлені в баланс маси одержувача. У разі зміни постачальника та/або 

одержувача CB для наступного аудиту повинен бути відповідно поінформований 

новий CB щоб переконатися, що конкретні транзакції включені в наступний 

графік аудит. Ця процедура також застосовується до випадків, коли Sustainability  

Оголошення, оброблені в базах даних (таких як Nabisy), мають бути скасовані. 

При звітності про вид сировини використовуються відповідні визначення  

Необхідно застосовувати RED II (наприклад, «лігноцелюлозний матеріал» і 

«нехарчовий целюлозний матеріал»). Див. Системний документ ЄС ISCC 201 

«Основи системи» для списку з відповідними визначеннями. 

 

Скасування та 

Стійкість 

Декларації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосування 

визначення 

 

Своєчасна видача та отримання характеристик стійкості має вирішальне 

значення для документація та перевірка кількісного обліку. З цієї причини,  

постачальник повинен видати Декларації сталого розвитку не пізніше 30 днів  

після дати фізичного відправлення стійкого матеріалу. 

Декларації сталого розвитку можна об’єднати для кількох поставки партій 

матеріалу, тобто оформити одну Декларацію сталого розвитку  для ряду поставок 

стійкого матеріалу. Щоб це зробити, мають бути виконані наступні умови: Весь 

матеріал охоплюється одним  контракту та має ідентичні характеристики 

Своєчасна видача 

 

 

 

Агрегація 

Стійкість 

Декларації 
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стійкості та парникових газів Період для всіх поставок не повинна перевищувати 

одного місяця. Весь термін доставки є має бути зазначено в Декларації сталого  

розвитку. Кожна окрема доставка повинна бути задокументовані квитками на 

вагові ваги або аналогічними документами, що  дозволяють перевірка загальної 

кількості та термінів поставки всієї партії. Місця, звідки матеріал постачається 

до місця, де отриманий матеріал не повинен змінюватися протягом періоду  

доставки. 

Видача більш ніж однієї декларації сталого розвитку для однієї партії матеріал 

не дозволяється. Якщо, наприклад, видано Декларацію сталого розвитку  для 

партії матеріалу в межах бази даних (наприклад, бази даних у державах-членах 

ЄС, таких як Nabisy для Німеччини), без подальшої стійкості 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тільки декларація 

першої партії 

 

Декларації можуть бути оформлені на ту саму партію (наприклад, на шаблоні 

для доказів стійкості, як це передбачено ISCC) або навпаки. 

Не дозволяється видавати Декларацію сталого розвитку або  підтвердження  

стійкості для партії матеріалу, якщо матеріал уже взято  враховувати при 

розрахунку частки відновлюваної енергії в будь-якому члену Держави. 

 

Декларації сталого розвитку повинні містити інформацію, зазначену в цьому  

документ. Однак жодних положень щодо форми чи компонування не 

передбачено Декларації сталого розвитку. Вимоги ЧЕРВОНОГО та інші 

постанови держав-членів ЄС, щоб уникнути надмірного адміністративного  

тягаря тому задоволений. Суб’єкти господарювання можуть розробити шаблон 

для доставки примітка, яка містить усю необхідну інформацію щодо сталого  

розвитку. Як альтернатива, вони можуть прикріпити документ із необхідною 

інформацією щодо сталого розвитку  наявність документів на доставку  

(наприклад, коносамент). Це може бути рішенням для напр. Бразилія, де наявна 

накладна («Nota Fiscal») є офіційною документ, а будь-які зміни мають бути 

внесені за допомогою додатку. ISCC надає шаблони для декларацій сталого  

розвитку, напр. на сировину  і проміжних продуктів, а також для кінцевого  

сталого палива (Доказ Стійкість). Використання шаблонів є добровільним . 

Шаблони є доступний для завантаження на веб-сайті ISCC. 

 

3.3.3 Загальна інформація про декларації сталого 
розвитку 

 
Наведена нижче загальна інформація повинна бути доступна щодо сталого  

розвитку Декларації щодо всіх вхідних екологічно чистих матеріалів, а також на  

Декларації сталого розвитку, видані сертифікованою стороною для всіх стійких 

вихідний матеріал. Конкретні вимоги до інформації для кожного ланцюжка 

поставок елемент включено в розділ 3.4. 

 

 

 

 

 

Частка від 

поновлюваної 

енергії в 

держав-членів 

 

Не передбачено 

макет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст 

Стійкість 

Декларація 

 

Загальна інформація 

> Назва та адреса постачальника 

> Ім'я та адреса одержувача 

> Відповідний номер договору 

> Дата відправлення стійкого матеріалу 

> Адреса пункту відправлення/відвантаження стійкого матеріалу (наприклад,  

блок переробки, сховище, станція завантаження, вхід біометану  пункт) 

(застосовується, якщо адреса відрізняється від адреси постачальника) 

> Адреса отримання/пункту отримання стійкого матеріалу (наприклад, блок 

обробки, сховище, станція завантаження, точка виходу біометану)  

(застосовується, якщо адреса відрізняється від адреси одержувача) 

> Назва системи сертифікації та номер сертифіката постачальника  

> Дата видання Декларації сталого розвитку 

 

 

> Номер учасника групи (у разі групової атестації) 

> Унікальний номер Декларації сталого розвитку  

 

Інформація про продукт: 
> Тип продукту (наприклад, сировина, сира нафта, біодизель, біометан, ХВО та 

ін.); повинна бути відображена група товарів 
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> Сировина (наприклад, ріпак, соняшник, UCO, неочищений гліцерин тощо) 

> Країна походження сировини3: Країна, де ферма або  плантація розташована 

(для біомаси та продуктів, отриманих з біомаси);  країна, де знаходиться точка 

походження, тобто де знаходяться відходи/залишки було утворено (для 

відходів/залишків і продуктів, отриманих з відходи/залишки) 

> Обсяг сертифікації сировини (повинна бути відповідна заява(и) 

прикладний)4: 

 

 Заява «Сировина відповідає вимогам  критерії стійкості згідно зі ст. 29 (3)-

(7) ЧЕРВОНИЙ II” (застосовується до сільськогосподарської та лісово ї 

біомаси в тому числі відходи сільського господарства, аквакультури, 

рибальства та лісове господарство) 

 Додаткова заява: «Сільськогосподарська біомаса була  культивується як 

проміжна культура» (якщо застосовно) 

 Додаткова інформація: «Сільськогосподарська біомаса  додатково виконує  

заходи щодо низького ризику ILUC сировина» (за наявності) 

 Заява «Сировина відповідає визначенню відходів або  залишки відповідно  

до RED II“ (застосовується до відходів і залишки та продукти, отримані з 

відходів та залишків) 

> Кількість поставленого екологічно чистого продукту в метричних тоннах або 

м³ при 15°C або МВт-год (для біогазу/біометану) 5 

> Заява(и) «Відповідає ISCC» та/або «Відповідає EU RED» (якщо  застосовно, 

див. розділ 3.3.4 для отримання додаткової інформації) 

> Для ланцюгів постачання біогазу: Заява, якщо для виробництва біогазу  були 

отримані стимули/субсидії, і якщо так, уточніть тип схеми підтримки6 

 

 

Інформація про викиди ПГ (потрібно застосувати один із наведених нижче 

варіантів). Див. Системний документ ЄС ISCC 205 «Викиди парникових газів» .  

Додаткова інформація. 

1 Заява: «Використання загального значення за замовчуванням», АБО 

2 Заява про те, що використовуються дезагреговані значення за замовчуванням. 

У цьому випадку оператор «Використання дезагрегованого значення за 

замовчуванням для (відповідно елемент формули розрахунку)» має бути 

зроблено на стійкості Декларація. Додаткові специфікації необхідно зробити, 

якщо це необхідно: 

• Технологія процесу, напр. для заводу з виготовлення пальмової олії 

наступне можна зробити таку заяву: «Використання дезагрегованого  

значення за замовчуванням для переробка (процес з уловлюванням метану  

на маслозаводі”). 

• Якщо деталізоване значення за замовчуванням не охоплює всього шляху 

елемента (наприклад, для заводу з переробки соняшникової олії можна 

зробити таку заяву: «Використання дезагрегованого за замовчуванням  

значення (DDV) лише для видобутку нафти”), І/АБО 

3 Заява про фактичне значення в кг CO2eq на суху тонну продукту. Якщо  

застосовна інформація для сировини та проміжної продукції на викиди ПГ 

повинні бути надані в одиницях кг CO2екв/суху тонну  сировини або кг CO2-

екв/суху тонну проміжного продукту відповідно. Для etd (транспорт і розподіл) 

засоби транспорту та відстань транспортування від постачальника до одержувача 

повинна бути включено до Декларації сталого розвитку . 

У разі використання варіантів 2 або 3 відповідні елементи формули розрахунку  

RED II необхідно повідомити окремо: 

 

 

> eec: викиди від видобутку або вирощування сировини (не актуально для 

відходів і залишків) 

> ep: викиди від обробки 

> etd: Викиди від транспорту та розподілу  

Якщо було обчислено один або кілька з наведених нижче елементів, можна 

обчислити лише варіант 3 застосовується. У цьому випадку окрема звітність 

повинна бути включена для кожного відповідного  елемент: 

> el: Викиди від змін запасів вуглецю, викликаних зміною землекористування  

(якщо застосовно, бонус для сильно деградованих земель eB у розмірі 29 г 

CO2/МДж можна взяти до уваги. Ця інформація має бути чітко вказана у 

Декларації сталого розвитку) 

Інформація про ПГ 
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> esca: Зменшення викидів від накопичення вуглецю в ґрунті завдяки 

покращенню управління сільським господарством (бонус -45 г CO2eq/МДж гною 

(-54 кг CO2eq/т свіжої речовини)) можна застосовувати для покращення 

сільськогосподарських і управління гноєм, якщо гній тварин використовується 

як субстрат для виробництво біогазу та біометану. Ця інформація має бути прямо 

вказано в Декларації сталого розвитку) 

 

> eccs: Зниження викидів від уловлювання та геологічного зберігання вуглецю  

> eccr: Зниження викидів від уловлювання та заміни вуглецю  

Важлива примітка: лише фактичні значення (включаючи значення NUTS2 для 

вилучення і вирощування eec) можна виразити в кг CO2eq викидів на суху тонну  

продукт. Для інших параметрів немає значень, а лише твердження 

(«використання загальне значення за замовчуванням» або «використання 

дезагрегованого значення за замовчуванням для відповідного  елемент ланцюга 

поставок») наведені в Декларації сталого розвитку. 

 

 

3.3.4 Претензії ISCC 
 
Відповідно до ISCC можуть бути заявки «Відповідно ISCC» або «Відповідає  

EU RED» застосовується до вихідних поставок. 

Твердження «Відповідає вимогам ISCC» означає, що весь ланцюжок поставок 

вище за течією, в тому числі вирощування або збір сировини сертифікується 

відповідно до ISCC, а матеріал, що використовується в ланцюжку постачання, 

складається повністю і виключно матеріалів ISCC, принаймні на основі 

кількісного обліку. Позов «ISCC Відповідає вимогам» може здійснюватися 

сертифікованими операторами ISCC для вихідних поставок шляхом додавання 

заяви «Відповідає вимогам ISCC» до Декларації сталого розвитку. Заява 

«Відповідає ISCC» може бути зроблена, лише якщо сертифіковано ISCC  

оператор отримав еквівалентну кількість вхідного матеріалу з заява «Відповідає  

ISCC» у Декларації сталого розвитку. Перший збір  Бали можуть зробити цю 

заяву лише для поставок із ферм або плантацій які відповідають вимогам ISCC. 

Збираючи очки можна тільки це зробити заява про матеріал, зібраний з місць 

походження, що відповідає вимогам  Вимоги ISCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає ISCC 

 

Твердження «Відповідає вимогам EU RED» означає, що весь ланцюжок 

поставок вище за течією в тому числі вирощування або збір сировини 

сертифіковано відповідно до добровільна схема, яка визнана в рамках RED. 

Стійкий матеріал має вважатися «сумісним з ЄС RED», якщо він має сертифікат 

ISCC оператор отримує поставки від постачальників, які сертифіковані за будь-

якими визнана схема добровільної сертифікації. 

Для поставок відповідно до ISCC EU сертифіковані оператори можуть 

відмовитися від цього включити будь-яку з наведених вище заяв у Декларації 

сталого розвитку. Поставки стійкого матеріалу без будь-якої такої заяви слід 

вважати «ЄС RED Compliant» за замовчуванням. Для поставок за ISCC PLUS 

вимога «ISCC Відповідає вимогам» необхідно зробити в будь-якому випадку . 

Для отримання додаткової інформації про використання претензії та логотипи 

відповідно до ISCC, див. документ ISCC 208 «Логотипи та  Претензії». 

 

ЄС ЧЕРВОНИЙ 

Поступливий 

 

 

 

 

Застосування 

претензії 

 

 
 
 

 
 

3.3.5 Вимоги до інформації для внутрішніх процесів  
компанії 

 
Для внутрішніх процесів у межах компанії не видається жодних декларацій 

щодо сталого розвитку оперативний підрозділ. Однак для того, щоб сума 

вихідних стійкий матеріал не перевищує обсягу вхідного стійкого  матеріалів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація для 

кількісті 

бухгалтерії 
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суб'єкт господарювання повинен здійснювати періодичну звітність. Це  

забезпечує основу для обліку кількості (наприклад, баланс маси). Це якщо 

економічний оператор зберігає, необхідно вести такі записи стійкий матеріал або 

проводить процеси, що впливають на фізичні та/або  хімічні властивості стійкого  

матеріалу: 

> Опис внутрішніх процесів (добування нафти, переробка, етерифікація,  

зневоднення, змішування, спільна обробка тощо) і ключові дані > Кількість 

сировини, якщо вона не збігається з надходженням  екологічно чистий продукт 

(наприклад, частка цукрового бурякового сиропу, що використовується для 

етанолу виробництво в межах інтегрованого цукрового заводу/заводу етанолу) 

> Кількість побічних продуктів, якщо це необхідно для розрахунку викидів 

парникових газів або інше цілей 

> Кількість відходів або залишків, якщо це необхідно для розрахунку ПГ або 

інше цілей 

> Відповідні врожайність/коефіцієнти перетворення 

> Фактори розподілу 

> технологічні викиди ПГ 

> Дата виробництва, якщо потрібно 

 

 

3.3.6 Самодекларації/самооцінки 

 
Зобов'язання щодо сертифікації відповідно до цього стандарту починається з 

першого пункт збору та пункт збору відповідно. Ферми або плантації та  пункти 

походження відходів і залишкових матеріалів можуть отримати індивідуальну  

сертифікацію або групова сертифікація під центральним офісом на добровільній 

основі. Всі господарства або плантації, які не сертифіковані індивідуально , 

повинні проводити щорічну самооцінку та надавати підписану  

самооцінку/самооцінку першому  пункт збору або центральний офіс. Усі точки 

походження, які не є індивідуальними сертифіковані повинні надати підписану  

власну декларацію до пункту збору або  центральний офіс. 

Самодекларація є важливим документом для забезпечення відстеження стійкий 

матеріал до ферми/плантації або місця походження. Підписавши самодекларації, 

ферма/плантація або точка походження заявляє про відповідність  усі юридичні 

зобов’язання та відповідні вимоги ISCC, підтверджує тип сировина надається як 

стійка та підтверджує, що вони нададуть зовнішній вигляд доступ аудиторів до  

приміщень для перевірки відповідності ISCC вимоги. Перші пункти збору, 

пункти збору та центральні офіси можуть приймати як стійкий лише матеріал із 

ферм/плантацій або місць походження відповідно, якщо вони отримали 

підписану самодекларацію. Жодна інша партія ніж фермі/плану або точці 

походження дозволено підписати самодекларацію. Ферми/плантації та пункти 

походження не повинні надавати підписану власну декларацію жодній стороні 

(наприклад, місцевим агентам або залежним пунктам збору) іншим  ніж 

сертифікований перший пункт збору, центральний офіс або пункт збору. 

 

 

 

 

Обов'язкова 

самодекларація/самооцінк

а 

 

 

 

 

 

 

 

Простежуваність і 

доступ 

 

ISCC надає шаблони самодекларацій/форм самооцінки для ферм  і плантації та 

самодекларації для пунктів походження відповідно. Шаблони доступні кільком а 

мовами для завантаження з ISCC веб-сайт. Самі шаблони або точні 

формулювання з шаблонів необхідно використовувати. 

Є три варіанти застосування самодекларацій: 

1 Самостійна декларація заповнюється та підписується на кожну окрему 

поставку стійкого матеріалу 

2 Самостійна декларація використовується для всіх поставок у рамках договору  

між перший пункт збору та ферма/плантація або  пункт збору та точки 

походження відповідно 

3 Зміст самодекларації передається точно так само  слова в договір між першим 

пунктом збору та фермою/ плантації або точки збору та точки походження 

відповідно 

Згідно з варіантами 2 і 3 самодекларація має термін дії дванадцять місяців,  

починаючи з дати видачі. 

Для пунктів відправлення доступний четвертий варіант: комбінація пункту  

договір між пунктом походження та пунктом збору та  наявність шаблону 

самодекларації на сайті колекції точка. Договір повинен містити недвозначне 

положення (наприклад, «Від підписання, самодекларація, опублікована на веб-

Шаблони 

доступні 

 

 

Варіанти застосування 

Самодекларації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова опція 

для очок 

походження 
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сайті (URL колекції точки веб-сайту) застосовується та є дійсною частиною ціє ї 

угоди для договірних період. Якщо замовник не заперечує протягом дванадцяти 

днів до після закінчення кожного календарного року цієї угоди, самодекларація 

є підтверджено на наступний рік»). На веб-сайті, де знаходиться шаблон  

самодекларація доступна для завантаження подальшої однозначної заяви  

повинні бути включені (наприклад, «Власні декларації щодо поставок (вставити 

матеріал наприклад використана кулінарна олія) на цій сторінці є чинною 

частиною договору між (компанії) та її клієнтів. Самодекларація буде 

представлена клієнта або в рамках договору, або в межах умов. Якщо  

самодекларація є частиною письмового договору, вона вважається такою  

приймається з дати набрання чинності договором. Якщо самодекларація є  

включено в положення та умови, то воно вважається таким  приймається, якщо 

клієнт не подає заперечення до (компанії) протягом 14 днів після того, як їм були 

представлені положення та умови. Якщо  клієнт не заперечує, це буде вважатися 

згодою з умовами та умови. Самодекларації будуть вважатися прийнятими після  

14 днів минуло»). 

 

3.4 Особливі вимоги до елементів ланцюга поставок 
 
У цьому розділі описуються окремі елементи ланцюга поставок та їх 

особливості вимоги, відповідні цьому стандарту. 

 

3.4.1 Ферми або плантації 
Ферми або плантації за цим стандартом є сільськогосподарськими операціями, 

де сільськогосподарські культури вирощуються в екологічно чистих умовах або 

звідки походять сільськогосподарські залишки відбувається стійке вирощування. 

Ферма або плантація визначається як окрема юридична особа  entity7, яка 

контролює дотримання вимог ISCC. (побачити також Додаток II щодо  

ідентифікації ферм/плантацій). 

Ферми або плантації мають три варіанти участі за цим стандартом: 

> Індивідуальна сертифікація 

> У складі групи ферм, організованих під центральним офісом 

> У складі групи господарств, що здійснюють доставку до першого пункту  

збору 

Ферми та плантації, які беруть участь у груповій сертифікації, повинні 

провести самооцінку та підписати самодекларацію або до першого місця збору  

або до центрального офісу, відповідального за групу. Під час аудиту має бути 

доступна копія самооцінки/самодекларації.  Ферми/плантації, які беруть участь 

у груповій сертифікації, не отримують індивідуальне посвідчення, оскільки на 

них поширюватиметься посвідчення першого  пункт збору або центральний офіс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестація 

параметрів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооцінка 

і самодекларація 

 

Біомаса, вироблена на землі, яка відповідає принципу 1 ISCC, як це встановлено  

у системному документі ЄС ISCC 202-1 «Сільськогосподарська біомаса: ISCC 

Принцип 1» та Принципи 2-6 ISCC, як викладено в системі ISCC ЄС 

Документ 202-2 «Сільськогосподарська біомаса: Принципи 2-6 ISCC» 

вважається 

бути стійким. Принцип 1 ISCC визначає право, пов’язане із землею  

вимоги, встановлені відповідно до RED II, і повинні завжди виконуватися. 

Порушення Принципу 1 ISCC є критичними невідповідностями і такими не 

можуть бути 

з урахуванням виправних заходів. Принципи 2-6 ISCC охоплюють соціальні, 

екологічні 

та економічні вимоги. Вони поділяються на «негайні вимоги», 

«короткострокові вимоги», «середньострокові вимоги» та «найкраща 

практика». 

вимоги». 

Ферма або плантація повинні відповідати всім вимогам, викладеним у ISCC 

Принцип 1 і всі безпосередні вимоги Принципів 2-6 ISCC, коли це 

починає постачати стійкий матеріал. Безпосередні вимоги охоплюють 

актуальні 

Норми ЄС (наприклад, правила перехресної відповідності, належна 

сільськогосподарська практика 

вимоги, відповідне соціальне законодавство). У країнах-членах ЄС, які мають 

Дотримання 

пов'язані з землею 

вимог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негайні 

вимоги 
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запроваджено Cross Compliance (CC), фермери, які відповідають критеріям CC 

 

через імплементацію та офіційне визнання CC перевіряються лише с  

дотримання вимог, викладених у Принципі 1 ISCC та критеріях, які є  

не підпадає під дію законодавства ЄС. 

