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των Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου από τη χρήση Βιοκαυσίµ
ων

στην Ευρώπη 

Το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε κριτήρια αειφορίας για τα 
βιοκαύσιμα με την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (2009/28/ΕΚ) και την Οδηγία για την Ποιότητα των 
Καυσίμων (2009/30/ΕΚ). Η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 35% σε σύγκριση με τα ορυκτά 
καύσιμα. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 50% από 
το 2017 και σε τουλάχιστον 60% από το 2018 για τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται σε νέες εγκαταστάσεις. Το έργο 
BioGrace έχει ως στόχο την εναρμόνιση των υπολογισμών των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και με αυτό τον τρόπο υποστηρίζει την εφαρμογή των δύο 
αυτών Οδηγιών στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών.

Οι προκαθορισμένες τιμές καθορίζουν τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το Παράρτημα V της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας ορίζει τις προκαθορισμένες τιμές μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για 22 οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων (ομοίως και στο Παράρτημα IV της Οδηγίας για την 
Ποιότητα των Καυσίμων). Για τους οικονομικούς φορείς που 
θέλουν ή πρέπει να κάνουν τους δικούς τους υπολογισμούς, η 
μεθοδολογία περιγράφεται στο Παράρτημα V: οι συνολικές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι το άθροισμα των 
εκπομπών από την καλλιέργεια, την επεξεργασία και τη μεταφορά 
των βιοκαυσίμων. Παρόλα αυτά, οι Οδηγίες δεν αναφέρουν ούτε 
τις «πρότυπες τιμές» (ονομάζονται και συντελεστές μετατροπής) 
ούτε και τα «δεδομένα εισόδου» που έχουν χρησιμοποιηθεί για 
τον υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών.

Πώς υπολογίζεται η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου;

Το έργο BioGrace καθιστά κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο 
υπολογίζονται οι προκαθορισμένες τιμές και επίσης συντάσσει μία 
λίστα πρότυπων τιμών για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Πρότυπες τιμές θεωρούνται για παράδειγμα οι 
εκπομπές από τα οξείδια του αζώτου ή οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα ανά κιλό αζώτου ή ανά MJ φυσικού αερίου. Τα δεδομένα 
εισόδου είναι για παράδειγμα η ποσότητα της λίπανσης που 
απαιτείται για την καλλιέργεια κράμβης ή η ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου που απαιτείται για την παραγωγή 
βιοντίζελ από κράμβη. Οι πρότυπες τιμές απαιτούνται για τη 
μετατροπή των δεδομένων εισόδου σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου.

Πως χρησιμοποιείται το εργαλείο υπολογισμού 
σε excel του έργου BioGrace για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Οδοί παραγωγής βιοκαυσίμων

Το Παράρτημα V της Οδηγίας δίνει προκαθορισμένες τιμές για 22 
οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων. Κάθε οδός αντιπροσωπεύει ένα φύλλο 
στο εργαλείο υπολογισμού excel του BioGrace.
– Αιθανόλη από ζαχαρότευτλο
– Αιθανόλη από σιτάρι (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας 
 σε σταθμό ΣΗΘ)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου 
 διεργασίας σε ατμολέβητα)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου 
 διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση άχυρου ως καυσίμου 
 διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ)
– Αιθανόλη από καλαμπόκι
– Αιθανόλη από ζαχαροκάλαμο
– FAME (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων) από κράμβη
– FAME από ηλίανθο
– FAME από σόγια
– FAME από φοινικέλαιο
– FAME από φοινικέλαιο (με δέσμευση μεθανίου)
– FAME από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια
– Υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο
– Υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο
– Υδρογονοκατεργασμένο φοινικέλαιο
– Υδρογονοκατεργασμένο φοινικέλαιο (με δέσμευση μεθανίου)
– Καθαρό κραμβέλαιο
– Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα
– Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά
– Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά

Το έργο BioGrace δεν θα προσθέσει οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων 
που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα V της Οδηγίας, όπως π.χ. 
αιθανόλη από το κριθάρι. Νέες οδοί παραγωγής θα συμπεριληφθούν 
μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις συμπεριλάβει σε 
ενημερωμένη έκδοση του Παραρτήματος V. Τα εργαλεία υπολογισμού 
του έργου BioGrace, παρόλα αυτά, επιτρέπουν σε οικονομικούς φορείς 
που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες οδούς παραγωγής με δική 
τους ευθύνη.

Η λίστα με τις πρότυπες τιμές (μικρότερη έκδοση)

Συντελεστές εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου 
Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης  
CO2 1 g CO2-eq /g
CH4 23 g CO2-eq /g
N2O 296 g CO2-eq /g
Αγροτικά υλικά    
Λίπανση με άζωτο  5880,6 g CO2-eq /kg
Λίπανση με P2O5  1010,7 g CO2-eq /kg
Λίπανση με K2O 576,1 g CO2-eq /kg
Λίπανση με CaO 129,5 g CO2-eq /kg
Φυτοφάρμακα 10971,3 g CO2-eq /kg
Σπόροι – κράμβη  729,9 g CO2-eq /kg
Σπόροι – ζαχαρότευτλο  3540,3 g CO2-eq /kg
Σπόροι – ζαχαροκάλαμο  1,6 g CO2-eq /kg
Σπόροι – ηλίανθος  729,9 g CO2-eq /kg
Σπόροι – σιτάρι  275,9 g CO2-eq /kg
Καύσιμα – αέρια  
Φυσικό αέριο (4000 χλμ, ποιότητα ρωσικού ΦΑ) 66,20 g CO2-eq /MJ 
Φυσικό αέριο (4000 χλμ, ποιότητα μιγμάτων ΦΑ της ΕΕ) 67,59 g CO2-eq /MJ 
Καύσιμα – υγρά  
Πετρέλαιο ντίζελ  87,64 g CO2-eq /MJ 
Μαζούτ 84,98 g CO2-eq /MJ  
Μεθανόλη 99,57 g CO2-eq /MJ  
Καύσιμα / πρώτες ύλες / παραπροϊόντα – στερεά   
Λιθάνθρακας 111,28 g CO2-eq /MJ  
Λιγνίτης 116,98 g CO2-eq /MJ  
Ηλεκτρική ενέργεια  
Μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας ΜΤ της ΕΕ  127,65 g CO2-eq /MJ 
Μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ της ΕΕ  129,19 g CO2-eq /MJ  
Μετατροπές εισροών  
n-Εξάνιο  80,5 g CO2-eq /MJ 
Φωσφορικό οξύ (H3PO4) 3011,7 g CO2-eq /kg
Fuller’s earth 199,7 g CO2-eq /kg
Υδροχλωρικό οξύ (HCl) 750,9 g CO2-eq /kg 
Ανθρακικό νάτριο (Na2CO3) 1190,2 g CO2-eq /kg
Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) 469,3 g CO2-eq /kg
Υδρογόνο (για υδρογονοκατεργασία)  87,32 g CO2-eq /MJ 
Καθαρό CaO για διεργασίες  1030,2 g CO2-eq /kg
Θειικό οξύ (H2SO4) 207,7 g CO2-eq /kg  
Κατώτερη θερμογόνος δύναμη * 
Καύσιμα – υγρά  
Πετρέλαιο ντίζελ  43,1 MJ/kg
Βενζίνη 43,2 MJ/kg
Μαζούτ 40,5 MJ/kg
Αιθανόλη 26,8 MJ/kg
Μεθανόλη 19,9 MJ/kg
FAME 37,2 MJ/kg
Συνθετικό ντίζελ (BtL)  44,0 MJ/kg
Υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο  44,0 MJ/kg
Καύσιμα / πρώτες ύλες / παραπροϊόντα – στερεά   
Λιθάνθρακας  26,5 MJ/kg
Λιγνίτης 9,2 MJ/kg
Καλαμπόκι 18,5 MJ/kg
FFB 24,0 MJ/kg
Κράμβη 26,4 MJ/kg
Σόγια 23,5 MJ/kg
Ζαχαρότευτλο 16,3 MJ/kg
Ζαχαροκάλαμο 19,6 MJ/kg
Σπόροι ηλίανθου  26,4 MJ/kg
Σιτάρι 17,0 MJ/kg
Ζωικό λίπος  37,1 MJ/kg
Βιολάδι (παραπροϊόν FAME από χρησιμοποιημένα φυτ. έλαια) 21,8 MJ/kg
Ακατέργαστο φυτικό έλαιο  36,0 MJ/kg
DDGS (10% κ.β. υγρασία)  16,0 MJ/kg
Γλυκερόλη 16,0 MJ/kg
Υπόλειμμα φοινικέλαιου  17,0 MJ/kg
Φοινικέλαιο 37,0 MJ/kg
Υπόλειμμα ελαιοκράμβης  18,7 MJ/kg
Σογιέλαιο 36,6 MJ/kg
Πούλπα ζαχαρότευτλου  15,6 MJ/kg
* όλες οι τιμές αναφέρονται σε περιεκτικότητα 0% σε νερό, εκτός εάν αναφέρεται αλλιώς)

Η πλήρης έκδοση της λίστας των πρότυπων τιμών, τόσο σε excel όσο και 
σε word, μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του έργου BioGrace www.biograce.net

Επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υπολογίσουν τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων σύμφωνα με την 
Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αποτροπή της επιλογής συγκεκριμένων τιμών 
(“cherry picking”)

Δεδομένου ότι η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και η Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων δεν καθορίζουν τις 
πρότυπες τιμές και δεδομένου ότι διάφορες τιμές μπορούν να 
βρεθούν στη βιβλιογραφία, οι οικονομικοί φορείς είναι ελεύθεροι 
να επιλέξουν τις πιο συμφέρουσες τιμές για αυτούς 
(“cherry-picking”). Με αυτό τον τρόπο βελτιώνουν την επίδοση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση των δικών τους 
βιοκαυσίμων χωρίς όμως πραγματικά να βελτιώνουν κάτι στην 
αλυσίδα παραγωγής. Ακόμα και όταν έχουν γίνει οι υπολογισμοί 
για την ίδια παρτίδα βιοκαυσίμων, η διαφορά στα αποτελέσματα 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 10% ή 20% ή ακόμη περισσότερο.

