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Uvedenie európskeho Etického kódexu
pre Energy Performance Contracting do praxe
Etický kódex je súbor hodnôt a princípov, ktoré sú považované za dôležité pre úspešnú implementáciu projektov EPC v Európe.
Chceli by sme predstaviť, akým spôsobom môže byť európsky Etický kódex pre Energy Performance Contracting uvedený do
praxe a jeho signatárov z celej Európy. Okrem toho, združenia ESCO spoločností pôsobiacich v Európe ‐ Európska federácia
inteligentných služieb na zvýšenie energetickej efektívnosti (EFIEES) a Európska asociácia spoločností poskytujúcich energetické
služby (eu.Esco) ‐ prezentujú svoje názory na aktuálne a budúce trhy EPC a na výhody vyplývajúce z štatútu signatára Kódexu.
Európsky Etický kódex pre EPC (ďalej len "Kódex") je súbor
hodnôt a princípov, ktoré sú považované za základ pre
úspešnú, profesionálnu a transparentnú implementáciu
projektov EPC v európskych krajinách. Kódex, vydaný na
jeseň 2014, predstavuje dobrovoľný záväzok a nie je právne
záväzný.

Ako používať etický Kódex
•

Princípy
Etický kódex obsahuje osem hlavných zásad pre
implementáciu EPC projektov na podporu vysokej kvality a
transparentnosti európskych EPC trhov. Stručne možno
princípy zhrnúť nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poskytovateľ EPC prináša ekonomicky výhodné úspory
Poskytovateľ EPC preberá prevádzkové riziká
Úspory sú zaručené poskytovateľom EPC a určené M&V
Poskytovateľ EPC podporuje dlhodobé využívanie
energetického manažmentu
Vzťah medzi poskytovateľom EPC a klientom je dlhodobý,
spravodlivý a transparentný
Všetky časti EPC projektu sú vykonávané v súlade so
zákonom a čestne
Poskytovateľ EPC zabezpečuje na realizáciu EPC projektov
kvalifikovaných pracovníkov
Poskytovateľ EPC sa sústredí na vysoko kvalitné
a starostlivé prevedenie všetkých fáz realizácie projektu

Plné znenie princípov európskeho Kódexu pre EPC je
k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach projektu
Transparense.

•

•

Kódex môže slúžiť ako indikátor kvality EPC a
kontrolný zoznam pre klientov o tom, čo by mali
očakávať a vyžadovať od poskytovateľov EPC a aké
zásady by oni sami mali dodržiavať, aby boli
dosiahnuté očakávané úspory energie a súvisiace
výhody.
Kódex je možné použiť ako marketingový nástroj,
ktorý jasne hovorí, že EPC predstavuje férový
obchodný model pre energetické služby.
Kódex môže poskytnúť inšpiráciu pre smernice a
vzorové zmluvy EPC.