Короткострокові та середньострокові вимоги, визначені в Принципах 2-6 ISCC 

мають бути реалізовані як частина процесу безперервного вдосконалення 

протягом a 

встановлений термін відповідно 3 роки та 5 років. Додатково ферми або  

плантації можуть вибрати для впровадження вимог найкращої практики. 

Найкращий 

можна висвітлити практичні вимоги, які виконує ферма чи плантація  

Декларації та/або сертифікати сталого розвитку. 

Аудит ферми або плантації завжди повинен охоплювати всю земельну площу  

(сільськогосподарська земля, пасовище, ліс, будь-яка інша земля) ферми або 

плантації, включаючи будь-яку землю у власності, оренді чи оренді. Площа 

ферми або плантації відповідність сертифікації ISCC не обмежується сферами, 

де є стійкими матеріал культивується. Вибір окремих ділянок ферми чи 

плантації, які відповідати вимогам ISCC, але не території ферми чи плантації які 

можуть не відповідати вимогам («збір вишні») не допускається під ISCC. 

Ферми або плантації, перевірені на невідповідність вимогам ISCC або які 

відмовляються брати участь в аудиті, повинні бути виключені з ISCC до  

відповідна ферма або плантація самостійно проходить успішний аудит ISCC  

ініціатива. ISCC повинен бути проінформований CB про ферми, які 

перевіряються і визнані такими, що не відповідають вимогам, або які 

відмовляються від аудиту в рамках a зразок (див. також розділ 3.5.5.). 

 

Безперервний 

поліпшений 

процес 

Без збору вишні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невідповідність 

 

 

Господарства та плантації зобов'язані забезпечити повну оцінку та  оцінка всіх 

застосовних вимог ISCC, включаючи відповідну діяльність які передані 

субпідрядникам або постачальникам послуг. Відповідні субпідрядники або 

постачальники послуг, напр. для застосування засобів захисту рослин  продукти, 

повинні бути включені в аудит ферми, якщо це необхідно для оцінки  повна 

відповідність ISCC. Це має бути включено в договірні угоди між фермером і 

відповідними субпідрядниками та постачальниками послуг відповідний. 

Договірні угоди повинні бути доступними під час ISCC аудит. 

Ферми чи плантації не потребують використання системи балансу маси. Однак 

вимоги до ланцюга постачання включають документацію  кількість і походження 

матеріалу, а також документація, що відображає це  врожайність на гектар , 

помножена на розмір поля в гектарах, є вірогідним порівняно з відповідна 

кількість біомаси, що зберігається та доставляється як стійка або нестабільна. Це 

актуально для перевірки правдоподібності в рамках аудит.  

Додаткові вимоги до аудиту для ферм або плантацій 

Ферма або плантація повинна надати такі записи: 

 

Сервіс 

провайдерів і 

субпідрядники 

 

 

 

 

 

Перевірка 

правдоподібності 

 

> Загальна площа ферми/плантації, яка класифікується як пасовища, орні землі 

та інші території (такі як зона компенсації, відведена земля, ліс тощо) включаючи 

всі орендовані та орендовані площі для проведення відповідної паспортизації 

період 

> Заява про номери полів, розміри полів, статус поля, культуру, урожайність  

відповідний період сертифікації (зазвичай це частина звіту про поле/врожай) 

> Список усіх отримувачів стійких культур або рослинних залишків (перший  

пункти збору, складські приміщення, обробні установки тощо) з назвами  та 

адреси 

> Контракти з усіма першими пунктами збору, які були поставлені стійкі 

культури або пожнивні залишки 

> Записи кількості кожної культури або залишків сільськогосподарських 

культур поставляється як стійкий або нестійкий (класифікується за культурою) 

 > Копія підписаної самодекларації/форми самооцінки для відповідний період 

сертифікації (не стосується індивідуально сертифікованих ферми або плантації) 

> Контракти з субпідрядниками (наприклад, збирання врожаю, обприскування)   

Ферми або плантації, які доставляють до першого пункту збору, повинні 

отримати документ з першого пункту збору з наступною інформацією для 

кожного доставка стійкого матеріалу: 
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> Назва та адреса першого пункту збору, а також якщо є матеріал доставлено  

до складських приміщень, пов’язаних з першою точкою збору  назви та адреси 

складських приміщень  

> Назва та адреса ферми або плантації 

> Унікальний номер партії 

> Тип (типи) сільськогосподарських рослин або рослинних залишків 

> Вага доставленого врожаю (врожаїв) або пожнивних решток (-ів) у дюймах 

метричних тонн 

> Дата отримання стійкого врожаю (врожаїв) або сільськогосподарських 

рослинних залишків (врожаїв) 

> Інформація про викиди ПГ (див. нижче) 

 

Додаткові вимоги до декларацій сталого розвитку, виданих Ферми або 

плантації 

 

Ферми або плантації, які сертифіковані індивідуально або як частина 

центрального офісу повинні оформляти декларації екологічності для вихідної 

сировини (стійкі культури або залишки сільськогосподарських культур). Крім  

загінформацію, викладену в розділі 3.3.2, має бути така інформація включено: 

> Номер члена групи (у разі сертифікації в центральному офісі) 

> Інформація про викиди ПГ (повинен бути один із наведених нижче варіантів  

застосовується) 

1 Заява: «Використання загального значення за замовчуванням», АБО 

2 Заява «Використання дезагрегованого значення за замовчуванням для 

вирощування (eec)», якщо вимоги RED II виконуються (тобто значення за 

замовчуванням для урожай існує), АБО 

3 Заява про фактичне значення в кг CO2eq на тонну біомаси. Значення NUTS2 

також потрібно передавати як число в кг CO2eq/суху тонну біомаси8 

 

Для двох зазначених нижче елементів потрібні індивідуальні розрахунки. 

Якщо це можливо, відповідні значення також потрібно переслати  окремо в 

Декларації сталого розвитку: 

> el: Викиди від змін запасів вуглецю, викликаних землекористуванням  

змінити (і окрему інформацію, якщо бонус за серйозні можна застосувати 

деградовані землі eB (29 гCO2екв/МДж)) 

> esca: Зниження викидів від накопичення вуглецю  в ґрунті через покращене 

управління сільським господарством (і окрема інформація, якщо  бонус за 

тваринний гній, який використовується як субстрат (45 г CO2екв/МДж гній (-54 

кг CO2eq/т свіжої речовини)) можна вносити) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видача 

Стійкість 

Декларації 

 

3.4.2 Центральний офіс для ферм/плантацій 
 
Центральний офіс є представницьким органом принаймні однієї групи  

однорідні господарства або плантації, які атестуються як самостійна група  

сільгоспвиробників. Група ферм або плантацій розглядається як однорідні, якщо 

вони, наприклад, розташовані географічно поблизу, і подібні за своїми 

розмірами, вирощуваними культурами та виробничими процесами. Центральний  

офіс не отримує права власності на стійкі матеріали. Центральний  офіс 

відповідає за управління групою, тобто реалізацію внутрішньої системи 

управління, відповідність індивідуальної групи членів з вимогами ISCC, а також 

для проведення внутрішніх аудитів члени групи. Сертифікат видається для 

центрального офісу на підставі успішний аудит. 

 Вибірка всіх учасників групи підлягає аудиту. Хоча б одна ферма або  

плантація повинна бути перевірена в рамках сертифікації центрального офісу. 

Має бути список усіх ферм/плантацій, які беруть участь у груповій сертифікації  

доступні під час аудиту та повинні бути подані до ISCC разом із аудиторські 

документи. Цей список повинен містити принаймні назву та адресу або  

місцезнаходження окремих учасників групи, а також дата першого підписання 

самодекларації. Центральний офіс відповідає за розрахунок викидів парникових 

газів групи. Кожна група член несе відповідальність за видачу Декларацій 

сталого розвитку для своїх відповідні поставки стійкої сировини. Копія кожного  

звіту про стійкість 

 

 

 

Група 

атестації 

 

 

 

 

 

 

 

Члени групи 
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Декларацію необхідно надати до центрального офісу. Центральний офіс 

повинен вести кількісну систему обліку на основі вихідних 

Декларації сталого розвитку. Щоб отримати додаткову інформацію про 

групову сертифікацію, дивіться розділ 3.5 

 

Додаткові вимоги до аудиту для центральних офісів 

 

Для цілей відстеження центральний офіс повинен надати наступне записи: 

> Список усіх ферм або плантацій, які входять до групи (включаючи  принаймні 

імена, адреси та унікальний номер для кожної групи член) 

> Контракти/угоди з усіма членами групи 

> Самодекларації/самооцінки членів групи. На побаченні аудиту має бути 

принаймні одна самодекларація 

> Документація внутрішніх аудитів 

> Копії всіх декларацій сталого розвитку, виданих членами групи для доставки 

стійкого матеріалу 

> Бухгалтерський облік вихідних кількостей на основі стійкості Заяви, 

отримані від учасників групи  

 

Додаткові вимоги до декларацій сталого розвитку для 

Центрального Офісу 

 

Декларації сталого розвитку видаються кожною фермою або плантацією, яка є  

член групи. Загальні вимоги (розділ 3.3.3) і застосовуються додаткові вимоги до  

ферм або плантацій. 

 

3.4.3 Перша точка збору 

 
Першими пунктами збору є економічні оператори, які купують і отримують  

стійкі культури або залишки сільськогосподарських культур безпосередньо з 

ферм або плантації. Потім вони розповсюджують, торгують або переробляють 

цю біомасу. Спочатку пункти збору мають договірні відносини з 

господарствами-постачальниками або плантації для доставки врожаю або 

сільськогосподарських рослинних залишків і повинні отримати підписану  

самодекларацію/самооцінку від кожної ферми або плантації перед першою 

поставкою сталої біомаси. Вони мають проводити внутрішні аудити на фермах-

постачальниках або плантаціях. Важливий характеристикою першої точки збору 

є завдання визначення і документування вхідної біомаси відповідно до її  

походження, якості, кількості та викиди парникових газів для вирощування. Для 

отримання додаткової інформації про групу  вимоги до сертифікації див. розділ 

3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Прямий пошук 

з ферм або 

плантації 

 

Перші пункти збору перевіряються на відповідність вимогам система 

управління, відстежуваність, ланцюг постачання та парникові гази  викиди. 

Вибірка всіх господарств або плантацій, які підписали самодекларацію, підлягає  

аудиту в рамках сертифікації першого  пункт збору. Принаймні одна ферма або 

плантація повинна бути перевірена в межах сертифікації першого пункту збору. 

Свідоцтво видається першому пункт збору на основі успішного аудиту. 

Перший пункт збору відповідає за забезпечення відстеження стійкий матеріал 

повертається до свого походження та дотримується балансу маси вимоги ISCC. 

Для кожного місця необхідно зберігати баланс маси де зберігається стійкий 

матеріал від імені першого пункту збору. Це повинні бути укладені контракти 

між першими пунктами збору та фермами/плантаціями  враховано в рамках 

аудиту для перевірки суми стійка біомаса, що забезпечується 

фермами/плантаціями (перевірка правдоподібності). 

Перша точка збору також відповідає за правильне визначення  викиди 

парникових газів для вирощування вхідної біомаси і є  відповідає за перевірку  

того, чи конкретні варіанти виділяють парникові гази викиди (наприклад, 

дезагреговане значення за замовчуванням для вирощування або NUTS2  

значення) можна застосувати. 

Відповідальністю за надання є перший пункт збору або пункт збору  докази для 

ЦБ про те, які стійкі матеріали отримано (або буде отримано). з ферм або з місць 

походження. Докази щодо типу стійкого  матеріал може включати власні 

Аудит 

вимог 

 

 

 

 

 

 

Простежуваність і 

баланс маси 

 

 

 

 

 

Викиди ПГ 

 

 

 

Докази 

стійких 

матеріалів 
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декларації, документацію про доставку або контракти з постачальниками. 

Відповідні матеріали будуть опубліковані на ISCC сертифікат. 

 

 

Перший пункт збору може використовувати засоби збору (наприклад, місця, 

які використовуються під час періоди збирання врожаю, обладнані пересувними 

вагами) або зовнішнє зберігання засоби. Якщо зовнішні сховища повністю 

зберігають стійку біомасу від імені першого пункту збору вони вважаються 

залежними склади, тобто вони не купують індивідуально біомасу у ферм або  

плантації та продавати їх клієнтам від свого імені. Такий залежний сховища 

можуть бути охоплені сертифікатом першого збору. 

Вибірка цих залежних складських приміщень підлягає перевірці в обсяг 

сертифікації першого пункту збору (докладніше див. у розділі 3.5 відомості про 

розрахунок обсягу вибірки). Список усіх залежних складські приміщення 

повинні бути доступні під час аудиту та повинні бути представлені ISCC разом з 

документами аудиту. Цей список має включати принаймні назва та адреса 

складських приміщень. 

Перший пункт збору може скористатися послугами так званих місцевих 
агентів або країни дилера, який сприяє укладанню контрактів на 
постачання сталої біомаси між фермами чи плантаціями та першими 
пунктами збору. У всіх випадках перший пункт збору повинен відповідати 

всім відповідним вимогам  відповідно до цього стандарту, якщо місцеві агенти 

або дилери в країні діють від свого імені (тобто через купівля біомаси з 

ферм/плантацій, проведення самодекларацій та  продаючи біомасу від свого 

імені) ці місцеві агенти або дилери в країні виступають як перші пункти збору та 

мають пройти індивідуальну сертифікацію. 

 

Складські приміщення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцеві агенти або 

країна угоди 

 

Вся біомаса, отримана безпосередньо з ферм або плантацій, охоплюється  

перша точка збору – це вся біомаса, отримана безпосередньо з ферм  або плантації 

(за власною декларацією або з індивідуально сертифікованих ферм або  

плантації). Якщо перший пункт збору також купує стійкий матеріал у  

сертифіковані постачальники, крім ферм або плантацій (наприклад, інші 

сертифіковані першими пункти збору, трейдери тощо), є додаткове посвідчення 

як трейдера вимагається. 

Перші пункти збору можуть приймати посіви або сільськогосподарські 

залишки від урожай поточного або попереднього року як стійкий до трьох  

місяців до початку дії сертифіката. Підписані власні декларації від ферм або 

плантацій, які доставляють, повинні бути на місці дата отримання цієї біомаси, і 

перша точка збору має виконати всі вимоги до ланцюга постачання. Усі 

поставки, які є першою точкою збору  отримує від господарств або плантацій, які 

підписали самодекларацію, повинні обліковувати в кількісному обліку як стійкі. 

Перший пункт збору може лише відправляти та продавати біомасу як наявну  

стійкий після початку дії сертифіката. 

Для перших пунктів збору рослинних залишків сільськогосподарських культур  

вимога для наглядового аудиту застосовується через шість місяців після першої 

(первинної) сертифікації (додаткову інформацію див. у розділі 3.4.10) 

 

Специфічний обсяг 

операції 

 

 

 

 

 

Прийняття 

матеріалу до 

атестації 

 

 

 

 

 

 

Обов'язкове 

спостереження 

аудиту 

 

 

Додаткові вимоги до аудиту для перших пунктів збору 
На додаток до документації та інформації, необхідних згідно з 3.3.1 першим  

пункт збору повинен документувати наступне: 

> Список усіх ферм або плантацій, що постачають зернові або 

сільськогосподарські культури залишки, включаючи, принаймні, повні імена та 

адреси ферми або плантації 

> Самодекларації/самооцінки ферм або плантацій, що постачають  

сільськогосподарських культур або пожнивних залишків для відповідної 

сертифікації період. На дату аудиту має бути принаймні одна 

самодекларація/самооцінка 

> Номери сертифікатів, назва схеми сертифікації та номер  члена групи у разі 

поставок від індивідуальних або групово-сертифіковані ферми або плантації 

> Список усіх сховищ, що діють від імені першого пункту збору  з іменами та 

адресами 
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> Облік кількості. Якщо використовуються залежні складські приміщення, для 

кожного сховища необхідно вести індивідуальний облік кількості  

 

Додаткові вимоги до декларацій сталого розвитку  

Точки збору 

 
Декларації сталого розвитку для вихідних екологічних матеріалів повинні 

містити інформацію, як зазначено в розділі 3.3.3. 

За кожну доставку стійкого матеріалу з ферми чи плантації, яка має  надано  

самодекларування, протоколи стійка біомаса повинна бути доповнена такою 

інформацією: 

> Назва та адреса ферми або плантації 

> Назва та адреса першого пункту збору або відповідного складу  який постачає  

стійку біомасу 

> Унікальний номер партії 

> Кількість і тип кожної культури або сільськогосподарських залишків 

> Відповідний номер договору 

> Засоби пересування і відстань транспортування 

> Заява щодо регіону NUTS2, де була біомаса культивований (якщо є) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація 

передачі 

Перший пункт збору повинен надати документ на ферму або плантацію  

постачання сталої біомаси, що містить таку інформацію: 

> Назва та адреса першого пункту збору та, якщо матеріал є  доставлено до  

сховища, пов’язаного з першою точкою збору  назва та адреса сховища 

> Назва та адреса ферми/плантації 

> Унікальний номер партії 

> Тип (типи) сільськогосподарських рослин або рослинних залишків 

> Вага доставленого врожаю (врожаїв) або залишків сільськогосподарських 

культур у метричних тоннах 

> Дата отримання стійкого врожаю (врожаїв) або сільськогосподарських 

рослинних залишків (врожаїв) 

> Інформація про викиди ПГ для викидів від видобування та вирощування (eec) 

1 Заява: «Використання загального значення за замовчуванням», АБО 

2 Заява «Використання дезагрегованого значення за замовчуванням для 

вирощування (eec)», якщо вимоги RED II виконуються (тобто якщо значення за 

замовчуванням  бо урожай є 

 

 

 

3 Повідомлення про фактичне значення в кг CO2eq/суху тонну біомаси.  

Значення NUTS 2 також потрібно передавати як число в кг CO2eq/суху тонну  

біомаси 9 

Для двох зазначених нижче елементів потрібен індивідуальний розрахунок. 

Якщо відповідні значення також потрібно пересилати окремо на Декларація 

сталого розвитку: 

> el: Викиди від змін запасів вуглецю, викликаних землекористуванням  

змінити (і окрему інформацію, якщо бонус за серйозні деградована земля eB (29 

г CO2екв/МДж) можна застосувати) 

> esca: Зниження викидів від накопичення вуглецю в ґрунті через покращене 

управління сільським господарством (і окрема інформація, якщо  бонус за 

тваринний гній, який використовується як субстрат (-45 г CO2eq/МДж гній (-54 

кг CO2eq/т свіжої речовини)) можна вносити) 

 

3.4.4 Місце походження відходів і залишків 

 
Точками походження відходів або залишків обробки є операції, де  відходи або 

залишки виникають або утворюються. 

Пункти відправлення мають три варіанти участі за цим стандартом: 

> Індивідуальна сертифікація 

> У складі групи, організованої під центральним офісом  

> Як постачальник до пункту збору  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення 

 

Пункти відправлення, які постачають екологічно чистий матеріал відповідно  

до ISCC, зобов’язані дозволити оцінку та оцінку всіх застосовних вимог ISCC до  

Оцінка 

відходи/залишки 
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переконатися, що утворений матеріал відповідає застосовним визначенням 

відходів або залишки. Однією з вимог до пунктів відправлення є  

продемонструвати, що будь-які відходи або залишки матеріалу, які виникають у 

їхніх приміщеннях, є створено не навмисно. 

Пункти походження охоплюються сертифікатом пункту збору або центру  офіс 

повинен підписати самодекларацію або до пункту збору, або до центру  офіс 

відповідно (див. також розділ 3.3.6). Копію самодекларації має  бути доступним  

під час аудиту. Підписавши самодекларацію, пункт відправлення заявляє про 

відповідність вимогам ISCC і дозволяє доступ на місці для перевірки аудиторами 

відповідності вимогам ISCC, якщо потрібно. 

Якщо відстежуваність відходів і залишків від точки походження до місця збору  

забезпечується існуючими системами, якими керують державні органи  

(делегований або іншим чином уповноважений), напр. на місцевому, 

регіональному чи національному рівні, ISCC може визнати еквівалентність таких 

систем за допомогою видачі самодекларація. Необхідно оцінити еквівалентність 

таких систем схвалений ISCC. Залежно від типу та розміру точки походження  

можуть бути застосовані принципи групового аудиту (аудит за вибіркою). Однак 

індивідуальна сертифікація таких пунктів походження можлива на добровільній 

основі. Актуальний список прийнятих систем доступний на  Веб-сайт ISCC. 

 

 

 

 

 

Самодекларації 

 

 

 

 

 

Еквівалент 

системи 

 

Будь-який аудит точки походження включає оцінку матеріалів визначити, чи 

відповідають вони визначенню відходів і залишків. Для очок походження 

визначення викидів парникових газів не потрібно, тобто нуль  Викиди 

парникових газів припускаються в точці походження. 

У випадку залишків, отриманих або утворених безпосередньо в сільському 

господарстві (наприклад, солома, лушпиння або раковини), аквакультура, 

рибальство та лісове господарство, точка походження є фермою, плантацією або 

лісогосподарською одиницею. У разі залишків від аквакультури, рибальства та 

лісового господарства точка походження еквівалентна фермі або плантації для 

сільського господарства (див. також розділ 3.4.1). Для тих точок походження,  

зразок повинен бути перевірений в рамках пункту збору або центру  сертифікація 

офісу незалежно від кількості утворених відходів/залишків. 

