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Představení společnosti
Základní fakta / údaje o společnosti

TÜV SÜD


Služby v oblastech:
certifikace, inspekce, nezávislého posuzování, testování,
homologace, vzdělávání



16.000 zaměstnanců



600 poboček po celém světě



Obrat 2010: 1,43 miliard EUR



V ČR je firma zastoupena od roku 1995 – 9 regionálních kanceláří



Celosvětově uznávané certifikáty



Tým zkušených expertů

TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Spektrum odvětví

TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Představení společnosti
CERTIFIKACE BIOMASY
Dřevo

Biopaliva a biokapaliny

Bioplyn

GreenMethane

Certifikace
spotřebitelského řetězce
lesních produktů.
Důsledné požadavky na
ekologické, sociální a
hospodářské parametry
lesního hospodaření např.
část dřeva ponechávána
v lese pro přírodní
procesy.
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Certifikace udržitelnosti
kapalných biopaliv a
biokapalin k výrobě
elektrické energie.

Certifikace původu
bioplynu v případě
injektáže vyčištěného
bioplynu do distribuční
sítě.

Vychází z požadavků
směrnice 2009/28/EC.
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Představení společnosti
BIOMASA – další sluţby
Agroenvironmentální due diligence
 zajištění stability dodávek vstupních surovin pro BPS
 skladba vstupních surovin
 nakládání s digestátem, rizika ve vztahu k hospodaření
ve zranitelných oblastech
 další environmentální rizika
 logistika vstupních surovin, svozové vzdálenosti, emise

Sluţby pro výrobce a dovozce biopaliv
 Testování pevných biopaliv
 Osvědčení o původu paliva
 Odborné studie (potenciál biomasy, logistika,
kvalitativní ukazatele, vývoj v oblasti legislativy týkající se
biomasy)
Členství v CZ BIOM, České technologické platformě pro biopaliva v dopravě
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Proč se zabývat udržitelností biomasy?
ČÍM BUDEME POHÁNĚT GLOBÁLNÍ VOZOVÝ PARK?
Odhad vývoje počtu osobních automobilů

miliony

 Předpoklad zvýšení počtu automobilů do r. 2035 oproti současnému stavu téměř o 100 %!
Scénář Evropské komise počítá se zdvojnásobením počtu vozů dokonce už v roce 2020.
 Čím bude poháněn vozový park s 1,6 miliardy vozidel?
Čína
Ostatní státy mimo
OECD
USA
Ostatní státy OECD

Zdroj: OECD a IEA, 2010
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Proč se zabývat udržitelností biomasy?
Vývoj těţby ropy dle scénáře IEA
Řešení:
 e-mobilita
 vodík
 biopaliva (1. generace, 2. generace)
 podpora hromadné dopravy
 jiné alternativy (sdílené cestování apod.)
Ropné břidlice, písky apod.
Zemní plyn
Ropa – prozatím
neobjevená loţiska
Ropa – současná loţiska
Ropa celkem

Zdroj: OECD a IEA, 2010
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Proč se zabývat udržitelností biomasy?
Emise skleníkových plynů v EU-27
Výchozí hodnota – rok 1990

Podíl jednotlivých sektorů na emisích
skleníkových plynů v EU

Zdroj: European Environment Agency (EEA), 2009
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Proč se zabývat udržitelností biomasy?
Vývoj spotřeby biopaliv v EU (v ktoe)

Podíl jednotlivých druhů biopaliv na celkové
spotřebě biopaliv v EU v roce 2009

Rostlinný olej

Bioplyn

Bioethanol

Bionafta

Zdroj: EurObserv’ER a Eurostat, 2010
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Proč se zabývat udržitelností biomasy?
Cílové hodnoty podílu biopaliv v dopravě

Zdroj: IEA Report, 2009
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Proč se zabývat udržitelností biomasy?
Přímé a nepřímé změny ve vyuţití půdy

PŘÍRODNĚ CENNÁ
ÚZEMÍ
POTRAVINY
Snižování
biodiverzity

BIOPALIVA

TÜV SÜD Czech s.r.o.

