
    

 

„Apel z Grenoble” 
Forum BISE (*) 

 
 

29 października 2004 r. 
(*) w kierunku Lepszej Integracji na rzecz Zrównoważonego Zarządzania 

Energią - BISE  
(Better Integration for Sustainable Energy) 

 
 
 
140 uczestników1 z 17 państw Europy Wschodniej, w tym: 
- z nowych państw członkowskich (Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia), 
- z krajów kandydackich (Bułgaria, Rumunia), 
- z Zachodnich Bałkanów (Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Bośnia, Albania) oraz 
- z Ukrainy, 
jak również około 20 uczestników z krajów byłej piętnastki Unii Europejskiej (EU15) spotkało się w Grenoble (Fr) 
na trzy dni, na wspólne zaproszenie Komisji Europejskiej i Energie-Cités2, sieci Gmin Europejskich, w ramach 
Forum BISE. 
 
Na koniec niniejszego Forum uczestnicy uzgodnili wystosowanie poniższego „Apelu”. 
 
 
1 – Poprawa efektywności energetycznej 
 
Poziom wydajności energetycznej w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w krajach kandydackich 
oraz tych, które aspirują do stania się kandydatami (ta druga grupa będzie odtąd zwana państwami CEEC), jest 
znacznie niższy niż przeciętny poziom w krajach EU15. Dotyczy to przemysłu, budownictwa mieszkaniowego 
oraz sektorów usługowych. 
 

- Przemysł oraz część prywatnego sektora usługowego są obecnie narażone na konkurencję i w związku 
z tym stają przed wyborem: albo generalnie poprawią swoje wyniki ekonomiczne, a w szczególności 
efektywność energetyczną, albo znikną. 

- Sektory budownictwa mieszkaniowego, administracji i transportu są odseparowane od wpływu 
konkurencji i w związku z tym muszą znaleźć swoje własne możliwości poprawy na polu efektywności 
energetycznej, tak jak i na innych polach. 

- Ta sytuacja stwarza negatywne konsekwencje: niepotrzebne zużycie i nakłady na energię, ubóstwo w 
zakresie korzystania z paliw wśród dużej części mieszkańców oraz zagrożenia dla środowiska lokalnego i 
globalnego itp. 

 
Kluczowa jest więc następująca kwestia: „Jak możliwie najszybciej zmniejszyć przepaść w zakresie 
zrównoważonego zarządzania energią, dzielącą państwa CEEC oraz najbardziej zaawansowane kraje Unii 
Europejskiej w dziedzinie efektywnego wykorzystania energii?” 
 
 
2 – Główne wyzwania stojące przed państwami CEEC w kwestiach zrównoważonego 
zarządzania energią to:  
 
- zmniejszenie zależności energetycznej krajów w okresie przejściowym od importu z innych krajów; 
- zmniejszenie energochłonnego charakteru PKB oraz obciążenia budżetów lokalnych (gminnych) nakładami 

na energię; 
- poprawa jakości usług energetycznych oraz osiągnięcie norm UE w zakresie ogrzewania, chłodzenia i 

oświetlenia; 
- przestrzeganie norm ochrony środowiska UE, w tym przedsięwzięć na rzecz zapobiegania zmianom 

klimatycznym i wprowadzanie / wdrażanie ich na poziomie lokalnym (gminnym); 
- wprowadzenia szczegółowego ustawodawstwa w dziedzinie usprawnienia efektywnego wykorzystania 

energii i ochrony klimatu 
 
 
 
                                                 
1 Od 6 do 12 przedstawicieli na kraj; przedstawiciele pochodzący z wyborów, merytoryczni przedstawiciele administracji i gmin, organy i sieci gminne, agencje ds. energii, 
ministerstwa itp. 
2 Niniejsze forum współorganizowane przez biuro TAIEX Komisji Europejskiej oraz Gminę Grenoble (Fr) jest także wspierane przez francuskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych; ADEME, Krajową Agencję ds. Energii oraz sieć EnR krajowej części Europejskiej Sieci Energetycznej (EEN); CEMR – Radę Gmin i Regionów 
Europejskich; ONZ – Europejską Komisję Ekonomiczną (UNECE-EE21) 
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a także: 
- poprawa świadomości w podstawowych kwestiach dotyczących poprawy efektywnego wykorzystania energii 

i zapobiegania zmianom klimatycznym oraz ich krytycznego znaczenia dla trwałego rozwoju – potrzeba 
dalszych uświadamiających działań prowadzonych zwłaszcza wśród decydentów na poziomie lokalnym 
(gminy, firmy); 