Для індивідуально сертифікованих пунктів походження вимога до нагляду  

аудит через шість місяців після першої (первинної) сертифікації (див. розділ 

3.4.10 для подальшої інформації). 

Для відходів і залишків обробки можна визначити різні налаштування.  

Зокрема, їх можна розрізнити за типом точки походження, налаштування 

колекції матеріалу та ризик неправдивого декларування безвідходний матеріал 

як відходи. 

ISCC враховує різні рівні ризику для забезпечення цілісності ISCC, претензій, 

поданих відповідно до ISCC, і щоб уникнути непотрібних перешкод або  

адміністративний тягар, пов'язаний із сертифікацією відходів і залишків. Між 

таким чином ISCC сприяє диверсифікації сталої сировини відповідно до різних 

категорій пунктів походження відходів і переробки залишки. Ці категор ії 

розглядаються окремо по відношенню до  процес сертифікації та вимоги до  

аудиту. 

Нижче наведено різні категорії точок походження, їх відношення до  точки 

збору, їхній ризик та особливі вимоги до  процес сертифікації та аудиту  

визначено: 

 

Нуль ПГ 

викиди 

передбачається 

 

Сільськогосподарський і 

відходів лісового  

господарства 

 

 

 

 

 

Обов'язкове 

спостереження 

аудиту 

Відходи і 

обробки 

залишки 

 

Категорії 

пунктів походження 

 

Бізнес і компанії 
Бізнес і компанії є найпоширенішою категорією пунктів походження. 

Сюди входять, наприклад, ресторани або промислові операції з використанням  

незайманого олії для приготування їжі, операції з переробки біомаси або 

рослинних олій та інше комерційні переробники, що утворюють відходи або 

залишки. 

Якщо кілька пунктів відправлення організовано за системою франшизи 

(наприклад, ресторани швидкого харчування) можливі два різні налаштування 

щодо власної декларації, яка має бути видана та підписана. Якщо точкою 

відправлення керує юридично незалежний власник (франчайзі), кожна окрема 

особа (точка походження) повинен підписати самодекларацію. У разі 

експлуатації кількох пунктів відправлення локально співробітниками на місці, 

але повністю належать і управляються місцевим або  регіональна особа 

 

Ресторани або 

промислові 

операції 

 

 

Франшиза 

система 
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(франчайзер) і не діє самостійно, самодекларація може бути підписаний 

компетентним місцевим або регіональним керівником, відповідальним за точки 

походження. У цьому випадку можна оформити та підписати одну  

самодекларацію для всіх пунктів походження, якими володіє та керує 

франчайзер. Це повинно бути переконався, що до самодекларації додається 

список, у якому всі чітко ідентифіковані окремі точки походження (включаючи 

їх конкретні адреси). 

 

Підприємства та компанії, які виробляють менше 10 метричних тонн 

конкретного відходів або залишків на місяць (або менше 120 метричних тонн на 

рік на основі ковзне середнє) вважаються такими, що мають низький ризик 

шахрайства через маргінальне значення кількість утвореного матеріалу. Тому в 

цьому зазвичай немає необхідності проводити аудит на місці, якщо немає 

вказівок або доказів невідповідності вимогам ISCC. Підприємства та компанії, 

що генерують більше 10 метричних тонн відходів або залишкового матеріалу на 

місяць (або більше ніж 120 метричних тонн на рік) вважаються такими, що мають 

вищий ризик шахрайства завдяки більшій кількості утвореного матеріалу. Тому 

це обов'язково перевіряти такі точки походження на основі вибірки, якщо вони 

не обирають окрему особу  атестація. Пункти походження, які не сертифіковані 

індивідуально та виробляють суми, що перевищують відповідний поріг, є 

основою для вибірки розрахунок під час паспортизації пункту збору або 

центрального офісу (див розділ 3.5 для детальної інформації про обчислення 

розміру вибірки). Відбір проб може застосовуються лише в тому випадку, якщо 

на договірній основі діє пункт відправлення уникає стимулів для неправдивих 

тверджень щодо природи сировини, і якщо ризик шахрайської поведінки 

низький. Пункти відправлення, для яких вибірка не може бути застосована, її 

необхідно перевіряти індивідуально на місці. ЦБ є  зобов'язаний перевірити 

відповідність вимогам ISCC, особливо якщо вони є  ознака або доказ 

невідповідності пунктів походження, які не є такими завіряється індивідуально . 

Це правило застосовується незалежно від розміру точки походження або 

отримані суми. 

 

Зразок аудиту 

точки походження 

 

Громадські (муніципальні) місця збору/звалища 
Такими сайтами зазвичай керують місцеві (урядові) органи влади  надавати 

послуги (наприклад, приватним домогосподарствам) з видалення відходів або 

залишків у своїх приміщеннях. Ризик шахрайства порівняно низький через такі 

сайти знаходяться в веденні місцевих (державних) органів влади та зобов’язані 

їх виконувати з місцевими та національними законами про відходи. Такі сайти 

можна вважати прийнятними роль точки походження. Тому вони повинні 

заповнити та підписати власну декларацію до сертифікованого пункту збору або 

центрального офісу. З огляду на те, що  такі сайти можуть накопичувати велику  

кількість матеріалу, вони підлягають аудиту на місці на основі вибірки 

відповідно до принципів, визначених у пункті «Підприємства та компанії». 

Громадські місця збору повинні мати можливість продемонструвати CB ти  

матеріал і правдоподібність отриманих обсягів. 

 

 

 

Дотримання 

місцевий і 

національні закони 

 

 

 

 

 

 

Правдоподібність 

суми 

 

Громадські контейнери 
Деякі країни-члени ЄС запровадили системи для полегшення збір  

відпрацьованої рослинної олії (ВКО) за допомогою громадської тари, в якій  

приватні домогосподарства можуть відмовитися від УКО. Зазвичай це робиться 

за допомогою малого контейнери або пляшки, які вставляються в громадський 

контейнер. Потім контейнер збирається або спорожняється суб’єктом 

господарювання, який би вважається пунктом збору відповідно до ISCC. Щоб 

забезпечити правдоподібність сум, зібраних із таких контейнерів, і для 

зменшення ризику шахрайства, пункт збору повинен відповідати певним 

вимогам. Збірний пункт плату за збирання контейнера відповідає за реалізацію  

відповідний рівень моніторингу та ідентифікації вхідного матеріалу. Пункт 

збору має вказати працівників, відповідальних за внутрішню якість контроль та 

перевірка матеріалу (наприклад, водії вантажівок та/або співробітники  

поводження з матеріалом). Індикатори для внутрішнього моніторингу UCO 

можуть включати (але не обмежуючись ними), наприклад: колір, запах, 

консистенція або в’язкість. Пункт збору повинен мати достатню документацію, 

УКО від 

домашніх господарств 
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щоб гарантувати, що ЦБ може оцінити та перевірити правдоподібність зібраних 

сум. Необхідна інформація включає: 

> Дозвіл або ліцензія на збір, видана компетентним органом  

> Загальна кількість контейнерів, включаючи розмір (об’єм) контейнерів 

> Інформація про те, де розташований кожен контейнер і відповідний  

дозвіл/ліцензія від влади 

> Інформація про мікрорайон або мікрорайон с  контейнер, включаючи 

щільність населення області 

 

> Дати, коли конкретні контейнери були спорожнені/зібрані та  інформація про 

те, як часто контейнери спорожняються/збираються (наприклад, на основі під 

розписки водіїв вантажівок) 

> Звіти ваг або звіти про збір вхідного матеріалу  

> Інформація про середню кількість зборів за день 

> Звіти про обсяги та поводження з ТПВ та відходами вода (наприклад, від 

очищення UCO) 

Контейнери загального користування повинні перевірятися на місці на основі 

вибірки, незалежно від кількість матеріалу, зібраного з кожного контейнера. 

Розмір вибірки повинен ґрунтуватися на загальній кількості різних місць (адрес), 

де є громадські розташовані контейнери. Кілька громадських контейнерів, 

розташованих поруч за тим самим місцем (адресою) підлягає перевірці як одна 

проба. 

Пункт збору відповідає за встановлення відповідних заходів запобігати 

забрудненню навколишнього середовища (наприклад, через розлив або витік) і  

налаштувати процес поводження із забрудненнями. Кожен контейнер повинен  

показати інструкції, які принаймні вказують на тип матеріалу, який потрібно  

вставити у контейнер і як діяти у разі розливу чи витоку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразкові аудити 

 

 

 

 

 

Запобігати 

забруднення 

 

Приватні домогосподарства 
Кількість відходів або залишків матеріалу (наприклад, UCO), утворених 

окремою особою приватні домогосподарства маргінальні. Крім того, зазвичай це 

роблять приватні домогосподарства не продавати відходи або залишки до пункту  

збору. Таким чином, вони не мають економічного  користі від доставки відходів 

або залишків до пункту збору, і немає ризик шахрайства. Було б непропорційно 

вимагати підписаних документів або перевірки приватних домогосподарств на 

місці. Тому приватним господарствам не потрібно  подати самодекларації до  

пункту збору, і вони не підлягають виїзній перевірка. Однак сертифікований 

пункт збору приймає або збирає відходи та залишки, що утворюються в 

приватних домогосподарствах, повинні мати можливість продемонструвати CB 

тип матеріалу та правдоподібність сум  зібрані або отримані (наприклад, шляхом  

показу маршрутів збору, частоти збір та історичні дані зібраних сум). 

 

3.4.5 Центральний офіс місць походження відходів і 
залишків 

Центральний апарат є представницьким органом принаймні однієї групи 

пунктів походження. Точки походження в межах однієї групи мають бути 

однорідними, напр. з точки зору  кількість і типи утворених відходів/залишк ів . 

Групова атестація балів походження застосовується напр. для переробних 

заводів, якими керує одна компанія, і де кожна точка походження регулярно 

утворює відходи та залишки вище поріг 10 метричних тонн на місяць. 

Пункти походження, сертифіковані під керівництвом центрального офісу, 

можуть продавати свою продукцію напряму  третім особам. 

 

Ніяких самодекларацій 

вимагається 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник групи 

 

За управління групою відповідає центральний офіс. Центральний офіс 

проходить аудит щодо його системи управління, відстеження та ланцюга  

зберігання та викиди ПГ. Вибірка всіх пунктів походження, які є  члени групи 

можуть підлягати аудиту (докладніше див. у розділі 3.5 інформація). 

Для центрального офісу пунктів походження вимога до контрольного аудиту  

через шість місяців після першої (первинної) сертифікації (див. розділ 3.4.10 для  

додаткова інформація). 

 

3.4.6 Пункт збору відходів і залишків 
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спостереження 

аудиту 
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Пункти збору відходів та залишків є суб’єктами господарювання, які збирають  

або отримати відходи та залишки матеріалу (наприклад, використану кулінарну  

олію, неочищений гліцерин, таловий пек) безпосередньо з місць походження 

відходів і залишків генеруються. Для залишків сільськогосподарських культур , 

які утворюються на фермах/плантаціях перша точка збору вважається точкою 

збору (див. вище), або еквівалент для відходів аквакультури, рибальства та 

лісового господарства.  

Пункти збору продають, розподіляють або переробляють зібрані відходи  

залишки. Відповідальність за правильність декларування несуть збирачі балів  

документація про види та кількість зібраних відходів/залишків матеріалів. 

Зважаючи на їх роль і обов'язки, збір балів є першим  елементів у ланцюгах 

постачання відходів/залишків, які потребують окремої особи атестація. 

Набираючі бали отримують сертифікат про успішний аудит. Вони будуть 

перевірені щодо системи управління, відстеження, ланцюжка  зберігання та 

вимог до парникових газів. Збірний пункт є  несе відповідальність за 

забезпечення відстеження стійкого матеріалу до його походження і відповідати 

вимогам балансу мас згідно з ISCC. Маса для кожного місця, де зберігається 

стійкий матеріал, необхідно дотримуватися балансу  від імені пункту збору. 

 

 

Декларація і 

документація 

матеріалів 

 

 

 

 

Обов'язки 

 

Обсяг пунктів збору охоплює всі зібрані відходи та залишки отримані 

безпосередньо з пунктів відправлення (з власною декларацією або з  

індивідуально сертифіковані точки походження). Якщо пункт збору також 

отримує екологічний матеріал від сертифікованих постачальників, крім місць 

походження (наприклад, інші сертифіковані пункти збору), додаткова 

сертифікація як трейдер вимагається. 

Пункти збору відходів і залишків як стійкі (не індивідуально сертифіковані) 

пункти походження повинні отримати підписану власну декларацію  цих точок 

походження. Лише після підписання самодекларації місце походження чи можна 

вважати зібраний матеріал стійким (див у розділі 3.3.6 для різних варіантів 

реалізації самодекларацій). Матеріал яка була зібрана з пунктів походження, які 

не сертифіковані індивідуально та не підписали самодекларацію, повинні 

розглядатися як нежиттєздатні. Самодекларація повинна бути видана 

сертифікованому збирачеві пункт і має бути доступним під час аудиту. 

 

Специфічний обсяг 

операції 

 

 

 

 

Самодекларації 

повинно бути доступний 

 

 

Вибірка (не індивідуально сертифікованих) точок походження, що генерують у 

середньому більше 10 метричних тонн на місяць конкретних відходів або 

залишків (або більше ніж 120 метричних тонн на рік) повинні бути перевірені в 

рамках аудиту пункту збору. Пункти відправлення, сертифіковані окремо або як 

частина групи під центральним офісом не потрапляють у вибірку. Див. розділ 3.5  

для отримання інформації про те, як обчислюється та визначається розмір 

вибірки. 

Збір балів повинен підтримувати актуальний список усіх постачальників 

стійкого матеріал. Це включає пункти походження, що постачають відходи та 

залишки з самодекларація, а також індивідуально сертифіковані постачальники. 

Перед аудитом пункт збору повинен надати список усіх пунктів відправлення  

що підписали самодекларацію та орієнтовну кількість матеріалу  кожна точка 

походження може постачати до пункту збору. Виходячи з цього списку,  

аудитор10 повинен перевірити поставлені обсяги та наявність зразка  пункти 

відправлення в списку. Аудитор повинен перевірити наявність принаймні  

квадратний корінь із усіх пунктів походження, які підписали самодекларацію  

протягом 12 місяців до аудиту (округлено до наступного повного числа). 

 

Аудит вибірки 

точок 

походження 

 

 

 

 

Список постачальників 

 

 

Перевірка 

існування 

точки походження 

 

Приклад: 500 пунктів відправлення підписали самодекларацію: √500 = 22,36.  

Це означає, що аудитор повинен перевірити наявність 23 точок походження. Це  

перевірку можна зробити дистанційно, напр. через Інтернет-дослідження, з 

телефонним дзвінком або іншим підтвердженим доказом. Якщо існування a  

точку походження не можна перевірити віддалено, перевірка на місці є 

обов’язковою до того, як точці походження буде дозволено постачати ланцюги 

поставок ISCC. 

Суб’єкти господарювання, які лише збирають відходи та залишки від імені 

точки збору вважаються залежними точками збору і не потребують  підлягає  

атестації індивідуально. Однак їх необхідно перевіряти на вибірці основі в 

 

 

 

 

 

 

 

Утриманець 

збір балів 
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рамках аудиту пункту збору. Те саме стосується Зовнішні сховища 

використовували пункт збору. Зразок тих сховищ об'єкти повинні бути 

перевірені в рамках сертифікації збору  точка. (див. розділ 3.5) Пункт збору 

повинен вести список усіх утриманців точки збору та/або зовнішні сховища. Це 

відповідальність пункту збору, щоб забезпечити можливість органу сертифікації 

та ISCC оцінювати та оцінювати відповідність відповідним вимогам у 

відповідних постачальники послуг. Це може напр. бути включені до відповідного  

договору угоди між пунктом збору та постачальником послуг. 

Усі поставки, які пункт збору отримує від пунктів відправлення, які мають  

підписали самодекларацію, повинні бути записані в кількісному обліку як бути 

стійким. Пункти збору можуть збирати відходи та залишки точки походження як 

стійкі до трьох місяців до початку  термін дії сертифіката. Підписані 

самодекларації з місць відправлення повинні бути на місці на дату отримання 

матеріалу та збирання точка повинна відповідати всім вимогам ланцюга 

постачання. Збірний пункт може лише відправляти та продавати біомасу як 

екологічно чисту початок дії сертифіката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняття 

матеріал до 

атестація 

 

Для збору балів вимога до контрольного аудиту через шість місяців  

застосовується перша (початкова) сертифікація. Якщо пункт збору має справу з 

обома відходів/залишків і первинних матеріалів необхідний додатковий 

наглядовий аудит проводиться через три місяці після початкової сертифікації 

(див. главу 3.4.10 для додаткова інформація). 

 

Зведені вимоги до аудиту для збору балів 

> Список усіх пунктів походження, що постачають відходи/залишки, включно 

з принаймні повні імена та адреси та орієнтовні суми  відходи/залишки, що 

постачаються кожною точкою походження 

> Власні декларації, підписані пунктами походження, які постачають 

відходи/залишки 

> Номери сертифікатів, назва схеми сертифікації та номер учасника групи при 

поставках індивідуально або групово сертифіковані пункти походження та інші 

сертифіковані постачальники 

 

Обов'язковий 

спостереження 

аудити 

 

> Список усіх зовнішніх сховищ і залежних пунктів збору використовується 

пунктом збору з назвами та адресами 

> Облік кількості. Якщо використовуються зовнішні сховища, індивідуальні  

кількісний облік необхідний для кожного сховища 

 

Вимоги до декларацій сталого розвитку балів збору 

Вимоги до інформації, викладені в розділі 3.3.3, застосовуються до сталого  

розвитку декларації, видані збором балів. 

 
 

 
3.4.7 Трейдери та складські приміщення 
 
Трейдери та складські об’єкти – це економічні оператори, які торгують (тобто  

купують і продавати) або зберігати стійкі матеріали (тобто сировину, проміжні 

продукти або кінцеві продукти). Сховища включають склади, силоси, резервуари 

тощо. A сховище зберігає та/або передає стійкий матеріал від імені власник 

стійкого матеріалу. Якщо складське приміщення також є торгівлею  стійкий 

матеріал він повинен бути додатково сертифікований як трейдер. 

Усі трейдери та складські приміщення, які торгують та/або зберігають стійкі 

матеріали повинні бути охоплені сертифікацією. 

Сертифікація ISCC передбачає три варіанти сховищ: 

> Індивідуальна сертифікація як «склад» (тобто сховище) 

> Сертифікація як частина «логістичного центру» (тобто групова сертифікація  

складські приміщення) 

> Криється як залежне складське приміщення в рамках сертифікація третьо ї 

сторони (наприклад, перший пункт збору, пункт збору, блок обробки, трейдер зі 

сховищем) 
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Для того, щоб вирішити, який варіант сертифікації підходить для сховища  слід 

враховувати, чи буде сховище доступне третім особам. При сертифікації окремо 

або в складі логістичного центру складське приміщення може  зберігати 

екологічно чисті матеріали від третіх сторін без розгляду  зразкові аудити в 

рамках сертифікації третьої сторони (тобто  зменшення зусиль аудиту для місця 

зберігання).  

Індивідуальна сертифікація як складу охоплює всі складські приміщення на 

місці  сертифікований економічний оператор. 

Сертифікація як логістичного центру є можливістю для суб’єктів 

господарювання експлуатувати та управляти групою складських приміщень під 

єдиною юридичною особою в різні географічні сайти, але з корпоративною 

системою управління. Сертифікат логістичного центру містить додаток, в якому 

перераховані всі складські приміщення (з адресою), що покривається 

сертифікатом. 

Сертифікація як залежного сховища є варіантом, якщо сертифіковані треті 

сторони (наприклад, перші точки збору, пункти збору або торговці) 

використання (власне чи орендоване) складські приміщення, але не пропонувати 

зберігання третім особам. 

 

Зберігання 

доступний для третього 

партії 

 

 

 

Індивідуальний 
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Логістичний центр 

 

 

 

 

 

Утриманець 

сховище 

 

За результатами успішного аудиту склади та логістичні центри отримують 

сертифікат. Вони перевіряються щодо системи управління. Крім того, Аудитор  

повинен перевірити фактичну інвентаризацію, інформацію про вхідні та вихідні 

матеріали та відповідна документація (наприклад, квитки на вагові ваги),  

технічне обладнання (наприклад, мостові ваги, калібрування тощо), а також дан і 

передача між оператором сховища та власником  стійкий матеріал. Якщо 

власником є склад або логістичний центр стійкий матеріал, він також має бути 

сертифікований як трейдер (докладніше див. нижче інформація). 

Для сертифікації логістичного центру вибірка всіх використаних складських 

приміщень для стійкого матеріалу перевіряється (див. розділ 3.5 щодо правил 

розрахунку зразок). Це ж стосується і паспортизації складських приміщень в  

рамки сертифікації третьої сторони (наприклад, перша точка збору,  пункт збору, 

трейдер, одиниця обробки). Ось зразок усього сховища  місця, які окремо не 

сертифіковані як склади або як частина логістики  центру підлягають аудиту . 