Οι ελεγκτές και οι φορείς χάραξης πολιτικής για τα βιοκαύσιμα σε 
όλη την Ευρώπη επιβεβαιώνουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για 
τουλάχιστον δύο λόγους:
1.  Αυτό το πρόβλημα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην 
 ευρωπαϊκή αγορά βιοκαυσίμων
2.  Οι ελεγκτές δεν μπορούν να ελέγξουν τους υπολογισμούς 
 εάν δεν καθορίζονται με σαφήνεια οι βασικές παράμετροι. 
 Πιο συγκεκριμένα, δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν 
 τις πρότυπες τιμές που χρησιμοποιούνται.

Αυτό το πρόβλημα συζητήθηκε σε μία ημερίδα με φορείς χάραξης 
πολιτικής στις αρχές Ιουνίου 2009. Οι φορείς χάραξης πολιτικής 
από 9 κράτη-μέλη της ΕΕ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιο κατάλληλη λύση είναι να 
παραχθεί και να δημοσιευθεί ένα πλήρες σύνολο πρότυπων τιμών 
και να γίνεται αναφορά σε αυτό από την εθνική νομοθεσία που θα 
εναρμονίζει τις Οδηγίες για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και την Ποιότητα των Καυσίμων.

Βήμα 1:
Τα δεδομένα εισόδου 
εισάγονται προκειμένου να 
υπολογιστεί η πραγματική 
μείωση των εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου. Οι αριθμοί 
που φαίνονται στην εικόνα 
έχουν χρησιμοποιηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τον υπολογισμό των 
προκαθορισμένων τιμών του 
Παραρτήματος V της Οδηγίας 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας.

Βήμα 2: 
Οι πρότυπες τιμές 
χρησιμοποιούνται για να 
μετατρέψουν τα δεδομένα 
εισόδου σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου (gCO2, gN2O, gCH4, 
και τελικά gCO2-eq). 
Το εργαλείο υπολογισμού του 
BioGrace εφαρμόζει τις ίδιες 
πρότυπες τιμές που έχει 
χρησιμοποιήσει και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τον υπολογισμό 
των προκαθορισμένων τιμών του 
Παραρτήματος V της Οδηγίας 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας. Οι χρήστες, παρόλα 
αυτά, μπορούν να καθορίσουν 
τις δικές τους πρότυπες τιμές 
και να τις χρησιμοποιούν στο 
υπάρχον αρχείο excel.

Βήμα 3: 
Παρουσιάζονται οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου όπως 
υπολογίζονται από τα δεδομένα 
εισόδου.

Βήμα 4: 
Πρέπει να προστεθούν 
οι ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων 
άνθρακα λόγω αλλαγής των 
χρήσεων γης. Επίσης, μπορεί να 
προστεθεί η μείωση εκπομπών 
που προκύπτει από καλύτερη 
γεωργική διαχείριση και από 
δέσμευση του άνθρακα. 
Οι προκαθορισμένες τιμές δεν 
περιλαμβάνουν αυτά τα 
στοιχεία. Το έργο BioGrace 
στοχεύει στην παροχή 
περαιτέρω οδηγιών για τον 
υπολογισμό τους.

Βήμα 5: 
Ο συγκεντρωτικός πίνακας 
των αποτελεσμάτων 
συνοψίζει τον λεπτομερή 
υπολογισμό των εκπομπών 
που γίνεται για κάθε βήμα 
μέχρι την παραγωγή του 
βιοκαυσίμου.

Βήμα 6: 
Η μείωση των εκπομπών 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
ορυκτών καυσίμων 
αναφοράς. Έως το 2017 η 
απαιτούμενη μείωση θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 
35%.
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2 Επεξηγήσεις

Επανυπολογισμός των προκαθορισμένων τιμών
Ο πίνακας δείχνει την ακρίβεια με την οποία αναπαράγονται οι 
προκαθορισμένες τιμές του Παραρτήματος V της Οδηγίας για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το έργο BioGrace στοχεύει σε 
ακρίβεια κάτω του 0.1 g CO2-eq/MJ για την συνολική αλυσίδα 
παραγωγής.

Ασυνέπεια στις τιμές του Δυναμικού Παγκόσμιας Θέρμανσης
Κατά τη διάρκεια του έργου BioGrace βρέθηκε μια ασυνέπεια μεταξύ 
του τρόπου υπολογισμού των προκαθορισμένων τιμών των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και της 
μεθοδολογίας του παραρτήματος V μέρος Γ. Τα δεδομένα που 
δόθηκαν από την κοινοπραξία JEC στην Επιτροπή (από την οποία η 
Επιτροπή υπολόγισε τις προκαθορισμένες τιμές) είχαν ως δυναμικό 
παγκόσμιας θέρμανσης τις τιμές 25 για το CH4 (μεθάνιο) και 298 για 
το Ν2Ο (οξείδιο του αζώτου), ενώ στο Παράρτημα V μέρος Γ ορίζονται 
ως δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης οι τιμές 23 για το CH4 και 296 για 
το Ν2Ο. Το εργαλείο υπολογισμού του BioGrace περιλαμβάνει και τις 
δύο επιλογές, από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες. 

Υπολογισμός ανά φάση
Κάθε κουτί υπολογισμού αντιπροσωπεύει μια φάση της οδού 
παραγωγής βιοκαυσίμου όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία, 
Παράρτημα V μέρος Γ. Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να προσθέσουν 
και περαιτέρω στάδια επεξεργασίας.

www.biograce.net

Με την υποστήριξη του προγράμματος

Εναρμονισμένοι Υπολογισμοί των 
Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου από τη 
χρήση Βιοκαυσίμων στην Ευρώπη 
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Το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε κριτήρια αειφορίας για τα 
βιοκαύσιμα με την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (2009/28/ΕΚ) και την Οδηγία για την Ποιότητα των 
Καυσίμων (2009/30/ΕΚ). Η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων 
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βιοκαύσιμα που παράγονται σε νέες εγκαταστάσεις. Το έργο 
BioGrace έχει ως στόχο την εναρμόνιση των υπολογισμών των 
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Οι προκαθορισμένες τιμές καθορίζουν τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το Παράρτημα V της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας ορίζει τις προκαθορισμένες τιμές μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για 22 οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων (ομοίως και στο Παράρτημα IV της Οδηγίας για την 
Ποιότητα των Καυσίμων). Για τους οικονομικούς φορείς που 
θέλουν ή πρέπει να κάνουν τους δικούς τους υπολογισμούς, η 
μεθοδολογία περιγράφεται στο Παράρτημα V: οι συνολικές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι το άθροισμα των 
εκπομπών από την καλλιέργεια, την επεξεργασία και τη μεταφορά 
των βιοκαυσίμων. Παρόλα αυτά, οι Οδηγίες δεν αναφέρουν ούτε 
τις «πρότυπες τιμές» (ονομάζονται και συντελεστές μετατροπής) 
ούτε και τα «δεδομένα εισόδου» που έχουν χρησιμοποιηθεί για 
τον υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών.

Πώς υπολογίζεται η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου;

Το έργο BioGrace καθιστά κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο 
υπολογίζονται οι προκαθορισμένες τιμές και επίσης συντάσσει μία 
λίστα πρότυπων τιμών για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Πρότυπες τιμές θεωρούνται για παράδειγμα οι 
εκπομπές από τα οξείδια του αζώτου ή οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα ανά κιλό αζώτου ή ανά MJ φυσικού αερίου. Τα δεδομένα 
εισόδου είναι για παράδειγμα η ποσότητα της λίπανσης που 
απαιτείται για την καλλιέργεια κράμβης ή η ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου που απαιτείται για την παραγωγή 
βιοντίζελ από κράμβη. Οι πρότυπες τιμές απαιτούνται για τη 
μετατροπή των δεδομένων εισόδου σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου.

Επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υπολογίσουν τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων σύμφωνα με την 
Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αποτροπή της επιλογής συγκεκριμένων τιμών 
(“cherry picking”)

Δεδομένου ότι η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και η Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων δεν καθορίζουν τις 
πρότυπες τιμές και δεδομένου ότι διάφορες τιμές μπορούν να 
βρεθούν στη βιβλιογραφία, οι οικονομικοί φορείς είναι ελεύθεροι 
να επιλέξουν τις πιο συμφέρουσες τιμές για αυτούς 
(“cherry-picking”). Με αυτό τον τρόπο βελτιώνουν την επίδοση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση των δικών τους 
βιοκαυσίμων χωρίς όμως πραγματικά να βελτιώνουν κάτι στην 
αλυσίδα παραγωγής. Ακόμα και όταν έχουν γίνει οι υπολογισμοί 
για την ίδια παρτίδα βιοκαυσίμων, η διαφορά στα αποτελέσματα 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 10% ή 20% ή ακόμη περισσότερο.

Οι ελεγκτές και οι φορείς χάραξης πολιτικής για τα βιοκαύσιμα σε 
όλη την Ευρώπη επιβεβαιώνουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για 
τουλάχιστον δύο λόγους:
1.  Αυτό το πρόβλημα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην 
 ευρωπαϊκή αγορά βιοκαυσίμων
2.  Οι ελεγκτές δεν μπορούν να ελέγξουν τους υπολογισμούς 
 εάν δεν καθορίζονται με σαφήνεια οι βασικές παράμετροι. 
 Πιο συγκεκριμένα, δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν 
 τις πρότυπες τιμές που χρησιμοποιούνται.

Αυτό το πρόβλημα συζητήθηκε σε μία ημερίδα με φορείς χάραξης 
πολιτικής στις αρχές Ιουνίου 2009. Οι φορείς χάραξης πολιτικής 
από 9 κράτη-μέλη της ΕΕ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιο κατάλληλη λύση είναι να 
παραχθεί και να δημοσιευθεί ένα πλήρες σύνολο πρότυπων τιμών 
και να γίνεται αναφορά σε αυτό από την εθνική νομοθεσία που θα 
εναρμονίζει τις Οδηγίες για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και την Ποιότητα των Καυσίμων.



