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Підсумок змін 

 
Нижче наведено короткий виклад основних змін до попередньої версії документа (ISCC Системний документ 

ЄС 205 v 3.0). Перегляд документа є основним оглядом у  рамки повторного визнання ISCC відповідно до  

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

помилок, не перераховані. 

 

Короткий опис змін, внесених у розділ версії 4.0 

 

Розділ 

Загальні відомості: усі посилання щодо RED стосуються Директиви про відновлювані 

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

Загальне: Зміни до структури розділу: 

• Видалення глави 4.3.6: «eee – викиди від надлишкової електроенергії», у ПГ  

формулі та, відповідно, у всіх інших відповідних частинах цього документа  

• Видалення глави 5 «Перемикання між різними варіантами ПГ  

інформація» 

• Поділ глави в 4.3.8 на дві окремі глави 

Доповнення: 

• «Відповідно до вимог оновленої Директиви про відновлювані джерела енергії 

(2018/2001/EC), ISCC вимагає мінімального рівня економії ПГ для остаточного  

біопаливо, рідини та біопаливо: 

 принаймні 50% для біопалива, біогазу, що споживається в транспортному секторі,та 

біологічні рідини, вироблені на установках, які працювали 5 або раніше  Жовтень 

2015 року 

 принаймні 60% для біопалива, біогазу, що споживається в транспортному секторі,  

та біорідин, вироблених на установках, що починають експлуатацію з 6 з жовтня 

2015 року по 31 грудня 2020 року 

 принаймні 65% для біопалива, біогазу, що споживається в транспортному секторі,  

та біорідин, вироблених на установках, що почали експлуатацію з 1 Січень 2021 

року принаймні 70% для виробництва електроенергії, опалення та охолодження  

 паливо з біомаси, що використовується в установках, що починають працювати з 1 

січня 2021 до 31 грудня 2025, і 80% для початку встановлення дія з 1 січня 2026 

року. 

 Зниження викидів парникових газів від використання відновлюваних джерел енергії  

рідке та газоподібне транспортне паливо небіологічного походження  мінімум 70” 

 Установка вважається такою, що перебуває в експлуатації, як тільки почалося 

фізичне виробництво палива, тепла чи охолодження або електроенергії (тобто після 

виробництва палива, включаючи біопаливо, біогаз або  біологічні рідини або 

виробництво тепла, охолодження чи електроенергії з біомаси паливо почалося). 

• «У документі описано використання загальних і дезагрегованих значень за замовчуванням 

і як розрахунок фактичних значень вбудовано в систему ISCC. Кожен у розділі зазначаються 

відповідні вимоги, що застосовуються до біопалива, біорідких рідин та  паливо з біомаси». 

• «Залежно від типу палива та ринку, на якому  воно споживається, застосовуються різні 

формули розрахунку ПГ: 

 біомасове паливо - це газоподібне та тверде паливо, вироблене з біомаси 

 Рідкі біопалива – це рідке паливо, вироблене з біомаси, яке використовується для  

для цілей, відмінних від транспорту, таких як виробництво електроенергії та  

опалення та охолодження 

 Біопаливо - це рідке паливо, яке використовується для транспорту і виробляється з 

біомаса. 

• «У наступних розділах «вихідна сировина» визначається як вхідний матеріал і отже, 

залежно від того, може бути або сировиною, або проміжним продуктом  обсяг суб’єкта-

одержувача». 

2 

Загальне: 

• «Викиди парникових газів від виробництва та використання біопалива, біорідких біопалив 

і палива з біомаси до конверсії розраховується як: 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr“ 

• Кілька посилань на біорідкі рідини, паливо з біомаси та Додаток VI RED II 

 

3, 

виноски 

 

Загальне: 

• Декілька включень посилань на біорідкі рідини та паливо з біомаси  

3.1 
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• Включення вимог до біопалива 

• Виноска 

Доповнення 

• «Загальне значення за замовчуванням (TDV) для скорочення викидів парникових газів, 

викладене в частині A або B Додатку V і частини A Додатку VI RED II можна 

використовувати, лише якщо це відображає шлях виробництва, тобто сировину на початку  

ланцюг поставок і процес сертифікованого оператора та ел (викиди з зміна 

землекористування) розраховується згідно з розділом 4.3.2 цього документа  має дорівнювати 

або бути меншим за нуль. Можливе використання комбінації DDV для вирощування та 

індивідуально розраховане значення викидів від зміни землекористування (el)». 

• «ТДВ для біодизеля з пальмової олії (з відкритими стічними ставками) не можна 

використовувати, оскільки за замовчуванням економія викидів ПГ становить лише 20%. 

• «TDV для біодизеля (пальмового) можна застосовувати до всіх похідних пальмового (олії) 

як проміжні продукти». 

• «Транспортування сировини від ферми до першого пункту збору (ПЗП) є  включені в 

елемент DDV «викиди від культивування» (eec).»  • «Типові значення, опубліковані в RED II, 

не можуть використовуватися для сертифікації» 

 

Загальне: 

• Включення вимог до біопалива та біомаси 

• Включення елемента формули «eu» в абзац 

• Зміни у формулюванні та оновлені посилання в параграфі NUTS2 

значення 

Доповнення: 

• «Неможливо обчислити фактичні значення ретроспективно для елементів ланцюжок 

поставок вище за течією». 

• «За відсутності відповідної інформації про значення NUTS2 у країні, що не входить до ЄС  

звіти або інформацію про дезагреговані значення за замовчуванням для вирощування  викиди 

сільськогосподарської біомаси в RED II Додатки V і VI це дозволено  для розрахунку середніх 

значень на основі місцевих методів ведення сільського господарства, наприклад дані групи 

ферм, як альтернатива використанню фактичних значень». 

• «Оцінка викидів від вирощування та заготівлі лісової біомаси можна отримати з 

використання середніх значень для вирощування та збору врожаю  викиди, розраховані для 

географічних зон на національному рівні, як альтернатива використанню фактичних значень».  

• «Перехід між різними підходами до  інформації про ПГ можливий лише за умови уся 

відповідна інформація та дані можуть бути перевірені аудитором. Тому проведення 

індивідуального розрахунку для процесів, що передують, на наступному етапі ланцюга 

постачання не дозволяється, оскільки відповідні вхідні дані можуть не підлягає перевірці. 

Перехід до дезагрегованого значення за замовчуванням або загального за замовчуванням  

значення можливе, якщо відповідну інформацію було надано  сертифікованих економічних 

операторів, і значення за замовчуванням надається в RED II». 

• «(*) Для esca надбавка в розмірі 45 г CO2eq/МДж гною повинна бути віднесена до  

удосконалення сільськогосподарського та гною у випадку тваринного гною  використовується 

як субстрат для виробництва біогазу та біометану». 

 

3.2, 

виноски 
 

Доповнення: 

• «(у випадку сільськогосподарських культур необхідно включити період вегетації)»  

• «У випадках виняткових заходів технічного обслуговування та нестабільного виробництва  

умов може бути менший період (для входів і відповідних виходів) розглядається, чи краще він 

відображає відповідний часовий проміжок. Це також може бути якщо протягом одного року 

вирощуються дві культури, з яких лише одна однозначно постачається в секторі біопалива». 

• Таблиця «Огляд стандартних розрахункових значень», надана Європейською Комісія» 

• «Кожного разу, коли доступно, слід використовувати стандартні розрахункові значення 

ЄС». 

• «(…) або постачальник EF/LHV має сертифікат ISCC/ISO»  

• Виноска 

 

4.1 

Загальне: 

• Документ ISCC 203 замість 206 

• Включення посилання на лісову біомасу 

• Специфікація вимог до розрахунку та верифікації ПГ  групова атестація 

• Включення розрахунку вмісту вологи (раніше розділ 4.3.1) 

Доповнення: 

4.2 
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• «Вологість постачальників і одержувачів стійких матеріалів повинні бути послідовним и 

(наприклад, між фермою/плантацією та олійним заводом). Якщо це так не вимірюється після 

доставки, загальноприйняті значення, напр. походить з як альтернативу можна застосувати 

наукові бази даних». 

Загальне: зміна структури підрозділів 

Доповнення: 

• (наприклад, солома, неочищений гліцерин) 

 

4.3.1. 

Загальне: 

• Специфікації для розрахунку польових викидів N2O 

• Виноска 

Доповнення: 

• «Формула викидів парникових газів для видобутку або вирощування сировини eec  включає  

всі викиди (EM) від самого процесу видобутку або  культивування;  включаючи викиди від 

збору, сушіння та зберігання сировини, від відходів і витоків, а також від виробництва 

хімічних речовин або продуктів використовується для екстракції або вирощування. 

Уловлювання CO2 при вирощуванні сирцю матеріали виключені» 

• «(…) можна використовувати адаптований EF для типу відновлюваної електроенергії завод 

не підключений до електромережі. У випадку, якщо електрика  виробниче підприємство  

підключено до мережі (наприклад, сміттєспалювальний завод), використовуючи середнє 

значення викидів електроенергії від цієї особи установка для виробництва електроенергії в 

процесі виробництва біопалива дозволена, якщо це  гарантовано, що існує прямий зв'язок між 

біопаливним заводом і окремого заводу з виробництва електроенергії та що його можна 

підтвердити кількість спожитої електроенергії з відповідним лічильником». 

• «Викиди N2O повинні бути розраховані та включені як для мінеральних, так і для   органічні 

ґрунти (якщо є)». 

• «Що стосується Додатку V RED II, для цілей розрахунку CO2 еквівалент, 1 г N2O дорівнює 

298 г CO2екв.” 

• «Для подальших вказівок щодо розрахунку викидів N2O від вирощування культури за 

допомогою IPCC Tier 1, користувачі системи можуть використовувати  Інструмент розрахунку 

BioGrace. Він надає детальну інформацію щодо розрахунку N2O викиди від вирощування 

сільськогосподарських культур з використанням рівня 1 IPCC. Це також  можна 

використовувати глобальний калькулятор закису азоту (GNOC) розроблений Спільним  

дослідницьким центром для типів біомаси, які не включені у калькуляторі BioGrace». 

 

4.3.1.1 

• «При розрахунку викидів парникових газів на рівні культивування також враховуються 

викиди від пересадки та діяльності на недозрілих ділянках в обліковому записі." 

 

 

Загальне: «сировина» замість «продукт» 

Доповнення: 

• «Для розрахунку польових викидів N2O зокрема: 

 Кількість N2O-N, що утворюється внаслідок атмосферного осадження N (ATD) 

 Кількість N2O-N, утвореного в результаті вилуговування, стік N (л)” 

• «Якщо біомаса висушується та зберігається на зовнішньому складі, ці також необхідно  

враховувати викиди». 

 

4.3.1.2 

Загальне: 

• Формула розрахунку, включаючи потенційне відрахування бонусу з  відновлені 

деградовані землі «-eB» та відповідний новий параграф для вимоги  

 

4.3.2 

Загальне: 

• Включення вимог до біопалива 

• Детальні специфікації з розрахунку та перевірки ESCA  

 

4.3.3 

Доповнення: 

• «Викиди від транспорту та розподілу тощо повинні включати викиди від транспортування 

сировини і напівфабрикатів і зі складу і розподіл готових матеріалів. 

 

4.3.4 

Загальне: 

• Адаптація другої формули для розрахунку транспортних викидів та  уточнення заявки  

доповнення: 

• «Цей підхід потрібно відтворювати для кожної кількості матеріалу  перевезено іншим  

видом транспорту. Якщо весь матеріал пересилається через один вид транспорту, то кількість 

4.3.4.1 
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перевезеного матеріалу в типі транспорту становить дорівнює кількості всього 

транспортованого матеріалу"  

 

Загальне: 

• Включення вимог до біопалива 

• Виноска  

4.3.4.2 

Доповнення: 

• «Викиди від обробки, включають викиди від обробки себе; від відходів і витоків; і від 

виробництва хімікатів або продуктів, що використовуються в переробці, включаючи 

відповідні викиди CO2 вміст вуглецю у вхідних викопних паливах, незалежно від того, 

спалені чи ні процес. Викиди від обробки повинні включати викиди від сушіння проміжних 

продуктів і матеріалів, де це необхідно». 

 

4.3.5 

Загальне: 

• Включення вимог до біопалива 

• Виноска 

 

4.3.5.1 

Загальні положення: включення вимог до біорідких палив і біомаси 

Доповнення: 

• «Викиди при згорянні викопного метанолу або інших каталізаторів процесу  містять 

метанол (наприклад, метилат калію) і повинні бути відображені у відповідному коефіцієнті 

викидів бути перевіреним органом сертифікації». 

• «Біогазові установки повинні мати газонепроникний резервуар для збер ігання дигестату та 

дозування блок із системою зважування». 

 

4.3.5.2, 

Доповнення: 

• «був ефективно захоплений і безпечно зберігається відповідно до Директиви  2009/31/EC” 

• «Потрібно враховувати викиди, пов'язані з уловлюванням і обробкою CO2 врахувати в 

розрахунках із застосуванням відповідних коефіцієнтів викидів для спожитої енергії та 

використаних ресурсів». 

• “eccr: кількість біогенного CO2, уловленого для заміни викопного CO2 під час  процес 

виробництва біопалива, біорідких біопалив і палива з біомаси» 

• “eccs: кількість CO2, уловленого та збереженого для зберігання під час виробництва 

біопалива, процес виробництва біорідин і палива з біомаси»  

 

4.3.6 

(previously 

4.3.7) 

Загальне: 

• «Коефіцієнт біопаливної сировини» на «коефіцієнт паливної сировини»   

4.3.7 

(раніше 

4.3.8) 

 

Загальне: 

• Реструктуризація глави та формул 

• «Коефіцієнт розподілу біопалива» на «Коефіцієнт розподілу палива»  

• «Сировина» замість «вхідний матеріал»  

• Збереження викидів, таких як esca, eccr та eccs, потрібно розподілити на супутні продукти 

• Включення вимог до біопалива 

• Виноска 

 

4.3.8, 

Загальне: 

• Адаптовані формули для розрахунку заощаджень для різних ринків і типів палива 

• Нові контрольні значення копалин 

• Включення вимог до біопалива та біомаси 

• Виноска 

Доповнення: 

• «Біопаливо, біорідке біопаливо та паливо з біомаси вважаються остаточними, якщо їх 

немає відбувається обробка матеріалу” 

• «Чи не має бути точна відстань для транспортування та розподілу вниз за течією  відомі 

кінцевій обробній одиниці, необхідно зробити консервативні припущення (наприклад, 

транспортна відстань до Європи та по всій Європі).»  