Логістичні центри повинні вести актуальний список усіх складських приміщень, 

які використовуються для стійких матеріалів (включаючи торгову назву та  повна 

адреса). Треті сторони, які використовують складські приміщення, повинні вести 

список усі складські приміщення, що використовуються для стійкого матеріалу  

(включаючи торгову назву, адреса та дійсний номер сертифіката, якщо 

зберігання покривається фізичною особою або  сертифікація логістичного  

центру). В обох випадках список має бути актуальним  і орган сертифікації 

повинен бути проінформований про будь-які зміни в списку. 

Протягом терміну дії сертифіката можуть бути додаткові складські приміщення  

додано. Вони будуть включені до визначення вибіркових аудитів складські 

приміщення для ресертифікаційного аудиту  

 

Обсяг аудиту 

 

 

 

 

 

 

 

Зразкові аудити 

 

Оператори сховищ, на які поширюється сертифікат ISCC, повинні дозволяють 

аудитору перевірити відповідність вимогам ISCC і повинні надати доступ до всіх 

відповідних приміщень. 

Вимоги щодо відстеження та ланцюжка постачання стосуються кожного  

індивідуальне місце зберігання. Це означає, що мають бути баланси маси для 

конкретного місця зберігатися. Сертифікований власник стійкого матеріалу, 

тобто сертифікована сторона користування сховищем (власним або 

орендованим) несе відповідальність за дотримання балансів маси на ділянці. Під 

час аудиту аудитор повинен перевірити масу  баланс кожного окремого місця 

зберігання. Недостатньо лише перевірити зразок балансів маси для конкретного  

місця. 

Сертифікований власник стійкого матеріалу відповідає за отримання та  видача 

декларацій сталого розвитку стійкого матеріалу, який є  фізично отримані або 

відправлені відповідно на кожному окремому складі Місцезнаходження. 

Інформація про місце отримання або місце відправлення як у кожній Декларації 

сталого розвитку має бути чітко вказано місце місце зберігання (адреса), де 

фізично знаходився стійкий матеріал отримано або відправлено відповідно. 

 

Забезпечення доступу 
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Трейдери купують і продають екологічно чисті матеріали. Усі торговці 

стійкими матеріалами мають бути покриті сертифікацією ISCC. Трейдери, які 

використовують власні або орендовані складські приміщення сертифіковані за 

категорією «торговець зі складом». Так звані паперові трейдери, тобто трейдери 

без фізичного контакту зі стійким  матеріал (тобто відсутність використання 

власних чи орендованих складських приміщень) має бути сертифікованим  під 

сферою дії «торговець». 

Будь-яка торгівля екологічно чистим матеріалом за ISCC завжди відноситься 

до конкретної партії стійкого матеріалу, і для кожного видається декларація про 

стійкість доставка стійкого матеріалу, який пов’язаний із певною кількістю 

фізичних стійкий матеріал (див. розділ 3.3.1). Випуск і торгівля декларації 

сталого розвитку без посилання на еквівалентну кількість фізичних екологічно  

чистий матеріал вважається книгою та претензією, тому не допускається під 

ISCC. 

Сертифікований трейдер повинен мати можливість довести, на якому 

(сертифікованому) місці є стійкий матеріал фізично доступний. У рамках аудиту  

аудитор повинен бути в змозі перевірити фізичне розташування матеріалу, а 

також те, де він буде знаходитися (потенційно) поставляється. У Декларації 

сталого розвитку інформація про  місце надходження або місце відправлення 

повинно чітко вказувати на місце здійснення місце зберігання (тобто адреса), де 

були стійкі матеріали фізично отримано або відправлено відповідно. Всі 

відповідні документи щодо транспортування матеріалу повинні бути доступні та 

представлені аудитор під час аудиту, які необхідні для забезпечення 

простежуваності матеріал. Продавець паперу може надіслати Декларацію 

сталого розвитку в отриманому вигляді від свого постачальника екологічно  

чистого матеріалу. 

 

Торговець с 

зберігання проти 

паперовий торговець 

 

 

 

 

Посилання на фізичний 

необхідний матеріал 

 

 

 

 

 

Перевірка 

фізичне розташування 

матеріалу 

 

Трейдери та трейдери зі складом отримують сертифікат після успішного  

проходження аудиту. Вони перевіряються щодо системи управління, 

відстеження та ланцюга вимог щодо опіки. Якщо торговець використовує  

складські приміщення, то індивідуально  сертифіковані або сертифіковані як 

частина логістичного центру, ці складські приміщення цього не роблять мають 

бути включені до вибірки. Трейдери зі сховищами повинні зберігати баланси 

маси для кожного окремого місця зберігання. Хоча (паперові) трейдери не мають 

фізичного контакту зі стійким матеріалом, який вони повинні надати докази 

щодо операцій із стійким матеріалом (наприклад, контракти, декларації сталого  

розвитку). 

Сертифікати ISCC залежать від сайту, що означає, що лише адреса  перевірений 

оперативний підрозділ може бути зазначено в довідці. Для торговців і трейдерів 

зі зберіганням виняток можливий у випадку, якщо юридична адреса  

відрізняється від місця, де проводяться щоденні операції. У цьому випадку  аудит 

проводиться за місцем фактичного здійснення операцій. Це  адресу має бути 

зазначено в процедурі аудиту. На сертифікаті обидва зазначаються юридична 

адреса торговця та місце проведення аудиту. 

Якщо відходи/залишки продаються та/або зберігаються, вимога щодо  

проводиться наглядовий аудит через шість місяців після першої (первинної) 

сертифікації. Якщо обидва відходи/залишки та первинні матеріали продаються 

та зберігаються додатково наглядовий аудит має бути проведено через три місяці 

після первинного сертифікація (додаткову інформацію див. у розділі 3.4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце проведення аудиту  

відрізняється від 

юридичної адреси 

 

 

 

 

 

Обов'язкове 

спостереження 

аудиту 

 

Додаткові вимоги до аудиту 

На додаток до загальних вимог, викладених у розділі 3.3.3, наступне  необхідно  

надати інформацію: 

> Перелік усіх сховищ, де зберігається стійкий матеріал, включаючи імена та 

адреси 

> Якщо використовувані складські приміщення сертифіковані окремо або як 

частина логістичного центру, назву системи сертифікації та відповідь номери 

сертифікатів повинні бути включені 

> Окремі масові баланси для кожного окремого сховища на основі  

документація про інвентаризацію запасів, передбачена відповідним  сховище 

> План розміщення заводу для сховища 

> Договори між складом і клієнтами 

> Відповідне технічне обладнання та інфраструктура для визначення потоку  

вхідних і вихідних матеріалів 
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> Документування потоків даних між сховищем і клієнтом  

>Документація періодичної інвентаризації вхідних і вихідний матеріал за 

контрактом/клієнтом, включаючи протоколи ваг 

> Договірна угода, що забезпечує доступ для органів сертифікації, якщо  

вимагається 

 

Додаткові вимоги до декларацій сталого розвитку 
Декларації сталого розвитку для вихідних екологічно чистих матеріалів 

повинні містити інформація, зазначена в розділі 3.3.3. Якщо сертифіковані 

трейдери (з або без зберігання) приймають і доставляють кінцеве біопаливо , 

біопаливо або паливо з біомаси після додаткової інформації щодо викидів та 

заощаджень ПГ бути зазначено в Декларації сталого розвитку. Важливо  

відзначити, що інформацію про викиди та заощадження парникових газів для 

кінцевого біопалива, біопалива або  паливо з біомаси розраховується та надається 

виробником кінцевого продукту, включаючи інформацію про ПГ для 

транспортування та розповсюдження кінцевого продукту  до кінцевого  

ринку/АЗС. Вони не повинні бути змінені жодним елементом  ланцюга 

постачання після кінцевого виробника. Трейдери (з або без зберігання) може 

включати лише інформацію про викиди парникових газів для кінцевих продуктів 

щодо стійкості декларації на вихідні продукти, як вони були надані виробник 

кінцевого продукту Для отримання додаткової інформації про викиди ПГ див. 

Системний документ ЄС ISCC 205 «Викиди парникових газів». 

> Викиди ПГ від біопалива, рідкого біопалива або палива з біомаси в г CO2 -

екв/МДж 

 

Специфічний 

вимоги до 

кінцеві продукти 

 

> Відповідний компаратор викопного палива в г CO2eq/МДж 

> Зниження викидів парникових газів (у відсотках) порівняно з відповідним  

викопним паливом  пальне 

> Дата початку експлуатації біопалива, біорідкого палива або біопалива  

установка11  

У випадку біометану, який продається через газову мережу, виробник 

харчується біометан у мережу видає одержувачу декларацію сталого розвитку .  

Якщо одержувач є (паперовим) торговцем, тобто не отримує матеріал фізично, 

то трейдер може продати відповідну партію сертифікованого ISCC матеріалу та 

переслати відповідну декларацію сталого розвитку для одержувача, напр. до  

економічної оператор забирає біометан (фізично) з мережі. Сітка в цьому  

випадок розглядається як транспортування та транспортування біометану 

(наприклад, через вантажовідправники) повинні бути документально  

підтверджені. Не дозволяється (паперовому) торговцю купувати або продавати 

декларацію про екологічність біометану без посилання на  відповідну кількість 

фізично стійкого матеріалу. 12 

Трейдер екологічно чистого біометану повинен підписати декларацію, щоб 

підтвердити, що ні багаторазові претензії щодо атрибутів стійкості, які 

присвоюються певним  відбуваються партії біометану (докладніше див. у розділі 

3.4.8 інформація). 

 

 

 

 

 

 

Специфічні 

вимоги до 

торгівлі 

біометану 

 

 

 

 

 

 

 

Заява: Ні 

багаторазова претензія 

 

3.4.8 Блоки обробки 
Процесорні установки — це засоби, які перетворюють вхідні матеріали, 

змінюючи їх фізичні та/або хімічні властивості. Переробними агрегатами можуть 

бути олійні, цукрові заводи млини, нафтопереробні заводи, заводи з виробництва 

біодизеля та етанолу, біогазові та біометанові заводи, установки зрідження 

(LNG), установки HVO та інші. Пункти збору або зберігання установки, що 

проводять механічну фільтрацію або седиментацію (наприклад, використані  

кулінарної олії для видалення забруднень, таких як кістки, столові прибори тощо, 

або для зменшення вміст води у використаній кулінарній олії) не вважаються 

обробкою одиниць. Це стосується, якщо як сировина, так і матеріал після  

механічна обробка може бути класифікована та декларована з ідентичним и 

відходами коди. Об’єкти, які змішують лише біопаливо, біорідкі біопалива або 

газоподібне біопаливо, наприклад як установки ETBE або MTBE, також не 

вважаються переробними одиницями. Вони сертифіковані відповідно до вимог 

аудиту складських приміщень (див 3.4.7), за винятком того, що відбір проб і 

групова сертифікація неможливі для засобів змішування 

 

Зміна 

фізичних або 

хімічних 

властивостей 
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Усі блоки обробки повинні бути сертифіковані окремо. Групова атестація або  

вибірка не допускається для переробних одиниць. Аудит охоплює відповідні 

вимоги до їх системи управління, відстежуваності, ланцюга постачання та  

викиди парникових газів. 

Під час аудиту одиниці обробки аудитор повинен особливо перевірити  

простежуваність і правдоподібність вхідних і вихідних сум  стійкий матеріал, а 

також процедура перетворення, застосована в межах блок обробки. Частиною 

оцінки процесу перетворення є  визначення коефіцієнтів перетворення, 

включаючи опис співвідношення між стійким входом і сталим виходом. Це 

відповідальність одиниці обробки для надання доказів аудитору, які типи стійкий 

матеріал отримано (або буде) отримано та оброблено у відповідних одиниця. 

Доказами можуть бути звіти про виробництво за попередній рік, поставки  

документація або договори з постачальниками. Оброблені відповідні матер іали  

як стійкий блоком обробки буде опубліковано в сертифікаті ISCC. 

Усі матеріали, які обробляються на місці та продаються/відправляються 

одержувачам підпадає під блок обробки області. Якщо одиниця обробки отримує 

або купує екологічно чистий матеріал, який продається або відправляється без 

обробки одиниці обробки, необхідна додаткова сертифікація як трейдер. 

 

Індивідуальна 

атестація 

вимагається 

 

Аудит 

вимоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфічний обсяг 

операції 

 

Переробні підрозділи можуть працювати за так званою давальницькою угодою, 

тобто угода або контракт між обробним підрозділом і власником  матеріал для 

обробки матеріалу. Комісія («дорожній збір») узгоджується між обома 

сторонами для обробки. У таких випадках блок обробки має два варіанти  

атестація. Перший варіант - сертифікація блоку обробки під його  власне ім'я, 

тобто власником сертифіката є блок обробки. Другий варіант є сертифікація 

переробної установки на назву вихідної сировини власник. У цьому випадку  

власник сировини є власником сертифіката. Сертифікат має містити юридичну 

назву власника сировини, адресу блок обробки та інформацію про те, що блок 

обробки використовується власник свідоцтва за давальницьким договором. При 

цьому варіанті обробка підрозділу не дозволяється працювати зі стійким  

матеріалом під своїм ім’ям не є власником свідоцтва. 

В обох варіантах власник відповідного сертифіката несе відповідальність за  

виконання всіх відповідних вимог ISCC, включаючи визначення парникових 

газів, баланси маси, декларації сталого розвитку та звітність щодо сталого  

розвитку томів до ISCC. За варіантом 1 відповідає блок обробки визначення 

викидів парникових газів, ведення балансу мас та видачу  декларації сталого  

розвитку для одержувача. За варіантом 2 власник сировини відповідає за 

визначення викидів ПГ, дотримання балансу мас та видача декларації сталого  

розвитку одержувачу. Стійкість У декларації повинно бути зазначено місце 

відправлення стійкого матеріалу є місцем розташування блоку обробки. Для обох 

варіантів видаються сертифікати на основі успішного аудиту блоку обробки. За 

другим варіантом  деякі аспекти аудиту (наприклад, баланс маси, декларації 

сталого розвитку) можуть перевірятися там, де ці операції проводяться 

(наприклад, на місці власник сировини). 

 

Толінг 

Угода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов'язки 

і аудит 

вимоги 

 

Якщо обробний підрозділ обробляє відходи/залишки матеріалів, вимога до  

проводиться наглядовий аудит через шість місяців після першої (первинної) 

сертифікації (див у розділі 3.4.10 для отримання додаткової інформації). 

 

Вимоги до аудиту для блоків обробки  

Мають бути виконані вимоги, викладені в розділі 3.3.1 і 3.3.4. 

 

Додаткові вимоги до декларацій сталого розвитку для обробки одиниці 

 

Декларації сталого розвитку для вихідних матеріалів мають відповідати  

вимоги, як зазначено в розділі 3.3.3. Якщо блок обробки виробляє остаточний  

біопаливо, біорідкі рідини або паливо з біомаси необхідно додати наступну  

інформацію до Декларації сталого розвитку: 

> Викиди ПГ від біопалива, рідкого біопалива або палива з біомаси в г CO2 -

екв/МДж 

> Відповідний компаратор викопного палива в г CO2eq/МДж 

> Зниження викидів парникових газів (у відсотках) порівняно з відповідним  

викопним паливом  пальне 

Обов'язковий 

спостереження 

аудит 

 

 

 

 

 

 

 

Специфічний 

вимоги до 

кінцеві продукти 
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> Дата початку експлуатації біопалива, біорідкого палива або біопалива  

установка13 

> ЄС: Викиди від використовуваного палива: викиди парникових газів, крім  

CO2 гази (CH4 і N2O) необхідно включити до біорідких рідин і біомаси палива, 

 

> el: Викиди від змін запасів вуглецю, викликаних зміною землекористування   

якщо застосовувався бонус за сильно деградовані землі (eB= 29 г 

CO2екв/МДж), 

> esca: Зменшення викидів від накопичення вуглецю в ґрунті завдяки 

покращенню управління сільським господарством: якщо премія за гній 

використовується як вноситься субстрат (-45 г CO2-екв/МДж гною (-54 кг CO2-

екв/т свіжого справа)) 

Під час сертифікації біогазової установки вказується маса, походження (адреса  

ферма, точка походження), вміст сухої речовини та величина викидів ПГ  

зазначені виробничою ділянкою повинні бути задокументовані щодо вхідної 

біомаси (підкладки). Якщо біогазова установка також виступає в якості першого 

пункту збору або збору пункт, самодекларації/самооцінки, видані 

фермами/плантаціями або точки походження та контракти на поставку біомаси 

(субстратів). зберігається як доказ наявності біомаси. 

 

Специфічні 

вимоги до 

біогазових установок 

 

Кількість субстрату, що вводиться в біогазову установку та/або ферментер  

повинні бути задокументовані за допомогою операційного журналу та/або 

робочого щоденника. Інформація про походження субстрату, а також вміст сухої 

речовини оскільки приписане значення ПГ також має бути задокументовано в 

цій операції журнал. Запис повинен проводитися максимально точно. Це 

повинно бути принаймні раз на місяць перевіряйте поставлену кількість 

субстрату відповідають тим, які використовуються у ферментері біогазової 

установки. Втрати силосу що відбуваються під час зберігання субстрату, 

необхідно задокументувати та пояснив. 

Крім того, урожайність усієї рослини повинна бути задокументована в 

операціях щоденник. Вихід необхідно вимірювати на біогазовому заводі за 

допомогою стандартизованих обладнання. 

Біометанові установки отримують біогаз і переробляють його в біометан.  

Біометанові установки повинні вимірювати споживання енергії та враховувати  

врахувати ковзання метану для розрахунку ПГ. Для цього достатньо  виміряйте 

фактичне ковзання метану, надайте гарантію виробника або зверніться  до  

науково прийнятих стандартних значень. Рослини, які використовують 

процедуру за допомогою тиску повинні термічно відводити відпрацьован е 

повітря. 

Якщо біометановий завод знаходиться в тому ж місці, що й біогазовий завод 

або полігон операції, врожайність усієї рослини повинна бути задокументована 

в операції журнал. Урожайність повинна вимірюватися за допомогою 

стандартизованого обладнання або безперервно вимірюється біометановою 

установкою. Кількість біометану необхідно принаймні порівняти вироблений газ 

і кількість використаного субстрату  кожні три місяці. Енергетичний вміст 

виробленого біометану повинен бути розраховується на основі теплотворної 

здатності без конденсації 

 

Документація 

підкладок 

 

 

 

 

 

 

 

Документація 

виходу біогазу 

 

Специфічні 

вимоги до 

біометану 

рослини 

 

 

 

Документація 

біометану 

врожайність 

 

Як одиниця кінцевої переробки, біометановий завод повинен видавати 

стійкість декларація для органів влади щодо біометану, що подається в мережу 

природного газу. В сфера виробництва біометану, «негайна» передача  декларація 

сталого розвитку до компетентного органу не завжди можлива, оскільки 

розрахунок між комерційними партнерами здійснюється за допомогою 

енергетичний вміст біометану (у кВт-год), а не в м3 або кг. Енергія контент не 

можна передати «миттєво», оскільки він визначається аналітично  і зазвичай 

Доповідаючи до 

влади 
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доступний лише через кілька тижнів після закінчення місяця. Таким чином, 

декларації сталого розвитку повинні бути видані на цьому етапі. Суми, заявлені 

в деклараціях про стійкість, повинні відповідати сумам  подається в газову  

мережу та виводиться з неї (підтверджено компетентними органами). 

Усі елементи ланцюга поставок, які виробляють, торгують, споживають або 

далі процес (наприклад, зрідження) біометан повинен підписати декларацію, щоб 

підтвердити, що ні багаторазові претензії щодо атрибутів стійкості, які 

присвоюються певним  відбувається партія біометану. Атрибути стійкості 

стосуються будь-якого характеристика стійкості14 даної партії біометану та 

будь-якої іншої такі твердження, як «стійкий», «сертифікований», «біологічний», 

«відновлюваний» або «збереження викидів», пов’язані з цією партією. Щоб 

уникнути багаторазових претензій (також називається багаторазовим обліком, 

див. розділ 4.2), сталість атрибути не можуть бути відокремлені від партії 

біометану і не можуть бути передано, продано або іншим чином використано  

(наприклад, у рамках національного біогазу  зареєструватися), щоб виконати 

подальші зобов’язання або отримати більшу вигоду  ніж одна поновлювана схема 

стимулювання. Шаблон цієї заяви є доступний на веб-сайті ISCC, і під час аудиту  

аудитор повинен перевірити, чи є є підписана заява. 

 

 

 

 

 

 

Заява: Ні 

багаторазова претензія 

 

Що стосується транспортування біометану через трансмісію та  розподільчої 

інфраструктури (тобто газової мережі), повинні відповідати наступні вимоги  

враховано для сертифікації біометанових установок.  

Відновлювані гази можуть змішуватися при транспортуванні та розподілі 

інфраструктура (газова мережа) за умови взаємозв’язку інфраструктури. Це 

означає, що мережу природного газу можна використовувати для 

транспортування біометану. Транспорт не підлягає сертифікації за ISCC, 

оскільки розглядається мережа суб'єкт транспорту. Однак має бути можливість 

визначити та перевірити кількість і якість біометану, що подається в мережу та 

виводиться з неї. Для з цією метою економічний оператор подає біометан у 

мережу та економічний оператор, який забирає біометан з мережі, повинен бути  

фізично з’єднані між собою мережею. Обидва суб’єкти господарювання повинні 

бути такими сертифікований. Якщо в межах країни компетентний орган 

організовує національний або регіональне фізичне транспортування 

біогазу/біометану або, у випадках, коли це не так можливо через відсутність 

інфраструктури, працює система обліку для біогаз/біометан для газових мереж, 

які фізично не пов’язані між собою відповідні газові мережі можна розглядати 

як еквівалент одного транспортного суб’єкта. Це означає, що економічний 

оператор подає біометан в один регіональна/національна мережа та економічний 

оператор, з якого вивозиться біометан іншу регіональну/національну мережу 

можна вважати фізично взаємопов’язаною через сітку. 