Εναρµονισµένοι Υπολ
ογισµοί

των Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου από τη χρήση Βιοκαυσίµ
ων

στην Ευρώπη 

Το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε κριτήρια αειφορίας για τα 
βιοκαύσιμα με την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (2009/28/ΕΚ) και την Οδηγία για την Ποιότητα των 
Καυσίμων (2009/30/ΕΚ). Η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 35% σε σύγκριση με τα ορυκτά 
καύσιμα. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 50% από 
το 2017 και σε τουλάχιστον 60% από το 2018 για τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται σε νέες εγκαταστάσεις. Το έργο 
BioGrace έχει ως στόχο την εναρμόνιση των υπολογισμών των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και με αυτό τον τρόπο υποστηρίζει την εφαρμογή των δύο 
αυτών Οδηγιών στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών.

Οι προκαθορισμένες τιμές καθορίζουν τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το Παράρτημα V της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας ορίζει τις προκαθορισμένες τιμές μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για 22 οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων (ομοίως και στο Παράρτημα IV της Οδηγίας για την 
Ποιότητα των Καυσίμων). Για τους οικονομικούς φορείς που 
θέλουν ή πρέπει να κάνουν τους δικούς τους υπολογισμούς, η 
μεθοδολογία περιγράφεται στο Παράρτημα V: οι συνολικές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι το άθροισμα των 
εκπομπών από την καλλιέργεια, την επεξεργασία και τη μεταφορά 
των βιοκαυσίμων. Παρόλα αυτά, οι Οδηγίες δεν αναφέρουν ούτε 
τις «πρότυπες τιμές» (ονομάζονται και συντελεστές μετατροπής) 
ούτε και τα «δεδομένα εισόδου» που έχουν χρησιμοποιηθεί για 
τον υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών.

Πώς υπολογίζεται η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου;

Το έργο BioGrace καθιστά κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο 
υπολογίζονται οι προκαθορισμένες τιμές και επίσης συντάσσει μία 
λίστα πρότυπων τιμών για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Πρότυπες τιμές θεωρούνται για παράδειγμα οι 
εκπομπές από τα οξείδια του αζώτου ή οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα ανά κιλό αζώτου ή ανά MJ φυσικού αερίου. Τα δεδομένα 
εισόδου είναι για παράδειγμα η ποσότητα της λίπανσης που 
απαιτείται για την καλλιέργεια κράμβης ή η ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου που απαιτείται για την παραγωγή 
βιοντίζελ από κράμβη. Οι πρότυπες τιμές απαιτούνται για τη 
μετατροπή των δεδομένων εισόδου σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου.

Πως χρησιμοποιείται το εργαλείο υπολογισμού 
σε excel του έργου BioGrace για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Οδοί παραγωγής βιοκαυσίμων

Το Παράρτημα V της Οδηγίας δίνει προκαθορισμένες τιμές για 22 
οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων. Κάθε οδός αντιπροσωπεύει ένα φύλλο 
στο εργαλείο υπολογισμού excel του BioGrace.
– Αιθανόλη από ζαχαρότευτλο
– Αιθανόλη από σιτάρι (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας 
 σε σταθμό ΣΗΘ)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου 
 διεργασίας σε ατμολέβητα)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου 
 διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση άχυρου ως καυσίμου 
 διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ)
– Αιθανόλη από καλαμπόκι
– Αιθανόλη από ζαχαροκάλαμο
– FAME (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων) από κράμβη
– FAME από ηλίανθο
– FAME από σόγια
– FAME από φοινικέλαιο
– FAME από φοινικέλαιο (με δέσμευση μεθανίου)
– FAME από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια
– Υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο
– Υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο
– Υδρογονοκατεργασμένο φοινικέλαιο
– Υδρογονοκατεργασμένο φοινικέλαιο (με δέσμευση μεθανίου)
– Καθαρό κραμβέλαιο
– Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα
– Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά
– Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά

Το έργο BioGrace δεν θα προσθέσει οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων 
που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα V της Οδηγίας, όπως π.χ. 
αιθανόλη από το κριθάρι. Νέες οδοί παραγωγής θα συμπεριληφθούν 
μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις συμπεριλάβει σε 
ενημερωμένη έκδοση του Παραρτήματος V. Τα εργαλεία υπολογισμού 
του έργου BioGrace, παρόλα αυτά, επιτρέπουν σε οικονομικούς φορείς 
που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες οδούς παραγωγής με δική 
τους ευθύνη.

Η λίστα με τις πρότυπες τιμές (μικρότερη έκδοση)

Συντελεστές εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου 
Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης  
CO2 1 g CO2-eq /g
CH4 23 g CO2-eq /g
N2O 296 g CO2-eq /g
Αγροτικά υλικά    
Λίπανση με άζωτο  5880,6 g CO2-eq /kg
Λίπανση με P2O5  1010,7 g CO2-eq /kg
Λίπανση με K2O 576,1 g CO2-eq /kg
Λίπανση με CaO 129,5 g CO2-eq /kg
Φυτοφάρμακα 10971,3 g CO2-eq /kg
Σπόροι – κράμβη  729,9 g CO2-eq /kg
Σπόροι – ζαχαρότευτλο  3540,3 g CO2-eq /kg
Σπόροι – ζαχαροκάλαμο  1,6 g CO2-eq /kg
Σπόροι – ηλίανθος  729,9 g CO2-eq /kg
Σπόροι – σιτάρι  275,9 g CO2-eq /kg
Καύσιμα – αέρια  
Φυσικό αέριο (4000 χλμ, ποιότητα ρωσικού ΦΑ) 66,20 g CO2-eq /MJ 
Φυσικό αέριο (4000 χλμ, ποιότητα μιγμάτων ΦΑ της ΕΕ) 67,59 g CO2-eq /MJ 
Καύσιμα – υγρά  
Πετρέλαιο ντίζελ  87,64 g CO2-eq /MJ 
Μαζούτ 84,98 g CO2-eq /MJ  
Μεθανόλη 99,57 g CO2-eq /MJ  
Καύσιμα / πρώτες ύλες / παραπροϊόντα – στερεά   
Λιθάνθρακας 111,28 g CO2-eq /MJ  
Λιγνίτης 116,98 g CO2-eq /MJ  
Ηλεκτρική ενέργεια  
Μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας ΜΤ της ΕΕ  127,65 g CO2-eq /MJ 
Μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ της ΕΕ  129,19 g CO2-eq /MJ  
Μετατροπές εισροών  
n-Εξάνιο  80,5 g CO2-eq /MJ 
Φωσφορικό οξύ (H3PO4) 3011,7 g CO2-eq /kg
Fuller’s earth 199,7 g CO2-eq /kg
Υδροχλωρικό οξύ (HCl) 750,9 g CO2-eq /kg 
Ανθρακικό νάτριο (Na2CO3) 1190,2 g CO2-eq /kg
Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) 469,3 g CO2-eq /kg
Υδρογόνο (για υδρογονοκατεργασία)  87,32 g CO2-eq /MJ 
Καθαρό CaO για διεργασίες  1030,2 g CO2-eq /kg
Θειικό οξύ (H2SO4) 207,7 g CO2-eq /kg  
Κατώτερη θερμογόνος δύναμη * 
Καύσιμα – υγρά  
Πετρέλαιο ντίζελ  43,1 MJ/kg
Βενζίνη 43,2 MJ/kg
Μαζούτ 40,5 MJ/kg
Αιθανόλη 26,8 MJ/kg
Μεθανόλη 19,9 MJ/kg
FAME 37,2 MJ/kg
Συνθετικό ντίζελ (BtL)  44,0 MJ/kg
Υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο  44,0 MJ/kg
Καύσιμα / πρώτες ύλες / παραπροϊόντα – στερεά   
Λιθάνθρακας  26,5 MJ/kg
Λιγνίτης 9,2 MJ/kg
Καλαμπόκι 18,5 MJ/kg
FFB 24,0 MJ/kg
Κράμβη 26,4 MJ/kg
Σόγια 23,5 MJ/kg
Ζαχαρότευτλο 16,3 MJ/kg
Ζαχαροκάλαμο 19,6 MJ/kg
Σπόροι ηλίανθου  26,4 MJ/kg
Σιτάρι 17,0 MJ/kg
Ζωικό λίπος  37,1 MJ/kg
Βιολάδι (παραπροϊόν FAME από χρησιμοποιημένα φυτ. έλαια) 21,8 MJ/kg
Ακατέργαστο φυτικό έλαιο  36,0 MJ/kg
DDGS (10% κ.β. υγρασία)  16,0 MJ/kg
Γλυκερόλη 16,0 MJ/kg
Υπόλειμμα φοινικέλαιου  17,0 MJ/kg
Φοινικέλαιο 37,0 MJ/kg
Υπόλειμμα ελαιοκράμβης  18,7 MJ/kg
Σογιέλαιο 36,6 MJ/kg
Πούλπα ζαχαρότευτλου  15,6 MJ/kg
* όλες οι τιμές αναφέρονται σε περιεκτικότητα 0% σε νερό, εκτός εάν αναφέρεται αλλιώς)

Η πλήρης έκδοση της λίστας των πρότυπων τιμών, τόσο σε excel όσο και 
σε word, μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του έργου BioGrace www.biograce.net

Επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υπολογίσουν τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων σύμφωνα με την 
Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αποτροπή της επιλογής συγκεκριμένων τιμών 
(“cherry picking”)

Δεδομένου ότι η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και η Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων δεν καθορίζουν τις 
πρότυπες τιμές και δεδομένου ότι διάφορες τιμές μπορούν να 
βρεθούν στη βιβλιογραφία, οι οικονομικοί φορείς είναι ελεύθεροι 
να επιλέξουν τις πιο συμφέρουσες τιμές για αυτούς 
(“cherry-picking”). Με αυτό τον τρόπο βελτιώνουν την επίδοση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση των δικών τους 
βιοκαυσίμων χωρίς όμως πραγματικά να βελτιώνουν κάτι στην 
αλυσίδα παραγωγής. Ακόμα και όταν έχουν γίνει οι υπολογισμοί 
για την ίδια παρτίδα βιοκαυσίμων, η διαφορά στα αποτελέσματα 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 10% ή 20% ή ακόμη περισσότερο.

