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Trzecia już w tym roku debata Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) była poświęcona zagadnieniom związanym
z akredytacją jednostek oceniających zgodność w szeroko rozumianej branży energetyki. W szczególności
obejmowała tematy dotyczące systemu EMAS, zarządzania energią według normy PN-EN 50001, odnawialnych
źródeł energii, efektywności energetycznej, a także emisji do środowiska związanych z energetyką.
Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska reprezentował Maciej Krzyczkowski, odpowiedzialny za EMAS w
Polsce. Ponadto w debacie wzięli udział, oprócz ekspertów z PCA, przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki,
Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych, Grupy TAURON Wytwarzanie S.A., Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A., Centrum Badawczego PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne.
Podczas dyskusji omawiano kwestie dotyczące:
systemu EMAS i jego roli w kreowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze energetyki,
korzyści z funkcjonowania dobrowolnej akredytacji w zakresie certyﬁkacji systemu zarządzania energią
określonego w normie PN-EN 50001,
certyﬁkacji sprzętu dla potrzeb energetyki przez „upoważniony podmiot certyﬁkujący” w ramach
Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631,
akredytacji w obszarze emisji gazów odlotowych do środowiska.
Maciej Krzyczkowski z GDOŚ podkreślił: - Organizacje zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu EMAS są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego
przedsiębiorstwa. Warunkiem jest wykonanie takiego audytu w ramach systemu oraz poinformowanie o tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831) w art. 36 ust. 2 precyzuje, że zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego jest
przewidziane dla przedsiębiorcy, który:
posiada system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
jest zarejestrowany w systemie zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada
2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS),
wykonał audyt energetyczny przedsiębiorstwa w ramach tych systemów.
Posiadanie aktualnej rejestracji w rejestrze EMAS, prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, stanowi potwierdzenie posiadania przez przedsiębiorcę systemu
zarządzania środowiskowego.
Zgodnie z przepisami ustawy przedsiębiorca jest zobowiązany:
przechowywać do celów kontrolnych dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa przez 5 lat,
zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym w ciągu 30 dni od dnia jego zakończenia,
dołączyć do zawiadomienia informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego.
Organizacje posiadające EMAS, aby móc skorzystać ze zwolnienia z audytów energetycznych, powinny upewnić się, że w ramach wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego
prowadzone są następujące działania:
analizy dotyczące efektywności energetycznej są prowadzone na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyﬁkowania danych dotyczących
zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc,
dokonywany jest szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co
najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo,
analizy dotyczące efektywności energetycznej opierają się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie
na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy
dyskonta.
Dużą część debaty poświęcono tematom odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstw, a także perspektywy wykorzystania akredytacji w systemach
oceny zgodności funkcjonujących w energetyce.
Spotkanie odbyło się w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie i zostało zorganizowane przez Polskie Centrum Akredytacji już po raz trzeci w tym roku.