 

Транспорт в 

газової мережі 

 

 

Вимоги 

для газових мереж 

 

Необхідно реєструвати кількість біометану, що подається в мережу та 

виводиться з неї та задокументовано суб’єктом господарювання, який вводить та 

вилучає біометан відповідно. Вони повинні визначити властивості біометану  

(одиниці: м3 або кВт·год). Наприкінці відповідного періоду балансування маси  

кількість біометану, вилученого з мережі природного газу, не повинна 

перевищувати кількість біометану, що подається в мережу. Кількості, які 

подаються в і виведені з газової мережі повинні контролюватися та перевірятися 

компетентним органом  національні або державні органи (наприклад, головні 

митниці). Видані документи відповідним органом, надавши докази того, що 

кількість була перевірені та перевірені повинні бути доступні аудитору. Маса 

період балансування не повинен перевищувати трьох місяців. 

Хімічно біометан і біо-СПГ (зріджений природний газ) однакові молекула. 

Однак біометан знаходиться в газоподібному стані, тоді як біоСПГ знаходиться 

в рідкому стані. Перетворення біометану в біо-СПГ здійснюється на завод 

зрідження (часто званий заводом СПГ). Завод зрідження має  бути 

сертифікованим як одиниця обробки та відповідні викиди парникових газів слід 

враховувати розрідження. У балансі мас біометан і біо-СПГ також потрібно  

зберігати окремо. 

 

Біометан 

ін'єкції і 

видобуток 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біо-СПГ завод 

 

Біо-СПГ-термінал отримує біо-СПГ на кораблі. Термінал виконує  технічні 

вимоги до скидання скрапленого газу з судна та зберігання в резервуарах на 

місці. Крім того, LNG-термінал підключений до газу сітки та відповідає  

технічним вимогам для закачування та видобутку  біометан з мережі та для 

Біо-СПГ 

термінал 
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зберігання газу в резервуарах на місці. Термінал також відповідає технічним  

вимогам для перенесення матеріалу з рідини у газоподібний стан і для 

закачування газу на місці у вигляді біометану в мережа природного газу. 

 

3.4.9 Транспорт 
Транспорт включає всі види транспорту, такі як автомобільний, залізничний, 

повітряний, річковий або морський транспорт. Також розглядаються мережі 

природного газу та електроенергії транспортних засобів і може 

використовуватися для транспортування біометану та  відновлюваної енергії 

відповідно. Транспорт не підлягає сертифікації відповідно до цього стандарту . 

Вся актуальна інформація щодо транспортування стійкий матеріал (наприклад, 

документи на доставку, засоби та відстань транспорт, інформація про викиди 

парникових газів) охоплюються вимоги до аудитів та декларації сталого  

розвитку для елементів ланцюг постачання, який організовує транспортування 

стійкого матеріалу (див Розділи 3.4.1 – 3.4.8). 

 

 

 

 

 

 

Вимоги 

для транспорту 

 

У разі транспортування кораблем компанії-доставники або оперативні одиниці 

повинні надати, окрім «Накладної», документ, виданий незалежний інспектор , 

який підтверджує кількість стійкого продукту  передані від постачальника, а 

також відомості про корабель і судно  відсік або трюм, в який був завантажений 

матеріал. Аналогічно, відправлення стійкий продукт має бути задокументований. 

Слід переконатися, що транспорт документи можуть бути пов’язані з 

ідентифікаційним номером договору про закупівлю для стійкого продукту. 

 

3.4.10 Обов'язкові наглядові аудити 
Орган сертифікації повинен проводити обов'язкові наглядові аудити  через 

шість місяців після першої (первинної) сертифікації будь-якого суб’єкта 

господарювання в ланцюг поставок з високим ризиком. Високий ризик 

стосується суб’єктів господарювання, які є  збір, обробка, зберігання або торгівля 

матеріалами, які можуть мати право на отримання додаткові стимули в окремих 

державах-членах ЄС (наприклад, подвійний облік), наприклад як відходи та 

залишки або продукти на основі відходів та залишків. 15 

 

Документація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставка високого 

ризику ланцюга 

 

Для пунктів збору та торговців, які мають справу як з відходами, так і з 

залишками (наприклад, використана кулінарна олія або тваринний жир) і з 

рослинними оліями першого віджиму (наприклад, пальмовою  олії, ріпакової 

олії), контрольний аудит проводиться через три місяці перша (початкова) 

сертифікація (що охоплює перший балансовий період). Це  наглядовий аудит 

проводиться додатково до наглядового аудиту, який має відбутися через шість 

місяців після першої сертифікації та слідувати такий же підхід, що ґрунтується 

на оцінці ризику. Ця додаткова контрольна перевірка три місяці після першої 

сертифікації може проводитися дистанційно, якщо оцінка ризику для окремий 

користувач системи органом сертифікації продемонстрував регулярний ризик. 

Якщо оцінка ризику показала, що ризик перевищує звичайний, наглядовий аудит 

проводиться на місці. 

Повторна сертифікація після перерви в сертифікації не вважається початковою 

сертифікацією. У таких випадках додаткові наглядові перевірки не потрібні. 

Якщо є прогалини в сертифікації, аудитор повинен перевірити економічного 

оператора відповідність вимогам ISCC протягом попереднього періоду  

сертифікації. 

Суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити орган сертифікації, який  

матеріали будуть розглядатися як стійкі відповідно до ISCC. Повинен 

новоспечений сертифікований економічний оператор, всупереч очікуванням, має 

справу як з відходами, так і з залишків і рослинних олій першого віджиму орган 

сертифікації повинен бути негайно поінформовано, щоб можна було спланувати 

наглядові аудити відповідно. Наглядові аудити повинні проводитися своєчасно, 

тобто метою має бути проведення наглядових аудитів приблизно в 7 -й місяць 

після первинної атестації (або 4-й місяць у разі додаткової контрольний аудит 

для збору балів і трейдерів, що мають справу з обома  відходи/залишки та 

первинні матеріали). Якщо суб’єкт господарювання відмовляється взяти участь 

у наглядовому аудиті, це вважається критичною невідповідністю і призведе до  

відкликання сертифіката через орган сертифікації 

 

Додаткові аудити 

для колекціонування 

точки і 

трейдерів 
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Підкажіть 

провідність 
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Наглядові аудити мають бути зосереджені головним чином на вимогах 

простежуваності, напр. перевірка документів на поставку та масових залишків. 

Спостереження аудит не повинен бути повним додатковим аудитом, включаючи 

перевірку критерії управління або, у випадку пункту збору, перевірка  вибірка  

пунктів походження або вибірка перевірок пунктів походження, залежно  пункти 

збору або зовнішні сховища. Фактор ризику визначається аудитор попереднього  

сертифікаційного аудиту застосовується під час наглядовий аудит. Наглядовий 

аудит повинен бути спланований таким чином, щоб завершений період балансу 

маси може бути перевірений. Це неможливо для суб’єктам господарювання 

обходити вимоги щодо наглядових аудитів шукати більш ранню повторну 

сертифікацію (наприклад, через три або шість місяців після початкової  

сертифікація). 

 

3.5 Вимоги до групової сертифікації 
«Групова сертифікація – це практика об’єднання окремих виробників  

структуровані групи та перенесення відповідальності частково від зовнішнього  

аудиту до внутрішні перевірки». 16 Порядок групової сертифікації за ISCC є на 

основі найкращих практик для сертифікації груп, напр. принципи, закладені  

Альянсом ISEAL. 

 

 

Сфера застосування 

спостереження 

аудиту 

 

Групова сертифікація базується на концепції, що значна частка  необхідні 

перевірки проводяться внутрішніми аудиторами. Незалежний зовнішній  

аудитори оцінюють та оцінюють ефективність системи внутрішнього аудиту ,  

проводити перевірки вибірки членів групи (вибірки) та завіряти  вся група. 

Індивідуальний аудит кожного окремого виробника сировини  часто спричиняє 

непропорційні фінансові витрати та зусилля для суб’єкта господарювання та  

загальний процес сертифікації. Приєднавшись до групи, виробники біомаси 

можуть значно зменшити зусилля та витрати на сертифікацію. Цей підхід є  

особливо важливо для сертифікації дрібних фермерів, виробників організацій і 

кооперативів. В рамках ISCC можлива групова сертифікація застосовується до  

однорідних груп виробників сировини та сировини, тобто ферми/плантації, 

пункти походження відходів і залишків обробки, а також складські або 

логістичні приміщення. 

 

3.5.1 Загальні вимоги 
Групова сертифікація можлива лише для однорідних організацій, тобто  

якщовідповідають наступним критеріям: 

> Члени розташовані в географічній близькості (наприклад, в тому самому  

адміністративний район 

> Кліматичні умови для сільськогосподарського виробництва подібні 

> Застосовуються аналогічні системи виробництва  

> Оцінка ризику показала подібний ризик для групи членів. 

 

Внутрішній і 

зовнішні аудитори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однорідні 

групи 

 

Кількість членів групи може бути обмежена органом сертифікації (CB),  

залежно від результатів аудиту та результатів роботи групи. 

Члени групи, які не відповідають цим умовам (наприклад, через значну  різні 

виробничі системи за розміром, природою чи географією) розглядатимуться як  

автономні організації та не можуть бути частиною групової сертифікації. 

Можливо охоплювати різні групи під одним головним офісом, якщо члени групи 

знаходяться всередині кожна група є однорідною, як описано вище. Крім того, 

для кожного слід застосовувати підхід вибірки, як описано нижче окремо. ISCC 

може визначати матеріали та/або елементи ланцюга постачання  (наприклад, 

точки походження), для яких не можна застосовувати вибірку. 

Групова сертифікація для ферм і плантацій, щоб продемонструвати 

відповідність критерії стійкості, пов’язані із землею, визначені в системі ЄС 

ISCC Документи 202-1 і 202-2 прийнятні лише у відповідних областях 

знаходяться поблизу (наприклад, в межах одного адміністративного регіону) і 

мають подібні характеристики. Групова атестація з метою розрахунку  

Збереження парникових газів є прийнятним лише тоді, коли окремі члени  група 

має подібні виробничі системи та продукти, як зазначено в ISCC Системний 

документ ЄС 205 «Викиди парникових газів». Ці критерії є  зазвичай також 

зустрічаються сільськогосподарськими виробниками, які постачають перший 

Покриття 

різні групи 

Ферми і 

плантації 
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пункт збору. Отже, виходячи з оцінки зазначених вище критеріїв, с.-г і плантації, 

що постачають першу точку збору, зазвичай можна розглядати як одна група. 

 

Групова сертифікація пунктів відправлення під центральним офісом 

дозволяється лише якщо окремі точки походження належать до однорідної  

групи, поділяють гармонізовану систему управління, мають схожі процеси та 

генерують подібні матеріали (наприклад, використане кулінарне масло або 

тваринний жир). Ці критерії зазвичай зустрічаються в пунктах відправлення, що 

постачають пункт збору. Тому на основі оцінки критеріїв, зазначених вище, 

точки походження постачання пункту збору зазвичай можна розглядати як одну  

групу. 

Групова паспортизація групи складських приміщень, що належать до логістики  

мережі дозволено, лише якщо окремі сховища належать до неї юридична особа, 

мають спільну гармонізовану систему управління та мають аналогічні процеси. 

Принципи вибірки також можуть бути застосовані до випадків, у яких 

сертифікований економічний оператор орендує зовнішні складські приміщення 

у сторонніх осіб (склади, резервуари тощо). Обґрунтування застосування 

принципів вибірки полягає в тому, що сховища в таких випадках не стають 

правовласником  стійкий матеріал. Це означає, що вони не мають контракту  

угоди з постачальником або одержувачем стійкого матеріалу, а також діють лише 

від імені свого клієнта. Тому це відповідальність сертифікований економічний 

оператор, який орендує сховище, щоб гарантувати, що всі відповідні вимоги 

ISCC дотримані. 

 

Точки походження 

 

 

 

 

 

 

 

Логістична мережа 

 

3.5.2 Вимоги до управління 
Група представлена головним офісом, відповідальним за управління групу, 

тобто центральний офіс, перший пункт збору, пункт збору або логістику центр. 

Головний офіс як керівник групи відповідає за  впровадження системи 

внутрішнього менеджменту і для особи відповідність членів групи вимогам 

ISCC. Обов'язки головного офісу включають: 

> Налаштувати процедуру прийому та реєстрації нових учасників групи 

> Інформувати членів групи про їхні обов'язки та про  відповідні вимоги ISCC, 

застосовні до групи 

> Щоб переконатися, що всі члени групи мають відповідний рівень  розуміння 

вимог і процесів 

> Ведення актуального реєстру учасників 

> Планувати та організовувати внутрішні аудити 

 

Роль групи 

менеджер 

 

> Видавати щорічні огляди 

> Для інформування членів про відповідні зміни або коригування  вимоги 

> Скласти необхідну документацію 

> Щоб виключити членів у разі невідповідності 

> Ініціювати профілактичні та коригувальні заходи в діяльності членів. 

Права та обов'язки членів групи мають бути задокументовані та визначені у 

регулюючому контракті чи угоді між членами групи та  головний офіс групи. 

На учасників групи покладаються такі обов’язки: 

> Зобов’язання перед головним офісом групи відповідати стандарту  вимогам і 

повідомляти про навмисні чи ненавмисні невідповідності 

> Проведення самооцінки та підписання самодекларації 

> Надання необхідної інформації внутрішнім і зовнішнім аудиторам, особливо  

щодо (основної) виробничої діяльності, продажів і поставки екологічно чистих 

матеріалів, що стосуються ISCC 

> Надання доступу до приміщень членів групи для внутрішнього проведення  

та зовнішній аудит 

> Зобов'язання щодо впровадження поправок і виправлень дії. 

 

 

 

 

 

 

Документація 

 

Обов'язки 

групи 

членів 

 

3.5.3 Документи та записи 
Процеси, які вимагає стандарт ISCC, повинні бути задокументовані головний 

офіс і записи, що зберігаються протягом щонайменше п'яти років. Наступна 

інформація особливо повинні бути задокументовані: 

> Список усіх учасників групи, включаючи ім’я та адресу/місцезнаходження,  

розмір виробничої площі, обсяг продукції 

 

 

 

 

Документація 

процесів і 

обов'язки 
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> Реєстр полів, що належать господарствам/плантаціям, карти виробництва  

область 

> Інструкції з процесу 

> Контракти та/або угоди між головним офісом  групи та члени групи 

> Записи (основної) виробничої діяльності та продажів, поставок і  

транспортування стійких матеріалів, що мають відношення до ISCC 

> Результати внутрішнього та зовнішнього аудиту, включаючи виявлення 

невідповідностей і коригувальних заходів 

 

 

> Розгляд результатів аудиту головним офісом групи. 

Відповідний інструмент для документування процесів і вмісту  це довідник з 

управління (якістю). Група повинна мати форму  метод картографування. Карти 

можуть бути замінені інформацією на основі GPS дозволяють отримати більш 

детальний огляд і покращити оцінку ризику, напр. за допомогою супутникових 

даних, баз даних або відповідних засобів дистанційного зондування. 

 

3.5.4 Система внутрішнього аудиту та перевірка  

Керівник групи повинен запровадити систему внутрішнього аудиту, яка 

здійснює моніторинг ефективність роботи керівництва групи та контролює 

дотримання стандарт ISCC. Внутрішній аудит повинен гарантувати, що окремі 

члени групи відповідність критеріям сертифікації системи ISCC і важливою 

частиною управління ризиками керівника групи. Внутрішній  аудит повинен 

охоплювати вимоги ISCC, які є актуальними для групи, як в цілому та для сфери 

діяльності окремого члена групи зокрема. План повинні бути розроблені, що 

містять принаймні таку інформацію: 

> Відповідальний внутрішній аудитор(и). 

> Учасники 

> Часові рамки 

> Аудиторський акцент 

> Процедура 

 

 

Управління 

і картографування 

методи 

 

 

 

 

 

Внутрішній аудит 

члени групи 

Усі члени групи повинні проходити внутрішній аудит принаймні раз на рік.  

Перед першою сертифікацією всі окремі члени групи та група як весь повинен 

бути підданий внутрішньому аудиту для перевірки відповідності ISCC вимоги та 

функціональність системи внутрішнього аудиту. Перед новим  член може бути 

зареєстрований, він повинен спочатку пройти внутрішній аудит. 

Відповідальні внутрішні аудитори повинні мати кваліфікацію для 

професійного оцінювання актуальні питання. Перш ніж розпочати аудит, вони 

повинні пройти навчання щодо  вимоги системи ISCC, напр. шляхом участі в 

ISCC Basic Навчання. Навчання внутрішніх аудиторів має продовжуватися на 

регулярній основі, з особлива увага до відповідних факторів ризику, визначених 

для групи. 

Внутрішній аудитор повинен документувати діяльність і результати 

внутрішнього аудиту аудити. Документація повинна бути доступна для 

зовнішнього аудитора. Результати внутрішнього аудиту повинні включати 

основні невідповідності, коригувальні заходи та план дій щодо покращення. 

Керівник групи повинен проводити щорічну перевірку. Як мінімум  вимога, цей 

огляд повинен містити оцінку результатів аудиту та  можливих вхідних даних 

третьої сторони.  

Річний внутрішній 

аудит 

 

 

 

Кваліфікація 

внутрішніх аудиторів 
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Огляд 

 

3.5.5 Зовнішній аудит 
Зовнішні аудити групи повинні проводитися щороку (тобто принаймні кожні 

12 місяців). Головний офіс групи завжди підлягає аудиту. Розмір вибірки членів 

групи, що підлягають аудиту, повинен бути розрахований зовнішній аудитор і 

керується фактором ризику, визначеним зовнішнім  аудитор під час оцінки 

ризиків. Зовнішній аудитор відповідає за вибір і перевірка окремих членів групи 

в рамках зразок. 

Розрахунок розміру вибірки: 

Правильне визначення розміру(ів) вибірки, яка підлягає перевірці на 

відповідність основа для послідовного та надійного процесу групової 

сертифікації. Щоб визначити розмір вибірки, загальну кількість окремих членів 

групи (n) важливий для відбору проб і фактор ризику (r), визначений під час 

ризику оцінка повинна бути врахована. Розмір вибірки визначається наступну 

формулу: 

 

 

Річний зовнішній 

аудит 

 

 

 

 

 

Розрахунок 

формули 
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s = r x √n 

s: розмір вибірки 

r: фактор ризику 

n: загальна кількість членів групи. 

Мінімальний розмір вибірки - квадратний корінь із загальної кількості групи  

членів (√n) або 10% від загальної кількості членів групи (n) залежно від того  

число вище Мінімальний розмір вибірки необхідно помножити на визначений 

фактор ризику (r).аудитором під час оцінки ризиків: 

Звичайний ризик: r = 1 

Середній ризик: r = 1,5 

Високий ризик: r = 2 

 

 

 

 

 

 

Мінімальна проба 

розмір 

 

Аудитор має право збільшити розмір вибірки залежно від особи ситуації та на 

основі оцінки ризику аудитора, щоб досягти необхідний рівень впевненості, щоб 

зробити надійне твердження щодо  відповідність групи. Найменший можливий 

розмір вибірки – один. 

Якщо результатом обчислення розміру вибірки є десяткове число, вибірка  

розмір (s) округляється до наступного цілого числа (цілого). Вирішальний  

Коефіцієнтом округлення є перша позиція після коми. Це означає, обчислені 

розміри вибірки (s) до 1,04 призведуть до розміру вибірки 1. A розрахований 

розмір вибірки 1,05 або більше призведе до розміру вибірки 2 (1,05 має бути 

округлено до 1,1, яке має бути округлено до 2). 

Сертифіковані виробники біомаси, пункти походження або сховища  

індивідуально або як частина сертифікованої групи в (іншому) центральному 

офісі, або логістичний центр, може не враховуватися для загальної кількості 

окремої групи члени (n). 

 

 

 

 

 

Округлення 

 

 

 

 

 

Сертифіковані особи 

 

Ця формула забезпечує контроль щільності групи, дотримуючись принципу  

вимоги до контролю, встановлені Європейською Комісією в рамках Система 

перехресної відповідності ЄС17 

Для господарств і плантацій, які беруть участь у груповій атестації заг кількість 

членів групи (n) складається з усіх господарств і плантацій, які провели 

самооцінку та підписали самодекларацію в будь-який час час протягом 12-

місячного періоду до дати проведення сертифікаційного аудиту. Це  незалежно 

від кількості (якщо такий є) наданого матеріалу як стійкого  ферма/плантація в 

попередній сертифікаційний період. 