Οι ελεγκτές και οι φορείς χάραξης πολιτικής για τα βιοκαύσιμα σε 
όλη την Ευρώπη επιβεβαιώνουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για 
τουλάχιστον δύο λόγους:
1.  Αυτό το πρόβλημα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην 
 ευρωπαϊκή αγορά βιοκαυσίμων
2.  Οι ελεγκτές δεν μπορούν να ελέγξουν τους υπολογισμούς 
 εάν δεν καθορίζονται με σαφήνεια οι βασικές παράμετροι. 
 Πιο συγκεκριμένα, δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν 
 τις πρότυπες τιμές που χρησιμοποιούνται.

Αυτό το πρόβλημα συζητήθηκε σε μία ημερίδα με φορείς χάραξης 
πολιτικής στις αρχές Ιουνίου 2009. Οι φορείς χάραξης πολιτικής 
από 9 κράτη-μέλη της ΕΕ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιο κατάλληλη λύση είναι να 
παραχθεί και να δημοσιευθεί ένα πλήρες σύνολο πρότυπων τιμών 
και να γίνεται αναφορά σε αυτό από την εθνική νομοθεσία που θα 
εναρμονίζει τις Οδηγίες για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και την Ποιότητα των Καυσίμων.

Βήμα 1:
Τα δεδομένα εισόδου 
εισάγονται προκειμένου να 
υπολογιστεί η πραγματική 
μείωση των εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου. Οι αριθμοί 
που φαίνονται στην εικόνα 
έχουν χρησιμοποιηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τον υπολογισμό των 
προκαθορισμένων τιμών του 
Παραρτήματος V της Οδηγίας 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας.

Βήμα 2: 
Οι πρότυπες τιμές 
χρησιμοποιούνται για να 
μετατρέψουν τα δεδομένα 
εισόδου σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου (gCO2, gN2O, gCH4, 
και τελικά gCO2-eq). 
Το εργαλείο υπολογισμού του 
BioGrace εφαρμόζει τις ίδιες 
πρότυπες τιμές που έχει 
χρησιμοποιήσει και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τον υπολογισμό 
των προκαθορισμένων τιμών του 
Παραρτήματος V της Οδηγίας 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας. Οι χρήστες, παρόλα 
αυτά, μπορούν να καθορίσουν 
τις δικές τους πρότυπες τιμές 
και να τις χρησιμοποιούν στο 
υπάρχον αρχείο excel.

Βήμα 3: 
Παρουσιάζονται οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου όπως 
υπολογίζονται από τα δεδομένα 
εισόδου.

Βήμα 4: 
Πρέπει να προστεθούν 
οι ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων 
άνθρακα λόγω αλλαγής των 
χρήσεων γης. Επίσης, μπορεί να 
προστεθεί η μείωση εκπομπών 
που προκύπτει από καλύτερη 
γεωργική διαχείριση και από 
δέσμευση του άνθρακα. 
Οι προκαθορισμένες τιμές δεν 
περιλαμβάνουν αυτά τα 
στοιχεία. Το έργο BioGrace 
στοχεύει στην παροχή 
περαιτέρω οδηγιών για τον 
υπολογισμό τους.

Βήμα 5: 
Ο συγκεντρωτικός πίνακας 
των αποτελεσμάτων 
συνοψίζει τον λεπτομερή 
υπολογισμό των εκπομπών 
που γίνεται για κάθε βήμα 
μέχρι την παραγωγή του 
βιοκαυσίμου.

Βήμα 6: 
Η μείωση των εκπομπών 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
ορυκτών καυσίμων 
αναφοράς. Έως το 2017 η 
απαιτούμενη μείωση θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 
35%.
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2 Επεξηγήσεις

Επανυπολογισμός των προκαθορισμένων τιμών
Ο πίνακας δείχνει την ακρίβεια με την οποία αναπαράγονται οι 
προκαθορισμένες τιμές του Παραρτήματος V της Οδηγίας για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το έργο BioGrace στοχεύει σε 
ακρίβεια κάτω του 0.1 g CO2-eq/MJ για την συνολική αλυσίδα 
παραγωγής.

Ασυνέπεια στις τιμές του Δυναμικού Παγκόσμιας Θέρμανσης
Κατά τη διάρκεια του έργου BioGrace βρέθηκε μια ασυνέπεια μεταξύ 
του τρόπου υπολογισμού των προκαθορισμένων τιμών των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και της 
μεθοδολογίας του παραρτήματος V μέρος Γ. Τα δεδομένα που 
δόθηκαν από την κοινοπραξία JEC στην Επιτροπή (από την οποία η 
Επιτροπή υπολόγισε τις προκαθορισμένες τιμές) είχαν ως δυναμικό 
παγκόσμιας θέρμανσης τις τιμές 25 για το CH4 (μεθάνιο) και 298 για 
το Ν2Ο (οξείδιο του αζώτου), ενώ στο Παράρτημα V μέρος Γ ορίζονται 
ως δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης οι τιμές 23 για το CH4 και 296 για 
το Ν2Ο. Το εργαλείο υπολογισμού του BioGrace περιλαμβάνει και τις 
δύο επιλογές, από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες. 

Υπολογισμός ανά φάση
Κάθε κουτί υπολογισμού αντιπροσωπεύει μια φάση της οδού 
παραγωγής βιοκαυσίμου όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία, 
Παράρτημα V μέρος Γ. Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να προσθέσουν 
και περαιτέρω στάδια επεξεργασίας.

… δημοσιεύει μία λίστα με πρότυπες τιμές 

Η λίστα με τις πρότυπες τιμές περιέχει τους συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των 
προκαθορισμένων τιμών του Παραρτήματος V της Οδηγίας και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου BioGrace. 
Οι φορείς χάραξης πολιτικής από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ καλούνται να χρησιμοποιήσουν ή να κάνουν αναφορά 
αυτή τη λίστα στην εθνική νομοθεσία τους που θα εναρμονίσει την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
την Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων.

Η κοινοπραξία του έργου BioGrace έχει επικοινωνήσει με Ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να βρεθεί ο 
καλύτερος τρόπος για να συμπεριληφθεί η λίστα στις εθνικές νομοθεσίες. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές:
α)  Να συμπεριληφθούν οι πρότυπες τιμές (μικρός αριθμός) στη νομοθεσία
β)  Να γίνει αναφορά της λίστας στην εθνική νομοθεσία
γ)  Να ζητηθεί από την υπεύθυνη εθνική αρχή η χρήση-εφαρμογή της.

… καθιστά κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων

Το εργαλείο υπολογισμού σε excel του έργου BioGrace για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αναπαράγει τον 
υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών των 22 οδών παραγωγής βιοκαυσίμων όπως αναφέρονται στο Παράρτημα V 
μέρος Α της Οδηγίας. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του μέρους Γ του ίδιου Παραρτήματος. Το εργαλείο 
υπολογισμού επιτρέπει σε οικονομικούς φορείς και άλλους χρήστες να υπολογίσουν τις πραγματικές τιμές των 
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία.

Το εργαλείο υπολογισμού σε excel του έργου BioGrace επιτρέπει
– τη χρήση μεμονωμένων δεδομένων εισόδου 
– τον καθορισμό πρότυπων τιμών του χρήστη
– την προσθήκη βημάτων επεξεργασίας σε υπάρχουσα οδό παραγωγής (π.χ. προσθήκη ξήρανσης κ.ά.)
– τη δημιουργία εξ’ ολοκλήρου νέων οδών παραγωγής

… εναρμονίζει άλλα εργαλεία υπολογισμού εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων

Αυτήν την περίοδο, φιλικά προς το χρήστη, εργαλεία υπολογισμού εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αναπτύσσονται 
στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο σε στενή συνεργασία με το έργο BioGrace. Μόλις 
τελειοποιηθούν, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να εισάγουν τα δικά τους δεδομένα εισόδου σε ένα πρότυπο αρχείο 
και έτσι να υπολογιστούν άμεσα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το πρότυπο προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά 
των τοπικών συνθηκών παραγωγής. Παρόλα αυτά, οι χρήστες δεν μπορούν να προσθέσουν νέα δεδομένα ή να 
επηρεάσουν τον τύπο υπολογισμού (κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στο εργαλείο υπολογισμού του έργου BioGrace). 
Το BioGrace στοχεύει να εναρμονίσει αυτά τα εργαλεία υπολογισμού έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τις ίδιες 
πρότυπες τιμές και να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα.



Πως χρησιμοποιείται το εργαλείο υπολογισμού 
σε excel του έργου BioGrace για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Βήμα 1:
Τα δεδομένα εισόδου 
εισάγονται προκειμένου να 
υπολογιστεί η πραγματική 
μείωση των εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου. Οι αριθμοί 
που φαίνονται στην εικόνα 
έχουν χρησιμοποιηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τον υπολογισμό των 
προκαθορισμένων τιμών του 
Παραρτήματος V της Οδηγίας 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας.

Βήμα 2: 
Οι πρότυπες τιμές 
χρησιμοποιούνται για να 
μετατρέψουν τα δεδομένα 
εισόδου σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου (gCO2, gN2O, gCH4, 
και τελικά gCO2-eq). 
Το εργαλείο υπολογισμού του 
BioGrace εφαρμόζει τις ίδιες 
πρότυπες τιμές που έχει 
χρησιμοποιήσει και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τον υπολογισμό 
των προκαθορισμένων τιμών του 
Παραρτήματος V της Οδηγίας 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας. Οι χρήστες, παρόλα 
αυτά, μπορούν να καθορίσουν 
τις δικές τους πρότυπες τιμές 
και να τις χρησιμοποιούν στο 
υπάρχον αρχείο excel.

Βήμα 3: 
Παρουσιάζονται οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου όπως 
υπολογίζονται από τα δεδομένα 
εισόδου.

Βήμα 4: 
Πρέπει να προστεθούν 
οι ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων 
άνθρακα λόγω αλλαγής των 
χρήσεων γης. Επίσης, μπορεί να 
προστεθεί η μείωση εκπομπών 
που προκύπτει από καλύτερη 
γεωργική διαχείριση και από 
δέσμευση του άνθρακα. 
Οι προκαθορισμένες τιμές δεν 
περιλαμβάνουν αυτά τα 
στοιχεία. Το έργο BioGrace 
στοχεύει στην παροχή 
περαιτέρω οδηγιών για τον 
υπολογισμό τους.

