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Splošno 
 
Določila, uporabljena v pogodbi ter priložena določila in 
pogoji so določila EU ETS Direktive (2003/87/EC, 13. 
oktober 2003), Izvedbene Uredbe komisije (EU) 
2018/2067, Izvedbene Uredbe komisije (EU) 2020/2084, 
standarda SIST EN ISO 14065:2013. 
 
Storitev PREVERJANJA, ki ga ponuja Bureau Veritas 
d.o.o., je proces neodvisnega preverjanja letnih poročil o 
emisijah toplogrednih plinov (LPE), letnih poročil o ravni 
dejavnosti (LPRD) ali drugih poročil upravljavca (NIMS, 
NE, TKM) na osnovi zahtev EU ETS in druge podporne 
dokumentacije, ki jo priskrbi stranka/upravljavec/operater 
zrakoplova (v nadaljevanju stranka). 
Za pridobitev mnenja o PREVERJANJU je stranka dolžna 
priskrbeti vse potrebne informacije, dovoliti Bureau Veritas 
d.o.o. brezpogojni dostop do naprav, dokumentov in 
zapisov o pregledu porabe, emisij in preračunov ter 
procesa zbiranja podatkov, ki so vključeni v poročila, po 
zahtevah, ki jih vsebujejo omenjeni predpisi. 

 
Poročilo in pisno mnenje o PREVERJANJU, ki ga izda 
Bureau Veritas d.o.o., pokriva samo naprave, ki so 
opredeljene v pogodbi. Za preverjanje naprav, ki niso 
predmet te pogodbe, je potrebna vsebinska razširitev tega 
dokumenta. Te dokumente je potrebno pripraviti ločeno za 
dogovorjene naprave. Stranka je izključno odgovorna za 
vse napake v procesu emisij in procesu zbiranja podatkov 
o emisijah ter mora braniti, zaščititi in poravnati morebitno 
škodo Bureau Veritas d.o.o. za vse napake, zahtevke ali 
odškodninske odgovornosti, ki izhajajo iz omenjenega 
procesa. 
Poročilo o PREVERJANJU stranko ne odvezuje od njenih 
zakonsko določenih obveznosti v zvezi z napravo, ki jo 
potrjuje Bureau Veritas d.o.o.. 
 
Zahteve za PREVERJANJE 
 
Stranka bo zaprošen, da izpolni Bureau Veritas-ovo Vlogo 
za PREVERJANJE poročil EU ETS, ki bo uporabljena kot 
osnova za ponudbo in kakršenkoli kasnejši dogovor. 
Bureau Veritas d.o.o. bo pripravil pogodbo, ki jo pošlje 
stranki. Če bo pogodba, pripravljena na osnovi ponudbe, 
podpisana in vrnjena Bureau Veritas d.o.o., se smatra, da 
Bureau Veritas d.o.o. lahko začne z izvajanjem storitev 
PREVERJANJA. Kot dodatek se k Pogodbi o 
PREVERJANJU prilagajo ti Splošni pogoji, ki vsebujejo 
veljavna določila in pogoje, pod katerimi se ponujajo 
storitve PREVERJANJA. Bureau Veritas d.o.o. bo storitve 
izvajal s primernim strokovnim znanjem, skrbnostjo in 
prizadevnostjo, kot se pričakuje od uglednega in 
izkušenega podjetja. 

 
Proces PREVERJANJA 
 
Podrobnosti ponujenih storitev bodo dogovorjene med 
stranko in Bureau Veritas d.o.o.. Potek procesa 
preverjanja je opisan v nadaljevanju. 

 
Strateška analiza 
 
Faza strateške analize obsega pregled in seznanitev z 
dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče oceniti 
naravo, obseg in kompleksnost PREVERJANJA za 
posamezno napravo, zlasti pa: 
1. naravo, obseg in kompleksnost opreme in procesov, ki 

prispevajo k porabi goriv in nastanku emisij, vključno z 
meritvami in evidencami o energetskih proizvodih, 
surovinah, toplotnih tokovih in zunanjih vplivih, ter njihov 
vpliv na izvajanje dejavnosti v obdobju, za katerega je 
treba pripraviti poročilo; 

2. sistem upravljanja s podatki, merjenje in dokumentiranje 
surovin in emisij, združevanje in arhiviranje podatkov o 
porabi goriv in emisijah TGP, vključno z obstojem 
notranjega sistema nadzora, ali vključenost v sistem 
okoljevarstvenega vodenja organizacij (EMAS), uporabe 
ISO 14001 ali drugega podobnega sistema upravljanja s 
podatki in njihovega dokumentiranja; 

3. shemo organiziranosti upravljavca, vključno z navedbo 
organizacijske strukture, ki se ukvarja z upravljanjem, 
vzdrževanjem in dokumentiranjem podatkov, povezanih 
z emisijami TGP; 

4. če primerno, pregled in pravilnost metodologije 
spremljanja in vseh podatkov o posameznih 
podnapravah skladno z zahtevami poročanja o ravni 
dejavnosti (poročila LPRD, NE, NIMS); 