Точки походження (виробники відходів або залишків переробки), що беруть 

участь у групова сертифікація повинна підписати відповідну власну декларацію 

про відповідність з вимогами ISCC і надати його в головний офіс групи 

(наприклад, центральний офіс або пункт збору). Для пунктів походження ризик 

невідповідності та шахрайства в основному залежить від кількості відходів або 

обробки утворені залишки. Таким чином, складається загальна кількість членів 

групи (n). кількості виробників, які утворюють відповідну кількість відходів та  

залишків (див. розділ 3.4.5) і які підписали самодекларацію під час за дванадцять 

місяців до аудиту. Це незалежно від суми (якщо є) матеріалу, наданого як 

стійкого за місцем походження в попередньому  період атестації. 

Принципи розрахунку розміру вибірки однаково застосовуються до залежних 

складські приміщення (орендовані сертифікованими Користувачами Системи), 

якщо застосовується відбір проб. 

 

 

 

 

 

Самооцінка 

і самодекларація 

 

 

 

 

Точки походження 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утриманець 

складських приміщень 

 

Вибір зразка: 

Зовнішній аудитор, який проводить груповий аудит, повинен вибрати окрему 

групу членів, які будуть включені до вибірки для перевірки відповідності 

вимогам Вимоги ISCC. Члени групи, які підлягають аудиту, повинні бути обрані 

таким чином   о вся група представлена в добре збалансований спосіб. Вибір  

має базуватися на поєднанні відбору на основі ризику та випадкового  вибір . 

Аудитор повинен враховувати принаймні такі фактори визначення зразка: 

> Тип поставленої сировини (якщо застосовно, вони повинні бути належним  

чином представлені у випадковій вибірці) 

> Різні розміри постачальників 

> Географічне положення, напр. шляхом кластеризації відповідної області в  

різні зони ризику 

> Ознака невідповідності або шахрайства. 

 

Вибір групи 

членів для 

аудиту 
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Принаймні 25% обраних членів групи мають бути обрані випадковим чином. 

Для відбору на основі ризику, аудитор повинен переважно вибрати групу  членів, 

де є ознаки невідповідності або шахрайства, або групи які розташовані поруч 

один з одним. Поки немає ознак невідповідності від конкретних членів групи, 

жоден із успішно перевірених суб'єкти з попереднього року повинні бути 

частиною вибірки послідовно перевірки, поки залишаються деякі суб'єкти, які 

ще не підлягали на зовнішній аудит. Як загальна вимога, до якої аудитори 

повинні прагнути вибір зразків таким чином, щоб усі члени групи були однакові  

охоплюється, як правило, протягом п’яти років. 

Наступні фактори мають особливе значення для групової сертифікації та 

обов’язкові розглядатися аудитором18: 

a Фактори, пов’язані з типом і розміром: 

> Розмір члена групи 

> Тип операції 

> Вартість і кількість продуктів 

 

Випадкові і 

на основі ризику 

вибір 

 

Нова група 

членів в 

наступні 

аудити  

 

Фактори для 

вибірка зразка 

 

b Фактори, пов'язані з конкретними характеристиками: 

> Ступінь подібності виробничих систем і сільськогосподарських культур або  

сировини всередині групи 

> Ризики змішування та/або забруднення 

c Отриманий досвід: 

> Кількість років діяльності групи 

> Кількість нових членів, зареєстрованих щорічно  

> Характер проблем, які виникли під час аудитів у попередньому  років і 

результати попередніх оцінок внутрішнього аудиту  ефективність системи 

> Управління потенційними конфліктами внутрішніх аудиторів інтереси 

 

 

 

> Плинність кадрів 

ISCC може визначити додаткові спеціальні правила для певних 

регіонів/територій, якщо це стає необхідним, напр. через конкретний ризик. 

 

Аудит вибірки: 

Члени групи, обрані зовнішнім аудитором для перевірки відповідність повинна 

бути успішно перевірена, щоб продемонструвати відповідність  Вимоги ISCC. 

Зазвичай очікується, що групові сертифікаційні аудити є  проводиться на місці, 

якщо не проводиться за допомогою інструментів, які забезпечують такий же 

рівень гарантії як аудит на місці та які чітко схвалені ISCC для проведення 

дистанційних аудитів (див. Системний документ ЄС ISCC 201 «Система  

Основи»). У випадку, якщо зовнішній аудитор виявляє цю одну або більше груп  

члени вибірки не скаржаться на вимоги ISCC, або один або більше членів групи 

відмовляються брати участь в аудиті, розмір (и) вибірки поточного аудиту  

необхідно подвоїти. Учасники групи з перв зразки, які успішно пройшли 

перевірку, можуть бути зараховані до  підвищена проба. В окремих випадках, у 

яких звернулися Користувачі Системи найвищий рівень надійності (наприклад, 

за допомогою відповідних інструментів зниження ризику) відхилення від цього 

правила можуть бути розглянуті після консультації з затвердження ISCC. «Не 

відповідає» означає, що обов’язкові вимоги ISCC не дотримуються, і 

відповідність не може бути забезпечена протягом 40 днів після аудиту шляхом  

впровадження коригувальних заходів. Якщо в підвищеному  вибірки, інші члени 

групи виявлено, що не відповідають ISCC вимоги, збільшену вибірку потрібно  

знову подвоїти і так далі. Це процес може тривати, доки не буде перевірено 100% 

членів групи. Члени групи, перевірені та визнані невідповідними, повинні бути 

такими виключено з групи та з сертифікації за ISCC. Група учасники, яких було 

виключено, можуть знову брати участь у ISCC лише один раз вони успішно  

пройшли індивідуальний аудит. 

Щоб уникнути зловживання та шахрайства, члени групи, які перевіряються, як 

ні відповідність вимогам ISCC повинна бути повідомлена в ISCC орган 

сертифікації. 
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4 Вимоги до ланцюжка поставок 
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4.1 Методи ланцюжка поставок 
Відповідно до RED II суб’єкти господарювання повинні продемонструвати 

стійкість і критерії зменшення викидів парникових газів RED II виконано. 

Простежуваність і докази стійкості характеристик матеріалів досягається 

шляхом застосування заходів відстеження, як описано в Розділі 3, і застосування 

прийнятного ланцюга постачання метод. Це також гарантує збереження 

характеристик стійкості призначені для партій матеріалу, і що кількість 

вилученого матеріалу на на будь-якій стадії ланцюга постачання не перевищує 

поставленої кількості. Термін «партія» описує певну кількість матеріалу з 

однаковою стійкістю характеристики. 

 

 

 

Присвоєння 

стійкість 

характеристики 

 

У наступних розділах надається детальний опис методологій для два варіанти 

ланцюга постачання, які можна застосовувати відповідно до цього стандарту  для 

виконання вимог RED II: фізична сегрегація та маса баланс. 

Фізична сегрегація є найсуворішим методом і означає, що матеріали з різні 

властивості зберігаються фізично відокремленими одна від одної подорож через 

ланцюг поставок. Існує два види фізичної сегрегації можливо: 

> Збереження ідентифікації або жорстка IP: фізичне поєднання 

нежиттєздатного і стійкий матеріал не допускається. Крім того, стійкий  

матеріали з різними характеристиками стійкості (наприклад, походження 

сировини матеріал, викиди парникових газів тощо) повинні зберігатися фізично  

окремо по всьому ланцюгу постачання 

> Масовий товар або Soft IP: фізичне поєднання нестабільних і стійкий матеріал 

не допускається. Фізичне поєднання стійкого допускаються матеріали з різними 

характеристиками стійкості по всьому ланцюгу постачання. 

 

 

 

 

Фізична 

сегрегація 

 

 

Баланс маси дозволяє фізично змішувати стійкі матеріали з різними  

характеристики стійкості та зниження викидів парникових газів (далі 

(називаються характеристиками стійкості) і нестабільні матеріали. 

Інформація про характеристики стійкості та розміри партії з різними 

характеристиками стійкості та зниження викидів ПГ  повинен залишатися 

призначеним для суміші. Масовий баланс також допускає партії сировини з 

різним енергетичним вмістом для змішування з метою  подальшої обробки, 

враховуючи, що розмір партій регулюється відповідно  їх енергетичний вміст. 

Точні кількості та характеристики стійкості має бути стійкий матеріал, який 

залишає будь-який елемент уздовж ланцюга поставок задокументовані та ніколи 

не повинні перевищувати кількість стійкого матеріалу, який входить у 

відповідний елемент. Відповідно до ст. 30 (1) РЕД II економічного  оператори 

повинні використовувати систему балансу маси. 

Третій варіант ланцюга зберігання, відомий як книга та претензія, заборонений  

ЧЕРВОНИЙ II. За допомогою book-and-claim відстеження на будь-якому етапі 

постачання ланцюг не наведено, і немає зв'язку між характеристиками стійкості 

та можна забезпечити фактичний матеріальний потік. 

Запаси (або запаси) - це фізична кількість стійких і нестійких матеріал, який 

зберігається на місці суб’єктом господарювання в складських приміщеннях. 

Запаси вимірюються або вимірюються. Він є основою для обчислення маси  

сальдо, для визначення кредитів на кінець періоду масового балансу та для  

перевірка правдоподібності сум стійких і нестійких матеріал. 

 

Баланс маси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забронювати та вимагати  

 
 
 
Інвентар 

4.2 Загальні вимоги 
Слід виділити наступні характеристики стійкості облік кількості (див. також 

розділ 3.3.3): 

> Вид сировини (наприклад, ріпак, соя, UCO) 

> Країна походження сировини 

> Інформація про викиди ПГ 

> Обсяг сертифікації сировини (тобто якщо сировина була сертифікована  

відповідно до критеріїв стійкості RED II або відповідає визначення 

відходів/залишків RED II) 

> Заява «Відповідає вимогам ISCC» або «Відповідає вимогам EU RED» (якщо 

є) 

> Для ланцюгів постачання біогазу: Заява, якщо для виробництва біогазу  були 

отримані стимули/субсидії, і якщо так, вид підтримки схема 
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Коли партії з різними характеристиками стійкості фізично  змішані, відповідні 

розміри та характеристики стійкості кожної партії залишаються приписаними до  

партій у кількісному обліку. Це означає, для наприклад, якщо партії з різними 

показниками викидів парникових газів фізично змішані, партії повинні 

зберігатися окремо в кількісному обліку. Створення середнє значення викидів 

ПГ різних партій не допускається. Якщо  партії з однаковими характеристикам и 

стійкості фізично змішуються, розмір партій можна узагальнити відповідно до  

кількості бухгалтерія. Характеристики стійкості, ймовірно, будуть однаковими, 

для наприклад, для партій одного виду сировини з однієї країни походження та 

якщо для обох використовується параметр викидів парникових газів «значення 

за замовчуванням». Якщо матеріали переробляються або втрати матеріалу  

відбуваються через внутрішню компанію процесів, для коригування розміру 

необхідно використовувати відповідні коефіцієнти перетворення партій 

відповідно. 

 

Партії с 

різні ПГ 

викиди 

 

Якщо суміш розділена, можна призначити набір характеристик стійкості до  

будь-якої вилученої партії. Сума всіх партій, вилучених із суміш повинна мати 

однакові характеристики стійкості в рівних кількостях, як суму всіх партій, 

доданих до суміші. 

Сертифікована сторона повинна розділити облік кількості для всіх матеріалів  

різні набори характеристик стійкості, навіть якщо ланцюг постачання  Метод 

дозволяє фізично змішувати матеріал. Бухгалтерія повинна бути  розділені 

відповідно до: 

> Різні типи вхідних матеріалів (наприклад, сира нафта, рафінована нафта, 

біодизель, ХВО та ін.) 

> Різні характеристики стійкості (наприклад, тип сировини, країна походження 

сировини, викиди парникових газів тощо) 

> Якщо на сайті застосовано більше ніж один варіант ланцюга постачання, 

розділіть їх для кожного варіанту ланцюга постачання необхідно вести облік 

кількості  

У кількісному обліку партії вхідного матеріалу можна об’єднати, якщо  вони 

мають однакові характеристики стійкості та обробляються згідно з такий самий 

варіант ланцюга постачання. Партії вхідних матеріалів не можна об’єднувати  у 

бухгалтерському обліку, якщо вони мають різні характеристики стійкості або  

немає взагалі або обробляються за різними варіантами ланцюга зберігання. 

Відхилення між фізичною кількістю матеріалу на складі та матеріалом  

задокументовано в кількісному обліку. Це може бути так, для наприклад, якщо 

кількість стійкого матеріалу, як зазначено в стійкості декларації є вищою або 

меншою за суму, вказану на мостових вагах фактично отриманий матеріал. Якщо 

під час аудиту виявлено відхилення до 0,5 % визначається між фізично наявним 

матеріалом і наявним на складі матеріалом  згідно з кількісним обліком це може 

бути прийнято без додаткового  пояснення. Будь-які відхилення понад 0,5% 

мають бути задокументовані належним чином і перевірено під час аудиту. Для 

ведення кількісної бухгалтерії слід використовувати фактичні кількості, напр. 

величини, які можна довести протоколи ваг або інші подібні засоби. У разі 

невірної інформації щодо вхідних декларацій сталого розвитку слід зв’язатися зі 

стороною, яка їх видає (див. також розділ 3.3.2). 

Характеристики стійкості певної кількості стійкого матеріалу  можна 

використовувати лише один раз і лише для одного застосування (наприклад, як 

екологічне паливо під ЧЕРВОНОЮ II). Відповідно до ISCC так званий 

«множинний облік» не допускається.  Багаторазовий облік є серйозним 

порушенням вимог ISCC. Ризик для багаторазовий облік збільшується, якщо 

компанія одночасно сертифікована за більше однієї схеми сертифікації. 
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Без кратних 

облік 

дозволено 

 

Багаторазовий облік індивідуальних характеристик стійкості, таких як  

Економія парникових газів також заборонена. Приклад: якщо компанія 

встановила метан пристроїв уловлювання, які призводять до більшої економії 

викидів парникових газів при їх виробленні, ці Збереження парникових газів 

можна врахувати в рамках ISCC ЄС (тобто  видача декларації сталого розвитку). 

 У цьому сценарії компанія не буде дозволено використовувати економію ПГ в 

рамках інших систем або режими (наприклад, механізм чистого розвитку, МЧР). 

Бухгалтерський облік Економія викидів ПГ пов’язана з однією партією матеріалу  

за ISCC і ще раз за іншою схемою чи режимом не має відбуватися. 

Без кратних 

облік 

Економія ПГ 
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Щоб звести до мінімуму ризик кількох облікових записів, відповідний учасник 

високого рівня персоналу економічного оператора, який видає декларації сталого  

розвитку, повинен підписати заяву/декларацію, що підтверджує обізнаність про 

те, що кілька облік не допускається. 

Щоб переконатися, що багаторазовий облік не відбувається, аудитор повинен  

перевірити під час аудиту, чи компанія сертифікована за кількома  схема 

сертифікації шляхом перевірки аудиторських звітів, балансів маси та ін  

документація використаних схем. Суб’єкти господарювання мають декларувати  

назви всіх схем, у яких вони беруть участь і які мають надати аудитору  з усією 

відповідною інформацією та документацією щодо використаних схем (див також 

системний документ ЄС ISCC 201 «Основи системи») 

 

Усвідомлення 

багаторазовий 

бухгалтерський ризик 
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документів для всіх 

схем 

 

Кожен суб’єкт господарювання має керувати інформаційною системою, яка 

здатна щоб відстежувати кількість отриманого та проданого екологічно чистого  

матеріалу. Це може включати, серед іншого, цифрову базу даних, документацію 

з унікальними контрольні номери для партій або аналогічні. 

Бухгалтерський облік кількості та фізична суміш стійкого матеріалу є  обмежені 

певними періодичними та просторовими рамками. 

Періодичні межі визначають часові рамки, в яких здійснюється вхід і вихід  

матеріали з певними характеристиками стійкості повинні бути збалансовані. 

Максимальний часовий проміжок (період) становить три місяці (докладніше див. 

у розділі 4.4.2). інформація). Необхідні відповідні заходи для забезпечення того, 

щоб баланс дотримується. 

Просторова межа визначає розташування (просторова сутність), для якого  

ланцюг мають бути застосовані вимоги щодо опіки. Баланси маси, як і те й інше  

методи відокремлення принаймні залежать від місця. Це означає, що вони 

повинні посилатися на одне географічне місце з точними межами (місце 

операції) в якому матеріали можна змішувати, наприклад, у контейнері, обробка  

або матеріально-технічний об'єкт. Система балансу мас також може працювати 

для інфраструктура транспортування та розподілу (наприклад, газова мережа)). 

Якщо більше одного юридична особа працює в одному місці, кожна юридична 

особа зобов’язана здійснювати свою діяльність власний облік кількості 

(наприклад, баланс маси). 
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Передача характеристик стійкості від біогенного до викопного матеріалу є  

неможливо, навіть якщо вони мають однаковий хімічний склад. Якщо біогенні 

викопний матеріал змішується в процесі спільного перетворення (спільна 

обробка) або є зберігаються разом в одному фізичному відсіку (тобто один 

окремий резервуар або трубопровід), тоді еквівалент кількості біогенного входу  

може бути заявлено як стійкий. Це ж стосується і біогенних матеріалів різні 

фізичні фази або стани, оскільки ці стани визначаються різними  рівні енергії. 

Таким чином, характеристики стійкості можна лише передати  якщо ці біогенні 

матеріали з різними станами зберігаються в одній фізичній відсік або 

обробляються спільно. Наприклад, передача в стійкість характеристик від 

біометану до біо-СПГ можлива лише за умови відповідні кількості 

використовують одне фізичне сховище або конвеєр  або обробляються спільно . 

Якщо характеристики стійкості були перенесені з один матеріал до іншого ОС 

має переконатися під час аудиту, що це не так застосовується до матеріалів з 

різними енергетичними станами, які не були спільно оброблені або фізично  

зберігаються в одному фізичному відсіку. 

4.2.1 Коефіцієнти перетворення 
Коефіцієнти перерахунку застосовуються для визначення випуску конкретного  

продукту на основі кількості конкретного вхідного матеріалу, який увійшов до  

обробки крок. Таким чином, коефіцієнт перерахунку описує зміну кількості 

конкретного матеріалу внаслідок обробки. Коефіцієнти перетворення мають 

розраховуватися на основі конкретного сайту та продукту. Вони мають 

базуватися на фактичних даних (наприклад, дані обробки або виробництва). 

Коефіцієнти перерахунку мають надати всі елементи в ланцюжку постачання, де 

відбуваються зміни в кількості. Вони мають бути чітко задокументовані та 

підлягають перевірці під час аудиту. 
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Для розрахунків масового балансу коефіцієнт перетворення повинен  

відображати продукції протягом відповідного періоду балансу маси. Для 
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розрахунків ПГ можна застосовувати середньорічне значення коефіцієнта 

перерахунку. 

Розраховується коефіцієнт перерахунку конкретного товару за певний період  

наступним чином: 

C (%) = Ao/Ai * 100 

C: коефіцієнт перетворення 

Ao: кількість виходу, одержаного внутрішнім процесом  на основі вхідних 

даних Ai 

Ai: кількість вхідного матеріалу для процесу  

Розподіл характеристик стійкості та зниження викидів ПГ  Вихідні партії 

обмежуються коефіцієнтом  перерахунку, відповідним для постачання шлях 

сталого палива. Характеристики повинні бути скориговані і Призначаються 

партії оброблюваного матеріалу в залежності від кількості продукти, призначені 

для виробництва сталого палива (тобто біопалива, біорідкі або біомасові палива, 

відновлювані рідкі та газоподібні транспортні палива  паливо небіологічного  

походження або перероблене вуглецеве паливо). 

Якщо обробка матеріалу дає лише один результат, призначений для  

виробництва будь-якого з перерахованих видів палива, розмір партії 

продуктивність і пов'язану з нею стійкість і скорочення викидів парникових газів  

характеристики повинні бути скориговані шляхом застосування відповідного  

перетворення фактор. 
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Якщо обробка матеріалу дає більше одного результату, призначеного для  

виробництва палива, для кожного має застосовуватися окремий коефіцієнт 

перерахунку вихід. Крім того, для кожного виходу необхідно вести окремий 

баланс маси. 

 

4.3 Фізична сегрегація 
 

4.3.1 Загальні вимоги 
Фізична сегрегація — це метод ланцюжка охорони, за якого є стійким  а 

нестабільний матеріал зберігається фізично окремо. 

Можна застосувати два рівні фізичної сегрегації: сегрегація стійкий з 

нестабільного матеріалу (Bulk Commodity або Soft IP) або відокремлення всіх 

партій стійкого матеріалу з різною стійкістю характеристики (Identity Preserved 

або Hard IP). 
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При фізичному розділенні повинна бути можливість ідентифікувати партії 

матеріалу протягом усього процесу виробництва та розподілу. 

Фізична сегрегація може бути досягнута: 

1 Налаштування паралельних процесів для виробництва, зберігання та 

транспортування 

2 Налаштування послідовних (періодичних) процесів на місці виробництва, 

зберігання або транспортування 

 

4.3.2 Identity Preserved або Hard IP 
За допомогою Hard IP стабільні партії матеріалу можуть бути фізично  

ідентифіковані протягом усього процесу виробництва та розподілу. Фізичний  

відокремлення стосується стійкого матеріалу з різних типів сировини і з різними 

іншими характеристиками стійкості. 

Оскільки змішування стійкого матеріалу з різними характеристиками не 

відбувається допускається ідентичність матеріалу між кількісною бухгалтерією 

та фізичний продукт зберігається. Параметр Hard IP можна застосувати, лише 

якщо вхідний матеріал також був фізично відокремлений під жорстким IP -

адресою весь ланцюг поставок вище за течією. 

