Certifikace
udržitelnosti
biomasy, biopaliv, biokapalin,
krmiv, bioplastů a dalších produktů

Vaše výzvy

Váš přístup na evropský trh

Biomasa je jedním z významných zdrojů obnovitelné
energie. Její potenciál spočívá v přínosu ke zmírňování
dopadu klimatických změn a snižování závislosti
na fosilních palivech a tím k zajištění energetické
bezpečnosti. Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání
energie z obnovitelných zdrojů nastavila pro členské
státy EU závazná kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv
a bioenergie z biomasy. Shoda s kritérii udržitelnosti musí
být potvrzena nezávislou certifikační autoritou.

Certifikace udržitelnosti biopaliv poskytovaná
společností TÜV SÜD Czech Vám zajistí shodu se všemi
právními požadavky a tím také Váš přístup na evropský
trh. Můžeme Vám nabídnout know-how mateřského
koncernu TÜV SÜD, který patří v Německu mezi první
certifikační orgány v oblasti certifikace biopaliv.
Naši odborníci Vás seznámí s průběhem celého
certifikačního procesu a vyberou nejvhodnější
certifikační standard pro Vaše potřeby.

Kritéria udržitelnosti

Certifikace dle standardu ISCC

Hlavní cíle kritérií udržitelnosti jsou následující:
Biomasa musí být pěstována udržitelným způsobem
Ochrana oblastí s vysokou hodnotou biologické
rozmanitosti a oblastí s vysokou zásobou uhlíku
Zavedení účinného systému spotřebitelského řetězce
(CoC) zajišťujícího sledovatelnost dodávek
Úspora emisí skleníkových plynů – min. 35 % (50 % od
roku 2017) ve srovnání s emisemi referenčního fosilního
paliva

Společnost TÜV SÜD Czech poskytuje certifikační služby
v oblasti certifikace dle mezinárodního standardu ISCC –
International Sustainable and Carbon Certification, a to
ve všech jeho variantách (ISCC EU, ISCC DE, ISCC PLUS).

TÜV SÜD

Společnost TÜV SÜD Czech a TÜV SÜD Industrie Service
GmbH jsou certifikačními orgány schválenými správcem
standardu ISCC a oprávněnými provádět certifikaci
udržitelnosti v celosvětovém měřítku.

Předmět certifikace udržitelnosti
Certifikační proces zahrnuje:
Posouzení výrobního procesu a požadavků na
management kvality
Ověření požadavků na sledovatelnost a hmotnostní bilanci
	Ověření emisí skleníkových plynů na základě
standardních hodnot
Využít můžete také možnosti ověření skutečných hodnot
emisí skleníkových plynů získaných výpočtem. Tato
certifikace přináší výhodnější uplatnění výsledného
produktu na trhu z důvodu nižších emisí skleníkových plynů
oproti produktům se standardními emisemi. Tato služba Vám
zajistí splnění požadavků na vyšší úspory emisí skleníkových
plynů, se kterými evropská legislativa v brzké době počítá.

Přínosy pro vaše podnikání

Kromě certifikace dle mezinárodních standardů je
společnost TÜV SÜD Czech první autorizovanou osobou
pro provádění certifikace udržitelnosti biopaliv dle
zákona č. 201/2012 Sb. a nařízení vlády č. 351/2012 Sb.
Jedná se o finančně výhodnější alternativu k certifikaci
dle mezinárodních standardů, která je určená zejména
pro produkty určené pro tuzemský trh.

Ověřování emisí skleníkových plynů z dodaných
pohonných hmot
Společnost TÜV SÜD Czech je současně držitelem
autorizace na ověřování emisí skleníkových plynů
z dodaných pohonných hmot. Jedná se o legislativní
povinnost dle zákona č. 201/2012 Sb. V případech, kdy
se tato povinnost vztahuje na subjekty – dodavatele
pohonných hmot, kteří musí zároveň prokazovat
shodu s požadavky na udržitelnost biopaliv, nabízí
TÜV SÜD časově a finančně výhodné řešení spočívající
v kombinované nabídce.

Kroky vedoucí k certifikaci
V ýběr vhodného certifikačního schématu a registrace
Předaudit (volitelný)
Certifikační audit, případně kontrola vzorku
dodavatelů, skladů, míst původu odpadů a zbytků
V yhodnocení shody s kritérii udržitelnosti
V ystavení certifikátu
Jsme si vědomi toho, že žádné dvě společnosti nejsou
stejné. Nabízíme proto vždy certifikaci přizpůsobenou
aktuálním potřebám dané společnosti za současného
respektování všech požadavků daných legislativou
a správcem daného standardu.
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Zajištění shody s legislativními požadavky EU a ČR
– zajištění přístupu Vašich produktů na evropský trh
Zdůraznění environmentálního image Vaší firmy a Vašich
produktů – potvrzení udržitelnosti Vašeho podnikání.
Přístup k know-how a aktuálním informacím – bezplatný
informační servis pro klienty, semináře, e-learning

Proč zvolit TÜV SÜD?
Nezávislý poskytovatel certifikačních služeb TÜV SÜD
se těší dobré pověsti díky své nestrannosti, technické
vyspělosti a prvotřídní kvalitě svých výstupů. Naši
odborníci mají interdisciplinární zkušenosti, navíc disponují
znalostmi národních a mezinárodních norem a předpisů.

Více hodnoty. Více důvěry.
TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení z oblasti
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audit, certifikace, vzdělávání
a znalostní služby. Máme zastoupení na více než 1000
místech světa a vlastníme akreditace v Evropě, Jižní
a Severní Americe, na Středním východě a v Asii.
Prostřednictvím poskytování objektivních řešení
pro naše zákazníky přidáváme hodnotu podnikům,
spotřebitelům i životnímu prostředí.

Související služby
TÜV SÜD poskytuje následující související služby:
O věřování emisí skleníkových plynů
u dodavatelů pohonných hmot
Certifikace uhlíkové stopy firmy, výrobku nebo
služby
Certifikace krmiv a potravin dle mezinárodních
standardů
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Certifikace dle české legislativy