Βήμα 5: 
Ο συγκεντρωτικός πίνακας 
των αποτελεσμάτων 
συνοψίζει τον λεπτομερή 
υπολογισμό των εκπομπών 
που γίνεται για κάθε βήμα 
μέχρι την παραγωγή του 
βιοκαυσίμου.

Βήμα 6: 
Η μείωση των εκπομπών 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
ορυκτών καυσίμων 
αναφοράς. Έως το 2017 η 
απαιτούμενη μείωση θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 
35%.
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Ενέργειας. Οι χρήστες, παρόλα 
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Με την υποστήριξη του προγράμματος

… δημοσιεύει μία λίστα με πρότυπες τιμές 

Η λίστα με τις πρότυπες τιμές περιέχει τους συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των 
προκαθορισμένων τιμών του Παραρτήματος V της Οδηγίας και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου BioGrace. 
Οι φορείς χάραξης πολιτικής από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ καλούνται να χρησιμοποιήσουν ή να κάνουν αναφορά 
αυτή τη λίστα στην εθνική νομοθεσία τους που θα εναρμονίσει την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
την Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων.

Η κοινοπραξία του έργου BioGrace έχει επικοινωνήσει με Ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να βρεθεί ο 
καλύτερος τρόπος για να συμπεριληφθεί η λίστα στις εθνικές νομοθεσίες. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές:
α)  Να συμπεριληφθούν οι πρότυπες τιμές (μικρός αριθμός) στη νομοθεσία
β)  Να γίνει αναφορά της λίστας στην εθνική νομοθεσία
γ)  Να ζητηθεί από την υπεύθυνη εθνική αρχή η χρήση-εφαρμογή της.

… καθιστά κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων

Το εργαλείο υπολογισμού σε excel του έργου BioGrace για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αναπαράγει τον 
υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών των 22 οδών παραγωγής βιοκαυσίμων όπως αναφέρονται στο Παράρτημα V 
μέρος Α της Οδηγίας. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του μέρους Γ του ίδιου Παραρτήματος. Το εργαλείο 
υπολογισμού επιτρέπει σε οικονομικούς φορείς και άλλους χρήστες να υπολογίσουν τις πραγματικές τιμές των 
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία.

Το εργαλείο υπολογισμού σε excel του έργου BioGrace επιτρέπει
– τη χρήση μεμονωμένων δεδομένων εισόδου 
– τον καθορισμό πρότυπων τιμών του χρήστη
– την προσθήκη βημάτων επεξεργασίας σε υπάρχουσα οδό παραγωγής (π.χ. προσθήκη ξήρανσης κ.ά.)
– τη δημιουργία εξ’ ολοκλήρου νέων οδών παραγωγής

… εναρμονίζει άλλα εργαλεία υπολογισμού εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων

Αυτήν την περίοδο, φιλικά προς το χρήστη, εργαλεία υπολογισμού εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αναπτύσσονται 
στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο σε στενή συνεργασία με το έργο BioGrace. Μόλις 
τελειοποιηθούν, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να εισάγουν τα δικά τους δεδομένα εισόδου σε ένα πρότυπο αρχείο 
και έτσι να υπολογιστούν άμεσα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το πρότυπο προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά 
των τοπικών συνθηκών παραγωγής. Παρόλα αυτά, οι χρήστες δεν μπορούν να προσθέσουν νέα δεδομένα ή να 
επηρεάσουν τον τύπο υπολογισμού (κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στο εργαλείο υπολογισμού του έργου BioGrace). 
Το BioGrace στοχεύει να εναρμονίσει αυτά τα εργαλεία υπολογισμού έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τις ίδιες 
πρότυπες τιμές και να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα.

Επισκόπηση 
του έργου

Απρίλιος 2010 
Έναρξη του BioGrace
Οι φορείς χάραξης πολιτικής από τις χώρες των εταιρειών 
που συμμετέχουν στο έργο, από την ΕΕ και οι εκπρόσωποι 
της  βιομηχανίας βιοκαυσίμων συμμετέχουν στο έργο από 
την έναρξή του, συζητούν τα επόμενα βήματα της 
εναρμόνισης των υπολογισμών αερίων του θερμοκηπίου με 
σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τα εργαλεία υπολογισμού 
θεωρούνται φιλικά προς το χρήστη και ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της αγοράς.
Συναντήσεις με συνδέσμους βιομηχανιών 
πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήσεως.

Ιούνιος 2010 
Η λίστα με τις πρότυπες τιμές καθώς και το εργαλείο 
υπολογισμού σε excel το οποίο αναπαράγει τις 
προκαθορισμένες τιμές 4 από τις 22 οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων που συμπεριλαμβάνονται στην Οδηγία για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του έργου BioGrace.

Σεπτέμβριος 2010  
16 από τις 22 οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων 
είναι διαθέσιμες.

Νοέμβριος 2010 
Ημερίδες με τους φορείς χάραξης πολιτικής στην Ελλάδα 
και τη Σουηδία. Οι φορείς χάραξης πολιτικής από όλα τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ προσκαλούνται να μάθουν για τα 
εργαλεία υπολογισμού αερίων του θερμοκηπίου του 
BioGrace, να πουν την άποψή τους και να συζητήσουν τον 
τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η εναρμόνιση των 
υπολογισμών, δηλ. να κάνουν αναφορά τη λίστα των 
πρότυπων τιμών στην εθνική νομοθεσία τους.

Δεκέμβριος 2010 
Διαθέσιμες όλες οι οδοί παραγωγής βιοκαυσίμων
Η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η Οδηγία 
για την Ποιότητα των Καυσίμων θα πρέπει να εναρμονιστούν 
με την εθνική νομοθεσία μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2010 και τις 
31 Δεκεμβρίου 2010 αντίστοιχα.

Ιανουάριος με Ιούλιος 2011 
Ημερίδες. Οι ενδιαφερόμενοι (αγρότες, παραγωγοί 
βιοκαυσίμων, προμηθευτές καυσίμων) καθώς επίσης και οι 
ελεγκτές, οι σύμβουλοι, οι αντιπρόσωποι εθελοντικών 
οργανώσεων που ασχολούνται με την αειφορία και οι ειδικοί 
υπολογισμού των αερίων του θερμοκηπίου είναι 
ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν και να μάθουν πώς να 
χρησιμοποιήσουν το εργαλείο υπολογισμού του BioGrace 
καθώς και τα υπόλοιπα εργαλεία υπολογισμού. Αυτές οι 
ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στην Αυστρία, τη Γαλλία, την 
Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την 
Ολλανδία. Παρακαλώ εγγραφείτε στην ιστοσελίδα του 
BioGrace!

Μάρτιος 2012 
Επίσημη λήξη του BioGrace.
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Εναρμόνιση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση 
βιοκαυσίμων στην Ευρώπη (BioGrace)
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe
Αριθμός συμβολαίου: IEE/09/736/SI2.558249
Συντονιστής του έργου: John Neeft, Agentschap NL (Agency NL) (παλαιότερα SenterNovem)
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Φωτογραφίες: Gernot Langs/www.lanx.at, Agentschap NL, Wolfgang Bledl
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Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του εντύπου έχουν οι συντάκτες. Δεν 
απεικονίζεται απαραιτήτως η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση της πληροφορίας που περιέχεται στο έντυπο. 

Η έκδοση του εντύπου είναι διαθέσιμη στα Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά 
και Ισπανικά στην ιστοσελίδα www.biograce.net

Εναρμονισμένοι Υπολογισμοί των 
Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου από τη 
χρήση Βιοκαυσίμων στην Ευρώπη 



Οδοί παραγωγής βιοκαυσίμων

Το Παράρτημα V της Οδηγίας δίνει προκαθορισμένες τιμές για 22 
οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων. Κάθε οδός αντιπροσωπεύει ένα φύλλο 
στο εργαλείο υπολογισμού excel του BioGrace.
– Αιθανόλη από ζαχαρότευτλο
– Αιθανόλη από σιτάρι (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας 
 σε σταθμό ΣΗΘ)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου 
 διεργασίας σε ατμολέβητα)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου 
 διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση άχυρου ως καυσίμου 
 διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ)
– Αιθανόλη από καλαμπόκι
– Αιθανόλη από ζαχαροκάλαμο
– FAME (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων) από κράμβη
– FAME από ηλίανθο
– FAME από σόγια
– FAME από φοινικέλαιο
– FAME από φοινικέλαιο (με δέσμευση μεθανίου)
– FAME από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια
– Υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο
– Υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο
– Υδρογονοκατεργασμένο φοινικέλαιο
– Υδρογονοκατεργασμένο φοινικέλαιο (με δέσμευση μεθανίου)
– Καθαρό κραμβέλαιο
– Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα
– Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά
– Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά

Το έργο BioGrace δεν θα προσθέσει οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων 
που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα V της Οδηγίας, όπως π.χ. 
αιθανόλη από το κριθάρι. Νέες οδοί παραγωγής θα συμπεριληφθούν 
μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις συμπεριλάβει σε 
ενημερωμένη έκδοση του Παραρτήματος V. Τα εργαλεία υπολογισμού 
του έργου BioGrace, παρόλα αυτά, επιτρέπουν σε οικονομικούς φορείς 
που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες οδούς παραγωγής με δική 
τους ευθύνη.