TRVALE
ZALESNĚNÉ
OBLASTI
konkurence:
voda, půda

odlesňování
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Proč se zabývat udržitelností biomasy?
Otazníky kolem biopaliv
•
•
•
•
•
•

Přispějí biopaliva skutečně ke snížení emisí GHG?
Nepřispěje výroba biopaliv k odlesňování, ztrátě
přírodně cenných ploch a snižování biodiverzity?
Nebude při pěstování biomasy na výrobu biopaliv
docházet k poškozování životního prostředí?
Nebudou plodiny pěstované na výrobu biopaliv
konkurovat potravinářským plodinám?
Nezvýší biopaliva nepřímo ceny potravin?
Nebudou biopaliva způsobovat poškozování
motoru?

Nastavení mantinelů – Kritéria udrţitelnosti biopaliv
Nástroj dodržování kritérií – CERTIFIKACE
(dobrovolná x povinná)

TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin
LEGISLATIVA
Směrnice 2009/28/EC, o podpoře vyuţívání energie
z obnovitelných zdrojů (Renewable Energy
Directive, RED)


Přijata 23. dubna 2009



Biopaliva a biokapaliny tvoří pouze část



Požadavky na udržitelnost biopaliv a biokapalin §17 - §19 přílohy 5

Zákon č. 221/2011 Sb. – novela zákona na ochranu
ovzduší





TÜV SÜD Czech s.r.o.

zavádí kritéria udrţitelnosti pro biopaliva
platnost od 01.01.2012
prováděcí předpis by měl vyjít do konce roku 2011
požadavky na biokapaliny budou řešeny opožděně (v rámci
zákona o podporovaných zdrojích energie)
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Kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin

Kritéria udrţitelnosti výroby biopaliv
dle RED
Biomasa nesmí
pocházet
z oblastí
s vysokou
biodiverzitou

Biomasa nesmí
pocházet
z oblastí
s vysokými
zásobami uhlíku

Cross
Compliance

Zahrnuty musí být Zalesněné oblasti
GHG emise
Chráněné oblasti
související
s přímými změnami Oblasti s vysokou
biodiverzitou
ve využití půdy

Rašeliniště a
mokřady
Trvale zalesněné
oblasti
Ostatní oblasti se
stromy vyššími
5 m….

Životní prostředí
Správná
zemědělská praxe
Pouze v rámci EU

Minimální úspory
emisí GHG – 35 %

TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin
ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Zdroj: www.economicnoise.com, autor: Singer

EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ V CELÉM ŢIVOTNÍM CYKLU!
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin
ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
 Úspory emisí GHG ve srovnání s fosilními palivy
min. 35 %
(v ČR od r. 2012)
min. 50 %
od r. 2017
min. 60 %
od r. 2018 (pro
nová zařízení)
 Výpočet úspor pro každý článek zpracovatelského
řetězce
 Způsob výpočtu úspor emisí GHG
Standardní hodnoty
Individuální kalkulace
Kombinace

19
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin
VÝPOČET EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ (GHG)
Změny ve
využití
půdy
Těžba a
pěstování surovin

Doprava

Zpracování

Používání
biopaliva (0)

CELKOVÉ EMISE GHG
V CELÉM ŢIVOTNÍM CYKLU
Vázání uhlíku
v půdě

Zachycení
a náhrada CO2

Zachycování a
geologické
skladování uhlíku

Přebytek elektřiny
z kogenerace

ÚSPORY EMISÍ
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin
Úspory emisí GHG pro vybraná biopaliva v rámci celého ţivotního cyklu
gCO2ekv/MJ

90
80

doprava

konverze

kultivace

70

68

70

3

5

60

Upraveno dle Směrnice 2009/28/EC

Standardní hodnota pro fosilní
paliva - 83,8 gCO2ekv/MJ

52

Při emisích 54,5 gCO2ekv/MJ je možné
dosáhnout požadavku 35 % úspor emisí
GHG

50
41

40

22

43

45

37

40

49
5

26

22

TÜV SÜD Czech s.r.o.

12

14
ethanol z cukrové třtiny

20

ethanol z kukuřice
vyrobený v EU (zem. plyn
jako palivo)

bionafta z odpadního
rostl. a ţivoč. oleje

23

ethanol z pšenice (sláma
jako procesní palivo)

13
ethanol z pšenice (lignit
jako palivo)

14
bionafta z palmového
oleje (proces nespec.)

