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ÚČEL:  

Tento dokument určuje politiku SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových 

plynov. 

 

 

Spracoval: Ing. Renáta Kuťková 

Dátum spracovania: 05.09.2022 

  

Preskúmal: Ing. Gizela Pelechová 

  

  

Nadobudnutím účinnosti tejto PL končí účinnosť PL-28 zo dňa 30.07.2021. 
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1 POLITIKA SNAS NA AKREDITÁCIU OVEROVATEĽOV EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH 

PLYNOV 

1.1  SNAS pri akreditácii overovateľov emisií skleníkových plynov posudzuje a potvrdzuje 

spôsobilosť overovateľa vykonávať overovanie emisií skleníkových plynov podľa príslušných 

noriem, nariadení a normatívnych predpisov. 

 

1.2 SNAS pri akreditácii overovateľov emisií skleníkových plynov posudzuje plnenie 

požiadaviek normy EN ISO/IEC 17029: 2019, EN ISO 14065: 2021, a vykonávacieho 

nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 

2020/2084 (ďalej len „nariadenie“). Požiadavky normy EN ISO/IEC 17029: 2019, EN ISO 

14065: 2021 a nariadenia musia overovatelia usilujúci o potvrdenie spôsobilosti vykonávať 

overovanie emisií skleníkových plynov plniť tak, ako je to špecifikované v ďalších príslušných 

normách, nariadeniach, normatívnych predpisoch, povinných aplikačných dokumentoch 

medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány a metodických smerniciach na 

akreditáciu vydaných SNAS. 

 

1.3 Súčasťou posudzovania žiadateľa o akreditáciu v tejto oblasti sú aj svedecké 

posudzovania, ktoré sa uskutočňujú formou pozorovania overovateľa emisií skleníkových 

plynov pri výkone overovania u klienta. Podmienkou na udelenie akreditácie je uskutočnenie 

minimálne jedného svedeckého posúdenia. Počet ďalších svedeckých posúdení, ktoré je 

potrebné uskutočniť, závisí od rozsahu požadovanej akreditácie. 

 

1.4 Po udelení akreditácie SNAS vykonáva každoročne plánovaný dohľad nad 

akreditovanými overovateľmi emisií skleníkových plynov, pričom počas platnosti osvedčenia 

o akreditácii preverí, či overovateľ neustále plní akreditačné požiadavky, ktoré sa týkajú jeho 

akreditovaných činností. 

 

1.5 Pre reakreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov platia všetky princípy, 

týkajúce sa akreditácie, uvedené vyššie, avšak pri reakreditácii sa zohľadňujú informácie 

týkajúce sa akreditovaného overovateľa z predchádzajúcich posudzovaní. 

 

1.6 Rozšírenie akreditácie overovateľa emisií skleníkových plynov SNAS vykonáva 

analogicky princípom, ktoré sú uvedené pre akreditáciu.  

 

1.7 SNAS môže vykonať nad akreditovaným overovateľom emisií skleníkových plynov aj 

mimoriadny dohľad, ktorý sa vykonáva na základe podnetu SNAS alebo tretej strany, prípadne 

overovateľa. 
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2 SÚVISIACE PREDPISY 

ISO/IEC 17011: 2017 Posudzovanie zhody. Požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce 

orgány posudzovania zhody 

EN ISO/IEC 17029: 2019 Posudzovanie zhody. Všeobecné princípy a požiadavky na orgány 

validácie a verifikácie  

EN ISO 14065: 2021 Všeobecné princípy a požiadavky na orgány, ktoré overujú a validujú 

environmentálne informácie  

EN ISO 14064-3: 2019 Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na validáciu a overovanie výrokov 

o skleníkových plynoch 

ISO 14066 Skleníkové plyny. Požiadavky na spôsobilosť tímov pre validáciu a overovanie 

skleníkových plynov 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii 

overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2084, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie 

nariadenie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice 

Európskeho parlamentu a  Rady 2003/87/ES 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií 

skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorým sa 

mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2085, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie 

nariadenie (EÚ) 2018/2066 o  monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES 

Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení systému obchodovania s 

emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 

96/61/ES 

Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

MSA-04 Postup pri akreditácii 

MSA-V/01 Oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov 

MSA-V/02 Záväzný dokument IAF na aplikáciu ISO 14065: 2013 (IAF MD 6: 2014) 

MSA-V/03 Svedecké posudzovanie overovateľov emisií skleníkových plynov 

MSA-V/04 Dokument EA pre akreditáciu overovacích orgánov na účely smernice EÚ ETS 

(EA-6/03 M: 2022) 
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