• «Дезагреговані значення за замовчуванням для транспортування та розподілу надані в  

розділи D і E Додатку V і Додатку VI RED II для певного фіналу  палива. Якщо виробляється 

кінцеве паливо, для якого немає таких значень, a  Консервативний підхід може бути 

використаний і з найбільшим значенням  можна використати логічний вибір із цих таблиць». 

 

4.3.9, 

Загальне: 5 
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• Реструктуризація глави 

• Детальна специфікація вимог щодо перевірки як за замовчуванням, так і для фактичних 

Розрахунок викидів ПГ 

 

Загальне: Оновлення коефіцієнтів викидів 

Доповнення: 

• Наведений нижче огляд може бути оновлений ISCC за потреби  бази даних (наприклад, 

BioGrace) надають нові опубліковані значення 

 

Додаток І 

 

 

1. Введення 

 
Метою документа «Викиди парникових газів» є пояснення варіанти зазначення 

значень викидів парникових газів (ПГ) уздовж постачання ланцюга та надати 

методологію, правила та вказівки для розрахунку та перевірка викидів ПГ та 

скорочення викидів. 

Вимоги ISCC щодо викидів ПГ застосовуються до всіх відповідних поставок  

елементи ланцюга від виробництва сировини до розподілу кінцевого  продукту, 

включаючи вирощування або екстракцію, усі етапи обробки та  транспортування та 

розподіл проміжної та кінцевої продукції. 

2 Сфера застосування та нормативні посилання 
 
Відповідно до вимог оновленої Директиви про відновлювані джерела енергії  

(2018/2001/ЄС)1 ISCC вимагає мінімального рівня економії викидів ПГ для 

остаточного біопаливо, рідини та біопаливо: 

• не менше 50% для біопалива, біогазу, що споживається в транспортному секторі, 

та біологічні рідини, вироблені на установках, які працювали 5 жовтня або раніше  

2015 рік 

• не менше 60% для біопалива, біогазу, що споживається в транспортному секторі, 

та біорідин, вироблених на установках, які починають працювати з 6 жовтня  2015 

року до 31 грудня 2020 року 

• щонайменше 65% для біопалива, біогазу, що споживається в транспортному 

секторі, та біорідин, вироблених на установках, які починають працювати з 1 січня  

2021 рік 

• принаймні 70% для виробництва електроенергії, опалення та охолодження  

паливо з біомаси, що використовується в установках, що починають працювати з 1 

січня 2021 до 31 грудня 2025, і 80% для початку встановлення дія з 1 січня 2026 року 

• Зниження викидів парникових газів від використання відновлюваних джерел 

енергії рідке та газоподібне транспортне паливо небіологічного походження  

мінімум 70% 

Вважається, що установка введена в експлуатацію після фізичної виробництво  

палива, тепла, охолодження чи електроенергії розпочато (тобто після того, як  

виробництво палива, включаючи біопаливо, біогаз або біорідкі рідини, або 

виробництво опалення, охолодження або електрика з біопалива). 

Для наступних елементів ланцюга постачання інформація про викиди ПГ повинні 

бути надані: 

a) Виробництво сировини (видобуток або вирощування) 

 

 

 

 

Намір, 

Застосовність. 

Юридичний фон 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди ПГ 

збереження цілей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальне 

постачання елементи 

ланцюга 

 

b) Переробні підрозділи (компанії, які переробляють сировину/проміжні продукти  

продуктів і тим самим змінювати фізичні або хімічні властивості вхідний матеріал) 

с) Транспорт і розподіл 

Вимоги до розрахунку викидів парникових газів по всій постачанні ланцюг і 

вимоги перевірки для аудиторів пояснюються в цьому документ. У документі 

описано використання загального та дезагрегованого значення за замовчуванням  

значення та як обчислення фактичних значень вбудовано в ISCC система. Кожен 

розділ містить відповідні вимоги до біопалива, біорідкі рідини та паливо з біомаси. 

Залежно від виду палива і ринку, на якому воно споживається, різний  

Застосовуються формули розрахунку ПГ: 

> паливо з біомаси — це газоподібне та тверде паливо, що виробляється з біомаса 

> Біорідина – рідке паливо, вироблене з біомаси, яке використовується для цілей, 

відмінних від транспорту, таких як виробництво електроенергії а також опалення та 

охолодження 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види палива 
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> біопаливо — рідке паливо, що використовується для транспорту, яке 

виробляється з біомаси. 

 

  

 

Малюнок 1: Огляд методологій розрахунку ПГ для різних типів палива та  ринки 

 

 

На малюнку 1 наведено огляд того, коли який з обох розрахунків ПГ  необхідно  

застосовувати методики. Це залежить від ринку кінцевого палива. 

Повинен подаватися в такому стані, як і агрегатний стан палива. 

У наступних розділах «вихідна сировина» визначається як вхідний матеріал, який 

є переробляється і, отже, може бути або сировиною, або проміжним продуктом,  

залежно від сфери діяльності отримувача. 

 

Визначення вихідна 

сировина 

 

Як основний принцип, усі відповідні документи ISCC дійсні для сфери 

застосування додаток. У нормативних посиланнях відображаються документи, до  

яких вміст пов’язаний і його потрібно враховувати. 

 

3 Варіанти надання інформації про ПГ 

 
RED II2 дозволяє економічним операторам розраховувати фактичні викиди ПГ  

значення, використовувати загальні значення за замовчуванням або 

використовувати комбінацію дезагрегованих значення за замовчуванням і 

розраховані фактичні значення. 

У ISCC існують різні варіанти надання інформації про викиди ПГ: 

3.1. Використання загальних значень за замовчуванням (TDV) АБО Використання 

дезагрегованих значень за замовчуванням (DDV; які дозволяють a  комбінація 

значень за замовчуванням і фактичних значень);  

3.2. Використання фактичних значень (індивідуально розрахованих значень). 

Викиди парникових газів від виробництва та використання біопалива, біорідких 

рідин і паливо з біомаси розраховується як3 : 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr 

де 

E загальні викиди від використання палива, викиди eec від видобутку або 

вирощування сировини, 

el щорічні викиди від змін запасів вуглецю, спричинених землекористуванням  

змінити, ep викиди від обробки, 

etd викиди від транспорту та розподілу, викиди ЄС від використовуваного палива, 

Зниження викидів esca від накопичення вуглецю в ґрунті завдяки покращенню  

сільськогосподарський менеджмент, економія викидів eccs від уловлювання та 

геологічного зберігання CO2, 

eccr скорочення викидів від уловлювання та заміни CO2 

Викидів від виробництва машин і обладнання не повинно бути враховувати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок 

парникових газів 

формула 
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Рисунок 2: Огляд варіантів пересилання значень викидів ПГ  
 

 

Рисунок 2 відображає чотири варіанти передачі інформації про викиди 

парникових газів через сертифікований ланцюги поставок. У наступному розділі 

пояснюються різні підходи в більш детально, включаючи практичні наслідки. 

3.1. Використання значень за замовчуванням 
Загальні значення за замовчуванням і дезагреговані значення за замовчуванням 

надаються RED II у Додатку V та Додатку VI4 . 

Ці значення за замовчуванням відображають стандартизоване біопаливо , 

біопаливо та біопаливо ланцюги поставок і процеси, і є консервативними оцінками. 

Дезагрегований стандартні значення доступні для вирощування (eec), обробки (ep) 

і транспортування і розподіл (та ін.). Значення за замовчуванням, наведені в Додатку  

V і Додатку VI, можуть бути застосовується лише за умови технології процесу та 

сировини, що використовується для виробництво біопалива відповідає  

відповідному діапазону значення за замовчуванням. 

Сертифіковані суб’єкти господарювання можуть використовувати лише 

(дезагреговані) значення за замовчуванням, якщо  відповідають наступним 

критеріям: 

> Встановлено загальне значення за замовчуванням (TDV) для скорочення викидів 

ПГ 

у частині A або B Додатку V та частині A Додатку VI RED II використовувати, 

лише якщо він відображає шлях виробництва, тобто сировину  матеріал на початку  

ланцюга поставок і процесу сертифікований оператор та ел (викиди від зміни 

землекористування) розрахований відповідно до глави 4.3.2 цього документа 

повинен дорівнювати до нуля або менше. Можливе використання комбінації DDV 

для вирощування та індивідуально розраховане значення викидів від зміни  

цільового призначення (ел). 

> TDV можна використовувати лише за мінімального рівня викидів ПГ  можна 

досягти економії (див. розділ 2), напр. загальне значення за умовчанням  для 

пальмової олії біодизель (з відкритими ставками для стічних вод) не можна 

використовувати, оскільки за замовчуванням економія викидів ПГ становить лише 

20%. 

 

 

 

 

 

 

Джерело 

замовчування значення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмеження для  

використання значення 

за замовчуванням  

 

 

 

 

 

 

Мінімальний рівень 

 

> TDV для біодизеля (пальмове) можна застосовувати для всіх видів пальмової 

(олії) похідні як проміжні продукти. 

> Транспортування сировини з ферми до першого пункту збору  (FGP) включено в 

елемент DDV «викиди від культивування»  (eec). 

> Типові значення, опубліковані в RED II, не можна використовувати для  

атестація. 

Якщо застосовується ТДВ, сертифіковані суб’єкти господарювання аж до кінцевої 

обробки одиниця не надає фактичні цифри для значення ПГ, але вказує 

«Використання заг значення за замовчуванням» у їхніх деклараціях щодо сталого  

розвитку. Виробник біопаливо/біорідке паливо/паливо з біомаси зазначає TDV, як 

зазначено в RED II у г CO2-екв. на МДж біопалива, скорочення викидів парникових 

газів у % та дата початку використання біопалива  операції з остаточною 

декларацією сталого розвитку (=доказ стійкості «PoS»). Інформацію про викиди 

парникових газів можна надати у вигляді сукупності. 

Під час сертифікаційного аудиту аудитор повинен перевірити придатність  вхідний 

матеріал і процес, а також правильне застосування загального стандарту значення 

 

 

 

 

 

 

 

Пересилання всього 

значення за 

замовчуванням  
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Рисунок 3: Застосування загальних значень за замовчуванням  

 

Якщо суб’єкт господарювання в ланцюзі постачання не може використовувати 

загальне значення за замовчуванням, напр. тому що один із критеріїв, згаданих на 

малюнку 3 вище, не виконується, за певних умов може бути можливим 

використання індивідуального розрахунку або  дезагреговані значення за 

замовчуванням. 

Дезагреговані значення за замовчуванням надаються лише для викидів з  

вирощування (eec), переробка (ep) і транспортування та розподіл (etd) 5. 

Використання ці значення надають можливість комбінувати дезагреговані значення 

за замовчуванням  з фактичними значеннями з індивідуальних розрахунків ПГ. 

Одним із прикладів може бути використовувати дезагреговане значення за 

замовчуванням для вхідної сировини та розрахувати індивідуальне значення ПГ для 

викидів від обробки на операційна одиниця (за умови, що суб’єкт є або першою 

одиницею обробки, або було отримано фактичне значення ПГ для попередніх етапів 

обробки). іншим  варіантом було б поєднання індивідуального розрахунку для 

обробки, але застосування дезагреговане значення за замовчуванням для викидів ПГ 

від транспорту та розподіл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання 

дезагрегований 

значення за 

замовчуванням  

 

При використанні дезагрегованих значень за замовчуванням для одного або 

кількох елементів формула розрахунку, сертифіковані економічні оператори до  

кінцевої обробки одиниця повинна вказати «Використання дезагрегованого  

значення за замовчуванням» у своїй стійкості Декларації. На рисунку 4 нижче 

показано ключові моменти, які слід враховувати робота з дезагрегованими 

значеннями за замовчуванням. 

 

Пересилання 

дезагрегований 

значення за 

замовчуванням  

 

 
 

 

Рисунок 4: Застосування дезагрегованих значень за замовчуванням  

 

Особливі вимоги до біопалива: 

Оператор може застосовувати лише значення за замовчуванням для виробництва 

біомаси паливо, якщо сировина використовується, технологія процесу, а також 

відстань транспортування відображають шлях, наведений у RED II. 

Якщо біометан використовується як стиснений біометан як транспортне паливо, a  

значення 4,6 гCO2q/МДж біометану потрібно додати до значень за замовчуванням  

включено в RED II, Додаток VI.  
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3.2. Використання фактичних значень  
 
Індивідуально розраховані значення ПГ або «фактичні значення» розраховуються 

на основі методологія RED II (відповідно до методології, викладеної в частині C  

Додаток V, а також частина B Додатку VI) і специфікації ISCC як описані в цьому 

документі. Індивідуальні розрахунки викидів необхідно завжди проводитися в тому 

місці ланцюга постачання, де вони походять (наприклад, викиди від вирощування 

можна визначити лише на фермі/плантації або  центральний офіс або ГСВ групи 

фермерів, якщо там є всі дані). 

Неможливо обчислити фактичні значення ретроспективно для елементів ланцюг 

поставок вище за течією. Для розрахунку «фактичних значень» усі відповідні вхідні 

дані економічного оператора необхідно враховувати. 

Сертифіковані суб’єкти господарювання, які проводять індивідуальний 

розрахунок викидів ПГ, повинні завжди вказуйте значення ПГ, розраховані для 

сировини та проміжних матеріалів  

 

 

 

Індивідуальний 

розрахунок 

Викиди ПГ 

 

 

 

 

 

 

Пересилання 

фактичні значення 

 

продуктів у кг CO2-екв/суху тонну продукції згідно з деклараціями сталого  

розвитку6.  

RED II вимагає надання інформації про фактичні значення викидів ПГ  всі 

відповідні елементи формули розрахунку викидів ПГ. Це тому  потрібно, щоб eec, 

el, ep, etd, eu, esca, eccs і eccr повідомлялися окремо.  Малюнок 5 узагальнює 

методологію пересилання фактичної вартості в пропозиції ланцюг. 

 

 

 

 

Рисунок 5: Застосування фактичних значень 

 

Для сільськогосподарського виробництва держави-члени або компетентні органи 

в треті країни могли надати Комісії звіти, включаючи дані за типовими викидами 

від вирощування сировини, розрахованими на рівень (NUTS2 або відповідний 

регіон NUTS2 для країн, що не входять до ЄС). Як викладено  згідно зі статтею 31(2) 

RED II, значення з наданих звітів "NUTS 2" до Комісії державами-членами 

відповідно до Регламенту (ЄС). Можна використовувати № 1059/2003 

Європейського Парламенту та Ради. Після того, як розрахунок цих значень буде 

ретельно перевірено Комісією і схвалений ЄК через імплементаційний акт, 

користувачі системи ISCC дозволено застосовувати ці значення як альтернативу  

фактичним значенням. Цінності потрібно застосовувати в одиниці кг CO2екв/суху  

тонну вихідної сировини. Будь-які оновлення для значення NUTS2 державами-

членами, які не були включені до звіти, опубліковані до 2015 року (до Директиви 

ILUC), або подання нових «Еквівалентні значення NUTS2» для третіх країн 

потребують визнання ЄС. Можна використовувати або відповідне значення ПГ для 

конкретного NUTS2 регіон (або регіон у третій країні), з якого сировина походить 

або використовувати найвище значення викидів з країни-члена Звіт NUTS2 (або звіт 

третьої країни) щодо конкретної сировини, що надходить з тієї країни. 

