Spotkanie ENSMOV 16.11.2021
Propozycje omawiane podczas spotkania:
1. Podwyższenie opłaty zastępczej w systemie Białych Certyfikatów (BC)
2. Przyspieszenie proceduralne w systemie BC (zwiększenie etatów URE, możliwość włączenia
się aktorów zewnętrznych w proces weryfikacji, zastosowanie systemów informatycznych)
3. Standaryzacja procesu wydawania certyfikatów (np. weryfikacja audytów przy wykorzystaniu
norm) – przyspieszenie tłumaczenia norm np.: ISO 17741 (którą mógłby włączyć CENELEC i
następnie PKN), albo EN 17463, którą mógłby włączyć PKN, (bo już jest normą EU).
4. Opracowanie zestawu narzędzi do ocen opłacalności metodami LCC, LCA i podobnymi do
wykorzystania przez audytorów (bibliotekę dostępną np. w tworzonym centralnym rejestrze
oszczędności energii finalnej (art. 35a i b), aby zredukować barierę niepewności obliczeń)
5. Umożliwienie wymian AGD udziału w systemie BC lub zastosowanie nowego systemu
wsparcia w tym obszarze (w powiazaniu z konsumentami wrażliwymi i ubogimi
energetycznie) – barierą może być czas życia urządzeń (długi czas zwrotu)
6. Promowanie systemów zarządzania energią - np. możliwość corocznego wydawania
certyfikatów PMEF_F - Wraz kolejnymi corocznymi raportami o działaniu ISO 50001 czy
EMAS, SZE
7. Uproszczenie audytu ex ante wymaganego w ramach systemu BC
8. Powiazanie audytu obowiązkowego z audytem ex ante wymaganym w ramach systemu BC
(raportowanie wyników audytu obowiązkowego w obecnej formie nie motywuje do realizacji
przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej)
9. Wykorzystanie potencjału sektora budownictwa (zaostrzenie standardów technicznych dla
nowych i istniejących budynków)
10. Wykorzystanie czasu osiągania oszczędności do promowania działań wieloletnich (np.
poprzez zastosowania mnożnika uzyskiwanych BC dla wieloletnich projektów – powyżej 5 lat)
11. Wdrożenie mechanizmu funduszy „dźwigniowych” np. (na wzór koncepcji EBI/Litwy) w
ramach NFOŚiGW, które udzielałoby gwarancji dla przedsięwzięć z relatywnie długim czasem
zwrotu (np. powyżej 6 lat) + Połączenie powyższego wsparcia ze środkami Funduszy
Europejskich (nowa perspektywa) W/NFOŚiGW oraz Banki Komercyjne
12. Wsparcie w kształceniu audytorów i techników do wypracowania kompetencji w zakresie
analizy i wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej (z wykorzystaniem
środków UE) – wynika z obowiązku w obecnej EED (Art. 16) i proponowanych zmian z pakietu
Fit for 55 (Art. 26)
13. Ograniczenie możliwości spekulacji przy obrocie BC
14. Wszystkie wdrażane środki wparcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej wśród
odbiorców końcowych powinny spełniać założenia Aneksu V EED i być raportowana do
spełnienia celu Art. 7 jeśli pozwala na to dyrektywa EED.
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