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EPBD Buildings Platform: kontekst 
ogólny i plan działań 

1 > Kontekst: 

Dyrektywa Europejska 2002/91/WE w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (EPBD) ustanawia wymagania dotyczące: 
› ram ogólnych dla metodologii obliczenia zintegrowanej 

charakterystyki energetycznej budynków; 
› zastosowanie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki 

energetycznej nowych budynków; 
› zastosowanie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki 

energetycznej dużych budynków istniejących, podlegających większej 
renowacji; 

› certyfikacji energetycznej budynków; 
› regularnej kontroli kotłów i systemów klimatyzacyjnych w budynkach 

oraz dodatkowo oceny instalacji grzewczych, w których kotły mają 
więcej niż 15 lat. 

 
Powyższe wymagania powinny obowiązywać w 25 państwach członkowskich 
UE. Wymagania Dyrektywy powinny być wdrożone z dniem 4 lutego 2006. 
Kraje Członkowskie mogą, w przypadku braku wykwalifikowanych i/lub 
akredytowanych ekspertów, wydłużyć o dodatkowe trzy lata czas pełnego 
wdrożenia dwóch ostatnich wymagań Dyrektywy. 
 
Zgodnie z wymaganiami i zasadami ogólnymi każdy Kraj Członkowski UE 
jest odpowiedzialny za wybór metodologii pomiarów, która najlepiej 
odpowiada jego indywidualnej sytuacji (zasada subsydiarności). Jest 
oczywiste jednak, że współpraca i wymiana informacji może znacząco 
ułatwić wprowadzenie w życie Dyrektywy. 

2 > Działanie wspierające EPBD wpierane przez Komisję 
Europejską 

Udane wprowadzenie w życie Dyrektywy jest dużym wyzwaniem i wymaga 
często podobnych typów działań Krajów Członkowskich, dlatego też 
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii (DG 
TREN) wspiera niektóre takie działania. 
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EPBD Buildins Platform jest 
przeprowadzana przez 
konsorcjum organizacji pod 
przewodnictwem INIVE EEIG 

 
›  INIVE EEIG (www.inive.org)  

›  BBRI (daily management team) 
›  TNO (daily management team) 
›  CETIAT 
›  CSTB 
›  IBP 
›  NKUA 

›  REHVA, SBi, BRE, ISSO, NAPE, 
UP-FGT, ENVIROS 

›  Podwykonawcy: CTU, 
Ekodoma 

›  Doradcy zewnętrzni: 
A.Warren, H.David and A.Zold 

 
Projekt jest przeprowadzany 
we współpracy z wieloma 
europejskimi organizacjami 
federacyjnymi  
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EPBD Concerted Action 

EPBD Concerted Action (styczeń 2005 – czerwiec 2007) stawia sobie za cel 
przede wszystkim ułatwienie wymiany informacji między decydentami 
politycznymi zaangażowanymi we wprowadzanie Dyrektywy w życie w 
Krajach Członkowskich UE. Ogólne cele EPBD Concerted Action to: 
› poprawa i uporządkowanie wymiany informacji i doświadczeń 

związanych z wprowadzaniem Dyrektywy w życie w poszczególnych 
krajach członkowskich oraz promocja dobrych rozwiązań praktycznych 
związanych z wdrażaniem wymagań Dyrektywy  

› stworzenie korzystnych warunków dla podwyższenia stopnia zbieżności 
krajowych procedur administracyjnych dotyczących EPBD. 

› uzupełnianie pracy Komitetu Zarządzania Popytem na Energię i 
związanej z nim grupy, powołanej specjalnie do zajmowania się 
normami CEN i zadaniami związanymi z wydawaniem świadectw 
energetycznych budynków. 

W trakcie tego projektu przewidzianych jest osiem dwudniowych spotkań, 
na których przedstawiciele wszystkich Krajów Członkowskich (około 80 do 
100 osób) będzie wymieniało między sobą informacje dotyczące różnych 
kwestii związanych z EPBD. 