 

Компанії (фермери або ГСВ/Центральні офіси), які використовують значення 

викидів для вирощування, надане у звітах держав-членів, має надавати конкретну  

вартість у кг CO2eq/суху тонну сировини в їхніх Деклараціях про екологічність як  

доступні на сайті Комісії. 

 

 

 

Використання NUTS2 

значення ПГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересилання 

значення NUTS2 

 

За відсутності відповідної інформації про значення NUTS2 у країні, що не входить 

до ЄС звіти7 або інформацію про дезагреговані значення за замовчуванням для 

вирощування викиди сільськогосподарської біомаси в RED II Додатки V і VI, це 

дозволено для розрахунку середніх значень на основі місцевих методів ведення 

Використання 

середнього значення 

ПГ 
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сільського господарства на основі, наприклад, дані з групи ферм, як альтернатива 

використанню фактичних значень. 

Оцінка викидів від вирощування та заготівлі лісової біомаси можна отримати з 

використання середніх значень для вирощування та збору врожаю  викиди, 

розраховані для географічних зон на національному рівні, як альтернатива  

використовувати фактичні значення. Методика розрахунку середніх значень ПГ  

може бути таким же, як описано в розділі 4 «Вимоги до індивідуальних Розрахунок 

викидів ПГ». Дані повинні оновлюватися з часом, якщо не  немає значної мінливості 

даних з часом. Для викидів з агрохімічне використання, типовий тип і кількість 

використаного агрохімічного продукту  для сировини у відповідному регіоні можуть 

бути використані. Викиди з виробництво агрохімікатів має базуватися  на виміряних 

значеннях або за технічними умовами виробництва. Коли діапазон значення викидів 

для групи8 потужностей з виробництва агрохімікатів, до яких відповідний об'єкт 

належить доступний, найбільш консервативна емісія використовується номер 

(найвищий) цієї групи. Коли виміряне значення для використання (на відміну від 

агрегованого значення) для розрахунків, a також необхідно використовувати 

виміряне значення  ля введення агрохімікатів і навпаки. 

Перехід між різними підходами до інформації про викиди парникових газів 

можливий лише за умови, що всі відповідна інформація та дані можуть бути 

перевірені аудитором. Тому проведення індивідуального розрахунку для процесів, 

що передують, на наступному етапі ланцюга постачання не дозволяється, оскільки 

відповідні вхідні дані не будуть перевіреним. Перехід до дезагрегованого значення 

за замовчуванням або загального за замовчуванням  значення можливе, якщо 

відповідну інформацію було надано  сертифікованих економічних операторі в, і 

значення за замовчуванням надається в RED II. 

Опції, відмінні від описаних, не приймаються згідно з RED II. Все поставки, в тому 

числі з іншої визнаної добровільної сертифікації схеми, повинні відповідати цим 

вимогам, інакше їх бути не може прийнято. 

 

 

Розрахунок і 

даних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перемикання ПГ 

інформації 

 

 

 

 

 

 

Інший визнано  

атестація схеми 

 

Особливі вимоги до біопалива: 

RED II, Додаток VI, частина c описує методологію, яка потрібна операторам ринку  

застосовувати у разі спільного зброджування n субстратів у біогазовій установці для  

виробництво електроенергії або біометану. Фактичні викиди парникових газів  

біогаз і біометан розраховуються наступним чином: 

𝐸 = ∑𝑆𝑛 𝑛 𝑙 ∙ (𝑒𝑒𝑐, 𝑛 + 𝑒𝑡𝑑, 𝑓𝑒𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘, 𝑛 + 𝑒𝑙, 𝑛 - 𝑒𝑠𝑐𝑎, 𝑛) + 𝑒𝑝 + 𝑒𝑡𝑑, 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 + 𝑒𝑢 

- 𝑒𝑐𝑐𝑠 - 𝑒𝑐𝑐𝑟 

де 

E = загальні викиди від виробництва біогазу або   біометан до перетворення енергії;  

𝑆𝑛 = Частка вихідної сировини n, як частка надходження в метантенк; 

𝑒𝑒𝑐,𝑛 = викиди від видобутку або вирощування сировини n; 

𝑒𝑡𝑑,𝑓𝑒𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘,𝑛 = викиди від транспортування вихідної сировини n до варочного 

котла; 

𝑒𝑙,𝑛 = річні викиди від змін запасів вуглецю, спричинених зміна 

землекористування, для сировини n; 

𝑒𝑠𝑐𝑎 = скорочення викидів завдяки покращенню управління сільським  

господарством  вихідна сировина n (*); 

𝑒𝑝 = викиди від обробки; 

𝑒𝑡𝑑,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 = викиди від транспортування та розподілу біогазу та/або  біометан; 

𝑒𝑢 = викиди від використовуваного палива, тобто парникових газів  виділяється 

під час горіння 

𝑒𝑐𝑐𝑠 = скорочення викидів від уловлювання та геологічного зберігання CO2; 

𝑒𝑐𝑐𝑟 = скорочення викидів від уловлювання та заміни CO2 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок 

парникових газів  

методика для паливо з 

біомаси 

 

(*) Для 𝑒 𝑠𝑐𝑎 бонус у розмірі 45 г CO2-екв/МДж гною надається за покращення  

ведення сільського господарства та використання гною у випадку використання 

гною тварин як субстрат для виробництва біогазу та біометану. Викидів від 

виробництва машин і обладнання не повинно бути враховувати. 

 

Спеціальні вимоги до біорідких палив і біомаси:  

Викиди парникових газів від виробництва та використання біорідких рідин 

повинні розраховується так само, як і для біопалива (E), але з розширенням  

необхідні для включення перетворення енергії в електрику та/або для використання 

для опалення та охолодження. Отже, енергетичні установки, що використовують 

 

 

 

 

 

 

Енергія установки  

доставка 

тепло/електрика 
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біорідкі речовини для доставки тільки тепло, тільки електроенергія, або (корисне) 

тепло разом з електроенергією та/або  механічна енергія потребує застосування 

методології, наданої в RED II, Додаток V, C. Методологія, пункт b на додаток до  

формули, зазначеної вище (E). 

 

Викиди парникових газів від використання палива з біомаси для виробництва  

електрику або використовується для опалення та охолодження, включаючи 

перетворення енергії в електроенергії та/або використання для опалення чи 

охолодження розраховується відповідно  до методології, як зазначено в RED II, 

Додаток VI, B. Методологія, точка d. 

Для енергетичних установок, що постачають лише тепло: 

Для енергетичних установок, що постачають лише 

електроенергію: 

 

Для енергетичних установок, що постачають лише електроенергію: 

 
Для електричної або механічної енергії, що надходить від енергетичних установок  

доставляючи корисне тепло разом з електрикою та/або механічною енергією: 

 

 
 

 

Для корисного тепла, що надходить від енергетичних установок, які передають 

тепло разом з електричною та/або механічною енергією: 

 
де: 

𝐸𝐶ℎ,𝑒𝑙 = Загальні викиди парникових газів від кінцевої енергії  товар 

𝐸 = Загальні викиди парникових газів від палива до завершення  перетворення 

𝜂𝑒𝑙 = електричний ККД, визначений як річна електроенергія   виробленої 

продукції, поділеною на річне споживання енергії, виходячи з її  вміст енергії 

𝜂ℎ = теплова ефективність, визначена як річна корисна теплова потужність 

поділений на річне споживання енергії, виходячи з його енергії  вміст 

 

 

𝐶𝑒𝑙 = Частка ексергії в електриці та/або механічній  енергії, встановлено на 100 % 

(𝐶𝑒𝑙= 1) 

𝐶ℎ = ККД Карно (частка ексергії в корисному теплі) 

Визначено ККД Карно, 𝐶ℎ , для корисного тепла при різних температурах як: 

 

де: 

𝑇ℎ = температура, виміряна в абсолютній температурі (кельвін) корисне тепло в 

місці доставки 

𝑇0 = температура навколишнього середовища, встановлена на 273,15 кельвіна 

 (дорівнює 0 °C). 

 

Якщо надлишок тепла виводиться на опалення будівель, то при температурі нижче  

150 °C (423,15 кельвіна), 𝐶ℎ можна альтернативно визначити таким чином: 

 

𝐶ℎ = ефективність Карно при нагріванні при 150 °C (423,15 кельвіна), що 

становить: 0,3546 

 

Для цілей цього розрахунку застосовуються такі визначення. 
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> когенерація означає одночасне виробництво в одному  процес теплової енергії та 

електрики та/або механічний енергія; 

> корисне тепло означає тепло, вироблене для задоволення економічного  

виправданий попит на тепло для цілей опалення чи охолодження;  

> під економічно виправданим попитом розуміється попит, який є  не перевищує 

потреби в теплі чи охолодженні, і які б  в іншому випадку задовольняйтеся 

ринковими умовами. 

 

4 Вимоги до індивідуальних викидів ПГ розрахунок 
 

У наступних розділах описано, як має відбуватися індивідуальний розрахунок  

проводиться на різних етапах ланцюга постачання. Розділ 4.1 описує  загальні 

вимоги до збору даних і тип даних, які будуть використовуватися в індивідуальний 

розрахунок. Розділ 4.2 визначає відповідні елементи ланцюга постачання  для 

індивідуального розрахунку ПГ. У розділі 4.3 методики розрахунку  для наступних 

елементів представлено детально: 

4.3.1: Викиди від видобутку або вирощування сировини  (eec) 

4.3.2: Викиди від змін запасів вуглецю, викликаних землекористуванням  змінити 

(el) 

 

 

4.3.3: Зменшення викидів від накопичення вуглецю в ґрунті шляхом покращення  

сільськогосподарський менеджмент (esca) 

4.3.4: Викиди від транспортування та розподілу (etd) 

4.3.5: Викиди від обробки (ep) 

4.3.6: Зниження викидів від уловлювання та заміни CO2 (eccr) і уловлювання та 

геологічне зберігання CO2 (eccs) 

4.3.7: Коригування вхідних значень викидів 

4.3.8: Розподіл викидів на основні та побічні продукти 

4.3.9: Подальші вимоги до виробників кінцевого біопалива, біорідкі рідини та 

паливо з біомаси. 

 

4.1. Збір даних 

 
Методика розрахунку викидів парникових газів для окремих розрахунків 

диференціюється між різними елементами ланцюгів постачання, тобто між 

сільськогосподарськими виробники (вирощування) і переробні підрозділи. 

Формула розрахунку складається фактичних даних, зібраних від окремої (що буде) 

сертифікованої компанії та даних зібрані з баз даних і літератури. 

 

 

Збір даних сертифікаційного аудиту актуальний для фактичних вхідних даних, 

напр. споживання електроенергії або тепла, хімікатів або добрив і для вихідни х 

даних, як-от виробництво стічних вод. Фактичні дані, виміряні та зібрані в системі  

користувач повинен бути задокументований і наданий аудитору для перевірки. Це  

може включати системи польових записів, звіти про виробництво, інформацію про 

виробництво системи, накладні, протоколи ваг, договори, рахунки та інші. 

Розрахунковий період має охоплювати повний дванадцять місяців (у разі 

сільськогосподарських культур необхідно включати період вегетації). Має бути як 

вгору на сьогоднішній день, наскільки це можливо. Як альтернатива, він повинен 

покривати попередній календар або  фінансовий рік. У випадках виняткових заходів 

технічного обслуговування та нестабільний виробничі умови коротший період (для 

вхідних ресурсів і відповідних виходів). розглянути, якщо він краще відображає 

відповідні часові рамки. Це також може бути якщо протягом одного року 

вирощуються дві культури, з яких лише одна однозначно постачається в секторі 

біопалива. Відповідний період для даних збір і, таким чином, розрахунок викидів 

парникових газів має бути прозорим  відображається в розрахунку. Якщо при 

первинному сертифікаційному аудиті фактичних даних немає доступні (тобто на 

початку виробництва), можна використовувати «проектні дані»., провести 

індивідуальний розрахунок. Через шість місяців після дати свідоцтва  видачі, 

сертифіковані суб’єкти господарювання повинні підтвердити своїм органам 

сертифікації що значення, засновані на проектних даних, є відповідними. У разі 

відхилень, нові фактичні значення ПГ повинні бути розраховані, перевірені та 

Дані аудиту збір для  

індивідуальний 

розрахунок 
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використані. Через рік, компанія має перейти від проектних даних до фактичних 

даних. Ця зміна є підлягає загальному ресертифікаційному аудиту. 

Якщо вхідні дані мають незначний вплив або взагалі не впливають на елемент 

викидів розрахунку формулу, його можна виключити з розрахунку викидів. Вхідні 

дані з невеликим або без впливу є ті, які мають вплив на загальні викиди відповідний 

елемент формули розрахунку (наприклад, вирощування eec), нижчий ніж  0,5%. 

 

 

 

Входів з невеликим  

або немає ефекту 

 

Опубліковані дані включають коефіцієнти викидів (EF), з якими відповідні вхідні 

дані множаться, а теплотворна здатність нижча. Їх треба зібрати з офіційних джерел, 

як-от таблиця «Огляд стандартних розрахункових значень» наданий Європейською 

Комісією або Додаток цього документа I «Список коефіцієнти викидів і нижча 

теплотворна здатність (LHVs)».За наявності, Необхідно використовувати 

стандартні розрахункові значення ЄС9. Можна використовувати альтернативні 

значення але має бути належним чином обґрунтовано та позначено в розрахунковій 

документації в порядку щоб полегшити перевірку аудиторами. Вони можуть 

базуватися на Ecoinvent, BioGrace (визнана версія) або індивідуально розрахований 

або виміряний (наприклад, LHV можна виміряти за допомогою лабораторних 

аналізів), доки методологія розрахунку викидів парникових газів відповідає  

методології, встановленій у RED II і можна перевірити під час аудиту або 

постачальника EF/LHV Сертифікат ISCC/ISO. Якщо немає, інша науково 

рецензована література або можна використовувати офіційні статистичні дані 

державних органів. Всі дані зібрані з баз даних або літератури повинні базуватися 

на найновіших доступні джерела та з часом оновлюватимуться. Джерело і дата  збір  

даних повинен бути задокументований. Вибрані або розраховані коефіцієнти 

викидів має також відображати конкретну ситуацію та налаштування, напр. якщо 

процес специфічний вхідних речовин було вироблено в Європі, то коефіцієнт 

викидів для цього вхідних ресурсів також має бути відображають європейську 

ситуацію. ЦБ відповідає за підтвердження цього  користувач системи може 

використовувати альтернативні джерела. 