- zyskanie świadomości w zakresie krytycznego znaczenia działań lokalnych (na poziomie gmin i firm) dla 
osiągnięcia trwałych wyników w poprawie efektywnego wykorzystania energii i ochrony klimatu; 

 
W kilku krajach podjęto już wstępne kroki w tych kierunkach i należy je wzmocnić. 
 
3 – Lokalne władze mają wybitną rolę do odegrania w podejmowaniu tych wyzwań 
 
Istnieje zgoda (zasadniczo) we wszystkich krajach co do tego, że władze lokalne mają kluczową rolę do 
odegrania w poprawie efektywnego wykorzystania energii i w promowaniu odnawialnych i rozpowszechnionych 
źródeł energii wszędzie tam, gdzie odgrywają one aktywną rolę jako: 
- konsumenci energii, 
- wytwórcy energii, 
- dystrybutorzy energii, 
- urbaniści i inwestorzy, 
- w podnoszeniu świadomości wśród społeczności lokalnej i lokalnych graczy. 
 
W rzeczywistości to przede wszystkim w miastach i miasteczkach: 
- następuje zużycie energii, 
- można osiągać korzyści z tytułu użytkowania lokalnych, odnawialnych źródeł energii, którą można dostarczać 

w obrębie miast lub do sąsiednich okolic, 
- można korzystać z takich wysoko wydajnych środków produkcji, jak skojarzone wytwarzanie energii, 
- należy chronić środowisko, w szczególności przed emisjami, tak aby można było zminimalizować 

oddziaływanie lokalne (zanieczyszczenie powietrza) i globalne (zmiana klimatu). 
 
Dodatkowo to często na poziomie lokalnym jest możliwe najbardziej skuteczne działanie, ponieważ to lokalne 
władze znajdują się blisko swoich mieszkańców i rozumieją złożoność problemów, które wymagają rozwiązania. 
 
Pomimo to – i to nie tylko w krajach CEEC, ich rola w praktyce nie jest często uznawana za mającą takie 
znaczenie.   
 
 
4 – Gminy w państwach CEEC muszą być w pełni zaangażowane w pewnych obszarach, gdzie 
posiadają bezpośrednią odpowiedzialność  
 
Gminy muszą być zaangażowane, ponieważ: 
- nakłady na energię stanowią istotne obciążenie w budżetach gminnych; 
- jakość usług energetycznych (ogrzewanie, oświetlenie, chłodzenie) jest nadal w wielu przypadkach 

nieodpowiednia, a gminy nie mogą sobie pozwolić na poprawę jakości ze względu na brak / niedobór 
środków finansowych; 

- niektóre z podstawowych funkcji gmin (jako wytwórców i dostawców, inwestorów, organów stanowiących 
przepisy i zachęty) na polu zarządzania energią są niewystarczająco rozwinięte. 

 
Główne obszary, w których gminy państw CEEC posiadają bezpośrednią odpowiedzialność to: 
- budynki komunalne (za ogrzewanie, wentylację, oświetlenie i określone potrzeby w zakresie wyposażenia, 

gdzie to konieczne); 
- usługi energetyczne (oświetlenie uliczne, komunikacja publiczna, dostawa wody i odbiór ścieków itp.); 
niezależnie od tego, czy realizują te zadania samodzielnie, czy w ramach partnerskich stosunków publiczno-
prywatnych. 
 
W tym obszarze główny zakres odpowiedzialności gmin obejmuje: 
- dostawę energii w powyższych obszarach odpowiedzialności; 
- utrzymanie infrastruktury energetycznej w zakładach gminnych; 
- zredukowanie nakładów na energię oraz zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko;   
- poprawę jakości dostaw energii oraz usług energetycznych. 
 
