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Komisja udostępnia pierwsze ogólnoeuropejskie narzędzie do 
sprawozdawczości na temat wyników zrównoważonego 
budownictwa 
Komisja Europejska zainicjowała dziś fazę pilotażową systemu Level(s), tj. nowych 
unijnych ram zrównoważonego budownictwa, które pomogą w transformacji sektora 
budownictwa. Jest to pierwszy instrument tego rodzaju opracowany do stosowania 
w całej Europie.  

Komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, 
powiedział: „Level(s) może pomóc nam stworzyć w całej Europie środowisko 
sprzyjające zrównoważonemu budownictwu oraz wesprze przejście na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym. Inicjujemy ten system podczas Światowego Tygodnia 
Budownictwa Ekologicznego, akcentując pozycję Unii jako światowego lidera. 
Stanowi on ważny krok w kierunku bardziej zasobooszczędnej i konkurencyjnej 
branży budowlanej w Europie”.  

Level(s) powstał w wyniku szeroko zakrojonych konsultacji z przedstawicielami 
branży i sektora publicznego. Jego centralnym elementem są wskaźniki wydajności 
dla obszarów takich jak: emisja gazów cieplarnianych, efektywne gospodarowanie 
zasobami i wodą, a także zdrowie i wygoda korzystania. Ma on posłużyć 
wypracowaniu wspólnego rozumienia, czym jest w praktyce zrównoważone 
budownictwo, poprzez poszerzenie horyzontu poza samą efektywność energetyczną. 

Rozpoczyna się faza testowa Level(s), która potrwa do 2019 r. Zachęcamy 
wszystkich realizujących projekty budowlane do poszerzenia wiedzy na temat tego 
systemu i udziału w projekcie pilotażowym dotyczącym nowego narzędzia. Komisja 
Europejska będzie udzielać pomocy technicznej wszystkim, którzy zgłoszą się do 
udziału w całości lub części Level(s). 

Wspólny „zielony” język 
 

James Drinkwater, dyrektor europejskiej sieci regionalnej World Green Building 
Council, powiedział: „To jasny sygnał dla rynku, że zrównoważone budownictwo 
z niszowego staje się normą. Wspólny cel, jakim jest budowanie budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii w całej Europie, zmobilizował całą branżę. Teraz „wspólny 
język” zrównoważonego budownictwa pomoże nam naprawdę zmienić powszechnie 
stosowane rozwiązania”.     

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm


 
 

 

  

Level(s) to nowy otwarty system oceny, opracowany przez Komisję Europejską 
w ścisłej współpracy z kluczowymi podmiotami branży, takimi jak: Skanska, Saint-
Gobain, Sustainable Building Alliance (Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego 
Budownictwa) i Green Building Councils (rady budownictwa ekologicznego).  

Dla ułatwienia fazy pilotażowej udostępniono dwa raporty dotyczące wytycznych 
technicznych. Pierwszy raport techniczny zawiera wprowadzenie do funkcjonowania 
Level(s). Drugi raport techniczny przedstawia szczegółowe wskazówki co do tego, 
w jaki stosować Level(s) do oceny wyników. W dniu 4 grudnia 2017 r. Komisja 
zorganizuje w Brukseli pilotażowe warsztaty dla organizacji zainteresowanych 
testowaniem Level(s). 

Kontekst  
Level(s) skupia się na głównych aspektach efektywności środowiskowej budynku, 
oferując proste narzędzie analizy wszystkim, którzy chcą budować w bardziej 
zrównoważony sposób. Obejmuje on następujące aspekty: emisje gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia budynku, cykle życia materiałów – 
zasobooszczędne i o obiegu zamkniętym, wydajne korzystanie z zasobów wodnych, 
zdrowe i wygodne pomieszczenia, dostosowywanie się do zmian klimatu i odporność 
na nie oraz koszt i wartość budynku w jego całym cyklu życia. Każdy wskaźnik 
Level(s) jest tak opracowany, by uwzględniać zarówno wpływ środowiskowy danego 
budynku, jak i priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie 
europejskim. Razem służą poszerzeniu strategicznej koncepcji budownictwa, by 
skuteczniej realizować cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Więcej informacji  
Więcej informacji na temat Level(s) można znaleźć na stronie 
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm. Zainteresowanie testowaniem 
Level(s) można zgłosić na stronie http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Levels  

Zainteresowanie udziałem w pilotażowych warsztatach w grudniu w Brukseli można 
zgłosić przesyłając e-mail na adres: europe@worldgbc.org  
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