Облік кількості партій завжди ідентичний фізичному  статус (також дивіться 

рисунок 3 (для спрощення коефіцієнт перерахунку одиниці (C=1). застосовані), 

тобто партії 123, 124 і 125 відокремлені фізично та в бухгалтерія. 

Жорсткий IP можна застосовувати, якщо партії 123 і 124 відрізняються хоча б  

одним характеристик стійкості. 
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Рисунок 3: Фізичне розділення всіх партій (CF=1) 

 

Рисунок 4 ілюструє, що характеристики стійкості вхідного  партії однакові, за 

винятком країни походження сировини. Для вхідна партія 123 країною 

походження є Канада, тоді як для партії 124 Країна походження сировини - США. 

Це означає, що партія 123 та 124 неможливо об’єднати ні фізично, ні в 

бухгалтерському обліку. Різні країни походження вказуються на вхідних і 

вихідних Декларації сталого розвитку, а отже, і характеристики сталого розвитку  

зазначені в бухгалтерському обліку збігаються з характеристиками фіз партії. 

 

 

 

Малюнок 4: Призначення характеристик стійкості вихідним партіям через  

Декларації сталого розвитку (CF =1) 

 

Що стосується балансу системи, в жодному моменті часу більше не може бути  

матеріал із певними характеристиками стійкості бути вилучений, ніж  

еквівалентний матеріал, який було додано, напр. вихідна партія 123 не повинна  

перевищує 500 тонн. Вихідні партії можна розділити на підпартії за допомогою 

різних кількостях, якщо сума всіх субпартій не перевищує  загальна кількість 

(наприклад, вихідна партія 123 може бути розділена на 3 підпартії по 100, 150 і 

250 тонн з однаковими характеристиками стійкості, у випадку  коефіцієнт 

перетворення дорівнює 1). 

 

 

4.3.3 Масовий товар або програмна IP 
 

 

Опція Soft IP вимагає фізичного відокремлення стійкого матеріалу  і нестійкий 

матеріал. Партії стійкого матеріалу можуть бути фізично змішані, навіть якщо 

характеристики стійкості відрізняються (див. рис 5). Опцію Soft IP можна 

застосувати, лише якщо вхідний матеріал також був оброблений як Soft IP або 

Hard IP по всьому ланцюжку постачання. У кількісному обліку стійкі партії з 

різною стійкістю характеристики повинні бути розділені. Тільки партії зі 

схожими Характеристики стійкості можуть бути об'єднані в бухгалтерськом у 

обліку. 
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Рисунок 5: Фізичне розділення стійких і нестійких партій (CF=1) 

 

Якщо партії 123 і 124 мають різні характеристики стійкості, напр. країни 

походження сировини, Декларації сталого розвитку  вихідні партії 127 і 128 

повинні містити однакову стійкість характеристики як вхідні характеристики 

стійкості партій 123 і 124 і не може перевищувати кількість 500 тонн або 

відповідно 1500 тонн, припустимо, що коефіцієнт перетворення дорівнює 1 (рис. 

6). 

 

 
Малюнок 6: Призначення характеристик стійкості вихідним партіям через  

Декларації сталого розвитку (CF=1) 

 

У бухгалтерському обліку та на вихідних деклараціях сталого розвитку стійкий  

партії з різними значеннями ПГ не можуть бути об’єднані. Якщо два і більше  

вхідні партії мають різні значення ПГ, найвищі викиди ПГ  значення може 

використовуватися послідовно в бухгалтерському обліку для всіх вхідних партій, 

якщо інші характеристики стійкості ідентичні (див. рис. 6). Якщо фактичний  

значення партії 124 менше, ніж значення за замовчуванням партії 123, за 

замовчуванням  значення партії 123 може використовуватися послідовно в 

бухгалтерському обліку для всіх вхідні та вихідні партії, як і інші характеристики 

стійкості так само. 

Якщо фізична суміш стійкого матеріалу розділена, стійкість характеристики з 

бухгалтерського обліку можуть бути присвоєні будь-якій фізичній партії 

стійкого матеріалу. Партії вихідного матеріалу можна розділити на підпартії, 

якщо загальна кількість підпартій із відповідними характеристик стійкості не 

перевищує загальну кількість стійкий матеріал. 
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Щодо балансу системи в жодному моменті часу не може бути більш суттєвим  

з певними стійкими характеристиками бути вилучені, ніж еквівалент було 

додано матеріал (наприклад, вихідна партія 127 на малюнку 6 не повинна  

перевищує 500 тонн (за коефіцієнтом перерахунку 1). 

 

 

4.4 Баланс маси 

 
4.4.1 Загальні вимоги 
Система масового балансу – це варіант ланцюга постачання, за яким  

характеристики стійкості (наприклад, тип сировини, країна походження  

сировина, значення ПГ тощо) залишаються присвоєними партіям матеріалу на  
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бухгалтерської основи при фізичному змішуванні матеріалу з різн  

характеристики стійкості та змішування стійких і нестійких матеріалів 

дозволено. Баланс маси завжди відноситься до фізичного  входи, результати та 

інвентар/запаси (стійкі та нестійкі) конкретний продукт. Віднесення 

характеристик стійкості до вихідних партій обмежується коефіцієнтом  

перерахунку, що стосується маршруту постачання до сталого палива (див. також 

4.2.1). 

 

Внаслідок фізичного перемішування суміш втрачає свої індивідуальні 

властивості. Стійкість і характеристики матеріалів, що дозволяють зменшити 

викиди парникових газів тому визначати лише через бухгалтерію. Це вимагає  

розрахунок балансів мас і перевірка балансу мас  розрахунок щодо обраного 

періоду для балансування. Масовий баланс має містити інформацію про всю 

стійкість і парникові гази характеристики економії викидів і розміри партій з 

різними характеристики стійкості, які є змішаними. Інформація має залишатися  

призначені суміші. Сума всіх партій, вилучених із Суміш повинна мати однакові 

характеристики стійкості кількості як суму всіх партій, які були додані до суміші. 

Це баланс має бути досягнутий протягом відповідного періоду часу. 

Щоб зменшити адміністративне навантаження на суб’єктів господарювання, 

можливо застосовувати підхід балансу маси (наприклад, змішування матеріалів) 

до різних типів сировини та палива за умови, що вони належать до одніє ї 

товарної групи (тобто вони мають подібні фізичні чи хімічні характеристики, 

теплотворну здатність та/або коефіцієнти перерахунку). Система балансу мас 

дозволяє змішувати партії сировини з різним вмістом енергії, якщо вони 

змішуються для подальша обробка, напр. в установці спільного зброджування, і 

якщо розмір партій регулюється відповідно до їх енергетичного вмісту.  

Хоча застосування системи масового балансу дозволяє змішувати різних видів 

сировини і палива має бути забезпечено ціль для відновлюваної енергії, які 

викладені в RED II19, застосовуються правильно  і не можна обійти. Це робиться, 

наприклад, правильним  присвоєння характеристик стійкості вихідним партіям  

матеріалів. (додаткову інформацію див. у розділі 4.4.3). 
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Масові баланси повинні суворо зберігатися залежно від місця розташування, 

тобто принаймні функціонує на рівні географічного розташування з точними 

межами всередині які матеріали можна змішувати. Це також стосується 

зовнішнього накопичувача об’єкти, що використовуються, або складські 

приміщення, сертифіковані як частина логістичної мережі, для приклад. У цих 

випадках існують окремі масові баланси для кожного місця зберігання  зберігати 

(див. також розділ 3.5). Балансування маси на кількох сайтах не відповідає  з 

вимогами РЕД II. Якщо діє більше однієї юридичної особи на одній ділянці 

кожна юридична особа зобов'язана вести власні масові баланси. 

Стійкий матеріал може бути включений у баланс маси, лише якщо він є фізично  

отримані на місці суб’єкта господарювання, на який поширюється сертифікація, 

тобто  необхідний фізичний зв'язок між балансом маси та матеріалом. Це не 

можна додати стійкий матеріал до балансу маси без фізичних надходження 

матеріалу на ділянку, для якого ведеться баланс маси (наприклад, немає  

дозволено «поцілунки на причалі»). 

Масові баланси повинні бути з урахуванням конкретного матеріалу із 

зазначенням відповідної сировини матеріал. 
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Якщо суб’єкт господарювання сертифікований у кількох областях (наприклад, 

олійний завод, нафтопереробний завод, біодизельний завод, трейдер) масовий 

баланс має бути специфічним для сертифікованого  обсяги. Це означає, що 

суб’єкт господарювання повинен мати можливість продемонструвати  які 

транзакції були здійснені в кожному діапазоні, вказавши вхідні дані і вихід 

кожного обсягу окремо (наприклад, який матеріал отримано, перероблено та 

продано під назвою «олійниця» та який матеріал куплено  і продається під назвою 

«торговець»). Обсяги обробляються різними етапи обробки (наприклад, 

переробка сирої нафти в рафіновану або переробка рафінованої олії в 

біодизельне паливо) повинні бути включені в окремі масові баланси, якщо тільки  

гарантується, що весь вхід обробляється в той самий вихід (наприклад, усі сира 

нафта буде перероблятися на біодизельне паливо). Повинен бути сертифікований 

блок обробки здатний продемонструвати види та кількість матеріалу, який є 

фізично обробляються в сертифікованому підрозділі. Точні описи вхідних і 

Залежно від сфери 

застосування 
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вихідних необхідні матеріали відповідно до сертифікованого обсягу. Якщо блок 

обробки купує та продає стійкий матеріал, але фізично не обробляє матеріал, це  

транзакція повинна бути охоплена сферою сертифікації трейдера (за 

необхідності, блок обробки повинен розширити сертифікат, щоб включити 

область трейдера). 

Це означає, наприклад, що сертифікований біодизельний завод отримує 

кінцевий біодизель зовнішні постачальники не можуть (помилково) 

стверджувати, що біодизель було вироблено  згаданим сертифікованим  

біодизельним заводом, і цей сертифікований біодизельний завод не може 

видавати Декларація сталого розвитку для біодизеля на основі екологічності  

характеристики сертифікованої біодизельної установки (наприклад, 

індивідуально розрахований ПГ економія викидів). Для кожного масового 

балансу є повна документація бути доступним для перевірки під час аудиту. 

 

Підхід масового балансу також може бути застосований до транспортування 

газу та розподільна інфраструктура (тобто газова мережа). Відновлювані гази, 

такі як біометан можна змішувати в газовій мережі, якщо інфраструктура 

взаємопов’язана, тобто якщо суб’єкт господарювання подає відновлюваний газ у 

мережу та економічні оператори, які відбирають газ із мережі, фізично  

взаємопов’язані через сітку. Обидва суб’єкти господарювання повинні 

задокументувати ін’єкцію та вилучення відповідно, і обидва мають бути 

сертифіковані відповідно до ISCC. 

Суб’єкт господарювання повинен надати на сертифікацію всі масові баланси  

орган, який проводить перевірку до проведення перевірки. Це стосується всіх 

балансів маси актуальні для сертифікації суб'єкта господарювання, тобто  

кожного об'єкта (зовнішнього сховище або залежний пункт збору), на які 

поширюється сертифікат. Аудит не може бути розпочато, якщо аудитору не 

надано баланси маси протягом належного часу до аудиту (тобто аудитор  повинен 

мати розумну кількість часу, щоб мати можливість отримати детальне розуміння  

баланс маси). У разі первинного (першого) аудиту суб’єкт господарювання 

зобов’язаний встановити систему масового балансу, яка перевіряється 

аудитором під час аудит. Див. розділ 4.4.5 для детального огляду вимог до маси 

аудит балансу. 

Якщо компанія використовує масові баланси за різними схемами сертифікації  

аудитор повинен мати доступ до всіх балансів маси для всієї сертифікації схеми, 

які використовує компанія. 
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4.4.2 Період масового балансу та переказ кредиту 
Для розрахунку балансу маси необхідно визначити часові рамки до кінця  яка 

загальна маса вхідних і вихідних партій з відповіді характеристики стійкості 

повинні бути збалансовані. Відповідно до ЧЕРВОНОЇ II це  баланс має бути 

досягнутий протягом відповідного періоду часу. Максимум  Строк (термін) 

розрахунку балансу маси становить три місяці. Існує виняток для виробників 

сільськогосподарської біомаси (ферми/плантації) або лісу  біомаса та перші 

пункти збору, що бере лише сільськогосподарську біомасу або ліс  біомаса. Для 

таких суб’єктів господарювання період балансу маси може бути продовжений  до  

дванадцяти місяців. Однак, якщо період балансу маси довший за три місяців 

неможливо піти в дефіцит (тобто неможливо продати більше  матеріал як стійкий, 

ніж доступний у балансі мас). У всіх випадках необхідні відповідні заходи для 

забезпечення балансу дотримувалися. 

Учасники схеми ISCC можуть обрати період менше трьох місяців, наприклад, 

один місяць. Обґрунтування максимального терміну в три місяців подвійний: 

> Коротший період розрахунку балансу маси не пропонує додаткових захист 

від шахрайства 

 

 

 

Максимальний період 

 

> Скорочення періоду до значно коротших часових рамок збільшить витрати  

значно зменшують гнучкість для гравців ринку без підвищення безпеки та 

стабільності в ланцюзі поставок 

Періоди балансу маси повинні бути безперервними в часі, тобто розриви між 

масами балансові періоди не мають бути. Це означає, що навіть для періодів, 

коли ні відбувається переміщення стійкого матеріалу, баланси мас повинні бути 

дотримані. Періоди масового балансу для періоду сертифікації (тобто дата 

початку та закінчення) повинні бути чітко задокументовані користувачем 
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системи та перевірятися під час аудит. Будь-які зміни в період балансу маси 

повинні бути чіткими задокументовано економічним оператором і має бути 

повідомлено орган сертифікації перед налаштуванням. Для кожного періоду  

балансу маси повинна бути доступна наступна документація щодо розрахунку  

балансу маси і буде перевірено під час аудиту: 

> Дата початку та закінчення балансового періоду  

>Інвентаризація входу і виходу на початок балансу маси період 

> Обсяг і опис вхідних і вихідних матеріалів протягом  період балансу маси 

> Сума кредитів, яку можна перенести на наступний період (якщо  в наявності) 

> Сума кредитів за попередній період (за наявності) 

> Коефіцієнт перетворення (за наявності) 

 

Якщо протягом одного періоду балансу мас більш стійкий матеріал (в т.ч  

існуючий інвентар стійкого матеріалу, який був доступний на початку  

балансового періоду) отримано, ніж відправлено, надлишок стійкого матеріалу в 

бухгалтерському обліку називається «кредитом».  

Переносити кредити можна лише з одного балансового періоду до наступного  

якщо принаймні еквівалентна кількість конкретної сировини або продукту  

(стабільний або нестабільний) фізично є на складі. Це не можливо  перенести 

більше кредитів у наступний період масового балансу, ніж сума конкретний 

матеріал, який фізично є на складі на кінець балансу маси період. Викопний 

матеріал не можна вважати фізичним запасом навіть у цьому випадку  що його 

фізичні та хімічні властивості такі ж, як у біоматеріалу. У разі спільно  

оброблених матеріалів та/або введених матеріалів у сітки трави (наприклад, 

біометан) кредити можуть бути перенесені в наступну масу  період балансу до  

тих пір, поки еквівалентна кількість матеріалу є фізично  доступний. 

Перенесення кредитів між матеріалами дозволено лише для ідентичних 

продуктів або групи продуктів. Продукти з подібними фізичними або хімічним и 

характеристиками, теплотворну здатність та/або коефіцієнти перетворення 

можна розглядати як групу продуктів. 

Крім того, мають бути відображені відповідні характеристики стійкості 

кредити між матеріалами з різним обсягом сировини сертифікація (тобто між 

матеріалами, яким відповідає сировина критерії стійкості згідно зі ст. 29 (3) – (7) 

RED II і матеріали, для яких сировина відповідає визначенню відходів RED II аб 

залишок). 
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При перенесенні кредитів між матеріалами. Наприклад, не можна  передавати  

Негативний баланс маси не допускається відповідно до ISCC. Негативна маса  

баланс виникає, якщо було отримано менше стійкого матеріалу, ніж відправлено  

якщо наприкінці періоду масового балансу (включаючи наявні запаси  стійкий 

матеріал, який був доступний на початку балансу маси період). Якщо негативний 

баланс маси виникає в кінці балансу маси сертифікована компанія повинна 

негайно повідомити орган сертифікації і без запиту. 

Наприкінці періоду масового балансу обліковий облік кількості або повинен  

бути збалансованим або мати кредити стійкого матеріалу, який можна 

перевозити вперед. Щоб перевірити, чи відповідає кількість стійкого вхідного та 

вихідного матеріалу збалансований на кінець періоду або якщо кредити 

виникають, наступний розрахунок має бути застосовано. 

B = (A + a)*CF + b 

з: 

B - C = 0 Збалансована бухгалтерія (кредити відсутні) 

B - C > 0: Кредити (позитивний баланс) 

B - C < 0: негативний баланс (не допускається) 
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дозволено 

 

 

 

 

 

Баланс маси 
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A: Вхідний стійкий матеріал для всього балансу маси період 

C: Вихідний стійкий матеріал для всього балансу маси період (тобто матеріал, 

який був фізично відправлений) 

B: Загальна кількість доступного стійкого матеріалу для всього  період (= 

кількість матеріалу, який потенційно може бути відправлений  як стійкий 

протягом періоду балансу маси) 

a: Інвентаризація стійкого (вхідного) матеріалу на початку період 

b: Інвентаризація стійкого (вихідного) матеріалу на початку  період (для 

одиниць обробки) 

CF: Середній коефіцієнт перерахунку протягом періоду балансу маси20  
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Цей розрахунок має базуватися на фактичній кількості надходження стійкого  

матеріалів та інвентаризації стійких вхідних матеріалів, доступних під час  

відповідний період балансу маси. 

 

Для операцій, які не призводять до зміни кількості матеріалу, такі як зберігання 

матеріалів, можна прийняти коефіцієнт перетворення (CF). 

1 (CF=1). На рисунку 7 представлено огляд застосовних коефіцієнтів для 

перевірки баланс маси для прикладу блоку обробки. 

 

 
 

Рисунок 7: Огляд коефіцієнтів для перевірки балансу маси. Приклад обробки  

одиниця 

 

Якщо суб’єкт господарювання має розрив до трьох місяців між двома періоди 

атестації, кредити можуть бути перенесені з останнього масового балансу  період 

попереднього сертифікаційного періоду до першого балансового періоду  

наступний атестаційний період. Цей кредитний переказ можливий лише за 

наявності відсутність вхідного або вихідного стійкого матеріалу протягом часу 

без сертифікат, а якщо ні в який момент часу фізичний запас відповідного  

матеріалу впала нижче суми кредитів, призначених для передачі, або у випадку  

спільно оброблених матеріалів та/або матеріалів, введених у сітки трави 

(наприклад, біометан), принаймні еквівалентна кількість матеріалу була фізично  

доступні в будь-який час. Це має бути підтверджено органом сертифікації. Це 

повинно бути переконатися, що компанія проходить безперервну сертифікацію, 

тобто відсутність прогалин між ними відбуваються періоди сертифікації. 
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4.4.3 Розрахунок балансу маси 
Згідно з методом масового балансу, партії стійкого  матеріалу (який може 

мають різні характеристики стійкості) і нестабільний матеріал може  бути 

фізично змішаними у внутрішніх процесах компанії (див. Малюнок 8). В межах 

період балансу маси, партії стійкого матеріалу з тим самим  характеристики 

стійкості (включаючи сировину, країну походження, ПГ  викиди тощо) можуть 

бути довільно об’єднані або розділені в межах бухгалтерського обліку як за 

умови, що сума всіх партій, вилучених із суміші, має  ті самі характеристики 

стійкості в тих же кількостях, що були додані суміш. 

У прикладі, наведеному на малюнку 8, партії 129 і 130 оголошено як 

нестабільні, а вихідні партії 126, 127 і 128 оголошено як стійкий у 

бухгалтерському обліку, хоча всі партії є фізично сумішшю  стійких і нестійких 

вхідних матеріалів. 

 
 

 

 

Кредит за кількістю 

метод 

 

Малюнок 8: Методологія кредитування кількості (CF=1)  
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Не дозволяється об’єднувати партії стійкого матеріалу з різними Значення ПГ 

у бухгалтерському обліку (див. Малюнок 9). У бухгалтерії парт з різними 

значеннями ПГ повинні зберігатися окремо. 

Партії, які мають однакові характеристики стійкості, крім своїх Значення 

викидів ПГ можна агрегувати, якщо значення викидів ПГ є найвищим  з усіх 

пакетів застосовується до всіх вхідних пакетів. Якщо на прикладі рис  9, значення 

ПГ партії 125 вище, ніж значення ПГ партії 123 і 124, значення ПГ партії 125 

можна застосувати до всіх вихідних партій 127-131 (за умови, що інші 

характеристики стійкості є ідентичними). 

 

 
 

Рисунок 9: Бухгалтерський облік партій з різними значеннями ПГ (CF=1) 

 

Для інших відповідних характеристик стійкості, таких як країна походження 

або сфера сертифікації сировини не допускаються агрегації, тобто вони  повинні 

зберігатися окремо в бухгалтерському обліку. На малюнку 10 наведено приклад  

бухгалтерського обліку, якщо країна походження сировини відрізняється (все 

інше характеристики стійкості вважаються ідентичними). 