Zadania dla CEN w sprawie norm dotyczących EPBD 

Po konsultacji z ekspertami Krajów Członkowskich, grupami interesu oraz 
CEN, Komisja Europejska zdecydowała, że istnieje duża potrzeba 
ustanowienia norm wspierających EPBD. Dla CEN wyznaczono zadanie 
(Mandat 343) polegające na utworzeniu zestawu norm, który bazuje na 
liście 31 tematów uwzględniających procedury obliczeń, pomiarów i 
inspekcji, w tym metody, na poziomie składników budynków i systemów. 
Celem jest utworzenie, w stosunkowo krótkim czasie (2004-2006), jasnego 
i spójnego systemu norm, które będą podstawą dla procedur formalnych w 
Krajach Członkowskich. Najszybciej mogą skorzystać z tego szczególnie te 
kraje, które mają bardzo ograniczone doświadczenia w zakresie EPBD. 
Dodatkowo wpłynie to również na przystępność, przejrzystość i 
obiektywność ocen jakości energetycznej w Krajach Członkowskich. 
Przegląd działań związanych z CEN znajduje się w ulotce informacyjnej 
PO2. 

Projekty SAVE związane z EPBD 

Projekty SAVE funkcjonują w ramach programu Inteligentna Energia–Europa 
i dotyczą efektywności energetycznej i racjonalnego zużycia energii, w 
szczególności w budynkach i sektorach przemysłowych. Dotyczą również 
przygotowania i wdrożenia działań legislacyjnych. W roku 2005 rozpoczęła 
swoją działalność duża ilość projektów, które miały bezpośrednio wspierać 
skuteczne wdrożenie Dyrektywy w praktyce. Projekty te uwzględniają 
większość zadań EPBD: wymagania energetyczne dla budynków nowych i 
istniejących, świadectwa energetyczne budynków, inspekcje kotłów i 
systemów klimatyzacji. Również w roku 2006 rozpoczęto wiele projektów, 
które koncentrowały swoją pracę na wspieraniu wdrażania Dyrektywy. 
Wiele innych projektów SAVE jest również istotnych dla praktycznych 
aspektów wprowadzania w życie Dyrektywy. Przegląd działań związanych z 
SAVE znajduje się w ulotce informacyjnej PO1. 

ManagEnergy i Europa Zrównoważona Energetycznie 

Niżej wymienione inicjatywy działają w ramach programu Inteligentna 
Energia – Europa. 
 
ManagEnergy stawia sobie za cel wspieranie jednostek i organizacji 
pracujących nad efektywnością energetyczną oraz energią odnawialną na 
poziomie lokalnym i regionalnym poprzez organizację warsztatów lub 
szkolenia online. Dodatkowe informacje znajdują się w studiach 
przypadku, odpowiedniej praktyce oraz w prawodawstwie i programach 

Przewidziane produktysparcie: 

›  Strony WWW 

›  Comiesięczny biuletyn 
informacyjny 

›  Wybór baz danych 
uwzględniające publikacje, 
standardy, narzędzia, 
wydarzenia itd. 

›  Około 50 ulotek 
informacyjnych o EPBD 
uwzględniających szerokie 
spektrum tematów, takich jak 
stan wdrażania Dyrektywy w 
danym państwie, CEN, 
projekty SAVE, najważniejsze 
informacje o komferencjach 
związanych z EPBD, działania 
europejskie itd. 

›   Helpdesk z listą FAQ 

›  Aktywna współpraca z 
ManagEnergy, Kampania 
Europa Zrównoważona 
Energetycznie oraz inne akcje 
europejskie i wiodące 
konferencje europejskie 

›  Aktywne wsparcie Krajów 
Członkowskich i partnerów 
poprzez helpdesk oraz akcje 
docelowe 

› Specjalne raporty 
przygotowywane na prośbę 
Komisji Europejskiej 

 
Baza danych 

› Wdrażanie Dyrektywy jest 
tematem wielu warsztatów, 
konferencji, szkoleń i innych, 
zarówno na poziomie 
regionalnym i państwowym, 
jak i europejskim. Baza 
danych wydarzeń bieżących 
udostępni informacje 
dotyczące takich wydarzeń 