Kódex podporuje Európska
Komisia
"Európsky kódex správania pre Energy Performance
Contracting definuje spoločné hodnoty a prístupy
medzi poskytovateľmi EPC a klientmi na základe
dobrovoľnosti. Bol navrhnutý v spolupráci s príslušnými
zainteresovanými stranami a podporený Európskou
asociáciou spoločností poskytujúcich energetické služby
(eu.Esco) a Európskou federáciou inteligentných služieb
na zvýšenie energetickej efektívnosti (EFIEES). V tejto
súvislosti má potenciál na ďalšie posilnenie dôvery a
transparentnosti trhu EPC."
Björn Zapfel, EC, EASME
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Signatári v celej Európe
Novo uvedený európsky Kódex pre Energy Performance Contracting už má signatárov v rámci celej Európy a je zavádzaný do
praxe.
Táto situácia podčiarkuje rastúci význam modelov
Taliansko
energetických služieb a ďalší rozvoj trhu pre Energy
Performance Contracting.
ESCO Primiero, dodávateľ EPC služieb v Taliansku, integroval
VfW e.V.
Kódex už v štádiu návrhu zmluvy o EPC a aktívne zapája aj
koncových užívateľov. Prezident ESCO Primiero, Luigi Boso sa
domnieva, že „to je základným aspektom úspechu a má
Portugalsko
význam pre zákazníka, ktorý sa podieľa na zodpovednosti. Je
to tiež dôležité pre kvalitu a spoľahlivosť, poskytuje záruku
Luís Hagatong zo spoločnosti Schneider Electric Portugal
transparentnosti a zrozumiteľnosti v rôznych aspektoch. ”
hovorí, že „Európsky etický Kódex pre Energy Performance
Luigi Boso, prezident spoločnosti ESCo Primiero
Contracting odráža záväzok signatárov odviesť profesionálnu a
dôveryhodnú prácu a na základe spolupráce, transparentnosti
a jasnej perspektívy vytvoriť udržateľný energetický trh
Rakúsko
a ponúkať služby s vysokými štandardmi kvality.“
Luís Hagatong, manažér pre energetickú efektívnosť v
DECA ‐ asociácia poskytovateľov zmluvných služieb
Schneider Electric Portugal
energetickej efektívnosti v Rakúsku ‐ podpísala Kódex v
septembri 2014. Podľa predsedu Heinza Mihatscha je
propagácia Kódexu pre rakúske združenia v oblasti
Švédsko
energetickej účinnosti, ich členov a trh vysoko zaujímavá,
pretože „predstavuje veľký záväzok k základným hodnotám
Vo Švédsku sa pár významných poskytovateľov energetických
EPC.“ Úspešné zavedenie Kódexu je tiež v súlade s Analýzou
služieb stalo signatármi kódu a asociácia ESCO spoločností EEF
akceptovala pozíciu národného správcu kódu. Lotta Bångens
energetického trhu, ktorú vypracovala DECA a E7
z EEF hovorí, že „Kódex je dobrá iniciatíva a predstavuje prvý
a predstavuje strategický dokument o sledovateľných a
transparentných kritériách kvality.
krok smerom k väčšej transparentnosti, ktorý klienti vítajú. Je
Heinz Mihatsch, predseda spoločnosti DECA
v súlade s inými projektami EEF. Požiadavky, ktorým každý
rozumie a transparentnosť sú dobré pre trh so službami na
zvýšenie energetickej efektívnosti.“
Nemecko
Lotta Bångens, EEF
Pracovná skupina pre EPC v asociácii nemeckých ESCO
spoločností VfW e.V. sa stala signatárom Kódexu 26.novembra
Ako sa stať signatárom?
2014. Vfw sa podieľa na uzatváraní zmlúv o energetických
službách a aktívne podporuje ciele nového nemeckého
Ak máte záujem stať sa signatárom európskeho etického
národného akčného plánu pre energetickú efektívnosť
Kódexu pre EPC, prečítajte si prosím postup na webových
(NAPE).
stránkach projektu Transparense:
http://www.transparense.eu/eu/epc‐code‐of‐
conduct/application