Η λίστα με τις πρότυπες τιμές (μικρότερη έκδοση)

Συντελεστές εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου 
Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης  
CO2 1 g CO2-eq /g
CH4 23 g CO2-eq /g
N2O 296 g CO2-eq /g
Αγροτικά υλικά    
Λίπανση με άζωτο  5880,6 g CO2-eq /kg
Λίπανση με P2O5  1010,7 g CO2-eq /kg
Λίπανση με K2O 576,1 g CO2-eq /kg
Λίπανση με CaO 129,5 g CO2-eq /kg
Φυτοφάρμακα 10971,3 g CO2-eq /kg
Σπόροι – κράμβη  729,9 g CO2-eq /kg
Σπόροι – ζαχαρότευτλο  3540,3 g CO2-eq /kg
Σπόροι – ζαχαροκάλαμο  1,6 g CO2-eq /kg
Σπόροι – ηλίανθος  729,9 g CO2-eq /kg
Σπόροι – σιτάρι  275,9 g CO2-eq /kg
Καύσιμα – αέρια  
Φυσικό αέριο (4000 χλμ, ποιότητα ρωσικού ΦΑ) 66,20 g CO2-eq /MJ 
Φυσικό αέριο (4000 χλμ, ποιότητα μιγμάτων ΦΑ της ΕΕ) 67,59 g CO2-eq /MJ 
Καύσιμα – υγρά  
Πετρέλαιο ντίζελ  87,64 g CO2-eq /MJ 
Μαζούτ 84,98 g CO2-eq /MJ  
Μεθανόλη 99,57 g CO2-eq /MJ  
Καύσιμα / πρώτες ύλες / παραπροϊόντα – στερεά   
Λιθάνθρακας 111,28 g CO2-eq /MJ  
Λιγνίτης 116,98 g CO2-eq /MJ  
Ηλεκτρική ενέργεια  
Μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας ΜΤ της ΕΕ  127,65 g CO2-eq /MJ 
Μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ της ΕΕ  129,19 g CO2-eq /MJ  
Μετατροπές εισροών  
n-Εξάνιο  80,5 g CO2-eq /MJ 
Φωσφορικό οξύ (H3PO4) 3011,7 g CO2-eq /kg
Fuller’s earth 199,7 g CO2-eq /kg
Υδροχλωρικό οξύ (HCl) 750,9 g CO2-eq /kg 
Ανθρακικό νάτριο (Na2CO3) 1190,2 g CO2-eq /kg
Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) 469,3 g CO2-eq /kg
Υδρογόνο (για υδρογονοκατεργασία)  87,32 g CO2-eq /MJ 
Καθαρό CaO για διεργασίες  1030,2 g CO2-eq /kg
Θειικό οξύ (H2SO4) 207,7 g CO2-eq /kg  
Κατώτερη θερμογόνος δύναμη * 
Καύσιμα – υγρά  
Πετρέλαιο ντίζελ  43,1 MJ/kg
Βενζίνη 43,2 MJ/kg
Μαζούτ 40,5 MJ/kg
Αιθανόλη 26,8 MJ/kg
Μεθανόλη 19,9 MJ/kg
FAME 37,2 MJ/kg
Συνθετικό ντίζελ (BtL)  44,0 MJ/kg
Υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο  44,0 MJ/kg
Καύσιμα / πρώτες ύλες / παραπροϊόντα – στερεά   
Λιθάνθρακας  26,5 MJ/kg
Λιγνίτης 9,2 MJ/kg
Καλαμπόκι 18,5 MJ/kg
FFB 24,0 MJ/kg
Κράμβη 26,4 MJ/kg
Σόγια 23,5 MJ/kg
Ζαχαρότευτλο 16,3 MJ/kg
Ζαχαροκάλαμο 19,6 MJ/kg
Σπόροι ηλίανθου  26,4 MJ/kg
Σιτάρι 17,0 MJ/kg
Ζωικό λίπος  37,1 MJ/kg
Βιολάδι (παραπροϊόν FAME από χρησιμοποιημένα φυτ. έλαια) 21,8 MJ/kg
Ακατέργαστο φυτικό έλαιο  36,0 MJ/kg
DDGS (10% κ.β. υγρασία)  16,0 MJ/kg
Γλυκερόλη 16,0 MJ/kg
Υπόλειμμα φοινικέλαιου  17,0 MJ/kg
Φοινικέλαιο 37,0 MJ/kg
Υπόλειμμα ελαιοκράμβης  18,7 MJ/kg
Σογιέλαιο 36,6 MJ/kg
Πούλπα ζαχαρότευτλου  15,6 MJ/kg
* όλες οι τιμές αναφέρονται σε περιεκτικότητα 0% σε νερό, εκτός εάν αναφέρεται αλλιώς)

Η πλήρης έκδοση της λίστας των πρότυπων τιμών, τόσο σε excel όσο και 
σε word, μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του έργου BioGrace www.biograce.net

Επεξηγήσεις

Επανυπολογισμός των προκαθορισμένων τιμών
Ο πίνακας δείχνει την ακρίβεια με την οποία αναπαράγονται οι 
προκαθορισμένες τιμές του Παραρτήματος V της Οδηγίας για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το έργο BioGrace στοχεύει σε 
ακρίβεια κάτω του 0.1 g CO2-eq/MJ για την συνολική αλυσίδα 
παραγωγής.

Ασυνέπεια στις τιμές του Δυναμικού Παγκόσμιας Θέρμανσης
Κατά τη διάρκεια του έργου BioGrace βρέθηκε μια ασυνέπεια μεταξύ 
του τρόπου υπολογισμού των προκαθορισμένων τιμών των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και της 
μεθοδολογίας του παραρτήματος V μέρος Γ. Τα δεδομένα που 
δόθηκαν από την κοινοπραξία JEC στην Επιτροπή (από την οποία η 
Επιτροπή υπολόγισε τις προκαθορισμένες τιμές) είχαν ως δυναμικό 
παγκόσμιας θέρμανσης τις τιμές 25 για το CH4 (μεθάνιο) και 298 για 
το Ν2Ο (οξείδιο του αζώτου), ενώ στο Παράρτημα V μέρος Γ ορίζονται 
ως δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης οι τιμές 23 για το CH4 και 296 για 
το Ν2Ο. Το εργαλείο υπολογισμού του BioGrace περιλαμβάνει και τις 
δύο επιλογές, από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες. 

Υπολογισμός ανά φάση
Κάθε κουτί υπολογισμού αντιπροσωπεύει μια φάση της οδού 
παραγωγής βιοκαυσίμου όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία, 
Παράρτημα V μέρος Γ. Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να προσθέσουν 
και περαιτέρω στάδια επεξεργασίας.

www.biograce.net
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Με την υποστήριξη του προγράμματος

… δημοσιεύει μία λίστα με πρότυπες τιμές 

Η λίστα με τις πρότυπες τιμές περιέχει τους συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των 
προκαθορισμένων τιμών του Παραρτήματος V της Οδηγίας και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου BioGrace. 
Οι φορείς χάραξης πολιτικής από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ καλούνται να χρησιμοποιήσουν ή να κάνουν αναφορά 
αυτή τη λίστα στην εθνική νομοθεσία τους που θα εναρμονίσει την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
την Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων.

Η κοινοπραξία του έργου BioGrace έχει επικοινωνήσει με Ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να βρεθεί ο 
καλύτερος τρόπος για να συμπεριληφθεί η λίστα στις εθνικές νομοθεσίες. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές:
α)  Να συμπεριληφθούν οι πρότυπες τιμές (μικρός αριθμός) στη νομοθεσία
β)  Να γίνει αναφορά της λίστας στην εθνική νομοθεσία
γ)  Να ζητηθεί από την υπεύθυνη εθνική αρχή η χρήση-εφαρμογή της.

… καθιστά κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων

Το εργαλείο υπολογισμού σε excel του έργου BioGrace για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αναπαράγει τον 
υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών των 22 οδών παραγωγής βιοκαυσίμων όπως αναφέρονται στο Παράρτημα V 
μέρος Α της Οδηγίας. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του μέρους Γ του ίδιου Παραρτήματος. Το εργαλείο 
υπολογισμού επιτρέπει σε οικονομικούς φορείς και άλλους χρήστες να υπολογίσουν τις πραγματικές τιμές των 
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία.

Το εργαλείο υπολογισμού σε excel του έργου BioGrace επιτρέπει
– τη χρήση μεμονωμένων δεδομένων εισόδου 
– τον καθορισμό πρότυπων τιμών του χρήστη
– την προσθήκη βημάτων επεξεργασίας σε υπάρχουσα οδό παραγωγής (π.χ. προσθήκη ξήρανσης κ.ά.)
– τη δημιουργία εξ’ ολοκλήρου νέων οδών παραγωγής

… εναρμονίζει άλλα εργαλεία υπολογισμού εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων

Αυτήν την περίοδο, φιλικά προς το χρήστη, εργαλεία υπολογισμού εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αναπτύσσονται 
στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο σε στενή συνεργασία με το έργο BioGrace. Μόλις 
τελειοποιηθούν, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να εισάγουν τα δικά τους δεδομένα εισόδου σε ένα πρότυπο αρχείο 
και έτσι να υπολογιστούν άμεσα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το πρότυπο προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά 
των τοπικών συνθηκών παραγωγής. Παρόλα αυτά, οι χρήστες δεν μπορούν να προσθέσουν νέα δεδομένα ή να 
επηρεάσουν τον τύπο υπολογισμού (κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στο εργαλείο υπολογισμού του έργου BioGrace). 
Το BioGrace στοχεύει να εναρμονίσει αυτά τα εργαλεία υπολογισμού έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τις ίδιες 
πρότυπες τιμές και να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα.

Επισκόπηση 
του έργου

Απρίλιος 2010 
Έναρξη του BioGrace
Οι φορείς χάραξης πολιτικής από τις χώρες των εταιρειών 
που συμμετέχουν στο έργο, από την ΕΕ και οι εκπρόσωποι 
της  βιομηχανίας βιοκαυσίμων συμμετέχουν στο έργο από 
την έναρξή του, συζητούν τα επόμενα βήματα της 
εναρμόνισης των υπολογισμών αερίων του θερμοκηπίου με 
σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τα εργαλεία υπολογισμού 
θεωρούνται φιλικά προς το χρήστη και ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της αγοράς.
Συναντήσεις με συνδέσμους βιομηχανιών 
πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήσεως.

Ιούνιος 2010 
Η λίστα με τις πρότυπες τιμές καθώς και το εργαλείο 
υπολογισμού σε excel το οποίο αναπαράγει τις 
προκαθορισμένες τιμές 4 από τις 22 οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων που συμπεριλαμβάνονται στην Οδηγία για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του έργου BioGrace.

Σεπτέμβριος 2010  
16 από τις 22 οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων 
είναι διαθέσιμες.

Νοέμβριος 2010 
Ημερίδες με τους φορείς χάραξης πολιτικής στην Ελλάδα 
και τη Σουηδία. Οι φορείς χάραξης πολιτικής από όλα τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ προσκαλούνται να μάθουν για τα 
εργαλεία υπολογισμού αερίων του θερμοκηπίου του 
BioGrace, να πουν την άποψή τους και να συζητήσουν τον 
τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η εναρμόνιση των 
υπολογισμών, δηλ. να κάνουν αναφορά τη λίστα των 
πρότυπων τιμών στην εθνική νομοθεσία τους.