› W Bazie danych publikacji 
będą znajdować się 
informacje o istotnych 
publikacjach dotyczących 
Dyrektywy. Każda publikacji 
będzie miała skrócony opis.  
Publikacje, które nie będą 
podlegać prawu autorskiemu, 
będą  dostępne w całości w 
formacie PDF 

› Baza danych norm i 
standardów będzie zawierała 
informacje o najważniejszych 
standardach CEN związanych z 

Działania wspierające EPBD 

›  EPBD Concerted Action 

›  Zadanie CEN mające na celu 
przygotowanie standardów 
związanych z EPBD 

›  Związane z EPBD projekty 
SAVE 

›  Program ManagEnergy 
 i Kampania Europa 
Zrównoważona Energetycznie 

›  EPBD Buildings Platform 
 
 

 
www.epbd-ca.org 
 
 
 
 
 
www.cenorm.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://europa.eu.int/comm/e
nergy/intelligent/projects/sav
e_en.htm 
 
 
 
 
 

www.managEnergy.net 
 

 
www.sustenergy.org 
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europejskich.  
 
Kampania Europa Zrównoważona Energetycznie 2005-2008 dąży do 
zwiększenia świadomości społecznej oraz promocji zrównoważonej 
produkcji i zużycia energii wśród jednostek i organizacji, firm prywatnych i 
władz publicznych, agencji profesjonalnych i energetycznych, 
stowarzyszeń przemysłowych i organizacji pozarządowych w całej Europie.  

3 > Czego można oczekiwać od EPBD Buildings Platform? 
EPBD Buildings Platform zaczęła oficjalnie funkcjonować w styczniu 2006 r. 
na okres dwóch i pół roku (do czerwca 2008) 

Strona internetowa: www.buildingsplatform.eu 
Strona internetowa jest głównym elementem służącym upowszechnianiu 
strategii EPBD Buildings Platform. Wszystkie informacje tworzone w 
kontekście EPBD powinny znajdować się na tej stronie. Pierwsza jej wersja 
działa już od kwietnia 2006 r. Kolejna bardziej zaawansowana, która 
powinna zawierać informacje w różnych językach, jest planowana na 
jesieni 2006 r.  

Biuletyn informacyjny 

Powstaje comiesięczny biuletyn informacyjny, który ma na celu ułatwienie 
regularnej i skutecznej wymiany informacji między zainteresowanymi 
osobami. Biuletyn ten będzie rozpowszechniany tylko droga elektroniczną. 
Na jesień 2006 r. przewidziano powstanie biuletynu informacyjnego na 
podstawie bazy danych, dzięki której biuletyn będzie zawierał więcej 
informacji i dawał możliwość prenumeraty w różnych językach. 
 
Darmową prenumeratę biuletynu można zamówić przez stronę 
internetową. 

Baza danych 
Nadrzędnym celem Buildings Platform jest łatwy i zcentralizowany dostęp 
do informacji, dlatego też baza danych odgrywa najważniejszą rolę w 
propagowaniu  strategii Buildings Platform.  

Ulotki informacyjne 
Ulotki informacyjne (IP) są stosunkowo krótkie (typowa ilość stron od 2 do 
8). Ich głównym celem jest informowanie dużej ilości osób o stanie pracy w 
konkretnych dziedzinach.  

Helpdesk 
Elektroniczny helpdesk jest częścią Buildings Platform. Nie tylko będą się 
tam znajdować odpowiedzi na pytania związane z EPBD, z czasem będzie 
tam dostępna również coraz większa ilość informacji. Dodatkowo 
przedstawiciele państw i ważniejszych stowarzyszeń będą mieli możliwość 
zadawać konkretne pytania przez prywatną część strony internetowej. W 
późniejszych etapach pytania i odpowiedzi będą dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych.  
 