 

 

Немає агрегації 

значень ПГ 

 

Найвищий ПГ 

значення може бути 

застосовується 

 

 
Рисунок 10: Облік партій з різними країнами походження (CF=1  

 

Відповідно до підходу балансу маси, характеристики стійкості повинні бути  

розподілені за партіями вихідного матеріалу, тобто яка інформація про стійкість  

включено до декларацій сталого розвитку для вихідного матеріалу. Додаток І  

більш детально описує різні сценарії розподілу стійкості характеристики 

вихідного матеріалу. 

Можна виділити такі загальні підходи: 

> Для сировини та проміжних матеріалів, які зберігаються фізично окремо, 

гнучкий розподіл характеристик стійкості для вихідних партій не має бути 

можливим (сценарій 1 і 2) 

> Для проміжних продуктів, які фізично змішуються окремо  повинні бути 

видані декларації сталого розвитку, щоб відобразити частку  матеріали в суміші 

(сценарій 3) 

> Для фізично розділеного біопалива, сировина якого відрізняється сфера 

сертифікації, гнучкий розподіл характеристик стійкості не має бути можливим 

(сценарій 4.1) 

> Відмова від відповідальності: Реалізація будь-якого з варіантів за цим  

сценарій має бути вимогою ЄС для всіх VS: 

Для фізично розділеного біопалива з однаковою сферою сертифікації сировина: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виділення 

стійкість 

характеристики 
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 декларації екологічності відображають фізичну доставку  матеріалу  

(сценарій 4.2, варіант 1), або 

 Характеристики стійкості можна розподіляти гнучко (опція 4.2, 

варіант 2) 

> Відмова від відповідальності: Реалізація будь-якого з варіантів за цим  

сценарій має бути вимогою ЄС для всіх VS: 

Для фізичної суміші біопалива: 

 

 окремі декларації сталого розвитку повинні бути видані відображати 

частку біопалива в суміші (сценарій 5, варіант 1), або 

 має бути гнучкий розподіл характеристик стійкості можливо (сценарій 

5, варіант 2) 

> Відмова від відповідальності: реалізація цього сценарію має бути Вимога ЄС 

для всіх ВС: 

Для суміші біопалива з викопним паливом (наприклад, E10 або B7) 

екологічність декларації слід оформляти лише на суму біооснов матеріал, який 

міститься в суміші (сценарій 6) 

> У випадку біометану, який подається в мережу природного газу, обидва  

матеріали хімічно та фізично ідентичні. Стійкість декларації можуть бути видані 

на будь-яку партію, вилучену з мережі, якщо  еквівалентну кількість біометану 

було подано в мережу (сценарій 7) 

> У разі спільної обробки паливо, отримане в результаті цього процесу, не може  

диференціювати на біологічне та викопне паливо (тобто матеріали є хімічно та 

фізично ідентичні. Декларації сталого розвитку можуть бути видається для будь-

якої партії, що виходить із підприємства спільної обробки, якщо  еквівалентну  

кількість біоматеріалу було подано в процес (сценарій 8) 

 

 

4.4.4 Особливі вимоги до спільної обробки 
Називається одночасна обробка вхідних матеріалів біологічного та викопного  

походження спільна обробка. Це не вважається спільною обробкою денатурантів 

чи іншого допоміжні речовини додаються до процесу виробництва біопалива 21  

. Спільна обробка рослинні та тваринні олії (надалі згадуються як сировина на 

біологічній основі) та введення копалин призводить до змішаних продуктів з 

однаковими хімічними властивостями. Типовими продуктами спільної обробки 

є дизельне паливо, бензин, гас, нафта, LPG, паливний газ та ін. Одним із 

прикладів спільної обробки є одночасна переробка рослинної олії та викопного  

газойлю на заводі з метою виробництво дизеля. Дизельне паливо, отримане в 

результаті цього процесу, неможливо відрізнити на біологічне та викопне 

дизельне паливо. Це означає, що визначення хім  біовмісту спільно обробленого 

дизельного палива зазвичай неможливе. 

Для спільної переробки ведуться масові баланси на частку біооснови  матеріал, 

який йде в процес. Виходячи з біовиходу, можна розрахувати кількість 

біопалива, переробленого спільно. Три різні підходи до  визначення біоурожаю 

може бути застосовано: енергетичне визначення, визначення ефективності/втрат 

процесу; або 12C або 14C аналізи. Додаткова інформація щодо визначення 

біовиходу викладена у Керівному документі ISCC «Спільна обробка». 
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Оскільки біопаливо хімічно ідентичне викопному паливу, визначено  стійкий 

біопродукт може бути вільно розподілений на відповідний випуск продуктів 

(наприклад, дизельне паливо, бензин, нафта тощо) протягом періоду масового 

балансу (див. також розділ 4.4.3 і Додаток I). 

 

4.4.5 Огляд вимог до аудиту балансу маси 
Перевірка масових балансів є невід'ємною частиною аудиту  економічний 

оператор. Аудитор повинен підтвердити, що сума матеріал, який було заявлено  

як стійкий, менше або дорівнює сума, яка фактично доступна, а також яка не 

обліковується багаторазово сталого матеріалу. 

Перед аудитом суб’єкт господарювання повинен надати всі баланси маси  орган 

сертифікації, який проводить аудит. Це стосується всіх балансів маси  актуальні 

для сертифікації суб'єкта господарювання, тобто кожного об'єкта (зовнішнього  

сховище або залежний пункт збору), на які поширюється сертифікат. В випадку  

первинного (першого) аудиту суб’єкт господарювання має встановити мас  

система балансу, яка перевіряється аудитором під час аудиту (див. також  розділ 

4.4.2). Для всіх подальших аудитів аудитор повинен перевірити принаймні 

Безкоштовне виділення 
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вибірку періодів балансу маси (включаючи входи, виходи, коефіцієнти 

перерахунку та кредити, перенесені в) і має перевірити це в бухгалтерськом у 

обліку та документація. 

Необхідно взяти до уваги наступні конкретні аспекти та документи  для аудиту  

масових балансів, у тому числі: 

 

> Список усіх сайтів, на які поширюється сертифікація (наприклад, зовнішні  

місця зберігання, залежні пункти збору тощо. Окрема маса  баланси повинні 

зберігатися для кожного сайту (розділ 4.4.1) 

> Список усіх входів, виходів та інвентарю на сайт, включаючи описи  

матеріалів та інформації про постачальників і одержувачів відповідно (див. 

розділ 3). Цей список має включати як стійкі і нестабільні матеріали, і, якщо це 

доречно, повинні також включати викопні матеріали, оброблені сайтами 

> Застосовані коефіцієнти перерахунку. У випадку з відходами/залишками це 

так Особливо важливо стежити, щоб процес перетворення не був модифіковано, 

щоб утворювати більше відходів або залишків (див. розділ 4.2.1) 

> Часові рамки періодів балансу маси. Дата початку та закінчення 

кожногоПеріод масового балансу має бути прозоро задокументований. Суб’єкт 

господарювання повинен повідомити орган сертифікації про будь-які зміни 

періоду балансу маси (див. розділ 4.4.2)  

> Перевірка розрахунку балансу маси, щоб переконатися, що  бухгалтерський 

облік збалансований або кредити були нараховані правильно. Якщо  кредити 

були доступні, необхідно перевірити, що стійкість перенесена інформація 

покривалася еквівалентною сумою матеріально наявний на складі (див. розділ 

4.4.2) 

 

 

> Сталі входи та результати повинні супроводжуватися набором  

характеристики стійкості (відображаються на вхідних і вихідних декларації 

сталого розвитку, див. розділ 3.3.2). Під час аудиту є необхідно перевірити, що 

характеристики стійкості від вхідних декларації сталого розвитку були враховані 

правильно для налаштування баланси маси та характеристики сталості  

правильно розподілено для вихідного матеріалу (див. розділ 4.4.3) 

> Масові баланси та інша відповідна документація іншої сертифікації 

необхідно враховувати схеми, які використовує суб’єкт господарювання  щоб 

переконатися, що не було багаторазового обліку (див. розділ 4.2) 

 

 

 

 

Додаток I: Розподіл характеристик стійкості до вихідних партій матеріалу 
 
Нижче описано різні сценарії, які демонструють, як це зробити характеристики стійкості можна розподілити на 

вихідні партії, тобто як можуть бути видані декларації сталого розвитку (SD). Для будь-яких сценаріїв маса 

баланси повинні зберігатися відповідно до вимог, описаних у розділі 4. 

 

Сценарій 1: Різна сировина зберігається фізично розділено 
• Приклад: зберігання ріпаку та сої на місці в різних силосах (без фізичного змішування) 

• Декларація сталого розвитку: продукт, зазначений на SD, відноситься до матеріалу  фактично поставлено  

(тобто поставка ріпаку -> ріпак, зазначений як сирий матеріал на SD) 

• Неможливо доставляти насіння ріпаку з SD із зазначенням як соя сировина (і навпаки) 

 

Сценарій 2: проміжні продукти (та сама група продуктів) зберігаються  фізично 

розділені 
• Приклад: зберігання рафінованої ріпакової олії та рафінованої соєвої олії на місці, але в різних резервуарах 

(без фізичного змішування) 

• Декларація сталого розвитку: продукт, зазначений на SD, стосується продукту  фактично доставлено  

(наприклад, доставка ріпакової олії -> насіння ріпаку зазначено як сировина на SD) 

• Неможливо доставляти ріпакову олію з SD, де зазначено, що соя є сирою  матеріал (і навпаки) 

 

Сценарій 3: фізична суміш різних проміжних матеріалів (те саме  група товарів) 
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• Приклад: зберігання рафінованої ріпакової олії та рафінованої соєвої олії на місці, рафінована олія змішується 

в резервуарах 

• Декларація сталого розвитку: для відображення необхідно видати окремі SD частка різних матеріалів у суміш  

і -> Доставка 100 т очищеної олії (суміш 50 mt рапсової олії та 50 mt соєвої олії: одна SD видана для 50мт з 

ріпаком як сировиною, та один СД виданий на 50мт с  соєві боби як сировина 

 

Сценарій 4.1: Різне біопаливо (одна і та сама група продуктів) із сировини з різними 

сферами сертифікації зберігаються фізично розділеними 

 
• Приклад: зберігання біодизеля з UCO (UCOME) та біодизеля з насіння ріпаку (RME) на місці, але в інших 

резервуарах (без фізичного змішування) 

• Декларація сталого розвитку: продукт, зазначений на SD, стосується дійсності доставлений матеріал 

(наприклад, доставка UCOME -> UCO, зазначена як необроблена матеріал на SD) 

• Відсутність розподілу характеристик стійкості між біопаливами інший обсяг сертифікації сировини, тобто  

неможливо постачати RME з SD із зазначенням UCO як сировини і навпаки 

 

Відмова від відповідальності: Реалізація будь-якого з варіантів за цим 
сценарій має бути вимогою ЄС для всіх VS: 
 

Сценарій 4.2: Різне біопаливо (одна і та сама група продуктів) із сировини  
з однаковою сферою сертифікації зберігаються фізично розділеними. 

 

• Приклад: зберігання біодизеля з насіння ріпаку (RME) та біодизеля  із сої (SME) на місці, але в інших 

резервуарах (без фізичного змішування) 

 

Варіант 1: Відсутність розподілу між видами біопалива: 

• Декларація сталого розвитку: продукт, зазначений на SD, відноситься до матеріалу фактично поставлено  

(наприклад, поставка RME -> насіння ріпаку, зазначене як сире матеріал на SD) 

• Відсутність розподілу характеристик стійкості між біопаливами, тобто  неможливо доставляти RME з SD, в 

якому зазначено, що соя є сирою матеріал 

 

Варіант 2: Можливий розподіл між видами біопалива 

• Декларація сталого розвитку: продукт, зазначений на SD, не обов’язково відповідає  відображає фактично  

доставлений матеріал (наприклад, доставка RME -> Соєві боби зазначені як сировина на SD) 

• Гнучкий розподіл характеристик стійкості між біопаливами з тим самим обсягом сертифікації сировини буде 

дозволено 

 

Відмова від відповідальності: Реалізація будь-якого з варіантів за цим 

сценарій має бути вимогою ЄС для всіх VS: 
 

Сценарій 5: Фізична суміш різних видів біопалива (одна і та ж група 
продуктів). 

 

• Приклад: зберігання 600 тонн RME, 600 тонн SME та 600 тонн UCOME на місці, біопаливо фізично змішується 

в одному резервуарі (наприклад, як 1800 тонн СЛАВА 0) 

 

Варіант 1: Окремі SD для відображення частки біопалива в суміші 

• Декларація сталого розвитку: мають бути видані три окремі SD відобразити частку біопалива в суміші -> 

Доставка 600 т FAME з цистерна: одна SD видана за 200 тонн біодизелю з ріпаком як сировиною  матеріалу, один 

SD на 200 тонн із соєвими бобами як сировиною, один SD на  200 тонн з UCO як сировиною 

 

Варіант 2: Гнучкий розподіл характеристик стійкості між біопаливами можливо 

• Декларація сталого розвитку: частка біопалива в суміші не відповідає  потрібно відобразити на SD -> Приклад: 

Доставка 600 тонн FAME з резервуар: SD може бути виданий за 600 тонн біодизелю з ріпаком як сировиною  

матеріалу, АБО SD може бути виданий за 600 тонн біодизеля з соєвими бобами  сировини, АБО SD може бути 

виданий за 600 тонн біодизеля з UCO as  сирий матеріал 
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Відмова від відповідальності: реалізація цього сценарію має бути 
обов’язковою від ЄС для всіх ВС:  

 
Сценарій 6: суміш біопалива з викопним паливом (наприклад, B7 або E10) 
 

• Приклад: E10 із часткою до 10% (100 т) кукурудзяного етанолу в межах суміш 1000 т бензинової суміші 

• Декларація сталого розвитку: SD видається лише на кількість екологічно чистого матеріалу, який міститься в 

суміші. Передача характеристики стійкості від біопродукту до викопного  продукт не дозволено 

• Приклад: доставка 1000 тонн E10: SD можна видати на суму до 100 тонн етанол з кукурудзою як сировиною 

 

Сценарій 7: Суміш біометану та природного газу в мережі (продукти 
хімічно та фізично ідентичні) 

 
• Приклад: закачування біометану в газову мережу  

• Декларація сталого розвитку: SD видається лише на суму стійкий біометан, який подається в мережу. Продукт 

заявлено на декларація сталого розвитку (SD) не відображає матеріал, який є  вийнятий із сітки. Декларація 

екологічності може бути видана для будь-якого партія вилучена з сітки, якщо еквівалентна кількість біометан 

подавався в мережу 

 

Сценарій 8: Спільна обробка (одночасна обробка біооснови та  викопні 

продукти, продукти, хімічно та фізично ідентичні) 
 
• Приклад: спільна обробка рослинної олії (наприклад, рапсової олії та  соєва олія) і викопний газойль. Паливо , 

отримане в результаті цього процесу  не можна диференціювати на біологічне та викопне паливо  • Декларація 

сталого розвитку: SD видається лише на суму  стійкий біовихід, пов'язаний з виходом. Продукт зазначений на  SD 

не відображає продукт, який фактично доставлено. А  декларація екологічності може бути видана на будь-який 

вантаж, що надходить поза об’єктом спільної обробки 

 

Додаток II: Малі землевласники – Ідентифікація 
Ферми/Плантації 

 
A 1 Основи 
Системний документ ЄС ISCC 201 «Основи системи» визначає ферми або 

плантації як «сільськогосподарські операції, де сільськогосподарські культури 

вирощуються стабільно, або де сільськогосподарських рослинних залишків від 

сталого вирощування». Ферма або  плантація визначається як окрема юридична 

особа, яка має контроль над відповідність вимогам ISCC. Вся земельна площа (с/г  

земля, пасовище, ліс, будь-яка інша земля) ферми чи плантації, у тому числі будь-

яка паспортизації підлягають земельні ділянки у власності, оренді чи оренді. 

Чітке розуміння того, як ідентифікувати одну ферму, має вирішальне значення для 

ISCC атестація. Ідентифікація ферм є передумовою підготовки до аудиту  та 

перевірки в пунктах першого збору (ПЗВ) і центральних офісах (ЦО) для  

ферм/плантацій і має великий вплив на обсяг аудиту. Наприклад, це визначає, хто  

має підписати самодекларацію, загальну кількість групи і тим самим впливає на 

розмір вибірки, управління ризиками та виключення ферм у разі невідповідності або 

порушення ISCC принципи. Досвід показує, що на практиці визначення ферми 

згідно з Системний документ ЄС ISCC 201 є застосовним і однозначним у більшості 

випадків випадків. Однак існують певні налаштування, де чітка ідентифікація одна 

ферма залишається проблемою. Особливо це стосується виробництва  Свіжі 

фруктові пучки (FFB) для пальмової олії в Південно-Східній Азії та дрібні власники  

залучення. 

Цей додаток має на меті надати додаткові вказівки для підтримки цього процесу 

та забезпечити послідовне застосування сертифікації та наявність обсягу аудиту  

правильно. Він був розроблений у співпраці із зацікавленими сторонами, 

залученими до Технічний комітет ISCC «Південно-Східна Азія» та органи 

сертифікації. ISCC і надалі братиме участь у пілотних проектах і діалогах із 

зацікавленими сторонами для підтримки та полегшити сертифікацію схем дрібних 

власників22 
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Для застосування стандарту ISCC вкрай важливо правильно визначити  ферма або 

плантація. Формулювання «ферма» або «плантація» може охоплювати окремі 

маєтки, вирощувачі, дрібні землевласники тощо, якщо визначення ферми чи 

плантації, як викладено нижче, застосовується. Основні показники для  

ідентифікацією фермерського господарства є правовий статус і самостійне 

управління. Ідентифікація ферми проста, якщо вона є юридично незалежною та має  

власне незалежне управління. Однак у деяких випадках обидва показники може 

вказувати в протилежних напрямках, особливо коли є структури дрібних власників  

залучений. 

 

Правовий статус і 

незалежне 

управління 

 

 

Описано ці випадки та їхні наслідки для організації аудиту нижче. Для проведення 

аудиту та наслідків у разі невідповідності вимоги ISCC, як зазначено в документах 

Системи ЄС застосувати. 

 
 

 

Рисунок 1: Оглядова таблиця: Ідентифікація ферми/плантації та наслідки 

 

 

A 2 Ідентифікація ферми чи плантації та наслідки 
Юридичний статус і управління є основними показниками для ідентифікації  

суб'єкт сільськогосподарського виробництва як фермерське господарство. 

Формуються такі категорії підстава для ідентифікації ферми або плантації: 

 

1 Незалежні дрібні власники 
Незалежний дрібний власник, відповідальний за власне управління  і без 

підтримки керівництва будь-якої більшої компанії вважається самостійною 

юридичною особою з самост управління. Ці незалежні дрібні власники мають 

підписати ISCC самодекларування для ферм і плантацій. Збірний пункт збирання 

грон свіжих фруктів (FFB) від незалежного  малий власник вважається першим 

пунктом збору в рамках ISCC. Якщо  незалежний малий власник доставляє FFB 

безпосередньо до пункту збору або до олійниці, вони вважаються першим місцем 

збору (див. розділ 3.4.4). 
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2 Самостійна юридична особа та самостійне управління 
Якщо суб'єкт господарювання з усією належною йому та орендованою земельною 

ділянкою, що підлягає категоризації, є самостійною юридичною особою зі своїми 

незалежними управління, ідентифікація проста. Суб'єкт повинен бути визначається 

як одна ферма або плантація, незалежно від розміру організації (це також стосується  

Ферма 

управління 

підписує 

самодекларацію 
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згаданих вище незалежних малих власників). Керівництво ферми має підписати 

самодекларацію ISCC для ферм  та насадження. Ферма може бути індивідуально  

сертифікована або сертифікована як частина групи, організована центральним  

офісом або першим пунктом збору . 

 

3 Централізована орендована земля 
Землевласники здають землю в оренду компанії, яка відповідає за  управління 

землею не вважаються фермою чи плантацією. Ці землевласники володіють землею, 

але господарюють на землі не в їхніх руках. Земля здебільшого знаходиться в оренді 

та централізовано розпоряджається компанія, яка об'єднує багато дрібних 

власників. В даному випадку це підприємство  можуть бути індивідуально  

сертифіковані як ферма чи плантація або сертифіковані як частина  групи, 

організованої центральним  офісом або першим пунктом збору. Керуюча компанія, 

але не будь-який з окремих дрібних власників підписати одну самодекларацію на 

всю землю. 
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4 Частково централізоване  управління 
Випадки другий і третій, описані вище, також можуть мати місце в підкатегор іях 

щодо показника управління.  

Справа друга (самостійна юридична особа та самостійне управління), частини 

управління можуть бути організовані централізовано (наприклад, зберігання засоби 

захисту рослин). У цьому випадку відповідна сутність все одно буде  розглядатися 

як ферма/плантація. Однак ті райони, які є  централізоване управління також 

потребуватиме централізованого аудиту. 

У третьому випадку (централізована орендована земля) це може бути так одна 

компанія орендувала землю в різних землевласників, але землею все ще частково  

управляють землевласники. В даному випадку  вся земля орендоване підприємством  

можна вважати однією фермою або  плантація. Однак ці території з 

децентралізованим управлінням  також потребуватиме аудиту як 

децентралізованого. У разі виявлення невідповідностей у сферах 

децентралізованого управління вся ферма або плантація (включаючи всю 

орендовану землю) буде виключена. 
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