Δεκέμβριος 2010 
Διαθέσιμες όλες οι οδοί παραγωγής βιοκαυσίμων
Η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η Οδηγία 
για την Ποιότητα των Καυσίμων θα πρέπει να εναρμονιστούν 
με την εθνική νομοθεσία μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2010 και τις 
31 Δεκεμβρίου 2010 αντίστοιχα.

Ιανουάριος με Ιούλιος 2011 
Ημερίδες. Οι ενδιαφερόμενοι (αγρότες, παραγωγοί 
βιοκαυσίμων, προμηθευτές καυσίμων) καθώς επίσης και οι 
ελεγκτές, οι σύμβουλοι, οι αντιπρόσωποι εθελοντικών 
οργανώσεων που ασχολούνται με την αειφορία και οι ειδικοί 
υπολογισμού των αερίων του θερμοκηπίου είναι 
ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν και να μάθουν πώς να 
χρησιμοποιήσουν το εργαλείο υπολογισμού του BioGrace 
καθώς και τα υπόλοιπα εργαλεία υπολογισμού. Αυτές οι 
ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στην Αυστρία, τη Γαλλία, την 
Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την 
Ολλανδία. Παρακαλώ εγγραφείτε στην ιστοσελίδα του 
BioGrace!

Μάρτιος 2012 
Επίσημη λήξη του BioGrace.
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Εναρμονισμένοι Υπολογισμοί των 
Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου από τη 
χρήση Βιοκαυσίμων στην Ευρώπη 



Εναρµονισµένοι Υπολ
ογισµοί

των Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου από τη χρήση Βιοκαυσίµ
ων

στην Ευρώπη 

Το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε κριτήρια αειφορίας για τα 
βιοκαύσιμα με την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (2009/28/ΕΚ) και την Οδηγία για την Ποιότητα των 
Καυσίμων (2009/30/ΕΚ). Η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 35% σε σύγκριση με τα ορυκτά 
καύσιμα. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 50% από 
το 2017 και σε τουλάχιστον 60% από το 2018 για τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται σε νέες εγκαταστάσεις. Το έργο 
BioGrace έχει ως στόχο την εναρμόνιση των υπολογισμών των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και με αυτό τον τρόπο υποστηρίζει την εφαρμογή των δύο 
αυτών Οδηγιών στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών.

Οι προκαθορισμένες τιμές καθορίζουν τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το Παράρτημα V της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας ορίζει τις προκαθορισμένες τιμές μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για 22 οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων (ομοίως και στο Παράρτημα IV της Οδηγίας για την 
Ποιότητα των Καυσίμων). Για τους οικονομικούς φορείς που 
θέλουν ή πρέπει να κάνουν τους δικούς τους υπολογισμούς, η 
μεθοδολογία περιγράφεται στο Παράρτημα V: οι συνολικές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι το άθροισμα των 
εκπομπών από την καλλιέργεια, την επεξεργασία και τη μεταφορά 
των βιοκαυσίμων. Παρόλα αυτά, οι Οδηγίες δεν αναφέρουν ούτε 
τις «πρότυπες τιμές» (ονομάζονται και συντελεστές μετατροπής) 
ούτε και τα «δεδομένα εισόδου» που έχουν χρησιμοποιηθεί για 
τον υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών.

Πώς υπολογίζεται η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου;

Το έργο BioGrace καθιστά κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο 
υπολογίζονται οι προκαθορισμένες τιμές και επίσης συντάσσει μία 
λίστα πρότυπων τιμών για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Πρότυπες τιμές θεωρούνται για παράδειγμα οι 
εκπομπές από τα οξείδια του αζώτου ή οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα ανά κιλό αζώτου ή ανά MJ φυσικού αερίου. Τα δεδομένα 
εισόδου είναι για παράδειγμα η ποσότητα της λίπανσης που 
απαιτείται για την καλλιέργεια κράμβης ή η ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου που απαιτείται για την παραγωγή 
βιοντίζελ από κράμβη. Οι πρότυπες τιμές απαιτούνται για τη 
μετατροπή των δεδομένων εισόδου σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου.

Πως χρησιμοποιείται το εργαλείο υπολογισμού 
σε excel του έργου BioGrace για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Οδοί παραγωγής βιοκαυσίμων

Το Παράρτημα V της Οδηγίας δίνει προκαθορισμένες τιμές για 22 
οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων. Κάθε οδός αντιπροσωπεύει ένα φύλλο 
στο εργαλείο υπολογισμού excel του BioGrace.
– Αιθανόλη από ζαχαρότευτλο
– Αιθανόλη από σιτάρι (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας 
 σε σταθμό ΣΗΘ)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου 
 διεργασίας σε ατμολέβητα)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου 
 διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ)
– Αιθανόλη από σιτάρι (με χρήση άχυρου ως καυσίμου 
 διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ)
– Αιθανόλη από καλαμπόκι
– Αιθανόλη από ζαχαροκάλαμο
– FAME (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων) από κράμβη
– FAME από ηλίανθο
– FAME από σόγια
– FAME από φοινικέλαιο
– FAME από φοινικέλαιο (με δέσμευση μεθανίου)
– FAME από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια
– Υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο
– Υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο
– Υδρογονοκατεργασμένο φοινικέλαιο
– Υδρογονοκατεργασμένο φοινικέλαιο (με δέσμευση μεθανίου)
– Καθαρό κραμβέλαιο
– Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα
– Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά
– Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά

Το έργο BioGrace δεν θα προσθέσει οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων 
που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα V της Οδηγίας, όπως π.χ. 
αιθανόλη από το κριθάρι. Νέες οδοί παραγωγής θα συμπεριληφθούν 
μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις συμπεριλάβει σε 
ενημερωμένη έκδοση του Παραρτήματος V. Τα εργαλεία υπολογισμού 
του έργου BioGrace, παρόλα αυτά, επιτρέπουν σε οικονομικούς φορείς 
που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες οδούς παραγωγής με δική 
τους ευθύνη.

Η λίστα με τις πρότυπες τιμές (μικρότερη έκδοση)

Συντελεστές εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου 
Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης  
CO2 1 g CO2-eq /g
CH4 23 g CO2-eq /g
N2O 296 g CO2-eq /g
Αγροτικά υλικά    
Λίπανση με άζωτο  5880,6 g CO2-eq /kg
Λίπανση με P2O5  1010,7 g CO2-eq /kg
Λίπανση με K2O 576,1 g CO2-eq /kg
Λίπανση με CaO 129,5 g CO2-eq /kg
Φυτοφάρμακα 10971,3 g CO2-eq /kg
Σπόροι – κράμβη  729,9 g CO2-eq /kg
Σπόροι – ζαχαρότευτλο  3540,3 g CO2-eq /kg
Σπόροι – ζαχαροκάλαμο  1,6 g CO2-eq /kg
Σπόροι – ηλίανθος  729,9 g CO2-eq /kg
Σπόροι – σιτάρι  275,9 g CO2-eq /kg
Καύσιμα – αέρια  
Φυσικό αέριο (4000 χλμ, ποιότητα ρωσικού ΦΑ) 66,20 g CO2-eq /MJ 
Φυσικό αέριο (4000 χλμ, ποιότητα μιγμάτων ΦΑ της ΕΕ) 67,59 g CO2-eq /MJ 
Καύσιμα – υγρά  
Πετρέλαιο ντίζελ  87,64 g CO2-eq /MJ 
Μαζούτ 84,98 g CO2-eq /MJ  
Μεθανόλη 99,57 g CO2-eq /MJ  
Καύσιμα / πρώτες ύλες / παραπροϊόντα – στερεά   
Λιθάνθρακας 111,28 g CO2-eq /MJ  
Λιγνίτης 116,98 g CO2-eq /MJ  
Ηλεκτρική ενέργεια  
Μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας ΜΤ της ΕΕ  127,65 g CO2-eq /MJ 
Μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ της ΕΕ  129,19 g CO2-eq /MJ  
Μετατροπές εισροών  
n-Εξάνιο  80,5 g CO2-eq /MJ 
Φωσφορικό οξύ (H3PO4) 3011,7 g CO2-eq /kg
Fuller’s earth 199,7 g CO2-eq /kg
Υδροχλωρικό οξύ (HCl) 750,9 g CO2-eq /kg 
Ανθρακικό νάτριο (Na2CO3) 1190,2 g CO2-eq /kg
Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) 469,3 g CO2-eq /kg
Υδρογόνο (για υδρογονοκατεργασία)  87,32 g CO2-eq /MJ 
Καθαρό CaO για διεργασίες  1030,2 g CO2-eq /kg
Θειικό οξύ (H2SO4) 207,7 g CO2-eq /kg  
Κατώτερη θερμογόνος δύναμη * 
Καύσιμα – υγρά  
Πετρέλαιο ντίζελ  43,1 MJ/kg
Βενζίνη 43,2 MJ/kg
Μαζούτ 40,5 MJ/kg
Αιθανόλη 26,8 MJ/kg
Μεθανόλη 19,9 MJ/kg
FAME 37,2 MJ/kg
Συνθετικό ντίζελ (BtL)  44,0 MJ/kg
Υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο  44,0 MJ/kg
Καύσιμα / πρώτες ύλες / παραπροϊόντα – στερεά   
Λιθάνθρακας  26,5 MJ/kg
Λιγνίτης 9,2 MJ/kg
Καλαμπόκι 18,5 MJ/kg
FFB 24,0 MJ/kg
Κράμβη 26,4 MJ/kg
Σόγια 23,5 MJ/kg
Ζαχαρότευτλο 16,3 MJ/kg
Ζαχαροκάλαμο 19,6 MJ/kg
Σπόροι ηλίανθου  26,4 MJ/kg
Σιτάρι 17,0 MJ/kg
Ζωικό λίπος  37,1 MJ/kg
Βιολάδι (παραπροϊόν FAME από χρησιμοποιημένα φυτ. έλαια) 21,8 MJ/kg
Ακατέργαστο φυτικό έλαιο  36,0 MJ/kg
DDGS (10% κ.β. υγρασία)  16,0 MJ/kg
Γλυκερόλη 16,0 MJ/kg
Υπόλειμμα φοινικέλαιου  17,0 MJ/kg
Φοινικέλαιο 37,0 MJ/kg
Υπόλειμμα ελαιοκράμβης  18,7 MJ/kg
Σογιέλαιο 36,6 MJ/kg
Πούλπα ζαχαρότευτλου  15,6 MJ/kg
* όλες οι τιμές αναφέρονται σε περιεκτικότητα 0% σε νερό, εκτός εάν αναφέρεται αλλιώς)