Są to trzy główne grupy przeszkód na drodze do osiągnięcia efektywnego wykorzystania energii, które gminy w 
państwach CEEC starają się pokonać: 
- luki i niedociągnięcia, które nadal występują w ustawodawstwie dotyczącym efektywnego wykorzystania 

energii, finansowania i lokalnego zarządzania energią; 
- niewystarczające finansowanie inwestycji w poprawę efektywnego wykorzystania energii; 
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- niewystarczające kompetencje instytucjonalne i ludzkie w zakresie poprawy efektywnego wykorzystania 
energii, słabe doświadczenie praktyczne. 

 
Jednakże gminy nie powinny działać w odosobnieniu. Muszą one znaleźć sposoby stworzenia wydajnych i 
zrównoważonych partnerstw z ich własnymi rządami, jak również z sektorem prywatnym w krajach, gdzie 
występuje mocna, historyczna tradycja „państwa”.  
 
 
5 – Główne przeszkody, które należy usunąć 
 
Istnieją trzy główne grupy przeszkód na drodze do poprawy efektywnego wykorzystania energii, które gminy w 
państwach CEEC starają się pokonać: 
- luki i niedociągnięcia, które nadal występują w ustawodawstwie dotyczącym efektywnego wykorzystania 

energii, finansowania i lokalnego zarządzania energią; 
- niewystarczające finansowanie inwestycji w poprawę efektywnego wykorzystania energii; 
- niewystarczające kompetencje instytucjonalne i ludzkie w zakresie poprawy efektywnego wykorzystania 

energii, słabe doświadczenie praktyczne. 
 
 
6 – Krajowe akty prawne muszą w większym zakresie uwzględniać ważność efektywnego 
wykorzystania energii i rolę władz lokalnych  
 
Oczekuje się, że ustawodawstwo krajowe: 
- wprowadzi mechanizmy zachęt służących poprawie efektywnego wykorzystania energii na różnych 

poziomach; 
- ułatwi wprowadzenie zaawansowanych instrumentów finansowych w celu poprawy efektywnego 

wykorzystania energii, 
- zharmonizuje lokalne normy i przepisy z normami i przepisami Unii Europejskiej. 
 
W niektórych krajach (Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia itd.) do krajowych aktów prawnych już włączono pewne 
interesujące środki: 
- obowiązkowe gminne i sektorowe planowanie energetyczne; 
- audyty energetyczne istotnych konsumentów energii; 
- certyfikację / oznaczanie budynków / urządzeń; 
- ESCO jako preferowany instrument finansowania w gminach i przemyśle; 
- Fundusz na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (EEF) itp. 
 
Zwiększenie zaangażowania gmin w poprawę efektywnego wykorzystania energii wymaga równoczesnego 
spełnienia dwóch warunków: 
- większej autonomii fiskalnej gmin; 
- większej świadomości wśród lokalnych władz (decydentów) na temat efektywnego wykorzystania energii i jej 

korzyści dla trwałego, lokalnego rozwoju. 
 
W dodatku do tych aspektów związanych z ustawodawstwem, jeżeli ma nastąpić poprawa efektywnego 
wykorzystania energii, priorytetowe znaczenie ma promowanie kultury zarządzania „od strony popytu”, 
szczególnie w tych krajach, które w przeszłości charakteryzowały się „kulturą zarządzania od strony podaży”. 
Obejmuje to podjęcie działań edukacyjnych i uświadamiających na wszystkich szczeblach.  
 
 
7 – Wysoce pożądany jest „plan awaryjny” Unii Europejskiej dla poprawy efektywnego 
wykorzystania energii w państwach CEEC  
 
Instytucje UE powinny kontynuować wspieranie: 

- harmonizacji lokalnego ustawodawstwa energetycznego z ustawodawstwem i praktykami UE; 
- włączania zasad planowania zrównoważonego zarządzania energią do lokalnych (gminnych), 

regionalnych i sektorowych planów i programów rozwoju. 
 
Plan awaryjny dotyczący efektywnego wykorzystania energii mógłby stanowić doskonały instrument służący 
przyspieszeniu procesu poprawy efektywnego wykorzystania energii w krajach CEEC, gdzie energochłonność 
jest dużo wyższa niż w rozwiniętych państwach członkowskich UE.  
 
