
Systém SURE Vám zajistí soulad 
s požadavky na udržitelnost 
výroby elektřiny, tepla a chlazení 

z biomasy podle RED II
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O SYSTÉMU

SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme 
(SURE) žije a dýchá udržitelností.

Naším posláním je zajistit udržitelné a odpovědné 
využívání biomasy v energetice a konkrétně přispět 
ke snížení emisí skleníkových plynů.

Jako dobrovolný certifikační systém máme 
definovaná ověřitelná kritéria pro výrobu elektřiny 
a tepla z pevné biomasy a bioplynu. Tato kritéria 
jsou v souladu se zásadami evropské směrnice 
o podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů (RED II). Stanovené ukazatele jsou 
pravidelně monitorovány nezávislými auditory.

Cílem SURE je zdůraznit klíčovou roli, kterou 
bioenergetika bude hrát při formování klimaticky 
neutrální Evropy. Certifikát udržitelnosti umožňuje 
společnostem doložit svoji odpovědnost v úsilí 
o dosažení tohoto cíle.
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E SURE propojuje dva silné lídry na trhu, kteří chtějí 

vytvořit nezávislý a důvěryhodný ověřovací systém 
pro udržitelnou výrobu a využívání pevné biomasy 
a bioplynu; oba přispívají svými jedinečnými 
přednostmi a odborností.

Bioenergy Europe je hlasem evropské 
bioenergetiky. S členskou základnou ve více než 
40 zemích je již třicet let stabilním zastáncem 
zájmů aktérů působících v oblasti bioenergetiky. 
Asociace Bioenergy Europe chápe udržitelnost 
trhu s biomasou díky znalostem o požadavcích 
a vývoji odvětví jako svůj závazek. Organizace 
prostřednictvím svých výborů vyvíjí návrhy na 
transparentní prokazování udržitelnosti, hodnotí 
metodiky systému SURE a vydává doporučení pro 
praktickou implementaci systému.

REDcert byl založen v roce 2010, aby 
demonstroval udržitelnost biopaliv a biokapalin 
v rámci první směrnice o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/
EU). S více než 1 300 účastníky systému v 25 
zemích je REDcert jedním z předních globálních 
certifikačních systémů. Jako certifikační systém 
uznávaný EU REDcert přispívá svými mnohaletými 
zkušenostmi a odborností.



KDO SE MŮŽE

Zemědělské suroviny

Lesní biomasu

Odpady a zbytky

SURE je certifikační systém pro:

Teplárnách a elektrárnách 
na biomasu

Bioplynových stanicích

SURE je certifikační systém pro výrobu 
elektřiny a tepla v:

Systém SURE byl založen, aby hospodářským 
subjektům poskytnul praktické, nezávislé 
a spolehlivé řešení pro ověření udržitelnosti 
bioenergie v souladu s požadavky RED II.

SURE poskytuje certifikaci pro celý dodavatelský 
řetězec v plném rozsahu a poskytuje 
společnostem největší flexibilitu při konfiguraci 
jejich dodavatelského řetězce. Certifikace 
prostřednictvím SURE nabízí certifikační řešení od 
jednoho zdroje.

PŘIPOJIT



1. REGISTRACE

3. AUDIT

Registrujte se na www.sure-system.org 

Ověření zadaných údajů

Úvodní audit

Příprava auditní zprávy

2. SMLOUVA

Podpis rámcové dohody

Potvrzení přihlášky ze strany SURE

Vydání certifikátu

4. CERTIFIKACE

VÍTEJTE V SURE
www.sure-system.org
www.sure-system.cz 

Zveřejnění certifikátu na 
webových stránkách SURE

CHCI
CERTIFIKACI
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SUSTAINABLE RESOURCES 
Verification Scheme GmbH

www.sure-system.org 
info@sure-system.org

Schwertberger Straße 16 
D-53177 Bonn
+49 (0) 228 3506 119

Národní partner SURE v Česku
CZ Biom – České sdružení pro 
biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

www.sure-system.cz 
sekretariat@biom.cz 
+420 241 730 326

KONTAKT

Podíl bioenergie na pokrytí našich energetických 
potřeb v budoucnu významně vzroste v souladu 
s revidovanou směrnicí o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů (2018/2001/EU – 
RED II).

S cílem zajistit produkci biomasy udržitelně si 
členské státy EU dohodly kritéria, která musí 
provozovatelé zdrojů, které vyrábí elektřinu 
a teplo z biomasy nebo bioplynu, dodržovat 
a dokumentovat.

Dobrovolné certifikační systémy jako je SURE 
představují způsob jak právně doložit soulad 
s kritérii RED II. Certifikace udržitelnosti biomasy 
zaručuje vysokou kvalitu a transparentnost. 
Schémata, která potvrzují udržitelnost výrobků, 
musí být auditována a schválena Evropskou 
komisí, tak, aby byl zaručen úplný soulad 
s požadavky RED II.

SURE byl založen s cílem získat toto uznání. Systém 
nabízí proveditelný  způsob prokázání souladu 
s požadavky RED II, a to transparentně, spolehlivě 
a bezpečně z hlediska zákonných požadavků.


