
5. Jak radzić sobie z efektami mnożnikowymi oszczędności energii oraz jak unikać podwójnego nalicza-
nia w mieszanych metodach obliczeniowych top-down i bottom-up

Zastosowanie jednego środka poprawy efektywności energetycznej, np. izolacji zbiornika i przewodów ciep-
łej wody użytkowej w budynku, lub innego środka o równoważnym skutku, może spowodować w przy-
szłości efekt mnożnikowy na rynku, co oznacza, że rynek zastosuje dany środek automatycznie, bez dal-
szego zaangażowania organów lub agencji energetycznych, o których mowa w art. 4 ust. 4, lub
jakiegokolwiek dostawcy usług energetycznych z sektora prywatnego. Środek o potencjale mnożnikowym w
większości wypadków jest bardziej opłacalny niż środki, które wymagają regularnego powtarzania. Państwa
Członkowskie szacują potencjalne oszczędności energii oferowane przez takie środki, w tym ich efekt mno-
żnikowy, i weryfikują całkowity rezultat w ramach oceny ex-post, w stosownych przypadkach z użyciem
wskaźników.

W przypadku ewaluacji działań poziomych można użyć wskaźników efektywności energetycznej, o ile
możliwe jest określenie ich trendów rozwojowych, jakie miałyby miejsce bez działań poziomych. Należy
przy tym zadbać o maksymalne wykluczenie podwójnego liczenia oszczędności w wyniku celowych pro-
gramów wydajnościowych, usług energetycznych i innych instrumentów politycznych. Odnosi się to w
szczególności do podatku energetycznego i podatku z tytułu emisji CO2 oraz kampanii informacyjnych.

Wprowadza się korekty w przypadku podwójnego naliczania oszczędności energii. Zaleca się stosowanie
macierzy, które umożliwiają sumowanie wpływu poszczególnych środków.

Potencjalne oszczędności energii mające miejsce po okresie docelowym nie są uwzględniane w sprawozda-
niach Państw Członkowskich dotyczących osiągnięcia ogólnego celu określonego w art. 4. W każdym przy-
padku należy zalecać środki promujące długoterminowe efekty rynkowe, a środki, które już przyniosły
efekty mnożnikowe oszczędności energii, powinny być uwzględniane w sprawozdaniach dotyczących osiąg-
nięcia celów ustanowionych w art. 4 pod warunkiem, że mogą zostać zmierzone i zweryfikowane zgodnie z
wytycznymi zawartymi w niniejszym załączniku.

6. Sposób weryfikacji oszczędności energii

O ile uznaje się to za opłacalne i konieczne, weryfikacja oszczędności energii uzyskanych w wyniku okreś-
lonej usługi energetycznej lub innego środka poprawy efektywności energetycznej dokonywana jest przez
stronę trzecią. Weryfikacja może być dokonana przez niezależnych konsultantów, ESCO lub innych uczest-
ników rynku. Odpowiednie organy lub agencje Państwa Członkowskiego, o których mowa w art. 4 ust. 4
mogą udzielić w tej sprawie dalszych instrukcji.

Źródła: A European Ex-post Evaluation Guidebook for DSM and EE Service Programmes; Międzynarodowa
Agencja Energii IEA, Baza danych INDEEP; IPMVP, Tom 1 (wersja z marca 2002 r.).

ZAŁĄCZNIK V

ORIENTACYJNY WYKAZ RYNKÓW I PODRYNKÓW PRZETWARZANIA ENERGII,
DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST OPRACOWANIE WZORCÓW:

1. Rynek dla sprzętu gospodarstwa domowego/technologii informacyjnej i oświetlenia:

1.1 Urządzenia kuchenne (sprzęt elektryczny);

1.2 Technologie w dziedzinie informacji/rozrywki;

1.3 Oświetlenie.

2. Rynek dla domowych technologii grzewczych:

2.1 Ogrzewanie;

2.2 Zaopatrzenie w ciepłą wodę;
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2.3 Klimatyzacja;

2.4 Wentylacja;

2.5 Izolacja grzewcza;

2.6 Okna.

3. Rynek dla pieców przemysłowych.

4. Rynek dla energii maszynowej w przemyśle.

5. Rynek dla instytucji sektora publicznego:

5.1 Szkoły/administracja publiczna;

5.2 Szpitale;

5.3 Pływalnie;

5.4 Oświetlenie uliczne.

6. Rynek dla usług transportowych.

ZAŁĄCZNIK VI

WYKAZ KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ŚRODKÓW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W RAMACH
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bez uszczerbku dla przepisów krajowych i wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych, Państwa
Członkowskie zapewniają stosowanie przez sektor publiczny co najmniej dwóch wymogów podanych w
poniższym wykazie w związku z wzorcową rolą sektora publicznego, o której mowa w art. 5:

a) wymogi wykorzystywania do oszczędności energetycznych instrumentów finansowych, takich jak
umowy o poprawę efektywności energetycznej przewidujące uzyskanie wymiernych i wcześniej okreś-
lonych oszczędności energii (także gdy administracja publiczna przekazała te obowiązki podmiotom
zewnętrznym);

b) wymóg zakupu wyposażenia i pojazdów w oparciu o wykazy specyfikacji różnych kategorii wyposaże-
nia i pojazdów charakteryzujących się niskim zużyciem energii przygotowanych przez organy sektora
publicznego zgodnie z art. 4 ust. 4, uwzględniając przy tym, w stosownych przypadkach, analizę mini-
malnych kosztów cyklu eksploatacji lub porównywalne metody zapewniające opłacalność;

c) wymóg nabywania urządzeń efektywnych energetycznie w każdym trybie pracy, w tym w trybie ocze-
kiwania, przy uwzględnieniu, w stosownych przypadkach, analizy minimalnych kosztów cyklu eksploa-
tacji lub porównywalnych metod zapewniających opłacalność;

d) wymóg zastąpienia istniejącego wyposażenia lub pojazdów wyposażeniem określonym w lit. b) i c) lub
też wprowadzenia do nich tego wyposażenia;

e) wymóg stosowania audytów energetycznych i wdrażania wynikających z nich opłacalnych ekonomicz-
nie zaleceń;

f) wymóg nabywania lub wynajmowania efektywnych energetycznie budynków lub ich części lub
wymóg zastąpienia lub wyposażenia części tych budynków w celu zwiększenia ich efektywności ener-
getycznej.
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