Dostępna będzie również lista osób w Krajach Członkowskich, z którymi 
będzie można się skontaktować w sprawie konkretnych pytań. 

4 > Praca Buildings Platform jest zorganizowana wokół tematów 

Dyrektywa obejmuje szerokie spektrum wymagań. Aby stworzyć skuteczna 
komunikację w tematycznym zakresie wymagań, pracę podzielona na 5 tak 
zwanych tematów, które zostały w skrócie następująco opisane.  

Procedury dotyczące świadectw jakości energetycznej 
Temat ten uwzględnia np.: która z metodologii jest odpowiednia dla 
istniejących budynków (zbieranie danych), jak zapewniono gwarancję 
jakości narzędzi, informacje o efektywności i akceptacji społecznej 

Efektami projektów będą: 

› Strona internetowa; 

› Informator miesięczny; 

›  Różne bazy danych obejmujące 
publikacje, standardy, narzędzia 
softwarowe, wydarzenia itp. 

›  Ok. 50 materiałów informacyjnych 
o EPBD obejmujących szeroką 
gamę  tematów jak n.p. stan 
wdrożenia na poziomie kraju, 
stan CEN, projekty SAVE,  
informacje o konferencjach 
dotyczących EPBD, działaniach na 
szczeblu europejskim itp. 

›  Helpdesk  z  listą najczęściej 
zadawanych pytań 

›  Aktywna współpraca z 
ManagEnergy, Sustainable Energy 
Europe Campaign I innymi 
działaniami na szczeblu 
europejskim, udział w 
konferencjach europejskich. 

›  Aktywne wsparcie dla Krajów 
Członkowskich i grup 
zainteresowania przez Helpdesk i 
działania ukierunkowane. 

›  Specjalne raporty przygotowane na 
zlecenie Komisji Europejskiej. 

 
Bazy danych 

›  Wdrażanie EPBD jest tematem 
wielu warsztatów, konferencji, 
szkoleń na poziomie regionalnym, 
krajowym I europejskim. Baza 
danych o wydarzeniach zawiera 
informacje o nich.  

›  Informacje o publikacjach 
związanych z EPBD będą się 
ukazywały w bazie danych o 
publikacjach. Z każdej publikacji 
będzie opracowane streszczenie. 
Publikacje będą dostępne 
nieodpłatnie bez ograniczeń w 
kopiowaniu. Pełne publikacje 
będą dostępne w formacie PDF. 

›   Baza danych o standardach 
będzie zawierała informację o 
standardach CEN najbardziej 
adekwatnych do wdrażania EPBD.  

›  Baza danych oprogramowania 
będzie zawierała informacje nie 
tylko o dostępnych narzędziach 
oprogramowania, lecz także o 
innych narzędziach związanych z 
wykorzystaniem energii w 
budynkach. 
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schematów certyfikatów (informacje dotyczące kosztów, korzyści, rodzaju 
i wieku budynku) 

Inspekcja kotłów i systemów klimatyzacji 

Ten temat uwzględnia: 
› inspekcje kotłów wodnych stosowanych do ogrzewania budynków 
› inspekcje systemów klimatyzacji stosowanych do kontroli temperatury 

wewnątrz budynków, powiązanych w miarę możliwości z kontrolą 
wentylacji budynku, wilgotności i czystości powietrza.  

W swej treści Dyrektywa ustanawia:  
„Regularna konserwacja kotłów i systemów klimatyzacji przez 
wykwalifikowany personel wpływa na odpowiednie dopasowanie 
wydajności urządzeń do potrzeb i w ten sposób zapewnia optymalne 
działanie z punktu widzenia ochrony środowiska, bezpieczeństwa i 
poszanowania energii.” 

Ustanawia również: 
„w przypadku, gdy brana jest pod uwagę wymiana urządzeni, 
wskazana jest niezależna ocena efektywności 
ekonomicznejmodernizacji całej instalacji grzewczej„ 

Wymagania dla ekspertów i inspektorów 
Temat ten uwzględnia np.: wymagania i szkolenia ekspertów i 
inspektorów, jak również rozmiar zasobów ludzkich potrzebnych na 
poziomie kraju (ilu ekspertów i inspektorów, ich fachowość) standardy 
jakościowe dla inspektorów i świadectw, kryteria akredytacji, sposób 
działań, ubezpieczenie i odpowiedzialność. 

