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Energetikai-felújítási piac van kialakulóban Európában
Az energetikai felújítás jelentős szerepet játszik az építőipar, és ennek következtében az európai
gazdaság stabilizátoraként a pénzügyi válság óta eltelt időszakban. A becslések szerint az
energetikai felújítás piaca 2015-ben az EU-28-ban nagyságrendileg 109 milliárd EUR volt és 882.900
munkahelyet teremtett. Az EU teljes energetikai felújítási piacának a francia, német és olasz
együttesen csaknem a felét teszi ki. A teljes energetikai felújítási piac legnagyobb hányadát, 65%-ot,
a lakóépületek energetikai felújítása képezi.
Mind a gazdasági fellendüléssel, mind az EU 2020 éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseivel
kapcsolatos kormányzati politika jelentős szerepet játszott az energetikai felújítási piac
megjelenésében. A nemzeti alapokkal jól kombinált EU-finanszírozás jelentős támogatást jelentett a
meglévő épületek energiahatékonysági intézkedéseinek végrehajtásához. Ez viszont korlátozta a
pénzügyi válság lakossági szektorra vonatkozó hatását mind a meglévő munkahelyek fenntartásával,
mind újak létrehozásával. Ugyanakkor egyes tagállamokban a megszorító intézkedések akadályozták
az energetikai felújítási piac feltörekvését.
Az építési ágazat, melyet jelenleg a meglévő épületek felújítása vezet, az Európai Unió
gazdaságának egyik pillére. Az EU 28-ban 2013-ban a teljes szektor forgalma elérte az 1,241 milliárd
EUR-t, amely az adott évben az EU GDP-jének több mint 9%-át tette ki. A szektor 2013-ban közel 11
millió főt alkalmazott. Ugyanebben az évben több mint 3 millió aktív vállalkozás volt az építőipari
ágazatban, ebből 94% kevesebb, mint 9 főt alkalmazott. A forgalmi részesedés a meglévő épületek
felújításának köszönhetően a 2005-ben 47%-ról 2015-ben 57%-ra nőtt. A felújítási piac dominanciája
a teljes építési piacon 2009-ben kezdődött, különösen azokban a tagállamokban, ahol a gazdasági
fellendülési intézkedések a meglévő épületek energetikai felújítását célozták meg.

Az energetikai felújítási piac növekedhet, ha az EU növeli annak méretét
Az EU energetikai felújítási piacának mérete csaknem a jelenlegi felével növekedhet, amennyiben
a 2030-ra vonatkozó 40% -os energiamegtakarítási célkitűzést elfogadják. Ez további több mint egy
millió új munkahelyet teremthet. A 40%-os energia-megtakarítási cél a felújítás arányát csaknem
3%-ra növelheti, míg az a jelenlegi 27% -os energia-megtakarítási célkitűzés mellett csupán 1% körüli.
A felújítási arány növekedése növelné a felújítási tevékenység mértékét is. Ez a befektetőknek több
bizalmat adna, és megszüntetné az EU építési piac jövőjének bizonytalanságát.
Az építőipar konzervativizmusa közismert és az Y generáció számára nincs vonzereje. Az
energetikai felújítási piac méretének növelése a kutatás, az innováció és az ágazat korszerűsítése
felé mozdítaná a befektetéseket az iparosítás révén. Ez az EU-ban az energetikai felújításra
szakosodott ipar megjelenéséhez vezethet. Ez biztosítaná, hogy az EU épületállományának
energetikai felújításban szerepet játszó meglévő uniós iparágak (szigetelés, ablakok, fűtés és hűtés,
az automatizálás, a világítás, napenergia, fotovillamosság) megtarthassák versenyelőnyüket a
globális piacokon.
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Az energetikai felújítás egyedülálló lehetőséget biztosít Európa ipari reneszánszához
Az energetikai felújítási piac méretének növelése 4. ipari forradalmat robbanthatja ki Európában.
Ehhez ipar elmozdulására lenne szükség a jelenlegi lépésről-lépésre haladó komponens-alapú
energetikai felújításról a minden egyes épületet érintő átfogó és egy lépésben zajló energetikai
felújításra. Ez az építőipari ágazatban a teljes értéklánc innovációját jelenti, a előregyártott nullaenergia felújítási készletek átfogó fejlesztésétől az EU polgárainak passzív fogyasztókból aktív
felhasználóvá való átalakulásig. Új piaci szereplők, mint például a kis projektek aggregátorai jelennek
meg. A közfinanszírozást ehhez a teljes értéklánc átalakuláshoz kell hozzárendeni.
Európa ipari reneszánszához modern adatgyűjtési és elemzési módszerek és eljárások szükségesek.
Az intelligens fogyasztásmérők jól megvalósított bevezetése, ahogyan most a belső villamosenergiapiac és a gáz irányelvek és az energiahatékonysági irányelv megköveteli, fontos szerepet játszik
Európa megújításában. A intelligens fogyasztásmérők bevezetését össze kell hangolni a földrajzi
információs rendszerekre (GIS) alapuló energia modellekkel, drónok használatával az épületek
ellenőrzéséhez, és az adatok hiányosságát leküzdő különböző intézkedésekhez jól felépített kötelező
jelentési sablonokkal. A cél az, hogy idővel összegyűjtse/generálja azokat az adatokat amelyek
szükségesek az EU éghajlat-energia célkitűzésekben tett előrelépések jobb értékeléséhez valamint
annak megítéléséhez, hogy ezek a célok mennyire eredményesek abban, hogy Európa eleget tegyen
munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés prioritási területeken. Összességében a cél az, hogy a
megfelelő pillanatban valós idejű adataink legyenek a felmerülő igények javításához és az irányelvek
hozzáigazításához.
Az energetikai felújítási piac a kis- és közepes vállalkozásoknak biztosít lehetőséget, mivel azok az
építőipari ágazat legfontosabb szereplői. Állami támogatás szükséges a szakmai készségek
átalakításához és a létesítmények javításához. A cél annak biztosítása, hogy a kis- és
középvállalkozások javára szolgáljon az energetikai felújítás iparosítása. A megoldásokat az
újrahasznosítási lehetőségek és alacsony környezeti hatásuk alapján kell előnyben előnyben
részesíteni. Ezeket a megoldásokat a közfinanszírozásból társfinanszírozni lehetne ismétlődő
gazdasági csomagokkal.

