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Jak wspierać realizację celów?
Systemy zobowiązujące do oszczędzania energii (białe certyfikaty)
Wsparcie finansowe (dotacje i pożyczki)
Zachęty fiskalne (ulga – Węgry, podatki energetyczne – Szwecja, Estonia)
Zachęty regulacyjne (Litwa, Portugalia)
Dobrowolne zobowiązania (Finlandia, Holandia, Litwa)

Wdrażanie standardów i norm (Finlandia, Niemcy)
Szkolenia i edukacja (Portugalia, Grecja)

Etykiety/certyfikaty energetyczne
Inne…
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Przykłady z innych krajów?

Baza wiedzy i możliwość
wymiany doświadczeń
article7eed.eu
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Systemy zobowiązujące
Obowiązek oszczędności energii u odbiorcy końcowego nałożony na sprzedawców/dostawców energii

Wieloletnie doświadczenie 16 krajów UE

Cyklicznie wydawany Snapshot

Dlaczego ten system jest najbardziej efektywny
kosztowo?
✓ Bezpośredni kontakt firm energetycznych z odbiorcami
energii (łatwa identyfikacja potencjału)
✓ Niewielkie oddziaływanie na budżet Państwa
(niskie koszty administracyjne, dodatkowe przychody z VAT)
✓ Elastyczność wsparcia
(długa lista przedsięwzięć dla przedsiębiorców
>8000 przedsięwzięć w bazie URE)
✓ Podwójna motywacja:
➢ Wsparcie finansowe inwestora
➢ Wzrost kosztów energii (~0.2% - 1% w Polsce)

(Białe Certyfikaty)

Źródło: ENSMOV, Snapshot of Energy Efficiency Obligation Schemes in Europe (as of end 2019)
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Białe Certyfikaty w Polsce
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Liczba złożonych wniosków
planowane oszczędności
Nowy cel
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Propozycje zmian
1. Podniesienie wartości opłaty zastępczej
Poziom inflacji
10%
Wzrost cen energii 33-77%

dodatkowa zachęta do oszczędzania energii
Wzrost opłaty zastępczej r/r 5%

Wartość opłaty zastępczej pobudzająca rynek

Austria 6x wyższa wartość
Chorwacja 4.5x wyższa wartość

2. Możliwości rozszerzenia katalogu przedsięwzięć w programach dofinansowań (Art.15a)
Agregacja przedsięwzięć poniżej 10 toe, udział ESCO, standaryzacja i uproszczenie procedur

3. Usprawnienie procesu wydawania świadectw
Organizacja procesu dopasowana do zwiększonych potrzeb
(narzędzia IT, uproszenia aplikacji i weryfikacji)

4. Wzrost znaczenia długości uzyskiwania oszczędności środka poprawy EE
Możliwe do wykorzystania wartości
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Zalecenia komisji UE 2019/1658 z dnia 25 września 2019 r.
dotyczące transpozycji obowiązków oszczędności energii na
podstawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

Zmiany Art. 7 zaproponowane w pakiecie Fit for 55, KAPE
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Propozycje zmian
5. Zapewnienie spełnienia podstawowych zasad (dodatkowości, istotności, podwójnego
liczenia etc.)
Efektywność kosztowa wsparcia + ułatwienie raportowania do UE

6. Ułatwienie monitorowania efektów rynku (regularne raportowanie liczby złożonych
wniosków, wartości oszczędności Ek złożonych wniosków, wartości Ek z wydanych)
Lepsze monitorowanie rynku istotne przy trwałym wsparciu

7. Monitorowanie wskaźników finansowych przedsięwzięć (ułatwienie ewaluacji
efektywności kosztowej i wyznaczenia poziomu opłaty zastępczej)
8000 przedsięwzięć = ogromna baza wiedzy

8. Wskazanie w ramach certyfikatu/programu dofinansowań wpływu na poziom ubóstwa
energetycznego/powiązanie z mieszkalnictwem socjalnym.
Wsparcie walki z ubóstwem energetycznym + nowe wymogi z FF55
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Więcej informacji…

Kontakty:

wstanczyk@kape.gov.pl
aweglarz@kape.gov.pl

www.kape.gov.pl/ensmov
www.ensmov.eu
www.linkedin.com/groups/8835365/
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