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Proces overovania správ o emisiách skleníkových plynov a údajov o činnosti
overovacím orgánom (OO) ENVI PROTECTION, s.r.o.
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Pri procesoch overovania sa riadime predpismi platnými na Slovensku a v EÚ:
[1] Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
[2] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii
overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.
[3] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 o overovaní správ a nahlasovaní emisií skleníkových
plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.
[4] 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.
Výsledkom overovacieho procesu je správa o overení a jej výroková časť – rozhodnutie, ktorý môže
byť:
- Overené ako uspokojujúce.
- Overené s komentárom.
- Neoverené.
Súčasťou správy o overení sú zistené nepresnosti, nezhody, nesúlady (klasifikované ako závažné alebo
nezávažné) a odporúčania na zlepšenia, ktoré sú preverované pri nasledujúcom overovaní.
ODVOLANIA A SŤAŽNOSTI
Odvolania
Zákazník alebo iná zainteresovaná strana má právo odvolať sa voči rozhodnutiu. Z tohto dôvodu má
OO vypracovaný na riešenie odvolaní, sťažností a námietok (reklamácií) nasledujúci postup:
1. Príjem a zaznamenanie odvolania,
2. Preskúmanie,
3. Schválenie a informovanie odvolávajúceho sa,
4. Prijatie nápravných opatrení.
Ďalšie zásady postupu:
 zistené závady plnenia predmetu zmluvy, ktoré sú predmetom odvolania a sú zapríčinené
preukázateľne OO, odstráni OO na vlastné náklady,
 ak sa skúmaním preukáže neopodstatnenosť odvolania, potom budú náklady spojené s jeho
vybavením účtované na ťarchu sťažovateľa, pričom na túto skutočnosť je odvolávajúci sa
vopred písomne upozornený,
 všetky informácie o predmete odvolania, odvolávajúcej sa osobe a o predmete odvolania
považuje OO za dôverné.
Sťažnosti
Zákazník alebo iná zainteresovaná strana má právo vznášať námietky voči postupu OO počas
vykonávania overovania, skutočnostiam uvedených v správe a vyhlásení o overovaní.
Postup vybavovania sťažností je identický s postupom pri odvolaní.
Ak sťažovateľ nesúhlasí s výsledkom vybavenia sťažnosti, môže sa proti nemu odvolať a požiadať o
opätovné posúdenie; na túto skutočnosť je sťažovateľ upozornený v odpovedi na podanú sťažnosť.
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