Ten plan awaryjny powinien składać się z trzech głównych części: 
- Danie pierwszeństwa państwom CEEC w programie „Europa inteligentna energetycznie” („intelligent energy 

Europe”) i w podobnych programach. Obejmowałoby to przyznanie dodatkowych środków finansowych na 
nadrobienie straconych możliwości bez jednoczesnego uznawania nowych państw członkowskich za będące 
na równi z innymi państwami członkowskimi UE (wymagana jest pewna pozytywna dyskryminacja), 

- Systematyczne włączanie działań na rzecz efektywnego wykorzystania energii do WSZYSTKICH obszarów, 
które kwalifikują się do korzystania z funduszy strukturalnych, niezależnie od tego, czy są to fundusze 
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przedakcesyjne, czy na rzecz odbudowy. Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na programy 
renowacji bez uwzględniania poprawy efektywnego wykorzystania energii jest nie do przyjęcia, tak jak jest 
nie do przyjęcia nieuwzględnienie oddziaływania energetycznego tych programów, gdy podejmowane są 
decyzje na temat przydziału takich środków. 

- Większy nacisk na ogrzewanie (i chłodzenie) w politykach energetycznych z przyczyn związanych z 
klimatem, jak również z przyczyn związanych z istnieniem infrastruktury sieci grzewczych w większości 
państw CEEC. 

 
 
8 – Gminy w państwach CEEC muszą także podejmować inicjatywy w celu przyśpieszenia 
wprowadzania w życie dyrektyw UE na poziomie lokalnym 
 
Lokalne programy energetyczne powinny służyć jako instrumenty do wprowadzania różnych inicjatyw służących 
upowszechnieniu dyrektyw UE (efektywnego wykorzystania energii w budynkach, skojarzone wytwarzanie 
energii, odnawialne źródła energii, usługi energetyczne itd.). 
 
Dyrektywa UE na temat efektywnego wykorzystania energii w budynkach mogłaby być wykorzystywana jako 
działanie pilotażowe w tym obszarze. Mogłoby ono na przykład obejmować przedstawienie efektywnego 
wykorzystania energii w budynkach komunalnych oraz działania edukacyjne i informacyjne, takie jak Europejska 
Kampania „Display” www.display-campaign.org 
 
 
9 – Gminy potrzebują specjalistycznych jednostek, które będą się zajmować sprawami 
efektywnego wykorzystania energii w ramach administracji gminnej 
 
Gminy potrzebują specjalistycznych organów w obrębie gminnej administracji, które będą się zajmowały 
sprawami efektywnego wykorzystania energii. W Bułgarii tę rolę pełnią Gminne Biura ds. Efektywnego 
Wykorzystania Energii (MEEB3), które współpracują ściśle z innymi wydziałami gminnymi, uczelniami, instytutami 
badawczymi i projektowymi, konsultantami i organizacjami pozarządowymi, i są odpowiedzialne za: 
- stworzenie i utrzymywanie energetycznej bazy danych; 
- organizację audytów energetycznych w zakładach komunalnych; 
- tworzenie gminnych programów efektywnego wykorzystania energii i planów działań; 
- określanie i opracowywanie projektów poprawy efektywnego wykorzystania energii w zakładach 

komunalnych; 
- utrzymywanie relacji między gminą i krajową Gminną Siecią Efektywnego Wykorzystania Energii oraz z 

innymi ciałami (agencjami itp.). 
 
 
10 – Gminy potrzebują krajowych Sieci specjalizujących się w sprawach efektywnego 
wykorzystania energii 
 
Takie krajowe Sieci są w szczególności odpowiedzialne za: 
- identyfikowanie głównych barier dla poprawy efektywnego wykorzystania energii w gminach i promowanie 

rozwiązań w celu ich usunięcia; 
- budowanie kompetencji wśród gminnych menedżerów i specjalistów; 
- promowanie i rozpowszechnianie praktyk, które odniosły sukcesy. 
 