23
14
bionafta z palmového
oleje (zachycování CH4)

bionafta ze slunečnice

18

bionafta z řepky

9

14

28

10

24
26

18

20

0

21

ethanol z cukrové řepy

30
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Kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin
OBLASTI, KDE NESMÍ BÝT UDRŢITELNÁ BIOMASA PĚSTOVÁNA
 původní lesy a ostatní plochy v přírodním stavu
 plochy se statutem ochrany dle příslušného zákona

Ke změně ve vyuţití
půdy nesmělo dojít
počínaje 1. 1. 2008.

 travní porosty, které by bez lidského zásahu
zůstaly zachovány s původními vlastnostmi, to se
nevztahuje na travní porosty, u kterých je
prokázáno, že získávání surovin je nezbytné
k uchování statusu travních porostů,
 mokřady (zejména mokřady uvedené na seznamu
mezinárodně významných mokřadů dle Ramsarské
úmluvy),
 plochy o rozloze větší než 1 hektar se stromy
vyššími než pět metrů a porostem koruny tvořícím
více než 30 %,
 rašeliniště

TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin
ZPŮSOB PĚSTOVÁNÍ BIOMASY
Biomasa vypěstovaná na území EU:
 musí
být
vypěstována
v
souladu
s poţadavky na správnou zemědělskou
praxi a v souladu se společnými pravidly pro
režimy podpor v rámci společné zemědělské
politiky EU
 Zemědělci, kteří jsou příjemci dotací
 kontrola pouze 3 % dodavatelů - zemědělců, velmi jednoduchý průběh
(ISCC EU – kontrola druhé odmocniny z celkového počtu dodavatelů)
 snížení byrokratické zátěže (využití tzv. Cross Compliance – Kontroly
podmíněnosti)

 Zemědělci, kteří nejsou příjemci dotací (především ze zemí mimo EU)
 kontrola dodržování správné zemědělské praxe – desítky kritérií (včetně
BOZP, sociálních aspektů…)
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Certifikace udržitelnosti biopaliv
PROCES PŘEVEDENÍ POŢADAVKŮ NA UDRŢITELNOST DO PRAXE

Směrnice
RED

Kritéria udržitelnosti výroby
biopaliv a biokapalin

Akreditace,
autorizace

TÜV SÜD Czech s.r.o.

národní
legislativa

Certifikační
standardy

Implementace požadavků do
národní legislativy:
 Biost-NachV
 Biokracht-NachV
 Zákon na ochranu ovzduší

 Vycházejí z požadavků RED a
národní legislativy
 Mezinárodní platnost – podléhá
schválení EK
 Národní platnost

Certifikační
orgány

certifikace
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Certifikace udržitelnosti biopaliv
Dobrovolné systémy uznané EU

RBSA
Ve druhém kole by mělo být uznáno až 25 dobrovolných schémat, která
doposud neprošla schválením (např. REDCert).
Otázka: Je tento způsob moţné povaţovat za „udrţitelný“?
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Certifikace udržitelnosti biopaliv
Dobrovolné systémy uznané EU
ISCC EU

německý vládou financovaný režim, který se vztahuje na všechny
druhy biopaliv pro dopravní účely

Bonsucro EU

iniciativa vzešlá od kulatého stolu týkající se biopaliv i cukru
z cukrové třtiny a zaměřená na Brazílii. Rozšiřuje se do Kolumbie,
Indie, Austrálie.

RTRS EU RED

iniciativa vzešlá od kulatého stolu týkající se biopaliv ze sóji,
zaměřená na Argentinu a Brazílii

RSB EU RED

švýcarská iniciativa vzešlá od kulatého stolu týkající se všech druhů
biopaliv pro dopravní účely

2BSvs

francouzský průmyslový režim týkající se všech druhů biopaliv pro
dopravní účely

RBSA

průmyslový režim pro
dodavatelského řetězce

Greenergy

průmyslový režim pro společnost Greenergy týkající se ethanolu
z cukrové třtiny pocházejícího z Brazílie

TÜV SÜD Czech s.r.o.

skupinu

Abengoa

týkající

se

jejího
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Certifikace udržitelnosti biopaliv

Carlson / Milwaukee Journal Sentinel / Universal Press Syndicate

TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Certifikace udržitelnosti biopaliv
CERTIFIKAČNÍ STANDARDY A NORMY
ISCC – International Sustainability and Carbon Certification
ISO 9001
Systém managementu kvality