Η πλήρης έκδοση της λίστας των πρότυπων τιμών, τόσο σε excel όσο και 
σε word, μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του έργου BioGrace www.biograce.net

Επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υπολογίσουν τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων σύμφωνα με την 
Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αποτροπή της επιλογής συγκεκριμένων τιμών 
(“cherry picking”)

Δεδομένου ότι η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και η Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων δεν καθορίζουν τις 
πρότυπες τιμές και δεδομένου ότι διάφορες τιμές μπορούν να 
βρεθούν στη βιβλιογραφία, οι οικονομικοί φορείς είναι ελεύθεροι 
να επιλέξουν τις πιο συμφέρουσες τιμές για αυτούς 
(“cherry-picking”). Με αυτό τον τρόπο βελτιώνουν την επίδοση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση των δικών τους 
βιοκαυσίμων χωρίς όμως πραγματικά να βελτιώνουν κάτι στην 
αλυσίδα παραγωγής. Ακόμα και όταν έχουν γίνει οι υπολογισμοί 
για την ίδια παρτίδα βιοκαυσίμων, η διαφορά στα αποτελέσματα 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 10% ή 20% ή ακόμη περισσότερο.

Οι ελεγκτές και οι φορείς χάραξης πολιτικής για τα βιοκαύσιμα σε 
όλη την Ευρώπη επιβεβαιώνουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για 
τουλάχιστον δύο λόγους:
1.  Αυτό το πρόβλημα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην 
 ευρωπαϊκή αγορά βιοκαυσίμων
2.  Οι ελεγκτές δεν μπορούν να ελέγξουν τους υπολογισμούς 
 εάν δεν καθορίζονται με σαφήνεια οι βασικές παράμετροι. 
 Πιο συγκεκριμένα, δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν 
 τις πρότυπες τιμές που χρησιμοποιούνται.

Αυτό το πρόβλημα συζητήθηκε σε μία ημερίδα με φορείς χάραξης 
πολιτικής στις αρχές Ιουνίου 2009. Οι φορείς χάραξης πολιτικής 
από 9 κράτη-μέλη της ΕΕ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιο κατάλληλη λύση είναι να 
παραχθεί και να δημοσιευθεί ένα πλήρες σύνολο πρότυπων τιμών 
και να γίνεται αναφορά σε αυτό από την εθνική νομοθεσία που θα 
εναρμονίζει τις Οδηγίες για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και την Ποιότητα των Καυσίμων.

Βήμα 1:
Τα δεδομένα εισόδου 
εισάγονται προκειμένου να 
υπολογιστεί η πραγματική 
μείωση των εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου. Οι αριθμοί 
που φαίνονται στην εικόνα 
έχουν χρησιμοποιηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τον υπολογισμό των 
προκαθορισμένων τιμών του 
Παραρτήματος V της Οδηγίας 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας.

Βήμα 2: 
Οι πρότυπες τιμές 
χρησιμοποιούνται για να 
μετατρέψουν τα δεδομένα 
εισόδου σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου (gCO2, gN2O, gCH4, 
και τελικά gCO2-eq). 
Το εργαλείο υπολογισμού του 
BioGrace εφαρμόζει τις ίδιες 
πρότυπες τιμές που έχει 
χρησιμοποιήσει και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τον υπολογισμό 
των προκαθορισμένων τιμών του 
Παραρτήματος V της Οδηγίας 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας. Οι χρήστες, παρόλα 
αυτά, μπορούν να καθορίσουν 
τις δικές τους πρότυπες τιμές 
και να τις χρησιμοποιούν στο 
υπάρχον αρχείο excel.

Βήμα 3: 
Παρουσιάζονται οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου όπως 
υπολογίζονται από τα δεδομένα 
εισόδου.

Βήμα 4: 
Πρέπει να προστεθούν 
οι ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων 
άνθρακα λόγω αλλαγής των 
χρήσεων γης. Επίσης, μπορεί να 
προστεθεί η μείωση εκπομπών 
που προκύπτει από καλύτερη 
γεωργική διαχείριση και από 
δέσμευση του άνθρακα. 
Οι προκαθορισμένες τιμές δεν 
περιλαμβάνουν αυτά τα 
στοιχεία. Το έργο BioGrace 
στοχεύει στην παροχή 
περαιτέρω οδηγιών για τον 
υπολογισμό τους.

Βήμα 5: 
Ο συγκεντρωτικός πίνακας 
των αποτελεσμάτων 
συνοψίζει τον λεπτομερή 
υπολογισμό των εκπομπών 
που γίνεται για κάθε βήμα 
μέχρι την παραγωγή του 
βιοκαυσίμου.

Βήμα 6: 
Η μείωση των εκπομπών 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
ορυκτών καυσίμων 
αναφοράς. Έως το 2017 η 
απαιτούμενη μείωση θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 
35%.
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2 Επεξηγήσεις

Επανυπολογισμός των προκαθορισμένων τιμών
Ο πίνακας δείχνει την ακρίβεια με την οποία αναπαράγονται οι 
προκαθορισμένες τιμές του Παραρτήματος V της Οδηγίας για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το έργο BioGrace στοχεύει σε 
ακρίβεια κάτω του 0.1 g CO2-eq/MJ για την συνολική αλυσίδα 
παραγωγής.

Ασυνέπεια στις τιμές του Δυναμικού Παγκόσμιας Θέρμανσης
Κατά τη διάρκεια του έργου BioGrace βρέθηκε μια ασυνέπεια μεταξύ 
του τρόπου υπολογισμού των προκαθορισμένων τιμών των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και της 
μεθοδολογίας του παραρτήματος V μέρος Γ. Τα δεδομένα που 
δόθηκαν από την κοινοπραξία JEC στην Επιτροπή (από την οποία η 
Επιτροπή υπολόγισε τις προκαθορισμένες τιμές) είχαν ως δυναμικό 
παγκόσμιας θέρμανσης τις τιμές 25 για το CH4 (μεθάνιο) και 298 για 
το Ν2Ο (οξείδιο του αζώτου), ενώ στο Παράρτημα V μέρος Γ ορίζονται 
ως δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης οι τιμές 23 για το CH4 και 296 για 
το Ν2Ο. Το εργαλείο υπολογισμού του BioGrace περιλαμβάνει και τις 
δύο επιλογές, από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες. 

Υπολογισμός ανά φάση
Κάθε κουτί υπολογισμού αντιπροσωπεύει μια φάση της οδού 
παραγωγής βιοκαυσίμου όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία, 
Παράρτημα V μέρος Γ. Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να προσθέσουν 
και περαιτέρω στάδια επεξεργασίας.
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Επισκόπηση 
του έργου

Απρίλιος 2010 
Έναρξη του BioGrace
Οι φορείς χάραξης πολιτικής από τις χώρες των εταιρειών 
που συμμετέχουν στο έργο, από την ΕΕ και οι εκπρόσωποι 
της  βιομηχανίας βιοκαυσίμων συμμετέχουν στο έργο από 
την έναρξή του, συζητούν τα επόμενα βήματα της 
εναρμόνισης των υπολογισμών αερίων του θερμοκηπίου με 
σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τα εργαλεία υπολογισμού 
θεωρούνται φιλικά προς το χρήστη και ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της αγοράς.
Συναντήσεις με συνδέσμους βιομηχανιών 
πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήσεως.

Ιούνιος 2010 
Η λίστα με τις πρότυπες τιμές καθώς και το εργαλείο 
υπολογισμού σε excel το οποίο αναπαράγει τις 
προκαθορισμένες τιμές 4 από τις 22 οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων που συμπεριλαμβάνονται στην Οδηγία για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του έργου BioGrace.

Σεπτέμβριος 2010  
16 από τις 22 οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων 
είναι διαθέσιμες.

Νοέμβριος 2010 
Ημερίδες με τους φορείς χάραξης πολιτικής στην Ελλάδα 
και τη Σουηδία. Οι φορείς χάραξης πολιτικής από όλα τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ προσκαλούνται να μάθουν για τα 
εργαλεία υπολογισμού αερίων του θερμοκηπίου του 
BioGrace, να πουν την άποψή τους και να συζητήσουν τον 
τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η εναρμόνιση των 
υπολογισμών, δηλ. να κάνουν αναφορά τη λίστα των 
πρότυπων τιμών στην εθνική νομοθεσία τους.

Δεκέμβριος 2010 
Διαθέσιμες όλες οι οδοί παραγωγής βιοκαυσίμων
Η Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η Οδηγία 
για την Ποιότητα των Καυσίμων θα πρέπει να εναρμονιστούν 
με την εθνική νομοθεσία μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2010 και τις 
31 Δεκεμβρίου 2010 αντίστοιχα.

Ιανουάριος με Ιούλιος 2011 
Ημερίδες. Οι ενδιαφερόμενοι (αγρότες, παραγωγοί 
βιοκαυσίμων, προμηθευτές καυσίμων) καθώς επίσης και οι 
ελεγκτές, οι σύμβουλοι, οι αντιπρόσωποι εθελοντικών 
οργανώσεων που ασχολούνται με την αειφορία και οι ειδικοί 
υπολογισμού των αερίων του θερμοκηπίου είναι 
ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν και να μάθουν πώς να 
χρησιμοποιήσουν το εργαλείο υπολογισμού του BioGrace 
καθώς και τα υπόλοιπα εργαλεία υπολογισμού. Αυτές οι 
ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στην Αυστρία, τη Γαλλία, την 
Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την 
Ολλανδία. Παρακαλώ εγγραφείτε στην ιστοσελίδα του 
BioGrace!

Μάρτιος 2012 
Επίσημη λήξη του BioGrace.
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