Najodpowiedniejsze działania sieci gmin to: 
- Tworzenie poziomych relacji między członkami sieci w celu wymiany doświadczeń i informacji; 
- Wymiana informacji dotyczących dobrych praktyk; 
- Kampanie uświadamiające, ukierunkowane szkolenia i kształcenie ze szczególnym skupieniem się na 

dzieciach; 
- Lokalne budowanie kompetencji; 
- Wprowadzenie zaawansowanych narzędzi szkoleniowych, takich jak samoszkolenie z wykorzystaniem 

środków informatycznych, uczenie się na odległość poprzez Internet itp.; 
- Przygotowanie powszechnych produktów lub przewodników – wydanych w formie drukowanej i na nośnikach 

elektronicznych; 
- Inicjowanie wspólnych, wielonarodowych projektów; relacje z sieciami krajowymi i europejskimi; 
- Regularna pomoc i wsparcie dla Gminnych Biur ds. Efektywnego Wykorzystania Energii 
 
 
 
- Lobbowanie na rzecz ulepszania ustawodawstwa lub na przykład lepszego zintegrowania efektywnego 

wykorzystania energii z odnawialnymi źródłami energii poprzez działania, które mogą być wspierane z 
funduszy strukturalnych. 

                                                 
3 Jest to nazwa nadana służbom ds. efektywnego wykorzystania energii w 40 bułgarskich gminach 

4 



    

 
 
11 – Aby ustanowić działającą krajową sieć gmin zaangażowanych w zrównoważone 
zarządzanie energią potrzeba: 
 
- Zmotywowanej gminy (lub grupy gmin, lub innego ciała), która podejmie inicjatywę zapoczątkowania takiej 

Sieci; 
- Zwiększenia świadomości lokalnych władz w dziedzinie efektywnego wykorzystania energii i jasnego 

zaprezentowania korzyści dla gmin wynikających z sieci, aby spowodować szybkie zwiększenie liczby 
członków sieci; 

- Promowania sieci gminnej przed władzami centralnymi oraz jasnego przedstawienia zdolności przyczynienia 
się sieci do osiągnięcia narodowych celów w zakresie poprawy efektywnego wykorzystania energii; 

- Zachowania charakterystycznej cechy sieci jako oddolnej inicjatywy stworzonej przez władze lokalne i 
zapewniającej, że sieć będzie działać pod kontrolą swoich członków. Potrzebna jest aktywna współpraca z 
rządem centralnym, ale nie powinna ona prowadzić do podporządkowania sieci władzom centralnym, 
ponieważ zmieniłoby to jej istotę i zniszczyłoby jej filozofię. 

 
Unia Europejska i rządy krajowe: 
- muszą być przekonane, że połączenie władz lokalnych w sieć stanowi potężne narzędzie służące do 

wypełniania celów UE i celów krajowych; 
- powinny mocno wspierać inicjatywy lokalne, a szczególności połączenie w sieć, ponieważ są to podstawowe 

jednostki, obok ministerstw, agencji ds. energii i krajowych stowarzyszeń władz lokalnych.  
 
Sieci międzynarodowe / krajowe tylko wtedy będą promowane z sukcesem, kiedy będą miały rzeczywisty wpływ 
na osiąganie celów międzynarodowych / krajowych i będą musiały dowieść, że tak jest. 
 
 
12 – Działania sieci krajowych, regionalnych i europejskich muszą być ze sobą powiązane 
 
Różne sieci zajmujące się efektywnym wykorzystaniem energii mają swoją specyfikę i o ten aspekt należy 
zadbać: 
- Sieci krajowe4 powinny promować polityki i cele unijne i krajowe w swoich własnych krajach oraz ułatwiać 

dostęp gmin do krajowych i unijnych programów i źródeł finansowania. Współpracują one z sieciami z innych 
państw i są zorganizowane w sposób, który jest najwłaściwszy dla ich konkretnego kraju; 

- Sieci regionalne5 powinny określać i promować kwestie i obszary, gdzie kilka krajów może współpracować w 
celu efektywniejszego osiągnięcia celów regionalnych i globalnych; 

- Europejska Sieć Energie-Cités, która łączy gminy i stowarzyszenia gmin z całej Europy, koncentruje się na 
wprowadzaniu norm (w najszerszym znaczeniu) i praktyk UE w gminach w różnych krajach, jak również na 
lobbowaniu na rzecz UE i na rzecz relacji z sieciami krajowymi i regionalnymi.  