 

Джерела даних для 

EF і LHVs  

 

4.2. Елементи ланцюга поставок 
 
Окремий розрахунок викидів ПГ не виконується для всього постачання  але лише 

в межах системи сертифікованого елемента ланцюга поставок. На наступному 

малюнку показано відповідальні елементи ланцюга поставок обчислення окремих 

елементів розрахункової формули. Малюнок 6 показує  на якому етапі ланцюга 

постачання, який вид викидів може виникнути приклад ланцюжка поставок 

сільськогосподарської продукції: 

> Мінімальні вимоги до ланцюгів постачання сільськогосподарської продукції  

пересилаються до кінцевого процесора біопалива eec, el (у випадку  викиди від зміни 

землекористування відповідно до ISCC вимоги відбулися), еп та ін. 

> Мінімальні вимоги до ланцюгів постачання відходів/залишків пересилаються до  

кінцевого процесора біопалива, є ep і etd  

> esca, eccr і eccs є добровільними додатковими заощадженнями і можуть бути 

лише такими пересилаються, якщо вони фактично реалізовані та перевірені на  

відповідний елемент ланцюга поставок 

 

 

 

 

Система межі 
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Рисунок 6: Відповідні елементи ланцюга постачання для індивідуального  

розрахунку для біопалива різні елементи формули розрахунку в 

сільськогосподарському постачанні ланцюга. 

 

Фактичні значення викидів від видобутку або вирощування сировини eec може 

бути визначений лише на початку ланцюжка постачання на фермі/  на рівні плантації 

та для лісової біомаси на рівні лісопостачального району. Фермери та 

сільгоспвиробники або центральні офіси ГСВ/груп (від імені фермерів, що належать 

до групи), можуть проводити індивідуальні ПГ  розрахунок викидів для eec. Якщо, 

крім того, відбулася зміна землекористування (el). (які не порушували Принцип I 

ISCC) або покращення управління сільським господарством  (esca), ці викиди (або 

економія у випадку esca) також потрібні обчислюватися на цьому кроці. Якщо 

ферми або плантації належать до групи, вони можуть або провести індивідуальний 

розрахунок викидів парникових газів для кожного фермера або одного  Розрахунок 

викидів ПГ для всієї групи. Як підкреслили в ЄК Комунікація 2010/C160/01, групова 

сертифікація з метою розрахунок викидів парникових газів є прийнятним, якщо 

одиниці мають аналогічне виробництво  систем і виробів.10 База даних для 

індивідуального розрахунку групи базується на вибірці відповідних окремих 

вхідних даних. Дані збираються з квадратний корінь усіх ферм/плантацій, що 

належать до групи. Дані збір зразків повинен брати до уваги різні культивовані 

культури, регіональна специфіка та розмір індивідуальних господарств. Відбір проб 

для мети індивідуальних розрахунків також повинна бути заснована на ризику. Це 

означає що ферми, які застосовують індивідуальний розрахунок викидів 

парникових газів представлені відповідно у вибірці. Найвище значення викидів ПГ 

може використовувати для всієї групи. Використовуючи середнє значення різних 

викидів ПГ значення не допускається. 

 

Якщо під час дії сертифіката та попередньої повторної сертифікації: 

 

• подальші фермери додаються до бази постачання, вже розрахованої найвище 

фактичне значення може використовуватися для повної бази постачання. це є  

відповідальність ГСВ в рамках самооцінки і внутрішній аудит для забезпечення 

відповідності індивідуальних розрахунків 

 

 

 

 

 

Індивідуальний 

розрахунок для  

вирощування 

 

Вимоги ISCC. Потрібні зразки індивідуальних розрахунків перевірено останнім  

під час майбутнього ресертифікаційного аудиту. ЦБ є  відповідальність за вибір  

фермерів, які стануть частиною цієї вибірки (для додаткові вказівки дивіться у 

вимогах, викладених у ISCC EU Системні документи 203 «Відстеження та 

ланцюжок поставок» і 204 "Управління ризиками"). 

• фермери хотіли б перейти від налаштування групової сертифікації найвище 

значення застосовується для всіх фермерів для індивідуальних розрахунків ферми  

це відповідальність CB вирішити, чи можна відповідний перемикач  дозволено  

(тобто тому, що відповідна документація щодо ПГ встановлена, чіткі та 

простежувані). ЦБ відповідає за прийняття рішення про те, чи є  візит на місце 

необхідний для перевірки відповідності вимогам ISCC. 

• якщо всі члени групи використовують значення за замовчуванням і бажають 

цього перехід до фактичного розрахунку, відповідні вимоги до групи  необхідно  

застосувати сертифікацію цієї глави. 

• будь-які зміни в методології викидів ПГ повинні бути чітко задокументовані 

економічного оператора та має бути повідомлено до сертифікації тіло перед 

регулюванням. 

Вищезазначені адаптації повинні бути відображені в оцінці ризику  Користувач  

системи та CB, тобто потенційно може призвести до більш високого ризику в 

наступному аудит. 

 

 

Якщо сертифікованим економічним оператором є переробна одиниця, викиди з  

може бути розрахована обробка (ep). Фактичні значення викидів з обробку можна 

визначити, лише якщо є викиди від усіх етапів обробки записується та передається 

через ланцюжок зберігання. Під час цього кроку далі скорочення викидів, 

наприклад уловлювання та геологічне зберігання CO2 (eccs) або CO2 захоплення та 

заміна (eccr) розраховуються, якщо це можливо. 

 

Фактичні значення викидів від транспорту та розподілу (etd) можуть бути тільки  

визначити, чи реєструються та передаються викиди від усіх етапів транспортування  

Індивідуальний 

розрахунок для блоки 

обробки 
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через ланцюжок доставки. Будь-який одержувач фізичного матеріалу повинен  

визначити транспортні викиди вище за течією (etd) і має їх передати  значення для 

одержувача матеріалу. Блок кінцевої обробки також повинен визначити транспортні 

та розподільні викиди до кінцевого ринок (включаючи АЗС). 

 

Усі елементи повинні забезпечувати викиди в кгCO2екв/суху тонну по всьому  

ланцюг поставок до кінцевого виробника біопалива. Тому викиди є або ділиться на 

кількість сухої сировини, або розраховується за застосування фактора вологи: 

 
Вміст вологи має бути значенням, виміряним після доставки, або, якщо це  

невідома максимальна вартість, дозволена договором поставки.  

 

Індивідуальний 

розрахунок для  

транспорта 

 

 

 

 

Фактор вологи 

 

 Вологості постачальників і одержувачів стійкого матеріалу необхідно бути 

послідовним (наприклад, між фермою/плантацією та олійним заводом). Якщо цього 

немає виміряно після доставки, загальноприйняті значення, напр. походить з як 

альтернативу можна застосовувати наукові бази даних. 

Якщо в будь-якій точці ланцюга постачання викиди відбулися, але їх немає 

зареєстровано, тому розрахунок фактичного значення більше неможливий  

оператори нижче за ланцюжком поставок, це має бути чітко зазначено  у деклараціях 

сталого розвитку. 

 

4.3. Методика розрахунку 
 

4.3.1. Викиди від видобутку або вирощування сировини 

(eec) 
 
Викиди від видобутку або вирощування сировини стосуються всіх 

сільськогосподарська сировина, така як ріпак/ріпак, пальма, соя, пшениця,  

кукурудза/кукурудза та цукрова тростина. Якщо відходи або залишки (наприклад, 

солома, неочищений гліцерин)використовуються як сировина в процесі, викиди 

парникових газів від екстракції або вирощування сировини вважаються нульовими, 

а викиди на точка походження відходів або залишків дорівнює нулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосовність eec 

 

4.3.1.1. Формула розрахунку для добування або 
вирощування сировини матеріалів 

 

Формула викидів парникових газів для видобутку або вирощування сировини eec  

включає всі викиди (EM) від самого процесу видобутку або культивування;  

включаючи викиди від збору, сушіння та зберігання сировини, від відходів і витоків, 

а також від виробництва хімічних речовин або продуктів використовується для 

екстракції або вирощування. Уловлювання CO2 при вирощуванні сирцю  матеріали 

виключаються: 

 
Сума викидів ПГ від добрив, засобів захисту рослин, насіння, дизельного палива 

та електроенергії (EM, тут у кг CO2eq на га та рік) ділиться на урожайність сировини 

в тоннах з га і рік з метою одержання питомої Викиди ПГ на тонну сировини. Для 

всіх видів сировини вихід відноситься до вмісту сухої речовини. Якщо не 

розраховано безпосередньо на суху тонну a  потрібне виправлення (будь ласка, 

знайдіть формулу в розділі 4.2). 

Викиди від різних входів (EM) розраховуються шляхом множення на  вхідні дані з 

відповідними коефіцієнтами викидів. Необхідно стежити за тим, щоб дані, зібрані 

на місці, і дані, використані з визнаних джерел, однакові. 

 

 

 

 

Сума викиди з 

вирощування або 

видобуток 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділ за врожайністю 

 

 

 

 

Викиди індивідуальні 

входи (EM) 
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Для розрахунку EMdiesel споживання дизельного палива під час усіх видів 

діяльності під час підготовки поля, культивації, збору врожаю або подальшої 

обробки сировини визначати та множити на коефіцієнт викидів (EF) для дизеля. 

 
Якщо електроенергія споживається з мережі, коефіцієнт викидів регіональний має 

використовуватися суміш електроенергії (EFelectricity). У випадку з ЄС найбільш 

логічно вибір - це весь ЄС. Якщо електроенергія з відновлюваних джерел енергії 

безпосередньо споживається (тобто не постачається з мережі), адаптований EF для 

типу можна використовувати відновлювану електроенергію, якщо ця станція не 

підключена до електрична мережа. У випадку, якщо до нього підключено установку  

з виробництва електроенергії мережі (наприклад, сміттєспалювальний завод), 

використовуючи середнє значення викидів для електроенергії з цього окремого 

заводу з виробництва електроенергії в біопаливо  виробничий процес дозволяється, 

якщо гарантується наявність прямого  зв'язок між біопаливним заводом та 

індивідуальним виробництвом електроенергії і що можна перевірити кількість 

спожитої електроенергії за допомогою відповідний лічильник. 

 
EMinput відноситься до насіння та засобів захисту рослин. Одиницею для EMinput  

є завжди кг діючої речовини засобу захисту рослин. 

 

ЕМдизель 
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EMinput 

 

 
Кількість використаного добрива завжди відноситься до основної 

живильної/активної речовини інгредієнт (наприклад, азот). 

• Для синтетичних добрив (наприклад, P2O5, K2O, CaO) EF production є 

актуальним і необхідно застосовувати. 

• Для синтетичних азотних добрив, на додаток до EFproduction, N2O-поле  

необхідно розрахувати викиди. 

 
Для органічних азотних добрив і пожнивних решток, залишених на полі N2O-поле  

необхідно розрахувати викиди. Необхідно застосовувати методологію IPCC  

забезпечити врахування викидів N2O з ґрунтів, у тому числі що  описуються як 

«прямі» і «непрямі» викиди N2O синтетичних і органічні азотні добрива та 

пожнивні залишки.11 Усі три рівні МГЕЗК можуть бути використовуються 

суб'єктами господарювання. Для розрахунку польових викидів N2O згідно з 

методологією МГЕЗК Tier 1, «Анотований приклад ПГ  розрахунок із застосуванням 

методології Директиви ЄС про відновлювані джерела енергії». додаткові практичні 

вказівки.12 Викиди N2O необхідно розрахувати та включено як для мінеральних, 

так і для органічних ґрунтів (за наявності). 

 

 

 

 

 

ЕМдобриво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2O-поле 

викиди 

 

Для розрахунку N2O-поля можна застосувати такі підходи викиди: 
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Рисунок 7: Огляд розрахунків прямих і непрямих польових викидів N2O на основі  

Розрахунок IPCC Tier 1 

 

Як зазначено в Додатку V RED II, 1 г N2O дорівнює 298 г CO2eq для  цілі 

розрахунку еквівалентності CO2.  

Для подальших вказівок щодо розрахунку викидів N2O від вирощування  

сільськогосподарських культур за допомогою IPCC Tier 1, користувачі системи 

можуть використовувати розрахунок BioGrace інструмент. Також можна 

скористатися глобальним калькулятором закису азоту  (GNOC), розроблений 

Спільним дослідницьким центром для видів біомаси включені в калькулятор  

BioGrace. 

 

При розрахунку викидів парникових газів на рівні культивування викиди з також 

необхідно взяти заходи з пересадки та роботи на незрілих ділянках в обліковому 

записі. 

 

4.3.1.2. База даних 

 
Збір даних на місці 
 
Наступні дані для розрахунку викидів парникових газів від вирощування повинні 

бути такими збираються на місці. Вони стануть основою для розрахунку ПГ  викиди 

для окремої культури. Усі вхідні значення мають бути зібрані для та сама базова 

область і період часу. У наведеному нижче прикладі період часу  1 рік (рік) і 

контрольна площа 1 га (га). 

> Кількість насіння в кг насіння на га та рік 

> Кількість засобів захисту рослин (ЗЗР) у кг діючої речовини на  га та рік 

(наприклад, кг гліфосату/(га*рік)) 

> Кількість синтетичних добрив: фосфор (P2O5), калій (K2O), вапно (CaO) і азотні 

(N) добрива в кг поживних речовин на га на рік (наприклад, кг азоту/(га*рік)) 

 

Пересадка діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релевантний вхід дані 

для вирощування 

 

> Кількість органічних азотних (N) добрив у кг N/(га*рік) 

> Кількість пожнивних решток в кг N /(га*рік) 

> Для розрахунку польових викидів N2O зокрема: 

 Кількість N2O-N, що утворюється внаслідок атмосферного осадження N  

(ATD) 

 Кількість N2O-N, утвореного в результаті вилуговування, стік N (л) 

> Споживання дизельного палива, споживання електроенергії та іншої енергії  

споживання (при будь-яких роботах, пов'язаних з вирощуванням і сушінням  

біомаса). 

> Якщо біомасу сушать і зберігають на зовнішньому складі, ці також необхідно  

враховувати викиди. 