ISO 14001
Systém environmentálního
managementu

Emise GHG,
biodiverzita
OHSAS 18001
Systém managementu BOZP

SA 8000
Systém managementu
společenské odpovědnosti

 Nejkomplexnější standard (zahrnuje i sociální aspekty)
 Nejrozšířenější certifikační standard pro biopaliva v rámci EU
 Zapojeno > 700 společností z 45 zemí
 Vydáno > 500 certifikátů
 České firmy tvoří 16 % z celkem certifikovaných firem
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Certifikace udržitelnosti biopaliv
Podíl certifikované produkce biopaliv v EU

Výrobní kapacita bionafty

Výrobní kapacita bioethanolu
ISCC cert.
Necertifikováno/jiné cert. standardy

23%
77%

44%
56%

Stav k 31. 1. 2011
Zdroj dat: ISCC

TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Certifikace udržitelnosti biopaliv
Zjednodušené schéma zpracovatelského řetězce biopaliv

samostatné
prohlášení

TÜV SÜD Czech s.r.o.

certifikát

dílčí
prohlášení o
shodě

certifikát

prohlášení o
shodě

poslední článek

2011-11 / slide 31

Obsah

TÜV SÜD Czech s.r.o.

1

Představení společnosti

2

Proč se zabývat udržitelností biomasy?

3

Kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin

4

Certifikace udržitelnosti biopaliv

5

Udrţitelnost výroby energie z biomasy

6

Ověřování původu biomasy

7

Závěr

2011-11 / slide 32

Udržitelnost výroby energie z biomasy
Rozšíření poţadavků na udrţitelnost na další komodity
 Současný stav:
 Kritéria udržitelnosti platí pouze pro:
 Biopaliva určená k dopravním účelům
 Biokapaliny určené k výrobě elektrické energie
 Nutnost rozšířit také na další druhy biopaliv a jiné využití biomasy
 Požadavek některých nevládních organizací, např. WWF
 Biomasa k potravinářským účelům

Report COM(2010)11 – poţadavky na udrţitelnost pevné a
plynné biomasy
 doporučení aplikovat pro pevná a plynná biopaliva kritéria uvedená
ve směrnici 2009/28/EC
 standardní hodnoty emisí skleníkových plynů pro vybrané druhy
biomasy

TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Udržitelnost výroby energie z biomasy
Změny ve vyuţití půdy

PŘÍRODNĚ CENNÁ
ÚZEMÍ
POTRAVINY
Snižování
biodiverzity

BIOPALIVA

TÜV SÜD Czech s.r.o.

TRVALE
ZALESNĚNÉ
OBLASTI
konkurence:
voda, půda

odlesňování
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Udržitelnost výroby energie z biomasy
KRITICKÁ MÍSTA V OBLASTI UDRŢITELNOSTI VYUŢITÍ BIOMASY
Kritický aspekt

Lze ošetřit
certifikací

Emise GHG, biodiverzita, sociální aspekty
Původ biomasy

Emise z technologií spalování (zvláště malé a střední zdroje)
Pěstování energetických plodin (využívání nepůvodních druhů,
monokultury, intenzivní využití chemie)
Doprava a logistika biomasy (využívání regionálních zdrojů)
Vliv okolních trhů – „odliv“ biomasy do zahraničí
Konkurence s materiálovým využitím biomasy
Využití odpadů – vyžaduje zásadní změny v odpadovém hospodářství

částečně

Protichůdné zájmy účastníků trhu
Systémová podpora pro teplo z OZE

TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Udržitelnost výroby energie z biomasy
Certifikace udrţitelnosti pevných biopaliv – současný stav
Mezinárodní normy
ISO 13065 – Sustainability criteria for bioenergy
 Připravuje se
prEN 16241-1 Sustainably produced biomass for energy applications Principles, criteria, indicators and verifiers for biofuels and bioliquids Part 1: Terminology
EN 14061 – 1 Tuhá biopaliva: Specifikace a třídy paliv – Část 1:
Všeobecně
 Definice zdrojů biomasy a požadavků na kvalitu
 Další části normy se připravují – zaměření paliva pro maloobchod
NTA 8080:2009 – holandská technická norma
 Kritéria udržitelnosti (tzv. Kramerova kritéria) pro biomasu určenou
k energetickým účelům
EN 14588 Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions

Komerční certifikáty – např. TÜV SÜD
TÜV SÜD Czech s.r.o.

