
THE ENERGY PERFORMANCE 
OF BUILDINGS DIRECTIVE

By acting at EU level, we can achieve economies of scale, share best practices and have a deeper impact 
across the continent, which is good for sustainability, good for growth and jobs, and good for consumers. 

The revised renewable energy directive is part of the Clean Energy for All Europeans Package.

It is clear that the European building sector, being the largest single energy 
consumer in the EU, has vast potential for energy efficiency gains!

The EU has agreed new rules for the energy performance of buildings directive aiming to help address 
these issues, create economic opportunities in the construction industry and alleviate energy poverty. EU Member 
States will now need to prepare national policy measures to achieve new objectives, such as:  

●  A path towards a low and zero-emission building 
stock in the EU by 2050 by implementing national 
roadmaps to decarbonise buildings 

●  Smarter buildings - encouraging more automation 
and control systems to make them operate more 
efficiently

●  A smart readiness indicator that will measure a 
building’s capacity to use new technologies 
and electronic systems to adapt to the needs 
of the consumer, optimise its operation and interact 
with the grid

●  E-mobility in buildings - supporting the rollout of 
e-mobility infrastructure such as e-charging points 
in buildings

●  More money and support to renovate 
– by mobilising public and private financing 
and investment for renovation activities, and 
strengthening long-term building renovation 
strategies

●  Combat energy poverty and reduce the household 
energy bills through renovation and improved 
energy performance of older buildings        
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By doing this at EU level, we can achieve economies of scale, share best practices and have a deeper impact 
across the continent, which is good for sustainability, good for growth and jobs, and good for consumers. 

The energy performance of buildings directive is part of the Clean Energy for All Europeans Package.
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AB’de tek başına en büyük enerji tüketicisi olan inşaat sektörünün enerji verimliliği 
kazanımları elde etme açısından çok büyük bir potansiyele sahip olduğu açıktır!

AB, bu konuların ele alınmasına, inşaat sektöründe ekonomik fırsatların yaratılmasına ve enerji yoksulluğunun 
azaltılmasına yardımcı olmayı amaçlayan Binalarda Enerji Performansı Direktifi altında yeni kuralların 
getirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştır. AB Üye Devletleri’nin aşağıda belirtilenler gibi yeni hedeflere 
ulaşmak için ulusal politika önlemleri hazırlamaları gerekecektir:

Bunun AB düzeyinde yapılmasıyla, ölçek ekonomilerine ulaşabilir, en iyi uygulamaları paylaşabilir ve kıta 
genelinde daha derin bir etki yaratabiliriz. Bu da hem sürdürülebilirlik, büyüme ve istihdam açısından hem 
de tüketiciler için uygundur. 

Binalarda enerji performansı direktifi Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji Paketi’nin bir parçasıdır.

Enerji

Binaları dekarbonize etmek için ulusal yol 
haritaları uygulamaya koyarak 2050 yılına kadar 
AB’de düşük ve sıfır emisyonlu bir bina stokuna 
ulaştıracak yol 

Daha akıllı binalar - binaların daha verimli çalış-
malarını sağlamak için daha fazla otomasyonu ve 
kontrol sistemlerini teşvik etmek 

Bir binanın yeni teknolojileri ve elektronik 
sistemleri kullanma kapasitesini ölçecek akıllı 
bir hazır olma durum göstergesi ve tüketicinin ihti-
yaçlarını uyarlamak, faaliyetlerini optimize etmek 
ve şebekeyle etkileşim kurmak amacıyla elektronik 
sistemler bulundurmak

Binalarda E-mobilite - binalardaki e-şarj noktaları 
gibi e-mobilite altyapısının kullanıma sunulmasını 
desteklemek 

Renovasyon için daha çok kaynak ve daha 
fazla destek – renovasyon faaliyetleri için kamu 
ve özel sektör finansman ve yatırımlarını seferber 
etmek ve uzun vadeli bina renovasyon stratejilerini 
güçlendirmek 

Enerji yoksulluğuyla mücadele edilmesi ve eski 
binaların renovasyonu ile birlikte iyileştirilmiş enerji 
performansları ile evdeki enerji faturalarını 
düşürmek