Lépések az épületek "Hatékonyság Elsőként” befektetés-klíma-energia keretrendszer felé
Az EU felújítási 1 stratégia egy, az épületek integrált befektetés-klíma-energia irányvonalú
keretprogrammal lenne a legjobban fejleszthető a "Hatékonyság Elsőként" elvre alapozva és a
párizsi klímamegállapodás fényében. Egy ilyen átfogó keretprogram, ahogyan azt a jobb szabályozás
csomag is megköveteli, ésszerűbbé tenné a jelentéstételt, és koherenciát biztosítana a jelenleg
legalább 14 különböző eszközben megjelenő rendelkezések között (ES.1 ábra). Egyszerűsítené
továbbá a tagállamok számára a végrehajtást, elkerülve a kétszeres számbavételt és elősegítve a
megfelelőség ellenőrzését.
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Hatékonyság Elsőként alapelv: az Energia Unió Stratégiáról szóló keretprogram által bevezetett irányadó elv, amely kimondja, hogy az
energiahatékonyságot saját jogán mint energiaforrást kell tekinteni. Célja, hogy prioritásként kezeljék a energiamegtakarítási
(energiahatékonyság és a keresleti-válasz) befektetéseket. További információ elérhető: https://europeanclimate.org/efficiency-first-anew-paradigm-for-the-european-energy-system/
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Az épületállomány energiafogyasztásának csökkentésére és az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátására vonatkozó rendelkezések legalább 14 uniós szintű szakpolitikai eszközben van jelen.
A meglévő rendelkezések általánosan az épületállományra, az egyes épületekre és épületelemekre
vonatkoznak. A különböző rendszereket (fűtés, hűtés és világítás) a jelenlegi rendelkezések nem
megfelelően kezelik. Ezen uniós szakpolitikai eszközök eredményeként az elmúlt években jelentős
előrelépés történt az energiafogyasztás és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
jelentéstételében. Noha a tagállamok kötelesek külön jelentést tenni az Európai Bizottság felé az
egyes rendelkezésre/eszközre meghozott intézkedésekről, nagyon gyakran ugyanazok az
intézkedések egyidejűleg különböző rendelkezésekre is vonatkoznak.
A vállaláselosztási határozatban (ESD), implicit kötelező célkitűzés az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának csökkentése az építőipari ágazatban. Ezt a célt nem támogatja olyan uniós
követelmény, amely épületekre vonatkozó energiamegtakarítást tűz ki célul. A tagállamok
kétharmada, önkéntes alapon, mégis meghatározott egy épületekre vonatkozó energiamegtakarítási
célt. A tagállamok jelentést tesznek a különböző intézkedésekről, amelyekkel elérik a
vállaláselosztási határozatban (ESD) vállalt kötelező célt és előirányzott energiamegtakarítást.
Azonban az energia- és éghajlat rendelkezések szétaprózottsága a különböző eszközök között nem
teszi lehetővé azt, hogy hatékonyan értékelni lehessen az építőipari ágazat hozzájárulását a 2020-as
éghajlat- és energiapolitikai célkitűzésekhez.
Az EU éghajlat-változási és energiapolitikai eszközeinek megosztottsága hátráltatja egy ambiciózus
és hosszú távú épület-felújítási stratéga tervezését és végrehajtását, továbbá akadályozza az EU
energetikai felújítási iparának kialakulását. Ez a megosztottság (ES.1 ábra) növeli a tagállamok
adatszolgáltatási terheit. Szintén megnehezíti, ha nem ellehetetleníti, a hatékonyság értékelését és
az épületekre vonatkozó következetes, átfogó uniós befektetési-klíma- és energiapolitikai csomag
koherenciáját. Az uniós eszközök megosztottsága nem ösztönzi sem az uniós és nemzeti szintű
különböző politikai osztályok sem az energetikai-felújítást érintő iparágak közötti együttműködést.
Éppen ellenkezőleg, ez minden csoportot még inkább elkülönít.
Az épületekre vonatkozó átfogó "Hatékonyság Elsőként" keretnek tartalmaznia kell kötelező
érvényű hosszú távú szén- és energiatakarékossági célkitűzéseket, mérföldkövekkel. Ez bizalmat
adna az iparnak ahhoz, hogy az energetikai felújítás iparosításába befektetessen, mely az energetikai
felújításra szakosodott ipar létrehozásához vezetne. A meglévő iparágak (szigetelés, nyílászárók,
fűtés és hűtés, automatizálás, világítás, napenergia hő és fotovillamos felhasználása) és azok
értékláncai továbbfejlődnének és biztosítanák az energetikai felújítási készletekhez szükséges
összetevőket, ahogyan ma az új épületek építésél történik. Ezen energetikai felújítási készletek
kidolgozársa várnak bármely építési időszakban, éghajlati övezetben épült épületre és minden
épülettípusra vonatkozóan.
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Ábra ES.1 Az EU 14 politikai eszköze növeli a befektetéseket az EU épületállomány energiarendszerének
átalakításába
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Kulcspont: Az EU szakpolitikai eszközök széttagoltsága az uniós jogszabályok
végrehajtásában kihívásokhoz és nehézségekhez, és ennek következtében gazdasági
lehetőségek elmulasztásához vezet.
Új irányítási struktúrára lenne szükség a "Hatékonyság Elsőként" keret támogatására
Az épületekre vonatkozó "Hatékonyság Elsőként" befektetés-klíma-energia keret új irányítási
struktúrát igényelne, beleértve egy EU Energetikai felújítási facilitátor és egy uniós
kockázatmegosztási eszköz létrehozását. Az Energia Unió irányításáról szóló közelgő jogalkotási
javaslat egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy az alábbi intézményi megállapodások alapjait
megvitassák és létrehozzák:
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EU Energetikai felújítás facilitátor szükséges a kereslet és a kínálat szervezéséhez. Ez az
egyég a meglévő uniós intézményektől független kell legyen. Többszintű irányítási struktúra
szükséges a különböző politikai célok összehangolásához és érdekelt felek bevonásához, az
EU
épületállományának
energia-pazarlóból
rendkívül
energiahatékonnyá
és
energiatermelővé való átalakításához, amely nettó nulla energiafogyasztáshoz vezet. Az
összehangolás fontos részét képezi a szakpolitikák különböző kormányzati szintek közötti
összehangolásának biztosítása. A a kormányzat bármely szintjén a kulcsfontosságú érdekelt
felek korai és átlátható elkötelezettsége a célkitűzésben és a tervezési folyamatokban
elősegítené mind az eredmények elfogadását, mind az érdekelt felek kötelezettségvállalását
a végrehajtás és a hatékonyság növelésének érdekében.