Výhradnú zodpovednosť za obsah tejto publikácie nesú autori. Obsah nemusí
nutne vyjadrovať názor Európskej únie. Ani EACI ani Európska komisia
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“Pozitívny signál smerom k trhu a flexibilný
základ pre dlhodobý rozvoj podnikateľského
prostredia”
Peter Hug, generálny riaditeľ Európskej asociácie spoločností poskytujúcich energetické
služby (eu.esco) prezentuje svoje názory na EPC trh a na európsky etický Kódex pre
Energy Performance Contracting.
Aké sú hlavné prekážky / výzvy na súčasnom trhu s EPC v
Európe?
– Performance Contracting sa vyskytoval v Európe od
začiatku osemdesiatych rokov. Avšak, trh je naďalej
nedostatočne rozvinutý, aj napriek rastúcim a nestabilným
cenám energií, šetreniu s energiou na štátnej úrovni,
pretrvávajúcemu nedostatku kapitálu, nízkemu rozpočtu na
údržby a rastúcemu povedomiu o rozsiahlej potrebe
obmedzenia emisií skleníkových plynov. Niekoľko faktorov /
kľúčových prekážok, brzdí rast trhu EPC. Na podporu trhu EPC
v Európe musia byť riešené a následne odstránené:
• Aj keď iniciatívy financované z EÚ sú v tomto smere aktívne,
vo väčšine európskych členských štátov stále existuje
nedostatok povedomia, informácií a dôvery v súkromnom i
verejnom sektore.
• Slabý vývoj trhu vzniká na základe nedostatku konkrétnych
politík a vládou podporovaných mechanizmov, navrhnutých
na rozvoj EPC, respektíve na základe absencie zámeru na
odstránenie prekážok, ktoré bránia efektívnej realizácii tohto
obchodného modelu.
• Nedostatok jednotného popisu služieb a neexistujúca
definícia obsahu zmlúv o EPC spôsobili neistotu a zmätok, ako
aj líšiace sa postupy pri implementácii v členských štátoch
EÚ. To vytvára zmätok a bráni rozvoju dobrých praktických
skúseností, štandardných postupov a úspor.
• Jednou z najväčších nevýhod je obmedzenie spoločností z
verejného sektora, ktoré v niektorých členských štátoch
Európskej únie existuje, využívať financovanie založené na
budúcich úsporách energie.
Ako môže Európsky kódex správania pre EPC podporiť EPC
trh?
– Podporuje pozíciu všetkých spoločností, ktoré pristúpili k
etickému Kódexu, ako obozretných a spoľahlivých partnerov
a túto skutočnosť komunikuje smerom k potenciálnym
zákazníkom. Toto je pozitívnym signálom pre trh a dobrým
základom pre dlhodobý rozvoj podnikania, čo je veľmi
dôležité v čase hospodárskej a finančnej neistoty. Etický

Kódex pomáha prekonať väčšinu z uvedených prekážok, viac
pozornosti by sa však malo venovať na zmiernenie
nedostatku povedomia, informácií a dôvery. V prípade
odstránenia týchto prekážok a pokiaľ poskytovatelia EPC
budú schopní pomôcť tvorcom politík a súkromnému sektoru
s hlbším pochopením energetickej efektívnosti v budovách, by
mohol nastať vyšší trhový dopyt.
Pozitívny efekt je, že poskytovatelia EPC, ktorí sa stanú
signatármi Kódexu, spôsobia výrazný rozmach v aktivitách v
oblasti energetickej efektívnosti, ku ktorému dôjde na
lokálnej, regionálnej a štátnej úrovni, a ktorý sa ‐ dúfajme ‐
bude premietať aj do súkromného sektora. To bude
generovať zákazky pre účastníkov trhu, nezávisle na ich
veľkosti.
Keď sa organizácia stane signatárom etického Kódexu pre
EPC, aká z toho podľa vás vyplýva pridaná hodnota?
– Využívanie doteraz získaných skúseností na budovanie
úspešnej, profesionálnej a transparentnej implementácie EPC
projektov na základe spoločných hodnôt a zásad pre EPC,
umožní poskytovateľom EPC jednotnú komunikáciu. Služby
poskytovateľov EPC zahŕňajú celý rad aktivít, ako sú napr.
energetické analýzy a audity, energetický manažment,
projektovanie a realizácia, údržba a prevádzka, sledovanie a
vyhodnocovanie úspor, správa majetku, dodávky energie a
modely financovania.
Čo myslíte, ako bude európsky trh s EPC vyzerať za päť
rokov?
– Etický Kódex je dôležitý, aby nám poskytol spoločný návod
na skvalitnenie obchodných postupov. Mal by podporiť
verejných činiteľov a zákazníkov, aby sa pri rozhodovaní
v rámci energetických politík alebo o nákupe energetických
zdrojov najprv zamýšľali nad výhodami energetickej
efektívnosti. Úspech bude, ak sa nám podarí dosiahnuť
posilnenie vládou podporovaných pomocných mechanizmov.
Je nevyhnutné mať jasné stanovené hodnoty a výhody
vyplývajúce pre účastníkov trhu (verejných i súkromných),
inak celý EPC obchodný model nedosiahne vyššiu úroveň a
zostane na súčasnej úrovni.
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“Hlavnou úlohou európskeho etického Kódexu
pre EPC je vniesť dôveru do trhu s EPC”
Valérie Plainemaisonová, generálna tajomníčka Európskej federácie inteligentných služieb
na zvýšenie energetickej efektívnosti (EFIEES), prezentuje svoje názory na trh EPC a na
európsky etický Kódex pre Energy Performance Contracting.
Aké sú hlavné prekážky / výzvy na súčasnom trhu s EPC v
Európe?
– Trh EPC v Európe, ako aj trh so službami na zvýšenie
energetickej efektívnosti, všeobecne čelia niekoľkým
regulačným aj neregulačným prekážkam, v závislosti na
členských štátoch.
Zoznam hlavných neregulačných prekážok zahŕňa
nedostatok povedomia a informácií, neznalosť zadávateľov
zložitých verejných zákaziek v oblasti zvyšovania
energetickej efektívnosti a nedostatok finančných nástrojov,
ako sú ručenie a pôžičky s dlhodobo nízkym úrokom, ktoré
umožňujú cenovo dostupné financovanie. Medzi regulačné
prekážky patria: pravidlá pre verejné obstarávanie
(čiastkové ponuky, ktoré znevýhodňujú celkové ponuky),
regulované ceny energií v niektorých členských štátoch a
pravidlá pre DPH diskriminujúce služby v oblasti energetickej
efektívnosti (zvýhodňujúce v niektorých členských štátoch
len nákup technologických zariadení ). Delenie stimulov
medzi vlastníkmi a nájomníkmi alebo medzi vlastníkmi je
ďalšou podstatnou prekážkou, ktorá je prepojená na
regulačné, aj neregulačné aspekty.
Európska komisia je oprávnená podľa Smernice o
energetickej efektívnosti (2012/27 / EÚ) požadovať, aby
členské štáty prijali primerané opatrenia na odstránenie
regulačných a iných prekážok obmedzujúcich služby v oblasti
zvyšovania energetickej efektívnosti.
Je dôležité, aby členské štáty identifikovali existujúce
prekážky a navrhli opatrenia na ich riešenie a aby Európska
komisia prijala opatrenia na posúdenie tohto procesu,
napríklad vytvorením "Barometra na monitorovanie
a riešenie bariér v oblasti energetickej efektívnosti“
a prezentovala tieto problémy a opatrenia na ich riešenie v
jednotlivých členských štátoch.

