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Izjava za tisk: Ali bo evropski Kodeks ravnanja za energetsko
pogodbeništvo zvišal kakovost in zaupanje naročnikov?
SEVEn (1) je na konferenci 2015 EU Sustainable Energy Week Policy (EUSEW) dne 18. junija 2015 v
Bruslju (3) kot koordinator projekta Transparense (2) predstavil načine za krepitev zaupanja v
evropske trge energetskega pogodbeništva (EPC) Sekcija je gostila govornike iz dveh evropskih
združenj dobaviteljev energetskih storitev, EFIEES in eu.ESCO, kakor tudi projektov EESI2020 in
ICP Europe, ki ju financira Evropska komisija in ki sta bila predstavljena tudi na zaključnem panelu.
EPC kot preverjen model energetskih storitev ponuja priložnost za znaten prispevek k izpolnjevanju
ambicioznih ciljev EU leta 2020 glede ogljika in energije. Kljub temu je bilo izkoriščenega zelo malo
njegovega potenciala v primerjavi z naprednimi trgi v ZDA in Kanadi. Sekcija konference
Transparense bo raziskala ovire, ki omejujejo EPC v Evropi, in določila ključne strategije za
pospeševanje njegovega upoštevanja.
Transparense bo predstavil evropski Kodeks ravnanja za EPC kot eno od vodil za premagovanje
obstoječega pomanjkanja zaupanja v EPC in bo spodbujal njegovo rabo za povečanje kakovosti EPC.
Kodeks ravnanja za EPC določa osnovne vrednosti in principe, ki so temeljni za uspešno pripravo in
izvajanje projektov EPC. Razvit je bil v okviru projekta Transparense v sodelovanju z Evropskim
združenjem podjetij za energetske storitve (eu.ESCO) (4), Evropsko federacijo inteligentnih storitev
energetske učinkovitosti (EFIEES) (5) in drugimi zainteresiranimi stranmi trga EPC.
Glavna vloga evropskega Kodeksa ravnanja za EPC je vzpostaviti zaupanje na trgu EPC v EU
upoštevaje njegovo pestrost v državah članicah. Kodeks ravnanja že ima znatno število podpisnikov
po Evropi (6) in se uvaja v prakso. Uspešno je bil uporabljen za uvajanje naročnikov v koncept EPC
in predstavlja edinstveno prodajno ponudbo. Upoštevanje Kodeksa ravnanja je prostovoljno in ni
pravno zavezujoč. Zato je pomembno za naročnike, da upoštevajo principe Kodeksa v pogodbah EPC
in razpisnih dokumentacijah.
"To je pozitiven signal za razvoj dolgoročnega poslovanja tržno naravnane in prožne ustanove," pravi
Peter Hug, glavni direktor eu.ESCO-a, ki bo postal evropski administrator Kodeksa ravnanja v
septembru 2015.
"Glavna vloga evropskega Kodeksa ravnanja za EPC je vnesti zaupanje na trg EPC v EU,
upoštevajoč njegovo pestrost v državah članicah," pravi Valérie Plainemaison, generalni sekretar
Evropske federacije inteligentnih storitev energetske učinkovitosti (EFIEES).
EU konferenca 2015 Sustainable Energy Week Policy (EUSEW) je potekala od 16. do 18. junija 2015
v Bruslju. Sestavljena je bila iz posameznih sekcij, ki so jih vodile različne zainteresirane strani v
energetiki, s temami, ki obravnavajo varno, čisto in učinkovito energijo.

Opomba za urednike:
(1) SEVEn – Center za energetsko učinkovitost, sedež je v Češki republiki. Njegovo poslanstvo je
varovanje okolja in podpora gospodarskemu razvoju z učinkovitejšo rabo energije.
(2) Cilj projekta Transparense, financiranega od EU, je povečati preglednost in zanesljivost trgov EPC
po Evropi. Spletna stran: www.transparense.eu
(3) Sekcija bo potekala v Komiteju regij Zgradba Jacques Delors, peto nadstropje. Za registracijo
morajo delegati najprej ustvariti račun konference EUSEW in potem iti na tukaj. Število sedežev je
omejeno, zato prosimo ne odlašajte z registracijo. Dnevni red sekcije lahko naložite s Transparense
website.
(4) Evropsko združenje Podjetij za energetske storitve (eu.ESCO) je ustanovilo v 2009 Evropsko
združenje za avtomatizacijo in nadzor stavb (eu.bac). Spletna stran: www.eu-esco.org
(5) EFIEES, Evropska federacija inteligentnih storitev energetske učinkovitosti, predstavlja privatna
podjetja (Podjetja za storitve energetske učinkovitosti, EESCs) in zagotavlja celokupno storitev
energetskga menedžmenta končnim uporabnikom. Spletna stran: www.efiees.eu
(6) Trenutno je v Evropi 126 podpisnikov: 93 ponudnikov EPC, 11 združenj ponudnikov EPC in 22
drugih podjetij, ki delujejo na trgu EPC.
Kontakt:
Jana Szomolányiová; jana.szomolanyiova@svn.cz; +420221592519
SEVEn – Center za energetsko učinkovitost
Americka 17, 120 00 Praga 2, Češka republika
www.svn.cz

