
THE REVISED  
ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE

The revised directive will encourage using energy more efficiently and lead to:

•  reduced energy consumption for households and businesses – thereby lowering 
energy bills

• lower consumption, making Europe less reliant on energy imports

• incentives for producers/manufacturers to use new technologies and innovate

• more investment, for example in the building sector, thereby creating jobs

• clearer information in household bills

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 energy efficiency directive is part of the Clean Energy for All Europeans Package. 

The EU has set new rules for energy efficiency, 
including an ambitious target of at least 32.5% by 
2030, following on from the existing 20% target 
by 2020.
Energy efficiency targets and energy labels encourage industry to 
innovate and invest. 

More energy efficient buildings can save energy, reduce bills, address 
health issues, lower air pollution, and improve people’s quality of life.

Energy savings are the easiest way of saving money and reducing 
greenhouse gas emissions. 

If households, transport and industry across the EU become more energy efficient, the combined 
impact will make a major contribution to meeting our Paris Agreement climate goals.

Extending the energy saving obligation beyond 2020 sends a positive signal to investors and the energy market; 
it encourages the uptake of innovative technologies, techniques and services which will stimulate the demand for 
energy efficiency improvement measures. 

EU countries must put measures in place to save on average 4.4% of their annual energy consumption between 
now and 2030.

Energy

REVİZE EDİLMİŞ 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DİREKTİFİ 

AB, enerji verimliliği konusunda yeni kurallar getirmiştir: 
2020 yılına kadarki mevcut %20 hedefinin ardından, 
2030 yılına kadar en az %32,5’lik iddialı bir hedef 
koymuştur.

AB genelinde hanelerin, ulaştırma ve sanayi sektörlerinin enerji açısından daha verimli hale 
gelmesi durumunda ortaya çıkacak birleşik etki, Paris Anlaşması iklim hedeflerimize ulaşmada 
büyük katkı sağlayacaktır.
Enerji tasarrufu yükümlülüğünün 2020’nin de ilerisine uzatılması, hem yatırımcılara hem de enerji piyasasına olum-
lu bir sinyal göndermektedir; enerji verimliliği iyileştirme önlemlerine olan talebi artıracak yenilikçi teknolojilerin, 
tekniklerin ve hizmetlerin alımını teşvik edecektir. 

AB ülkeleri, şu an ile 2030 arasında yıllık enerji tüketimlerinden ortalama %4,4 oranında tasarruf sağlamak için 
birtakım önlemler almalıdır.

Revize edilen direktif, enerjinin daha verimli kullanılmasını teşvik edecek ve aşağıda belirtilenlerin 
yolunu açacaktır:

AB düzeyinde hareket ederek, 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 iyidir. 

Revize edilen Enerji Verimliliği Direktifi Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji Paketi’nin bir parçasıdır. 

hane ve işletmeler için daha düşük enerji tüketimi - böylece, enerji faturalarının düşmesi

daha düşük tüketim, Avrupa’nın enerji ithalatına daha az bağımlı hale gelmesi

üreticilerin / imalatçıların yeni teknolojileri kullanmalarına ve inovasyon yapmalarına 
yönelik teşvikler

örneğin inşaat sektöründe daha fazla yatırım, böylece istihdamın yaratılması

hanelere gelen faturalara dair daha net bilgi

Enerji verimliliği  hedefleri ve enerji etiketleri endüstriyi yenilik ve yatırım 
yapmaya teşvik etmektedir.

Daha çok enerji verimliliği olan binalar, enerji tasarrufu yapabilir, faturaları 
azaltabilir, sağlık sorunlarını çözebilir, hava kirliliğini azaltabilir ve insanların 
yaşam kalitesini iyileştirebilirler.

Enerji tasarrufu, para tasarrufu yapmanın ve sera gazı emisyonlarını azalt-
manın en kolay yoludur.

Enerji


