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Saistību atruna
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Kā arī EACI un Eiropas Komisija nav atbildīgi par jebkāda veida informācijas izmantošanu,
ko satur šī atskaite.
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Tirgus plāns – FAQ

FAQ: Kā pielietot Rīcības kodeksu, lai veicinātu EPC
pieprasījumu?
Šis dokuments apkopo biežāk uzdotos jautājumus (FAQ – frequently asked questions) par to
kā izmantot Rīcības kodeksu, lai sekmētu EPC projektu sagatavošanu un ieviešanu. Biežāk
uzdotie jautājumi ir saistīti ar tirgus plānu D-6.4 un tiks publicēti Transperense projekta
mājaslapā. Lai izprastu EPC un enerģijas servisu definīcijas un ar tām saistītos terminus,
dokumenta autori atsaucas uz Transperense projekta mājaslapu, www.transparense.eu.

J: Kas ir EPC Rīcības kodekss?
A: Projekta Transparense ietvaros tiek izstrādāts energoefektivitātes līgumu (EPC) Rīcības
kodekss. EPC Rīcības kodekss nosaka pamata vērtības, principus, likumus, un uzvedību, un
savstarpējās attiecības, kas tiek uzskatītas par fundamentāli svarīgām veiksmīgai EPC
projektu sagatavošanai un īstenošanai. EPC Rīcības kodekss darbojas kā pamats ētisku
lēmumu pieņemšanai šajā jomā, un tas ir paredzēts priekš ESKO, EPC klientiem un
koordinatoriem. EPC Rīcības kodekss noteiks to, kas ir EPC un ko dažādi EPC projektā
iesaistītie dalībnieki var viens no otra sagaidīt.

J: Kāds ir EPC Rīcības kodeksa mērķis?
A: Galvenais EPC Rīcības kodeksa mērķis Transperense projekta ietvaros ir definēt noteikumu
kopumu, ko izmantot EPC projektu ieviešanā, lai palīdzētu veidot uzticamu, caurspīdīgu un
augstas kvalitātes EPC tirgu Eiropā. Rīcības kodeksam ir divējāda daba: no vienas puses tā
mērķis ir uzlabot uzticēšanos un pārliecību EPC tirgū, bet no otras puses – veicināt iesaistīto
pušu, ieskaitot likumdevējus, labāko, starptautisko kvalitātes principu, metožu un prakses
pielietošanu.

J: Kas izmantos EPC Rīcības kodeksu?
A: EPC sniedzēji, pielietojot Rīcības kodeksu, nodrošinās taisnīgu un godīgu EPC ieviešanu.
Neskatoties uz to, Rīcības kodekss ir paredzēts arī EPC klientiem un koordinatoriem, jo tas
nosaka EPC vērtības un kvalitātes standartu.
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J: Kā ir izklāstīti EPC Rīcības kodeksa noteikumi?
A: Rīcības kodeksa noteikumi tiek izklāstīti deviņu principu veidā, un šie principi kopā ar
pamatvērtībām noteiks EPC klientu un sniedzēju uzvedības modeli. EPC Rīcības kodeksam
tiek pievienota detalizēta instrukcija, kas sniedz turpmākus norādījumus.

J: Kādi ir klienta ieguvumi, lietojot EPC Rīcības kodeksu?
A: Ieguvumi, lietojot EPC Rīcības kodeksu, iekļauj garantētus enerģijas ietaupījumus, nekādus
projekta riskus, enerģijas pārvaldību, kā arī speciālistu zināšanas un prasmes, kas
nepieciešamas finansiāli izdevīgu EPC projektu izstrādei.

J: Kāpēc Rīcības kodekss ir svarīga EPC sastāvdaļa?
A: EPC metodikai ir dažādas formas dažādās valstīs, un reizēm EPC projektos tiek pievērsta
mazāk uzmanība galvenajiem EPC principiem, piemēram, garantētiem enerģijas
ietaupījumiem. Tādējādi EPC Rīcības kodekss nodrošina vispārīgus noteikumus un vadlīnijas
EPC tirgus dalībniekiem, īpaši EPC sniedzējiem, uzstādot EPC projektu kvalitātes līmeni.

J: Ko EPC Rīcības kodekss nozīmē EPC sniedzējiem?
A: Veicot savu darbību, EPC sniedzēji ievēro divus galvenos mērķus: nodrošināt
energopakalpojumus (EPC) un gūt peļņu, to darot. EPC Rīcības kodekss nosaka uzvedības un
rīcības pamatprincipus, kas nodrošinās to, ka mērķis iegūt peļņu neaizēno mērķi nodoršināt
kvalitatīvus pakalpojumus.
Rīcības kodekss nav likums, un tādēļ tas ir atkarīgs tikai no EPC tirgus dalībniekiem, vai tie
izmanto Rīcības kodesu savā labā vai nē.

J: Vai EPC Rīcības kodekss atspoguļo tiekai vēl vienu EPC sniedzēju
pienākumu?
A: No pirmā acu uzmetiena varētu likties, ka EPC Rīcības kodekss nosaka tikai kārtējo prasību
kopumu, tomēr tas nav veids, kā Rīcības kodeksu vajadzētu uzlūkot.
Gluži pretēji, šis rīks var tikt izmantots mārketinga aktivitātēs. Sekojot EPC Rīcības kodeksa
noteikumiem un principiem, EPC sniedzēji parāda saviem klientiem, ka viņi piedāvā augstas
kvalitātes pakalpojumus.
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J: Vai EPC Rīcības kodekss ir svarīgs EPC klientiem un koordinatoriem?
A: No vienas puses, EPC klienti un koordinatori var izmatot Rīcības kodeksu kā paraugu par
to, ko sagaidīt un ko pieprasīt no EPC sniedzējiem EPC iepirkuma procedūras laikā, kad tiek
realizēti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi un, it īpaši enerģijas ietaupījumu
monitoringa un verifikācijas laikā, no otras puses, EPC Rīcības kodekss nosaka, ka klientiem
un koordinatoriem jābūt labiem un uzticamiem EPC sniedzēju partneriem.

J: Vai EPC Rīcības kodekss ietekmē iegūto enerģijas ietaupījumu līmeni?
A: EPC Rīcības kodeksam var būt pozitīva ietekme uz sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem.
Tomēr jāpatur prātā, ka EPC sniedzēju apņemšanās pielietot Rīcības kodeksu uzreiz
nenozīmē ideālu projektu. Neskatoties uz to, EPC Rīcības kodekss pārstāv principu kopumu,
kuri, ja tiek ievēroti, palīdz novest pie augstas kvalitātes projektiem un rezultātiem.
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