> Вихід сировини в тоннах/(га*рік) вологи та вміст вологи до  визначити вихід 

сухої речовини. Якщо вміст вологи або вихід сухої речовини  невідомі, викиди 

можна розрахувати на основі вологості та адаптовано шляхом застосування фактора 

вологості (див. 4.2). Тому вологість слід вимірювати після доставки до першого  

точки збору або ґрунтуватися на максимальному значенні, дозволеному  договір  

поставки з першим пунктом збору  у випадку, якщо під час культивування 

використовуються додаткові ресурси, що стосуються викидів, відповідні суми на га 

та період часу мають бути документально підтверджені та  включені в розрахунок. 

 

 

Опубліковані дані 

 
Для розрахунку викидів парникових газів зазвичай збираються такі дані з 

літератури чи інших офіційно визнаних або сертифікованих джерел: 

 

 

 

Релевантний 

коефіцієнти викидів 
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> Коефіцієнти викидів (EF) для насіння в кг CO2eq/кг насіння 

> Фактори викидів для засобів захисту рослин у кг CO2eq/кг актив інгредієнт 

> Коефіцієнти викидів для синтетичних добрив, що відображають викиди  

виробництво, видобуток і переробка добрив у кг CO2eq/кг поживна речовина 

(застосовується для P2O5, K2O, CaO та синтетичних азотних добрив)  

> Коефіцієнт викидів для польових викидів усіх азотних добрив у тому числі  

синтетичні та органічні азотні добрива та пожнивні залишки в кг CO2eq/кг N  

(EFfield) 

> Коефіцієнти викидів для дизельного палива, електроенергії чи іншого джерела 

енергії в кг CO2eq на одиницю використаної енергії 

Після розрахунку викидів парникових газів на суху тонну сировини, 

сертифікований сільськогосподарських виробників або ГСВ/Центральні офіси (від 

імені фермерів належать до групи) передайте інформацію про викиди парникових 

газів для eec у кг CO2-екв/сух тонн сировини разом із самою сільськогосподарською 

сировиною до одержуваа. 

 

4.3.2. Викиди від змін запасів вуглецю, викликаних 

землекористуванням змінити (el)  
 
Зміна землекористування – це зміна одного з наступних ґрунтових покривів IPCC  

категорії: лісові землі, пасовища, водно-болотні угіддя, населені пункти чи інші 

землі, до ріллі або багаторічні культури13 . «Рівні землі» та «багаторічні орні землі»  

(зазначені як пальма та порослі короткої сівозміни) розглядаються як одна земля  

використовувати. Викиди ПГ від зміни землекористування (el) між п'ятьма землями  

категорії до ріллі або багаторічної ріллі, що займає місце після граничної дати від 1 

січня 2008 року та відповідно до принципу сталості 1 ISCC (див. ISCC Системний 

документ ЄС 202-1 «Сільськогосподарська біомаса – Принцип 1 ISCC») необхідно  

враховувати. Зміна структури посівних угідь, управління діяльності, практики 

обробітку ґрунту або практики внесення гною не вважаються зміною 

землекористування. 

Для розрахунку викидів у кг CO2eq/суху тонну сировини вуглець  запас 

фактичного землекористування (CSA) віднімається від запасу вуглецю  еталонний 

вид землекористування (до зміни цільового призначення) (CSR). Результат ділиться  

за виходом сировини (який вимірюється як суха речовина або шляхом адаптації  

значення викидів із застосуванням коефіцієнта вологи (див. 4.2)) і в річному 

обчисленні понад 20 років. Щоб перетворити викиди вуглецю (C) на CO2eq ,  

необхідно застосувати коефіцієнт перерахунку 3,664. Потрібна наступна формула  

застосовується: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересилання eec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення і 

контрольний рік зміна 

землекористування 

 

 

 

Оскільки зміна загального запасу вуглецю розраховується на рік протягом 20 

років, ПГ викиди від зміни землекористування повинні розглядатися протягом 20 

років після зміни цільового призначення землі. Еталон землекористування (ЗЗЗ) та  

фактичне землекористування (CSA) визначається масою вуглецю в ґрунті та  

рослинність на одиницю землі: 

 

𝐶𝑆𝑅= Запас вуглецю на одиницю площі, пов’язаний з еталонним  

землекористуванням  (запаси вуглецю на землі до перетворення на 

сільськогосподарські землі) як маса (тонни) вуглецю на одиницю площі, включаючи 

як грунт, так і рослинність. Базовим землекористуванням є землекористування у 

січні 2008 або 20 років до отримання сировини, залежно від того, що з них 

більш свіжий; 

 

𝐶𝑆𝐴= запас вуглецю на одиницю площі, пов’язаний із фактичним  

землекористуванням  (запас вуглецю на одиницю землі після перетворення на 

сільськогосподарські землі) вимірюється як маса (в тоннах) вуглецю на одиницю 

площі, включаючи як грунт і рослинність. У випадках, коли запас вуглецю 

Формула для ел 

 



21 
 

накопичується понад більше одного року, вартість, приписана 𝐶𝑆𝐴, має бути 

оціночною запас на одиницю площі через 20 років або коли культура досягає  

зрілості, що буде раніше; 

 

Запас вуглецю (CS) землекористування i (еталонний або фактичний) на одиницю 

площі приймає враховувати органічний вуглець ґрунту, а також вуглець 

рослинності: 

 
A означає перетворену площу (є 1, якщо вся область підлягає перетворенню). 

Cveg — надземний і підземний запас вуглецю рослинності. Це рослинна цінність 

для орних земель нульова14 . Органічний вуглець ґрунту (SOC) складається  

чотирьох факторів, які залежать від клімату, типу ґрунту, практики господарювання 

та Практика C-введення: стандартний органічний вуглець ґрунту у верхньому шарі 

ґрунту 0-30 см (SOCST), коефіцієнт землекористування (FLU), фактор управління 

(FMG) та вхід коефіцієнт (Fi): 

 
 

Разом з партією відповідної сільськогосподарської сировини постачальник  

передає фактичне значення ПГ для зміни землекористування el у кг CO2екв/суху  

тонну сировини одержувачу. 

RED II також надає можливість отримати бонус за викиди парникових газів, якщо 

є деградована земля 

відновлено: 

𝑒𝐵= бонус у розмірі 29 г CO2eq/МДж для біопалива, біопалива, біопалива, якщо 

біомаса отримано з відновлених деградованих земель 

Бонус у 29 г CO2eq/МДж можна застосувати та приписати лише за наявності 

доказів 

за умови, що земельна ділянка: 

> у січні 2008 року не використовувався для сільського господарства чи іншої 

діяльності;  

> є сильно деградованими землями, в тому числі землями, які раніше були в  

сільськогосподарське використання. 

Бонус у розмірі 29 г CO2eq/МДж застосовуватиметься протягом періоду до 20 

років з дата переведення земельної ділянки в сільськогосподарське використання за 

умови сталого збільшення запасів вуглецю, а також значне зменшення явищ ерозії  

для земель, що підпадають під сильно деградовані землі. Сильно деградований  

земля означає землю, яка протягом значного періоду часу або  була значно засолені 

або мають значно низький вміст органічної речовини  і був сильно ерозований 

(наприклад, характеризується ерозією ґрунту, значною  втрата якості ґрунту або 

біорізноманіття). 

 

 

 

 

 

Формула для CS 

 

 

Cveg - це нуль орні 

землі 

 

 

 

 

 

Формула для SOC 

 

 

 

Пересилання ел 

 

 

 

 

 

Бонус «суворо 

деградована земля» 

 

Аудитори повинні перевірити на рівні ферми/плантації під час аудиту ферми, чи  

вимоги, зазначені вище, виконано, щоб можна було застосувати бонус. Якщо  

ферма/плантація відповідає цим вимогам, відповідно інформація повинна 

передаватись через ланцюжок поставок за допомогою сталого розвитку  Декларації 

та кінцевий виробник біопалива можуть вирахувати бонус із загальної суми  

Значення викидів парникових газів кінцевого продукту в остаточному доказі 

стійкості біопалива (PoS). 

 

4.3.3. Зниження викидів від накопичення вуглецю в 

ґрунті завдяки покращенню сільськогосподарський 
менеджмент (esca) 

 
RED II дозволяє використовувати економію викидів, esca, завдяки вуглецю  

накопичення в ґрунті, викликане впровадженням покращених 

сільськогосподарських управління. Згідно з «Повідомленням Комісії про  практичне 

впровадження схеми сталого розвитку біопалива та біорідких біопалив ЄС та щодо 

правил підрахунку біопалива (COMM 2010/C 160/02)», покращено  управління 

Пересилання еб 
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сільським господарством відноситься до практик, які можуть збільшити вміст 

вуглецю в грунті, наприклад: 

> Перехід на скорочений або нульовий обробіток ґрунту. 

> Покращені сівозміни та/або покривні культури, включаючи пожнивні залишки  

управління. 

> Покращене використання добрив або гною (наприклад, використання 

органічних добрива). 

> Використання покращувачів ґрунту (наприклад, компосту, ферментативного  

розчину гною). 

Відповідно до Додатку II Повідомлення15, esca має бути розраховано  

наступним чином: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як розрахувати esca 

 

 

 

CSR і CSA стосуються запасів вуглецю еталонного землекористування (R) і  

фактичне землекористування (А). Вони розраховуються, як показано в розділі 4.3.2 

«Земля використовувати зміни». Як альтернатива розрахунку SOC за стандартним и 

значеннями, це також можливо «використовувати інші відповідні методи […] для 

визначення SOC. Наскільки оскільки такі методи не ґрунтуються на вимірюваннях, 

вони повинні враховувати враховувати клімат, тип ґрунту, ґрунтовий покрив, 

землеустрій та ресурси»13. Результат ділиться на вихід сировини (або відноситься 

до сухої речовини, або викиди повинні бути адаптовані шляхом застосування 

коефіцієнта вологи (див. 2-у формулу в 4.3.1.2) і в річному вирахуванні за період 

вирощування сировини (n). У разі застосування методології МГЕЗК n дорівнює 20. 

 

 

Для розрахунку можна застосувати три варіанти: 

 

> Методологія IPCC, як визначено в керівних принципах 2006 року. При прийнятті  

слід звернути увагу на вдосконалення практики управління сільським  

господарством відповідно до рамок МГЕЗК «орні землі, які залишаються орними 

землями». 

> Польові вимірювання 

> Польові вимірювання в поєднанні з моделюванням культур і ґрунту   

 

Для будь-якого застосованого варіанту необхідно враховувати загальні  

положення: 

 

> Можна врахувати скорочення викидів від таких покращень якщо надано докази 

того, що вищезазначені практики були прийнятий після січня 2008 року. 

> Фактичні значення для esca повинні бути розраховані на рівні окремої ферми, 

тобто не дозволяється використовувати регіональний підхід. Це може призвести до  

різні значення esca для кожного фермера. У разі неоднорідного ґрунту, клімату або 

практики управління, значення органічного вуглецю в ґрунті повинні оцінювати для 

кожного окремого поля, яким володіє або орендує фермер, і має esca  розраховується 

на рівні ферми. 

> Надійні та перевірені докази для кожного окремого фермера, який  претензії esca 

мають бути забезпечені, що вуглець у ґрунті збільшився або що вони 

впроваджуються відповідно до найкращої практики, щоб збільшити вміст вуглецю 

в ґрунті можна очікувати протягом періоду, в якому відповідна сировина  

культивувалися. 

 

Три варіанти 

Обмеження на 

використання еска 

 

> Збільшення використання агрохімікатів для боротьби зі шкідниками (наприклад, 

гербіцидів), внаслідок застосування вдосконалених прийомів землеробства повинні 

бути розглядається з точки зору загальних викидів ПГ від вирощування. Для  

Наприклад, перехід від традиційного обробітку до безвідповідного обробітку 

запобігає механічна боротьба з бур'янами шляхом обробки грунту. Крім того, 

залишаючи пожнивні залишки в полі, без закладення в грунт після збору врожаю, 

може значно збільшити ризик поширення хвороб рослин на наступну культуру  

обертання. Щоб уникнути таких проблем, перехід на нульовий обробіток грунту  

допоможе швидше за все призведе до збільшення введення агрохімікатів, що 
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повинно бути обліковується. Крім того, для органічних добрив викиди N2O повинні 

бути розрахований. 

> Необхідно застосовувати вдосконалені методи управління сільським  

господарством безперервно протягом принаймні трьох років поспіль, якщо 

економічна оператори хотіли б враховувати esca. Це означає, що це не так дозволено  

щороку змінювати практику управління, коли esca є  стверджував. 

> Якщо фермер чергує вдосконалені методи управління сільським господарством  

серед полів, esca можна претендувати лише на поля, де культивація  

біоенергетичного врожаю відбувається в цьому році. 

 

> Якщо на одному полі вирощують дві чи більше сільськогосподарських культур  

на одному й тому ж рік/сільськогосподарський сезон, заощадження esca мають бути 

розділені між усіма культур, які можуть бути призначені для виробництва біоенергії 

в межах того самого рік/сільськогосподарський сезон, напр. соєві боби, пшениця, 

кукурудза. Це стосується тільки до зібраної частини врожаю, а не до сіна чи 

залишків. 

> Усереднення значень викидів від фермерів, які застосовують ESCA, і фермерів  

не застосовувати еску заборонено, і лише тим фермерам, які застосовують еску  

заходів дозволяється пересилати відповідні значення разом з партія стійкого  

матеріалу. 

> Враховуються лише зміни в SOC, отже посилання і фактичні запаси вуглецю 

(CSR і CSA) виражаються як посилання і фактичний органічний вуглець ґрунту, 

SOCR та SOCA відповідно. Тому CS і SOC використовуються в цій главі як 

синоніми. 

> SOCR має бути встановлено перед покращенням управління сільським  

господарством застосовується. За відсутності цього зміни в органічному вуглеці 

ґрунту (та його величина) неможливо виявити. 

> У випадку методу IPCC, SOCR і SOCA визначаються стандартні значення. Для 

польових вимірювань і комбінованого поля вимірювання та методи моделювання, 

перші польові вимірювання визначає SOCR, тоді SOCA періодично вимірюється. 

> На відміну від прямого уникнення викидів ПГ, збільшення SOC як захід захисту  

клімату є ефективним лише за умови зберігання вуглецю  є довгостроковим, і таким  

чином видаляється відповідна кількість CO2 від атмосфери в осяжному 

майбутньому. Зміни в агротехніка може повністю скасувати позитивний ефект  

Нарощування SOC. Отже, довгострокове зобов’язання фермера  заохочували. ISCC 

залишає за собою право відхиляти певні вдосконалення сільськогосподарської 

практики, якщо наукові докази свідчать про це не буде секвеструвати SOC у 

довгостроковій перспективі. 

