DYREKTYWA W SPRAWIE
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Budynki odpowiadają za ok.
> 50
years

40%

zużycia energii

35%

36%

budynków w UE ma
ponad 50 lat

emisji CO2 w UE

75%

zasobów budowlanych
jest nieefektywne
energetycznie

Nie ulega wątpliwości, że europejski sektor budownictwa, jako największy użytkownik
energii w UE, ma znaczny potencjał pod względem poprawy efektywności!
The EU has agreed new rules for the energy performance of buildings directive aiming to help address UE przyjęła
nowe przepisy dotyczące dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, mające na celu rozwiązanie tych
problemów, stworzenie możliwości gospodarczych w sektorze budowlanym i zmniejszenie ubóstwa energetycznego. Państwa
członkowskie UE będą teraz musiały opracować środki polityki krajowej między innymi w celu: optymalizacji działania
budynku i interakcji z siecią
●

●

●

wejścia na ścieżkę niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
zasobów budowlanych w UE do 2050 r., wdrażając
krajowe programy dekarbonizacji budynków
 budowania inteligentnych budynków – dzięki
intensywnemu wspieraniu systemów automatyki i
sterowania, tak aby budynki mogły funkcjonować
efektywniej

●

●

stosowania wskaźnika absorbowalności inteligentnych
rozwiązań, który umożliwi pomiar zdolności budynku
do korzystania z nowych technologii i systemów
elektronicznych w celu dostosowania się do potrzeb
konsumenta,

●

 wprowadzenia elektromobilności w budynkach
— dzięki wspieraniu wdrażania infrastruktury
elektromobilności takich jak punkty ładowania
elektrycznego w budynkach
 z większenia środków finansowych i wsparcia na
rzecz renowacji – dzięki mobilizacji finansowania
publicznego i prywatnego oraz inwestycji w działania
renowacyjne oraz dzięki wzmocnieniu długoterminowych
strategii renowacji budynków
 z walczania ubóstwa energetycznego i zmniejszenia
wysokości rachunków gospodarstw domowych za
energię – dzięki renowacji i poprawie charakterystyki
energetycznej starszych budynków

Działając w ten sposób na szczeblu UE, możemy osiągnąć korzyści skali, dzielić się najlepszymi praktykami i mieć
większy wpływ na całym kontynencie, co jest korzystne pod względem zrównoważenia, wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia, a także z punktu widzenia konsumentów.
Zmieniona dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stanowi część pakietu „Czysta energia dla
wszystkich Europejczyków”
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