2011-11 / slide 36

Obsah

TÜV SÜD Czech s.r.o.

1

Představení společnosti

2

Proč se zabývat udržitelností biomasy?

3

Kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin

4

Certifikace udržitelnosti biopaliv

5

Udržitelnost výroby energie z biomasy

6

Ověřování původu biomasy

7

Závěr

2011-11 / slide 37

Ověřování původu biomasy
LEGISLATIVA ČR
Vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů
vyuţití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny
z biomasy
 parametry biomasy, podle kterých se stanovuje odlišná podpora
 3 kategorie pro procesy termické přeměny
 původ biomasy deklaruje sám výrobce či dovozce
 potenciál pro účelové záměny kategorií! Různé výše
výkupních cen a Zelených bonusů

TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Ověřování původu biomasy
ZKUŠENOSTI TÜV SÜD PŘI CERTIFIKACI UDRŢITELNOSTI BIOMASY

Methane

Vyhláška č.
482/2005 Sb.
Kategorie
biomasy

Agroenviron
mentální due
diligence pro
BPS

Carbon
footprint,
verifikace
GHG

plynná

pevná, plynná

plynná

všechny druhy

Green

Druh biomasy

kapalná

pevná

Ověření
původu
Ochrana
biodiverzity
Emise GHG
Způsob
hospodaření
Sociální
aspekty
Logistika

Nákladovost
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Ověřování původu biomasy
Ověřování původu dřevní biomasy
FSC - Certifikace zpracovatelského řetězce dřeva
Garance původu výrobků
obhospodařovaných lesů.

na bázi dřeva

z certifikovaných šetrně

Kontrola na všech stupních zpracovatelského řetězce pro vyloučení
nelegálního dřeva a dřeva z nešetrně obhospodařovaných lesů.
Certifikace FSC CoC pro dodavatele dendromasy.
Čistá energie z FSC lesů – garance odpovědného chování k lesům při
získávání dřevní suroviny pro výrobu energie jako protiváha nešetrné
exploatace lesů.
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Závěr
Poţadavky na udrţitelnost produkce biopaliv
 Vycházejí z problematických otázek týkajících se masivního využívání biopaliv
(environmentálních, sociálních i ekonomických)

 Masivní využívání biopaliv bez ohledu na udržitelnost by mohlo vést:





K nárůstů celkových emisí GHG souvisejících se změnami ve využití půdy
Ke snižování biodiverzity, degradaci půdy, zvyšování eroze (např. kukuřice)
Ke konkurenci s potravinářskými plodinami (zvyšování cen potravin)
A k dalším aspektům environmentálním a sociálním

 Legislativní povinnost (současnost) – pouze biopaliva pro dopravní účely a
biokapaliny pro výrobu el. energie

Ověřování původu biomasy
 Součást některých certifikačních standardů udržitelnosti
 Kontrola původu biomasy (kategorizace dle vyhl. č. 482/2005 Sb.) dává prostor
k účelovým záměnám kategorií

TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Závěr
Certifikace udrţitelnosti biopaliv
 Transparentní a komplexní nástroj pro ověřování souladu s kritérii
udržitelnosti

 Může přispět k pozitivnějšímu vnímání biopaliv
 Dá se předpokládat, že se bude v budoucnu vztahovat na veškerou
biomasu
 Součástí je ověřování původu biomasy
 Prozatím malé povědomí o požadavcích na udržitelnost biopaliv mezi
českými subjekty
 Sporné oblasti:
•

Je certifikace jednoho produktu vhodný nástroj pro komplexní problémy
(ochrana biodiverzity) ?

•

Příliš mnoho certifikačních standardů, metodik pro výpočet emisí GHG

•

Administrativní náročnost některých standardů

 Environmentální a sociální udrţitelnost souvisí s ekonomickou
udrţitelností (např. otázka regionální dostupnosti surovin). Patří
k rozhodování kaţdého rozumného investora.
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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Závěr
Otázkami udrţitelnosti energetického vyuţití biomasy je
nutné zabývat se dříve neţ bude příliš pozdě.

Zdroj: The Washington Post, 2008
TÜV SÜD Czech s.r.o.
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