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Praha, dne 20.9.2019 

Č.j.: 005871/19/ČIA/DS 

 

Vážená paní/Vážený pane, 

 

dovolte mi, abych Vás informoval o aktuálních změnách a novinkách v oblasti ověřovacích a validačních orgánů.  

V prosinci roku 2018 byla publikována aktualizovaná legislativa vztahující se k ověřování emisí skleníkových 

plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (EU ETS): 

 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2066 ze dne 19. prosince 2018 o monitorování a vykazování 

emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a o změně 

nařízení Komise (EU) č. 601/2012 (účinné od 1. ledna 2021); 

 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2067 ze dne 19. prosince 2018 o ověřování údajů a akreditaci 

ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (účinné od 1. ledna 2019 

s výjimkou ověřování emisí za rok 2018); 

 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, kterým se 

stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v 

celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (účinné od 1. ledna 

2021). 

Ověřovací orgány musí v rámci ověřování emisí za rok 2019 postupovat dle nové legislativy, která musí být 

uvedena v aktuálně platné verzi přílohy osvědčení o akreditaci. Změny v prováděcím nařízení Komise (EU) 

2018/2067 v porovnání s nařízením Komise (EU) 600/2012 jsou následující: 

 ověřování obecně rozšířeno z výkazů emisí i na výkaz základních údajů a výkaz údajů nového účastníka 

trhu – údajů relevantních pro přidělování bezplatných povolenek; 

 nový článek 32 – Podmínky pro neprovedení prohlídek na místě; 

 pokud ověřovatel provádí ověřování výkazů základních údajů a výkazů údajů nových účastníků na trhu, 

měla by být v ověřovacím týmu alespoň jedna osoba s technickou způsobilostí a znalostmi nezbytnými 

k posouzení specifických technických aspektů sběru, monitorování a vykazování údajů relevantních 

pro přidělování bezplatných povolenek a tuto činnost musí mít v rozsahu akreditace (článek 37, 

odstavec 5 a článek 44); 

 omezení počtu ověřování v rámci skupiny činností 12 ( článek 43, odstavec 7); 

 rozšíření důvodů pro zrušení akreditace i na případ, kdy zaměstnanec ověřovatele je uznán vinným 

podvodu (článek 54 odstavec 3, písmeno b); 

 rozšíření informací předávaných v rámci oznámení učiněných ověřovatelem (článek 77, odstavec 1, 

písmeno c). 

 

Ministerstvo dopravy ČR, prostřednictvím Úřadu pro civilní letectví publikovalo v Leteckých předpisech, 

implementaci systému ICAO CORSIA. Dokument s titulem Ochrana životního prostředí, svazek IV – Program 
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kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA1), L 16/IV, je dostupný 

na https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm. 

 

ČIA začne přijímat žádosti o posouzení zavedení výše uvedené legislativy pro EU ETS, systému CORSIA a vydání 

nového osvědčení o akreditaci včetně aktualizované přílohy od 20.9.2019. Formulář přílohy 3 žádosti (návrh 

přílohy OA) pro rozsah v rámci EU ETS je publikován na webu ČIA2. Doporučujeme, aby přeposouzení proběhlo 

v rámci pravidelné dozorové návštěvy. Součástí posouzení nebude vyžadováno svědecké posouzení. Svědecká 

posouzení budou realizována standardně během 1Q 2020. Časová alokace na posouzení požadavků 

PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2067 bude cca 2 hod. WA pro oba programy / systémy budou 

realizovány ve standartních časech ověřování, tj. v 1Q2020. 

 

Příprava normy ISO 17029, v pracovním překladu Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační 

a ověřovací orgány je ve fázi hlasování o návrhu FDIS. Předpokládá se vydání v 4. čtvrtletí tohoto roku. O procesu 

implementace Vás budeme v předstihu informovat. Termín Ověřovatel výkazů emisí skleníkových plynů 

vycházel z terminologie EU ETS a Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 163/2012 k pověření ČIA k 

akreditaci v oblasti GHG. V rámci přípravy na implementaci nové verze normy ISO 17029 a rozšiřování služeb 

v oblasti ověřování / validace např. o systém CORSIA bylo přistoupeno ke změně terminologie z „Ověřovatel 

výkazů emisí skleníkových plynů“ na „validační / ověřovací orgán . Tato změna je podpořena i Rozhodnutím 

ministra průmyslu a obchodu č. 68/2019 ze dne 28.8.2019. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Dušan Vácha 

ředitel odboru certifikačních a inspekčních orgán 

(podepsáno elektronicky) 

                                                             
1 Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation 
2 https://www.cai.cz/?page_id=2985 
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