 

 

Разом з партією відповідної сільськогосподарської сировини постачальник  

передає фактичне значення ПГ для накопичення вуглецю в ґрунті за допомогою 

покращеного сільськогосподарського менеджменту esca в кг CO2-екв/тонну сухої 

сировини одержувачу. 

 

Особливі вимоги до біопалива: 

 

Для esca бонус у розмірі 45 г CO2-екв/МДж гною має бути віднесений до  

покращеного ведення сільського господарства та використання гною у випадку  

використання гною тварин як субстрат для виробництва біогазу та біометану. 

Аудитори повинні перевірити під час аудиту на біогазовому заводі, якщо бонус 

може бути застосований. В випадку  відповідність, відповідну інформацію потрібно  

пересилати по всьому ланцюг поставок через декларації сталого розвитку та 

кінцевий виробник біопалива може відніміть бонус у остаточному доказі стійкості 

біопалива (PoS). Аудитори необхідно перевірити на пристрої обробки, чи 

виконується зазначена вище вимога щоб можна було застосувати бонус. У разі 

відповідності, відповідно інформацію потрібно передавати по всьому ланцюгу  

поставок через Декларації сталого розвитку та кінцевий виробник біопалива можуть 

вирахувати бонус у кінцевому доказі стійкості біопалива (PoS) від загального  

значення ПГ кінцевого продукту. 

 

 

Пересилання 

esca 

 

4.3.4. Викиди від транспорту та розподілу (etd) 

 

Формула для etd 

Альтернатива 
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Викиди від транспорту та розподілу тощо повинні включати викиди від  

транспортування сировини і напівфабрикатів і зі складу і розподіл готових 

матеріалів. 

 

4.3.4.1. Формула розрахунку транспортних викидів 

 
Викиди ПГ від транспортування вихідної сировини або вниз за течією  

транспортування продукту etd можна розрахувати за такою формулою: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формула для етд 

 

Для того, щоб дізнатися, як часто транспортна система використовувалася для 

перевезення кількість, необхідну необхідно розрахувати. Якщо напр. кількість 

отримано у вологих тонах, це значення розраховується шляхом ділення кількості 

перевезеного вантажу (мокрого) на навантажувальна вага використовуваної 

транспортної системи, напр. якщо 100 т вихідної сировини  транспортується 

вантажівками, які можуть перевозити 20 тонн, 5 вантажівок (необхідно = 5) буде  

необхідні для транспортування всієї сировини. Сума витрат палива завантажений 

транспорт і порожній транспорт (за наявності) множиться на  кількість разів 

використання цієї транспортної системи та коефіцієнт викидів палива. Після цього 

викиди адаптуються до сухої речовини. 

Як альтернатива також може використовуватися методологія тонно-кілометрів: 

Кількість транспортованої сировини множиться на загальну відстань і коефіцієнт 

викидів у тонно-км для виду транспорту. Такий підхід потрібен повторюється для 

кожної кількості матеріалу, що передається за допомогою іншого транспорту  типу. 

Якщо весь матеріал пересилається одним видом транспорту, то кількість  

транспортований матеріал у виді транспорту дорівнює кількості всього матеріалу  

транспортується. 

Оскільки переробні одиниці розраховують транспортні викиди вище за 
течією в кг CO2-екв. викиди повинні бути адаптовані для визначення кг 
CO2eq/суху тонну продукту із застосуванням коефіцієнта вихідної 
сировини. У розділі 4.3.7 та 4.3.8 методології для перетворення та розподілу  

викидів нагорі описані. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протиріччя і за течією  

транспорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.2. База даних 
 
Збір даних на сайті 

 

Для розрахунку etd необхідно надати наступну інформацію  через збір даних на 

місці. Усі вхідні значення мають бути зібрані для одного  період часу. 

> Транспортна відстань (d) завантажений/порожній відповідно (зворотні 

транспорти які порожні, не потрібно брати до уваги), 

> Вид транспорту (наприклад, дизельна вантажівка, 40 т) і, 

> Кількість перевезеного товару. 

 

Опубліковані дані 

 
Наступні фактори повинні бути взяті зі списку факторів викидів ISCC (див. 

Додаток 1 цього документа) або з іншого визнаного/сертифікованого джерела: 

> Витрата палива відповідним видом транспорту на км коли  завантажений K 

Завантажений в л на км, 

> Витрата палива відповідним видом транспорту на км коли порожній Kempty в 

л/км, 

> Коефіцієнт викидів палива (EFfuel) в кг CO2eq на літр палива, 

 

 

 

 

 

Релевантний вхід 

дані для транспорту 

 

 

 

 

 

 

 

Релевантний 

опубліковані дані 
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> Як альтернативу, коефіцієнт викидів на основі транспортованих тонно -

кілометрів може також можна використати та помножити на кількість 

транспортованого та відстань [кг CO2екв/т-км]. 

> Як альтернатива використанню даних про витрату палива з літератури, паливо  

споживання також може бути виміряно постачальниками логістичних послуг  

надається суб’єкту господарювання, який здійснює розрахунок викиди від 

транспорту. Звіти від постачальника логістичних послуг повинні бути перевіреним. 

 

 

 

 

Разом із партією відповідного матеріалу постачальник передає  фактичне значення 

викидів парникових газів для транспортування та розповсюдження тощо в кг CO2 -

екв./суху тонну продукту до одержувача. 

 

Особливі вимоги до біопалива: 

 

Втрати газу, що виникають при транспортуванні газу в системі транспортування 

та розподільна інфраструктура (газова мережа) повинна бути включена до сфери дії 

ПГ розрахунок економії викидів. Можна застосувати стандартний галузевий 

коефіцієнт цієї мети. Користувачі системи можуть використовувати приклади, 

опубліковані MarcoGaz 16 або DBFZ17 або альтернативні фактори. 

 

Пересилання етд 

 

4.3.5. Викиди від обробки (ep) 
 

Викиди від обробки 𝑒𝑝 включають викиди від обробки від відходів і витоків, а 

також від виробництва хімікатів або продуктів, що використовуються в переробці, 

включаючи відповідні викиди CO2 вміст вуглецю у вхідних копалинах, незалежно 

від того, чи вони фактично спалені в процес. Викиди від обробки повинні включати 

викиди від сушіння проміжні продукти та матеріали, де це необхідно. 

 

4.3.5.1. Формула розрахунку для обробки викидів 
 
Розрахунок повинен базуватися на такій формулі: 

 
Для всіх типів продукції вихід повинен відноситись до вмісту сухих речовин. 

Якщо ні розраховується безпосередньо на суху тонну, необхідно внести корекцію 

(будь ласка, знайдіть формула в розділі 4.2). 

Викиди різних входів (EM) повинні бути розраховані відповідно до  формули 

нижче і поділені на вихід основного продукту. 

 

Компонентами формули для розрахунку ЕМ є: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума викиди з 

обробки 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди індивідуальні 

входи (EM) 

 

Якщо електроенергія отримується з зовнішньої мережі, коефіцієнт викидів для  

має використовуватися електроенергія з регіонального балансу електроенергії 

(середні викиди інтенсивність для певного регіону, EFрегіональний баланс 

електроенергії). У випадку з ЄС найлогічніший вибір - це весь ЄС. Якщо 

електроенергія з відновлюваних джерел енергії безпосередньо споживається (тобто  

не підключений і живиться від мережі), адаптований. 

Можна використовувати EF для типу відновлюваної електроенергії (див. розділ 

4.3.1.1 для додаткової інформації). 

Для розрахунку викидів від виробництва тепла можна використовувати дві різні 

формули використовувати, виходячи з наявних одиниць наданого тепла: 

 

Електрика 

 

 

 

 

 

 

 

EMheat 
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Оскільки коефіцієнти викидів для виробництва тепла відрізняються для палива та 

опалення системи, обидві дані повинні бути задокументовані. Для розрахунку  

EMтепл спож тепло або споживання палива для виробництва тепла для всіх видів 

діяльності під час обробка повинна бути визначена та помножена на відповідну  

емісію фактор (EF). Якщо тепло і електроенергія споживаються з комбінованого 

тепла і енергетичної системи (CHP), існують два коефіцієнти викидів, один для 

виробленого тепла а інший – за вироблену електроенергію. Можна або визначити 

загальну суму палива, спожитого в ТЕЦ, і помножте це на коефіцієнт викидів для  

палива або визначити виробництво електроенергії та тепла та застосувати різні  

коефіцієнти викидів для тепла та електроенергії. 

 
EMinputs відноситься до всіх інших типів необхідних вхідних даних, як-от. 

споживаних хімікатів (наприклад, водень), інші виробничі товари, технічна вода, 

дизельне чи інше паливо використовується у виробничому процесі (наприклад, 

природний газ). 

 
Усі стічні води, що утворюються під час діяльності з переробки, повинні бути  

задокументовано та помножено на відповідний коефіцієнт викидів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMinputs 

 

 

 

 

 

 

ЕМСтічні води 

 

Особливі вимоги до біопалива: 

 

Біогазові установки повинні враховувати викиди, що виникають під час зберігання  

дигестат для розрахунку ПГ. 

На біометановому заводі дифузні викиди метану від бродіння процес необхідно  

враховувати при розрахунку викидів ПГ. Припускається, що викиди метану 

становлять 1% від кількості виробленого біометану. Менші значення повинні бути 

підтверджені відповідними вимірюваннями. 

 

4.3.5.2. База даних 

 
Кожна одиниця обробки в ланцюжку постачання повинна гарантувати, що всі ПГ  

викиди від переробки, викиди парникових газів від відходів (стічних вод) і від 

конкретних вхідних даних процесу включаються в розрахунок викидів. Річний  

можна використовувати середні цифри. 

Викиди від переробки необхідно розподілити на основні та супутні продукти. 

Методологія для цього описана в розділі 4.3.7 «Робота  з вхідними значеннями 

викидів» та 4.3.8 «Віднесення викидів до осн продукти та супутні продукти». 

Для розрахунку викидів ПГ від переробки (ep), як мінімум, мають бути 
визначені наступні дані, тобто відповідні кількості витягнуті з відповідних 

експлуатаційних документів за попередній рік і повинні бути перевірені 

аудиторами.  
 

 

 

Викиди під час 

зберігання дигестат 

 

Дифузний метан 

викиди  

 

 

 

 

 

Система межі 

 

 

 

Викиди 

виділення на 

інший 

продуктів 

 

Збір даних на місці 

 

Дані на місці завжди потрібно збирати для всього процесу, а не окремо  для 

процесів, пов'язаних з біопаливом. Наступні дані для розрахунку ПГ  викиди повинні 

бути зібрані на місці. Усі вхідні значення мають бути зібрані для  той самий період 

часу. 

> Обсяг основної та супутньої продукції в тоннах на рік. Або посилається до сухої 

речовини або викидів необхідно адаптувати шляхом застосування вологи  

коефіцієнт (див. формулу в 4.2) 

> Кількість використовуваних ресурсів для процесу (наприклад, метанол, NaOH, 

HCl, H2SO4, гексан, лимонна кислота, фуллерова земля, луг, технічна вода, 

дизельне паливо або інше паливо) у кг на рік або літрах на рік 

> Викиди при згорянні викопного метанолу або інших каталізаторів процесу  

також слід приймати препарати, що містять метанол (наприклад, метилат калію). і 

 

 

 

 

 

 

Релевантний вхід дані 

для обробки 

 

 

 

 

Горіння викиди 
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повинні бути відображені у відповідному коефіцієнті викидів і повинен бути 

перевірений органом сертифікації 

> Споживання електроенергії в кВт-год/рік і джерело електроенергії (наприклад, 

мережа) 

> Споживання тепла в МДж/рік, паливо для виробництва тепла (наприклад, 

природний газ) і тип системи опалення (наприклад, котел або комбіноване тепло та 

електроенергія) система) 

> Кількість відходів (наприклад, стічні води з виробництва пальмової олії (POME), 

стічні води) у кг/рік 

> Біогазові установки повинні мати газонепроникний резервуар для зберігання 

дигестату та блок дозування з системою зважування. 

 

 

 

 

Опубліковані дані 

 

Наступні дані для розрахунку викидів ПГ можна отримати з визнані/сертифіковані 

джерела: 

> Коефіцієнти викидів для конкретних витрат процесу в кг CO2eq/кг і палива  

використовується в кг CO2eq/л 

> Коефіцієнти викидів для споживання електроенергії на основі джерела  

електроенергії в кг CO2eq/кВт-год 

> Коефіцієнти викидів для споживання тепла на основі палива та типу  системи 

опалення в кг CO2eq/МДж. 

 

Фактичне значення ПГ для проміжного продукту має бути надано  одержувач 

продукту в одиниці кг CO2екв/суху тонну продукту. Загальний ПГ  викиди 

розраховуються на суху одиницю маси основного продукту (наприклад, кг CO2eq-

викиди/суху тонну соняшникової олії). Якщо блок обробки отримав фактичних 

значень, а також проводить індивідуальний розрахунок вироблених викидів  на 

обробному пристрої повинні бути додані шляхом застосування вихідної сировини 

та розподілу фактор (див. розділи 4.3.7 і 4.3.8). 

 

 

 

Релевантний 

опубліковані дані 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересилання еп 

 

Спеціальні вимоги до біорідких палив і біомаси: 

 

Для індивідуального розрахунку викидів ПГ для біогазу та біометану  рослини 

кількості субстрату, задокументовані в робочому журналі та  призначені значення 

ПГ повинні бути враховані для розрахунку. Загальна сума  вихід біогазу та/або 

біометану розподілятиметься на окремі субстрати. Точний розподіл кількості 

субстрату та виходу газу неможливий. Таким чином, розподіл виходу газу 

здійснюється за допомогою літературних значень, таких як вихід метану (у м3 на 

тонну свіжої маси), який можна знайти, наприклад, у  у Постанові Німеччини про 

біомасу (BiomasseV) або в наукових документах (напр. Значення KTBL «Типові 

значення для сільського господарства»). 

Де когенераційна установка, яка забезпечує тепло та/або електроенергію для 

палива виробничий процес, для якого розраховуються викиди, виробляє надлишок  

електроенергії та/або надлишкового корисного тепла, викиди ПГ повинні бути 

розділені між електрикою та корисним теплом відповідно до температури тепла (що 

відображає корисність (корисність)) тепла. 