5. če primerno, pregled in pravilnost podatkov o tonskih 
kilometrih o skladno z zahtevami poročanja operaterjev 
zrakoplova (poročilo TKM); 

 

Analiza tveganja 

 
Analiza tveganja vključuje preverjanje vseh virov emisij 
TGP iz naprave glede na zanesljivost podatkov iz 
posameznega vira in njegov prispevek k celotni emisiji 
TGP iz naprave. V primeru analiz podnaprav, analiza 
tveganja vključuje tudi podatke o podnapravah. 
Preveritelj mora na podlagi analize podatkov jasno navesti 
tiste vire, katerih podatki predstavljajo visoko tveganje za 
napako ter druge vidike izvajanja nadzora in poročila, ki 
lahko prispevajo k napakam pri določitvi celotne količine 
emisij TGP naprave ali podnaprav. 
Preveritelj mora pri preverjanju upoštevati tudi metode 
nadzorovanja tveganja, ki jih je z namenom zmanjšanja 
stopnje nezanesljivosti uporabil upravljavec naprave. 
 
Preverjanje 
 
Proces preverjanja obsega oceno podatkov, povezanih z 
aktivnostmi prepoznanih v obsegu pogodbe, za katere 
Bureau Veritas d.o.o. izvaja storitve preverjanja. To 
vključuje naslednje: 
 

 ocenitev točnosti podatkov in identificiranje bistveno 
napačnih navedb; 

 potrditev, da so podatki v skladu z minimalnimi 
zahtevami načrta spremljanja; 

 če je primerno, kvalificiranje/merjenje negotovosti, 
povezane s podatki, in 

 vzpostavitev seznama podatkov, ki potrebujejo 
naknadno preiskavo. 

 
Izdaja poročila o PREVERJANJU 
 
Na podlagi rezultatov izvedbe procesa PREVERJANJA 
Bureau Veritas d.o.o. za poročilo stranke, ki je predmet 
PREVERJANJA izda poročilo o PREVERJANJU. 
Bureau Veritas d.o.o. v okviru poročila o PREVERJANJU 
stranko obvesti o rezultatu PREVERJANJA, vključno z 
razlago o razlogih za izdajo negativnega mnenja v primeru, 
da emisije naprav (poročilo TGP), kot je razvidno iz 
dokumentacije, ne izpolnjujejo predpisanih zahtev. 
Intelektualna lastnina nazivov in interesov, ki jih ima 
Bureau Veritas d.o.o. v storitvenih in blagovnih znamkah 
ter v ostalih imenih in logotipih, ostanejo lastnina Bureau 
Veritas d.o.o. in ne morejo biti predmet prodaje. Njihova 
uporaba s strani stranke je strogo omejena. 
 
Pisno mnenje o PREVERJANJU 
 
Pisno mnenje vsebuje oceno o stopnji resničnosti, 
pravilnosti in natančnosti poročila in je lahko potrdilno ali 
odklonilno. 
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Pisno mnenje temelji na informacijah, katere so bile na 
razpolago Bureau Veritas d.o.o., zato le-ta ne more jamčiti 
za točnost ali pravilnost informacij. 
 
Dostop akreditacijskega telesa 
 
Stranka mora akreditacijskim telesom, pri katerih je 
akreditiran Bureau Veritas d.o.o. ali njihovim 
predstavnikom v zahtevanem obsegu omogočiti dostop do 
kateregakoli dela procesa PREVERJANJA z namenom, da 
se potrdi skladnost procesa PREVERJANJA s strani 
Bureau Veritas d.o.o.. Stranka se s podpisom pogodbe o 
PREVERJANJU odpoveduje pravici do zavrnitve tovrstne 
zahteve s strani akreditacijskega telesa, njegovega 
predstavnika ali Bureau Veritas d.o.o.. 
 
Pritožbe in spori 
 
Če se stranka odloči pritožiti ali spodbijati odločitve Bureau 
Veritas d.o.o., mora to storiti skladno s pritožbenim 
postopkom, kot ga uporablja Bureau Veritas d.o.o.. Izvod 
tega postopka se posreduje na zahtevo stranke. 
 
Pritožbe na prvi stopnji nikoli ne rešuje oseba, ki je bila 
vključena v aktivnosti, ki so bile predmet pritožbe ali bi 
lahko imela konflikt interesov. V kolikor je tehnični vodja ali 
njegov namestnik vključen v predhodne aktivnosti, se 
pritožba rešuje na drugi stopnji.  
 
Pritožbo na drugi stopnji obranava vodja preveritelja. V 
kolikor je vodja preveritelja ali njegov namestnik vključen v 
predhodne aktivnosti, pritožbo rešuje direktor družbe ali 
njegov namestnik.  
 
Bureau Veritas je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s 
številko akreditacije P-001 na področju preverjanja poročil 
o emisijah toplogrednih plinov. 