 
 
13 – Plan działań służących przekształceniu „BISE” w proces 
 
W okresie przed następnym „Forum BISE” wprowadzonych zostanie szereg inicjatyw w celu: 
- Rozpowszechnienia „Apelu z Grenoble” wśród możliwie jak największej ilości organizacji oraz władz 

krajowych / lokalnych, które mogą być zainteresowane uczestnictwem; 
- Upublicznienia i promowania „Apelu z Grenoble” wśród przedstawicieli instytucji europejskich, 

międzynarodowych i krajowych6, w ostatnim przypadku z pomocą lokalnych partnerów krajowych; 
- Zapewnienia, że instytucje europejskie oraz rządy krajowe uznają Forum BISE jako ważnego partnera w 

swoich wysiłkach na rzecz zapewnienia zrównoważonych dostaw energii oraz poprawy efektywnego 
wykorzystania energii od strony popytu; 

- Promowania działań w ramach sieci na wszystkich szczeblach: krajowych, regionalnych i europejskim; 
 
 
 
 
- Stymulowania tworzenia nowych sieci oraz wzmacniania sieci istniejących; 
- Poszukiwania możliwości ustanawiania wspólnych projektów z instytucjami krajowymi, europejskimi i 

międzynarodowymi; 
- Poszukiwania źródeł finansowania aby zapewnić wydajną i ciągłą koordynację procesu „Forum BISE”; 
- Dostarczania informacji partnerom, którzy wyrażają zainteresowanie zaangażowaniem się w proces; 
                                                 
4 takie jak EcoEnergy w Bułgarii, Orase Energie w Rumunii, Polska Sieć <Energie-Cités> w Polsce, UNEEC na Ukrainie oraz inne w pozostałych krajach, w najbliższej 
przyszłości. 
5 takie jak Regionalna Sieć na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii i Zasobów Wodnych – RENEUER w krajach Środkowej i Wschodniej Europy 
6 oznacza to, że partnerzy wydadzą niniejszy Apel w tłumaczeniu na ich własne języki.  
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- Przygotowanie organizacji następnego „Forum BISE” w 2005 r. w którymś z państw CEEC (na przykład w 
kraju kandydackim), gdzie można by jasno zaprezentować problemy okresu przejściowego.  

 
Sekretariat będzie służyć jako koordynator: Forum BISE powierza odpowiedzialność za organizację Sekretariatu 
BISE, który będzie odpowiedzialny za wprowadzenie planu działań do istniejących organizacji (istniejące sieci 
krajowe, RENEUER  i stowarzyszenia zmotywowanych gmin wyrażających ogólne zainteresowanie). 
 
 
14 – Uczestnicy Forum BISE  
 
- Zwrócenie uwagi instytucji europejskich (Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komitetu 

Regionalnego) jak również rządów krajowych na: 
○ Ważność polityk i programów wzmocnienia efektywnego wykorzystania energii z przyczyn 

ekonomicznych, finansowych, społecznych oraz związanych z ochroną środowiska 
i zmodernizowaniem naszych społeczeństw; 

○ Potrzebę wspierania inicjatyw „oddolnych” mających na celu ustanowienie krajowych sieci gmin 
prowadzących zrównoważone zaopatrzenie w energię. Powinny one również zachęcać do 
współpracy na szczeblu regionalnym i europejskim w celu zapewnienia odpowiednich ram dla 
przyszłej współpracy między instytucjami i tymi sieciami; 

○ Potrzebę włączenia efektywnego wykorzystania energii do wszystkich polityk Unijnych ogólnie, a w 
szczególności do funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz programów przedakcesyjnych i 
odbudowy.  

 
- Wezwanie wszystkich gmin i władz lokalnych w ich odpowiednich krajach do przyznania sobie środków na 

zwiększenie aktywności na polu efektywnego wykorzystania energii: 
○ Indywidualnie i 
○ Kolektywnie. 
 

- Zatwierdzenie planu działań, który uczyni „Forum BISE” procesem trwałym, mającym na celu stymulowanie i 
poprawę organizacji gmin na szczeblach krajowych, regionalnych i europejskim.    

 
 

 
 

Secretariat Energie-Cités 
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F – 25000 Besançon 

Tel: + 33 (0)3 81 65 36 81 
Fax: + 33 (0)3 81 50 73 51 

E-mail: bise@energie-cites.org
Internet : www.energie-cites.org
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