 

Необхідно застосувати наступні методики: 

 

> Для біорідин: RED II Додаток V, C. Методологія, пункт 16 

> Для палива з біомаси: RED II Додаток VI, B. Методологія, пункт 16 

 

 

 

Виділення в підкладка  

кількості 

 

 

 

 

 

 

 

Когенерація 

одиниць 

 

Інтенсивність парникових газів надлишкового корисного тепла або надлишкової 

електроенергії є така ж, як інтенсивність парникових газів тепла або електроенергії, 

що постачаються до процес виробництва палива і визначається шляхом розрахунку  

парникових газів інтенсивність усіх надходжень і викидів, включаючи вихідну  

сировину та CH4 і N2O викиди до та з когенераційної установки, котла чи іншого  

обладнання постачання тепла або електроенергії для процесу виробництва палива з 

біомаси. В у разі когенерації електроенергії та тепла виконується розрахунок після  

двох наведених вище посилань18 . 
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4.3.6. Зниження викидів від уловлювання та заміщення 
CO2 (eccr) і Уловлювання та геологічне зберігання CO2 

(eccs) 
 
Зниження викидів від уловлювання та заміни CO2 (eccr): 

 

RED II встановлює, що скорочення викидів від уловлювання вуглецю та 
заміна, eccr, повинна обмежуватися викидами, уникнутими шляхом 
захоплення CO2, з яких вуглець походить із біомаси. eccr можна тільки взяти 
враховуйте, якщо можна довести, що CO2 замінює отриманий з копалин 
CO2, який використовується у виробництві комерційної продукції та послуг. 
Тому одержувач повинен надати інформацію про те, як було замінено CO2 
створений раніше, і письмово заявляємо, що через заміну, викидів уникають. 
Аудитор відповідає за прийняття рішення про те, чи вимоги RED II 

виконуються в кожному конкретному випадку, включаючи прийняття рішення  чи 

вдалося насправді уникнути викидів. Проводити аудит не потрібно  приміщення 

одержувача як одержувач CO2 не є частиною ланцюга  зберігання, пов'язане з 

виробництвом біопалива. 
 

 

 

 

 

 

 

«CO2 

Заміна” 

 

Зниження викидів від уловлювання та геологічного зберігання CO2 (eccs): 

 

eccs можна враховувати, лише якщо викиди ще не були доводиться в еп. 

Необхідно надати дійсні докази того, що CO2 був ефективно зафіксовано та 

безпечно зберігається відповідно до Директиви 2009/31/EC. Якщо CO2 

безпосередньо зберігається, слід перевірити, чи він зберігання в хорошому стані, що 

немає витоків, і що існуючі зберігання гарантує, що витік не перевищує поточний 

стан технології. Якщо CO2 продається для зберігання, одним із варіантів 

підтвердження зберігання є надавати контракти та рахунки-фактури з професійного, 

визнаного складу компанії. 

Для розрахунку eccr та eccs (у г CO2-екв. На МДж палива): 

 

 

«CO2 

Зберігання” 

 

Для обох елементів збережені викиди мають бути безпосередньо пов’язані з 

виробництвом  біопалива або його проміжних продуктів, до яких вони віднесені. Все  

біопаливо/проміжні продукти, отримані в результаті того самого процесу, повинні 

бути оброблені порівну, тобто розподіл довільно різних сум заощаджень на 

біопаливо отримані в результаті того самого процесу не допускаються. Якщо CO2 

не вловлюється безперервно, може бути доцільним відхилитися від цього підходу  

та віднести різні обсяги економії до біопалива, отриманого з одного і того ж процес. 

Проте ні в якому разі не слід виділяти більшу суму заощаджень до даної партії 

біопалива, ніж середня кількість CO2, уловленого на МДж біопалива в 

гіпотетичному процесі, де весь CO2, що походить від фіксується процес 

виробництва. Викиди, пов'язані з захопленням і обробку CO2 необхідно  

враховувати при розрахунку шляхом застосування відповідні коефіцієнти викидів 

для спожитої енергії та вхідних ресурсів використовується.  

 

Збір даних на місці 

 

Для розрахунку eccr і eccs потрібна така інформація зібрано на місці: 

> Кількість виробленого біопалива, біопалива та біопалива  

> eccr: кількість біогенного CO2, уловленого для заміни викопного CO2 під час 

виробництва біопалива, біорідких біопалив і палива з біомаси 

 

Система межі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релевантний вхід 

дані для CO2 

захоплення 

 

> eccs: кількість CO2, уловленого та збереженого для зберігання під час 

виробництва біопалива, процес виробництва біорідких палив і біомаси 

> Походження (біогенного) CO2 (видобуток, транспортування, переробка та  

розподіл палива) 
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> Кількість енергії, спожитої для захоплення та обробки CO2 (наприклад, 

стиснення та розрідження) 

> Інші вхідні матеріали, що споживаються в процесі уловлювання CO2 та  обробки. 

 

Опубліковані дані 

 

Наступну інформацію потрібно зібрати від визнаних/сертифікованих 

джерела: 

> Коефіцієнти викидів ПГ для всіх вхідних ресурсів та їх джерел (наприклад, для 

вхідних матеріалів, енергоспоживання тощо) 

> Нижня теплотворна здатність основного продукту в МДж на кг Робота з 

вхідними значеннями викидів 

 

4.3.7. Робота з вхідними значеннями викидів 
 

Як зазначено в розділі 3.1 «Використання значень за замовчуванням» і 3.2 

«Використання фактичних значення» сертифіковані економічні оператори повинні 

вказати розраховане значення ПГ або  DDV для всіх відповідних елементів формули 

розрахунку стійкості Декларація свого товару, якщо не застосовується ТДВ. 

Якщо користувач системи ISCC отримує різні значення ПГ, агрегація   Значення 

викидів парникових газів із вхідних вхідних матеріалів можливі, лише якщо 

продукт ідентичності та значення ПГ однакові. Як альтернатива використанню 

одиночного значення для кожної вхідної партії, найвище значення ПГ (з найменших 

виконання пакету) також можна використовувати для всіх вхідних пакетів того  

самого типу вхідного матеріалу. 

 

 

 

 

 

Релевантний 

опубліковані дані 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегація 

інший вхід 

значення 

 

Вхідні значення викидів парникових газів необхідно скоригувати з кг CO2екв/суху  

тонну вихідної сировини до кг CO2екв/тонну продукту. Щоб зробити це, викиди 

вхідних матеріалів множиться на коефіцієнт паливної сировини (FF). Для деяких з 

отримані фактичні значення парникових газів, як-от викиди при переробці або 

транспорті викидів, фактичні значення необхідно додавати на кожному етапі 

ланцюжка постачання відповідним оперативним підрозділом. 

 

4.3.7.1. Фактор вихідної сировини для проміжних 
продуктів 

 
Коефіцієнт сировини (FF) необхідно застосовувати для всіх вхідних викидів (eec,  

esca, el, ep, etd, eccr і eccs), як вони виражені через вхідний матеріал і потребують 

перетворення на відповідний вихідний продукт сертифікованого  одиниця. Отже, FF 

являє собою співвідношення сухого вхідного матеріалу, необхідного для 

виробництва одна тонна сухого виходу. Для проміжних продуктів FF базується на 

масі розраховується шляхом ділення загальної кількості вихідної сировини (в 

даному випадку сировини) на загальну кількість проміжного основного продукту. 

Наступна формула необхідно застосовувати при переробці проміжних продуктів: 

 

Вимоги 

для вхідних і 

власні значення ПГ 

 

𝐹𝐹 = 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑜𝑓 𝑋 𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑟𝑦 𝑓𝑒𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑘𝑒 1 𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑟𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡  

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 

 
Наведена нижче формула показує приклад того, яким має бути коефіцієнт 

сировини застосовується, коли компанія отримала значення ПГ для викидів від 

культивування для вхідного матеріалу (сировина eecof a), переробляє матеріал у  

проміжний продукт (наприклад, рослинна олія) і потребує передачі адаптованого  

індивідуальне значення для викидів від культивування на вихідну стійкість  

Декларація (для сертифікованої рослинної олії): 

 

 

Фактор вихідної 

сировини для 

проміжних продуктів 
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Після перетворення викидів ПГ вхідного вхідного матеріалу в ПГ  викиди 

проміжного продукту, додаткові викиди реципієнта  необхідно додати до викидів 

відповідно. Наприклад, на малюнку 7 обробний блок P2 повинен додати свої 

фактичні значення викидів парникових газів для upstream etd і застосувати  FF. Хоча 

вхідні викиди ep також будуть помножені на FF, то  власних викидів блоку обробки 

не буде, а буде лише додано розрахункове значення еп. 

 

 

 

 

 

 

Додавання власного 

викиди 

 

4.3.7.2. Коефіцієнт вихідної сировини для кінцевих 
палив 

 
Що стосується проміжних продуктів, FF також потрібно застосовувати для всіх 

вхідних викиди (eec, esca, el, ep, etd, eccr і eccs) для кінцевих продуктів, як вони є  

виражене в термінах вихідної сировини (у цьому випадку сировини або  проміжний 

продукт залежно від типу заводу) і потребують перетворення  до відповідного  

вихідного продукту сертифікованого підрозділу. Прикладом може бути коли 

кінцевий виробник біопалива, який отримав значення ПГ для викидів від видобутку  

та вирощування разом із доставкою сировини (eec  рослинної олії), переробляє 

матеріал у кінцевий продукт (наприклад, біодизель) і потребує передачі 

адаптованого індивідуального значення для викидів з вирощування на вихідній 

Декларації сталого розвитку для біодизеля. Для фіналу  біопалива FF розраховується 

на енергетичній основі шляхом ділення загальної енергії вміст вихідної сировини за 

загальним енергетичним вмістом кінцевого основного продукту біопалива. При 

переробці кінцевого біопалива необхідно застосовувати наступну формулу: 

 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = [𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑜𝑓 𝑋 𝑀𝐽 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑘𝑒 1 𝑀𝐽 𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑙] 

 
Вміст енергії розраховується на основі нижньої теплотворної здатності (LHV).  

матеріали. Зверніть увагу, що для розрахунку коефіцієнта сировини  LHV на суху  

тонну необхідно застосовувати для розрахунку розподілу  значення фактора LHV 

для вологої біомаси19 необхідно використовувати, оскільки цей підхід був також 

застосовується для розрахунку значень за замовчуванням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактор вихідної 

сировини для кінцевого  

палива 

 

4.3.8. Розподіл викидів на основні та супутні продукти 
 
Лише викиди до виробництва проміжного продукту включно  і супутні продукти 

можуть бути включені до розподілу через коефіцієнт розподілу (AF). Викиди після 

переробки або транспортування та розподілу проміжний продукт не можна 

додавати до розподілу, оскільки ці викиди не мають відношення до супутніх 

продуктів. Віднесення викидів парникових газів до будь-яких продукти, які 

вважаються відходами або залишками (включаючи сільськогосподарські залишки, 

такі як солома) не допускається. Викиди, які необхідно розділити, є eec + el + esca + 

ті фракції ep, etd, eccs і eccr, які відбуваються до та включаючи етап процесу, на 

якому виробляється побічний продукт. 

Вихід проміжних/кінцевих видів палива та побічних продуктів повинен 

вимірюватися на місці, в той час як відповідні нижчі показники нагрівання можуть 

бути отримані з опублікованих джерел. Субпродукти, які мають негативний вміст 

енергії, вважаються такими, що мають енергоємність нульова для цілей розрахунку.  

Після застосування FF та AF сертифікована компанія проходить GHG інформація 

про викиди в кг CO2eq/суху тонну проміжного продукту або g CO2eq/МДж  кінцеве 

біопаливо разом із самим продуктом у Декларації сталого розвитку. 

 

4.3.8.1. Коефіцієнт розподілу проміжних продуктів 
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Розподіл здійснюється на основі AF, який відображає відношення загальної суми 

енергоємність основного проміжного продукту до загальної енергоємності всі 

продукти. Вміст енергії розраховується на основі нижчої теплотворної здатності і 

вихід відповідного продукту. Завжди має бути нижча теплота згоряння відносяться 

до вологості матеріалу. Повинна бути наступна формула  застосовується до всіх 

викидів від отриманих матеріалів і викидів, вироблених на відповідний 

сертифікований блок (eec + el + esca,ep, eu etd, eccr і eccs), коли обчислення AF: 

 

з 

 
і 

 

 

 
Наступна формула використовується для розрахунку розподілених викидів, коли  

переробка проміжних продуктів: 

 
4.3.8.2. Коефіцієнт розподілу для кінцевих видів палива 

 
Розподіл здійснюється на основі AF, який відображає відношення загальної суми  

енергетичний вміст кінцевого основного продукту біопалива до загального  

енергетичного вмісту всі продукти. Вміст енергії розраховується на основі нижчої 

теплотворної здатності (мокрий) і вихід відповідного продукту. Необхідна наступна 

формула застосовувати при розрахунку AF: 

 
з 

 
і 

 
 
Для кінцевих палив наступна формула застосовна для відповідних елементів у 

методології розрахунку (показано для прикладу eec, але всі інші значення повинні 

бути аналогічно скориговані): 
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формула AF 

застосовується 

 

 

 

Рисунок 8: Підсумок кроків, необхідних для вхідних і власних викидів з 

фактичними значення в ланцюжку поставок сільськогосподарського біопалива 

 

Викиди, що надходять із вихідною сировиною та транспортуванням вище за 

течією викиди, які подано в кг CO2-екв/тонну сухої сировини, необхідно  

помножити за коефіцієнтом сировини (FF), щоб обчислити викиди в кг CO2екв /сух- 

тонни вихідного продукту. На другому етапі для вхідних і власних викидів має бути 

застосований коефіцієнт розподілу (AF) (за винятком низхідних транспорт). 

 

Особливі вимоги до біопалива: 

У випадку біогазу та біометану всі побічні продукти повинні бути враховані  

рахунок для цілей цього розрахунку. 

 

4.3.9. Подальші вимоги до виробників кінцевого 

біопалива,біорідкі рідини та паливо з біомаси 
 
Біопаливо, біорідке паливо або паливо з біомаси вважається остаточним, якщо 

його немає відбувається обробка матеріалу. Виробники кінцевого біопалива, рідини 

та палива з біомаси (надалі іменовані установками кінцевої обробки) також повинні  

включають викиди від транспортування та розподілу (до і включаючи АЗС). 

Повинна бути точна відстань за течією транспортування та розподіл невідом і 

кінцевій обробній одиниці, повинні бути зроблені консервативні припущення 

(наприклад, транспортна відстань до Європи і по всій Європі). Оскільки ці викиди 

стосуються лише біопалива транспорт, виділення неможливе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За течією 

транспорт і 

розподіл 

 

Дезагреговані значення за замовчуванням для транспортування та 

розповсюдження надані в розділи D і E Додатку V і Додатку VI RED II для певних 

видів кінцевого палива. 

Якщо виробляється кінцеве паливо, для якого немає таких значень, консервативно  

підхід може бути використаний і найвище значення найбільш логічного вибору з  ці 

таблиці можна використовувати. 