Procedury obliczeń 
EPBD wprowadza ogólne ramy metodologii obliczeń. Komisja CEN 
otrzymała zadanie (nr 343) polegające na stworzeniu odpowiednich 
procedur obliczeniowych, które mają wspierać Kraje Członkowskie w 
zastosowaniu tego artykułu. Temat ten dotyczy również: oceny istotnych 
norm EN (CEN) i EN ISO, w szczególności podlegających zadaniu 343, 
sposobu, w jaki będą one wdrażane na poziomie krajowym, opcji 
zabezpieczenia jakości metod obliczeniowych, różnic w stosowanych 
metodach lub zakresie danych dla nowych budynków w odróżnieniu od 
budynków istniejących, aspektów prawnych (np.: rozwiązania CEN w 
opozycji do rozwiązań w danym państwie), praktyczności, metodologii dla 
nowoczesnych technologii, przyszłe potrzeby i możliwości dalszej 
harmonizacji itd.  

„Minimalne wymagania energetyczne” 

Ten temat dotyczy procedur tworzenia wymagań energetycznych w 
Krajach Członkowskich. Ponieważ Kraje Członkowskie mogą wyróżnić 
odrębne wymagania dla budynków nowych i dla budynków istniejących 
oraz stworzyć zupełnie inne kategorie budynków temat ten obejmuje 
szeroką gamę zagadnień, takich jak: strategie dotyczące minimalnych 
wymagań energetycznych w danym państwie, podział budynków na 
kategorie w różnych Krajach Członkowskich, sposób w jaki wymagania 
uwzględniają warunki klimatu wewnętrznego, jakie typy budynków są 
zwolnione z wymagań energetycznych, czy w Krajach Członkowskich 
stosuje się granicę 1000m², jakiego rodzaju wymagania stosuje się przy 
większych remontach; czy wymagania te bazują na określonych 
porównaniach, czy oceny opierają się na danych pomiarowych czy 
obliczeniowych, jak organizuje się kontrolę zgodności, jakie istnieją 
sankcje prawne, itd.  
 

Planowane ulotki informacyjne 
(IP) 

›  Przewidziane są ulotki 
informacyjne dotyczące 
wdrażania Dyrektywy 
zarówno na poziomie Krajów 
Członkowskich (recenzje 
krajowe), jak i na poziomie 
europejskim (np.: stan pracy 
w kwestii wydawania 
świadectw jakości 
energetycznej, inspekcji 
kotłów i systemów 
klimatyzacji itd.) 

›  Przewidziano również ulotkę 
informacyjną, która 
ukazywała by się dwa razy do 
roku i dotyczyła by postępów 
pracy projektów SAVE, które 
wspierają wdrażanie 
Dyrektywy. Tymi projektami 
zarządza Intelligent Energy 
Executive Agency (IEEA) 

›  Ulotki informacyjne o 
działaniach unifikacyjnych 
będą przedstawiać stan, 
postęp i planowanie 
dotyczące tych standardów 
CEN, które są bezpośredni 
związane z wdrażaniem 
Dyrektywy.  

›  Ulotki informacyjne o 
konferencjach związanych z 
Dyrektywą będą zawierać 
główne informacje o tych 
konferencjach europejskich, 
których nadrzędnym tematem 
będą sprawy dotyczące 
Dyrektywy 

 
 
 
 

 
 
EPBD Buildings Platform została utworzona w ramach programu 
Inteligenta Energia Europa (2003-2006). Projektem zarządza INIVE EEIG 
(www.inive.org), w imieniu Dyrekcji Generalnej Transportu i Energii. 
 
Informacje zawarte w tej publikacji są przedmiotem praw autorskich 
patrz http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html 
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