Ako môže Európsky kódex správania pre EPC podporiť EPC
trh?
– Hlavnou úlohou európskeho etického Kódexu pre EPC je
priniesť dôveru do trhu EPC, čo je nesmierne dôležité pre
ďalší vývoj trhu v Európe.
Keď sa organizácia stane signatárom etického Kódexu pre
EPC, aká z toho podľa vás vyplýva pridaná hodnota?
– Európsky etický kódex odráža hodnoty a zásady, ktoré naši
členovia považujú za zásadné pre rozvoj vysoko kvalitných
trhov so službami v oblasti zvyšovania energetickej
efektívnosti v Európe. Nadobudnutie štatútu signatára
európskeho etického Kódexu je potvrdením nášho záväzku
ďalej podporovať rast trhu v oblasti energetickej efektívnosti
v Európe.
Čo myslíte, ako bude európsky trh s EPC vyzerať za päť
rokov?
– Je ťažké predvídať budúcnosť, ale politika v oblasti
energetickej efektívnosti v rámci EÚ má potenciál
pretransformovať energetický trh na taký, ktorý sa
zameriava na poskytovanie energetických služieb ‐ teda na
výsledok spotrebovávania energie ‐ a nie iba na dodávku
energie, ako takej. Firmy a obchodné modely, ktoré fungujú
týmto spôsobom už existujú, ale trhové podmienky a
legislatívny rámec zatiaľ nie sú tak efektívne, ani
neposkytujú takú podporu, ako by mohli. Európsky etický
Kódex pre EPC môže byť skvelým nástrojom na zvýšenie
povedomia o službách v oblasti zvyšovania energetickej
efektívnosti a aj úspešným obchodným modelom pre
účastníkov trhu a tvorcov politík.
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Otázky a odpovede o etickom Kódexe
Aké výhody plynú pre klientov z používania etického Kódexu
pre EPC?
Výhody použitia etického Kódexu pre EPC zahŕňajú
poskytovanie garantovaných úspor energie, presunuté riziko z
projektov, energetický manažment a využívanie expertných
zručností a znalostí, ktoré sú potrebné pre finančne
životaschopné projekty na zvýšenie energetickej efektívnosti.
Prečo je Kódex správania relevantný pre Energy Performance
Contracting?
Metóda EPC má v rôznych krajinách rôzne formy a v EPC
projektoch je občas kladený menší dôraz na hlavné funkcie EPC,
ako sú zmluvné záruky úspor energie. Etický Kódex pre EPC
preto predstavuje všeobecné pravidlá a pokyny pre účastníkov
EPC trhu, a to najmä pre poskytovateľov EPC tak, že nastavuje
úrovne kvality EPC projektov.
Čo znamená etický Kódex pre poskytovateľa EPC?
Svojimi aktivitami, poskytovatelia EPC sledujú dva hlavné ciele:
poskytovať energetické služby (EPC) a popri tom generovať zisk.
Etický Kódex pre EPC definuje základné princípy správania a
konania, ktoré zabezpečia to, aby cieľ dosiahnutia zisku
neprevážil cieľ poskytovať vysoko kvalitné služby. Avšak, Kódex
nie je zákon a preto je predovšetkým účastníkoch EPC trhu, aby
používali Kódex vo svoj prospech správne.