Крім того, блок кінцевої обробки повинен розрахувати викиди ПГ усіх елементи 

формули розрахунку в г CO2eq/МДж біопалива та економії ПГ  потенціал кінцевого  

палива. Після конверсії (через коефіцієнт вихідної сировини) і розподіл усіх викидів 

ПГ, як зазначено в розділі 4.3.7 «Робота з вхідні значення викидів» і 4.3.8 «Розподіл 

викидів на основні та супутні продукти», кінцеві викиди ПГ (наприклад, 

вирощування/видобутку сировини матеріал, обробка та транспортування та 

 

 

 

 

 

Розрахунок 

викиди в г 

CO2eq/МДж палива 
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розподіл) відображаються в кг CO2eq/суху тонну біопалива. Щоб визначити викиди 

ПГ на МДж біопалива, необхідно використовувати відповідну нижчу теплотворну  

здатність біопалива.  

 

Для порівняння викидів із еталонними копалинами, сума всіх викидів необхідно  

побудувати за формулою: 

Викиди ПГ біопаливо = eec + el + ep + eu + etd – esca – eccs – eccr 

Потенціал економії ПГ для транспортного палива порівняно з викопним  

довідка розраховується за такою формулою: 

Біопаливо: 

 

Сума викидів 

Біопаливо 

 

Збереження ПГ 

формули для 

транспортний ринок 

 

Потенціал зниження викидів ПГ [%] 

 
Паливо з біомаси: 

Потенціал зниження викидів ПГ [%] 

Потенціал зменшення викидів парникових газів у результаті опалення та 

охолодження, а також електроенергії порівняно з еталоном викопного  

розраховується відповідно до наступна формула: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збереження ПГ 

формула для  

опалення/охолодження/ 

електрика ринки 

 

Рідкі біопалива та паливо з біомаси: 

Потенціал зниження викидів ПГ [%] 

Наступні значення викидів повинні використовуватися для еталонних копалин: 

> Біопаливо для транспорту20: 94 г CO2eq/МДж викопного палива21, 

> Біологічні рідини, що використовуються для виробництва електроенергії та 

виробництва енергії для опалення та/або охолодження: 183 г CO2eq/МДж 

викопного палива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка про викопні 

рештки 

 

>Биожидкости, що використовуються для виробництва корисного тепла, а також 

для виробництво енергії для опалення та/або охолодження: 80 г CO2eq/МДж  

> Для біопалива, що використовується для виробництва електроенергії, викопне 

паливо компаратор має становити 183 г CO2-екв/МДж електроенергії або 212 г CO2-

екв/МДж електроенергії для найвіддаленіших регіонів22 

> Для палива біомаси, що використовується для виробництва корисного тепла, а 

також для виробництва енергії для нагріву та/або охолодження викопного палива  

компаратора має становити 80 г CO2eq/МДж тепла 

> Для палива з біомаси, що використовується для виробництва корисного тепла, в 

якому Пряме фізичне заміщення вугілля можна продемонструвати викопним  

паливний компаратор має становити 124 г CO2eq/МДж тепла. 

 

Після застосування FF та AF сертифікована компанія проходить GHG інформація 

про викиди в г CO2eq/МДж кінцевого паливного продукту разом із інформація про 

економію викидів парникових газів, а також дата початку виробництва 

біопалива/біорідини/ виробництво палива з біомаси в Декларації сталого розвитку. 

 

Спеціальні вимоги до біорідких палив і біомаси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересилання 

Викиди ПГ 

для кінцевого палива 

 

Кінцевий виробник також повинен враховувати викиди від палива  

у використанні (ЄС). Викиди CO2 від використовуваного палива, наведено як нуль 

для біопалива, біорідкі рідини та паливо з біомаси, але викиди парникових газів, 

відмінних від CO2 (CH4 і N2O) з використовуваного палива повинні бути включені 

Використовується 

паливо 
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до коефіцієнта ЄС для біорідкі рідини та паливо з біомаси. RED II, Додаток VI 

визначає значення за умовчанням  інформацію про «не CO2 викиди від 

використовуваного палива» для деяких видів біомаси палива. Для всіх інших видів 

палива з біомаси та рідин, які тут не згадуються але для яких необхідно надати цю 

додаткову інформацію, користувачі системи можна використовувати 

консервативний підхід і застосувати найвище значення, надане для ЄС від довідкову  

таблицю, згадану вище, або значення з визнаних опублікованих можна застосувати 

літературу23. Необхідна інформація про викиди від «ЄС». направляти разом із 

партією стійкого матеріалу на Декларація сталого розвитку. 

 

5 Вимоги до документації та перевірки 

 
Залежно від типу інформації про ПГ, яку використовує суб’єкт господарювання,  

різні докази повинні зберігатися для аудиторської перевірки. 

 

Перевірка у разі встановлення пристрою уловлювання метану: 

 

> Якщо пристрій для уловлювання метану може гарантувати фактичний метан  

захоплення керується пристроєм, напр. для попереднього очищення стічних вод,  

необхідно перевірити та виконати такі аспекти: 

> Технологія уловлювання метану на фабриці з виробництва пальмової олії має 

забезпечити це метан уловлюється таким же ефективним способом, як і раніше  було 

прийнято в розрахунку значень за замовчуванням. 

> Поглинання всіх стічних вод у закритій системі (тільки короткочасне  зберігання 

прісної стічної води) та подача до пристрою для уловлювання метану,  

> Використання виробленого біогазу в енергетичних цілях або, в гіршому випадку , 

спалювання біогазу  

> Уловлювач метану в хорошому стані, витоків немає, виробник надає гарантію 

на максимальну витоку метану, що не перевищує поточний стан технології. 

 

Перевірка загальних або дезагрегованих значень за замовчуванням: 

 

> Якщо вихідний ланцюг постачання відповідає вимогам для використання  

(дезагреговані) значення за замовчуванням. У цьому можна переконатися, 

перевіривши Декларації екологічності вхідного вхідного матеріалу. 

> Якщо суб’єкт господарювання виконує вимоги щодо використання  

(дезагреговані) значення за замовчуванням. У цьому можна переконатися, 

перевіривши система опалення (особливо актуально для етанолових заводів) або 

пальмова олія технологія уловлювання метану млина тощо. 

 

Перевірка 

уловлювання метану 

пристрої на долоні 

олійниці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка значення за 

замовчуванням  

 

Перевірка індивідуально розрахованих значень: 

Для всіх індивідуальних розрахунків необхідний наступний підхід перевірки: 

> Кожен орган сертифікації, який перевіряє індивідуальні викиди ПГ  розрахунків 

повинен мати принаймні один експерт-аудитор ПГ, який є відповідає за перевірку  

методології та вхідних даних до аудит. Щоб стати експертом з парникових газів, 

аудитор повинен взяти участь у тренінгу ISCC GHG24  

> Користувач системи ISCC повинен зробити розрахунок викидів ПГ  

запланований аудит, доступний органу сертифікації (наприклад, в Excel) 

> Експерт з ПГ перевіряє інформацію (наприклад, методологію, викиди  

коефіцієнти, нижчі показники нагрівання, інші стандартні значення тощо) до  

виїзний сертифікаційний аудит. Якщо у них є запитання та/або вони вимагають  

виправлення, ЦБ може зв'язатися безпосередньо з клієнтом для уточнення  

 

Перевірка 

підхід до 

фактична вартість 

 

> Під час сертифікаційного аудиту на місці аудитор перевіряє всі відповідні  

інформація щодо розрахунку фактичних значень парникових газів (наприклад, тип  

тепла, види входів, обсяги споживання тощо) 

> Аудитор повинен задокументувати викиди, що відбуваються на перевіреному 

місці (для всіх відповідних елементів) і, якщо доречно, економія, досягнута в 

аудиторський звіт. Якщо викиди значно відрізняються від типових значень  тоді звіт 

також повинен містити інформацію, яка пояснює  відхилення 

> Якщо орган сертифікації вимагає будь-яких виправлень, користувачі системи 

повинні надайте оновлений файл ЦБ, щоб можна було отримати остаточне 

підтвердження місце 
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> Користувачам системи ISCC дозволено використовувати лише фактичне 

значення після CB чітко підтвердив, що це правильно  

> Крім того, органи сертифікації повинні надавати розрахунки викидів ПГ разом 

з іншими сертифікаційні документи до ISCC. Це для того, щоб полегшити підказку  

розслідування ISCC у разі ймовірної невідповідності фактичним  Значення викидів 

ПГ. Ці документи (бажано в Excel) повинні бути повний, прозорий і включає  

методологію, формули, вхідні дані значення, коефіцієнти викидів та відповідні 

джерела 

> Наведена вище процедура також застосовується, якщо користувач системи хоче 

переключитися від замовчування до індивідуально розрахованих значень 

> Якщо оновлено фактичний розрахунок, який уже було перевірено, Користувач  

системи повинен звернутися до ЦБ. ЦБ відповідає за вирішити, чи необхідний аудит 

на місці для перевірки відповідності ISCC вимоги 

> У будь-якому випадку орган сертифікації повинен надати ISCC оновлену  

сертифікацію документи (додаток, процедури аудиту, розрахунки ПГ) 

> Користувачі системи повинні надіслати перші три декларації сталого розвитку  

видані після повторного сертифікаційного аудиту їхньому органу сертифікації, щоб 

аудитор відповідальний може перевірити правильність значення за замовчуванням 

або, у разі фактичного значення , затверджене значення ПГ використовується та 

застосовується правильно 

 

Якщо проводився індивідуальний розрахунок, то суб'єкт господарювання  

зберігати записи та докази наступних даних, які будуть перевірені під час 

аудиту: 

 

> Докази всіх даних для всіх відповідних входів і виходів, а також вихідної 

сировини фактори виробничого процесу (наприклад, виробничі звіти, Декларації 

сталого розвитку, рахунки-фактури) 

> Джерела коефіцієнтів викидів (перелік стандартних значень європейських 

Комісія, перелік факторів викидів ISCC або інше науково  рецензована 

література/бази даних), включаючи рік публікації та їх застосування (щодо періоду  

часу та регіон) 

 

Дані бути 

надається 

 

> Для зовнішніх постачальників (наприклад, пари), індивідуальні коефіцієнти 

викидів повинні бути надані. Має бути можливість перевірити коефіцієнт викидів , 

а також дані/методологія, що використовуються для розрахунку в межах обсягу  

аудиту або коефіцієнт викидів повинні бути сертифіковані відповідно до ISCC 

> Джерела використаної нижчої теплотворної здатності для основних і супутніх 

продуктів (наприклад, RED II, список коефіцієнтів викидів ISCC і нижчі  

теплотворна здатність (LHVs), науково рецензована література/  бази даних, 

документи з результатами лабораторних досліджень) 

> Методологія, що використовується для індивідуального розрахунку та  сам 

розрахунок має бути прозорим. Сам розрахунок повинен бути  зроблено таким  

чином, щоб аудитор міг перевірити розрахунок 

> Для уловлювання та заміни CO2 (CCR) аудитор повинен перевірити якщо 

скорочення викидів від CCR обмежується викидами, з яких вуглець походить із 

біомаси та використовується для заміни викопного СО2. Для цього потрібен доступ 

до такої інформації, як заява одержувача CO2 у письмовій формі про те, що CO2, 

отриманий з копалин, уникається через CO2, що надходить із CCR. Ця  декларація 

повинна містити інформацію про те, з якою метою  використовується вловлений 

CO2> Для уловлювання та зберігання CO2 (CCS) аудитор повинен перевірити, чи 

Збереження викидів від CCS обмежується викидами, яких уникають  уловлювання 

та поглинання CO2, що виділяється, і безпосередньо пов’язані з цим  видобуток, 

транспортування, переробка та розподіл палива. 

Дійсні докази того, що CO2 було ефективно вловлено та безпечно збережено 

відповідно до Директиви 2009/31/EC необхідно надати. 
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Додаток І 
 

Список коефіцієнтів викидів і нижньої теплотворної 
здатності (LHV) 

 
Вибір коефіцієнтів викидів і енергії впливає на результати Розрахунок викидів 

ПГ. 

 

Коефіцієнти викидів описують залежність між кількістю викидів Викиди 

парникових газів та кількість вхідного матеріалу. Вони потрібні для порядку  для 

розрахунку викидів CO2eq, пов’язаних із конкретним вхідним матеріалом. Емісія . 

Фактори енергозабезпечення повинні включати прямий і непрямий вплив. Прямі 

ефекти це викиди в повітря від спалювання, відходів, стічних вод і використання 

електроенергії. Вони в основному залежить від вмісту вуглецю в паливі. Непрямі 

ефекти є вихідні викиди матеріалу. Вони включають напр. викиди від видобутку  

або етапи обробки. Необхідно враховувати обидва фактори – прямий і непрямий 

у використовуваному коефіцієнті викидів. 

Для розрахунку факторів вихідної сировини (FF) необхідні менші теплотворні 

властивості і коефіцієнти розподілу. 

Дисперсія індивідуальних коефіцієнтів викидів може бути великою для деяких 

вхідних даних коефіцієнти викидів можуть бути недоступними або можна 

використовувати лише наближення. Однак, щоб уникнути вишневого вибору та 

підтримувати об’єктивні, прозорі та перевіряються Індивідуальні розрахунки та 

аудити, ISCC розробила перелік коефіцієнти викидів. Список в основному 

базується на списку стандартних розрахунків значення, опубліковані на веб-сайті 

Комісії, Biograce та Ecoinvent (версія 3.7, обмеження розподілу; IPCC 2013; GWP 

100a). Альтернативні цінності може використовуватися, але має бути належним 

чином обґрунтовано та позначено в документації розрахунки, щоб полегшити 

перевірку аудиторами (див. гл 4). 

 

ISCC може постійно оновлювати наведений нижче огляд оскільки бази даних 

(наприклад, BioGrace) надають нові опубліковані значення. 

 

Таблиця 1: Перелік коефіцієнтів викидів, нижчих теплотворних здатностей 

(LHVs) та їх відповідних джерела 

 

Відповідні частини 

коефіцієнти викидів 

Можливі джерела 
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Вхідна  одиниця Стандартний 
коефіцієнт  

Джерело, опис 

A) Фактори 
викидів для 

вирощування 
 

   

Добриво 
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B) Фактори викидів для обробки 
 

Вхідні дані процесу 
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Споживання електроенергії з мережі (суміш електроенергії) 

 

 

 

Споживання енергії від внутрішнього виробництва 
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Введення 
 

одиниця Стандартний 

коефіцієнт  

Джерело, опис 
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Виробництво електроенергії на традиційних електростанціях 

 

Обробка відходів 
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C) Фактори викидів для транспортування та розподілу 
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