Predstavuje etický Kódex pre poskytovateľa EPC len ďalšie
povinnosti?
Na prvý pohľad sa môže zdať, že etický Kódex definuje len
ďalší súbor povinností a požiadaviek. Takto by ale nemal byť
vnímaný.
Naopak, možno ho veľmi dobre využiť pri marketingových
aktivitách. Podpísaním a hlavne dodržiavaním pravidiel a
zásad Kódexu môžu poskytovatelia EPC svojim klientom
dokázať, že ponúkajú kvalitné služby.
Je etický Kódex relevantný pre zákazníkov a facilitátorov
EPC, ktorí zákazníkov zastupujú?
Na jednej strane, zákazníci a facilitátori môžu používať etický
Kódex ako referenčný bod toho, čo očakávať a požadovať od
poskytovateľov EPC v priebehu obstarávania EPC, pri inštalácii
opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti a hlavne počas
monitorovania a verifikácie úspor energie. Na druhú stranu,
etický Kódex predstavuje výzvu pre klientov a facilitátorov,
aby boli pre poskytovateľov EPC dobrými a spoľahlivými
partnermi.

Podujatia

Koordinátor projektu

Projekt Transparense začal v apríli 2013 a skončí v septembri
2015. Teraz plánujeme záverečnú konferenciu, ktorá sa bude
konať počas Európskeho týždňa udržateľnej energie v dňoch
15.‐19. júna v Bruseli.

SEVEn, The Energy Efficiency Center
Americká 17
120 00 Praha, Česká republika

Novinky
Konferencia ESCO Europe 2015
20. januára v Miláne koordinátorka projektu Jána
Szomolanyiová a Vladimír Sochor (SEVEn) odprezentovali prvé
výsledky z implementácie EPC s využitím etického Kódexu.
Prezentácia prebehla na konferencii ESCO Europe 2015 a dá
sa stiahnuť na webových stránkach projektu.
Európsky projekt CombinES
Boli zverejnené finálne výsledky európskeho projektu
CombinES, ktorý bol zameraný na kombinovanie EPC
s dotáciami. Môžete si stiahnuť brožúru, ktorá popisuje tzv.
"komplexnú rekonštrukciu CombinES," kde je časť renovácie
obvodového plášťa budovy dotovaná a na renováciu
technologickej časti je použitý koncept EPC, do ktorého je
zapojená spoločnosť poskytujúca energetické služby (ESCO).
Súčasťou brožúry sú aj príklady z praxe.
Viac informácií možno nájsť na webových stránkach projektu:
www.combines‐ce.eu.
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