Uniós kockázatmegosztási eszközre van szükség az egységesebb állami finanszírozás és az
energetikai felújítási beruházások folyamatos támogatásának biztosítása érdekében. A

Az egyes EU szakpolitikai eszközöket és azok megfelelő rövidítéseit az ES.1 táblázat tartalmazza
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kockázatmegosztási eszköz célja az energetikai felújítási beruházások pénzügyi kockázatának
enyhítése az energetikai felújításokba befektető vállalatcsoportok számára hitelgaranciák
biztosításával. A célkitűzés a befektetők vélt kockázatának csökkentése helyi szintű alacsony
kamatok lehetővé tételével. Összességében a cél az, hogy az energetikai felújítási piac az
önfinanszírozóvá válás felé mozduljon. A kockázatmegosztási mechanizmus finanszírozást
nyújt a kapacitásépítés és a tudásmegosztás számára is. A már meglévő uniós támogatásokat
is össze lehetne vonni ennek a keretnek a létrehozásához.

A helyi / regionális hatóságok lesznek az EU épületállomány piaci átalakulásának legfontosabb
játékosai. A helyi/regionális hatóságoknak, különösen azokban a tagállamokban, ahol az egy főre
GDP az EU-átlagnál alacsonyabb, nyújtott támogatásra lesz szükség a helyi / regionális szintű
Energetikai felújítás facilitátor létrehozásánál. A meglévő, helyi/regionális szintű egyablakos
ügyintézés, amely jelenleg csupán információt szolgáltat, továbbfejlődhet és elláthatja a
helyi/regionális energetikai felújítási facilitátor szerepét. Az energetikai felújítási facilitátor egy
független harmadik fél kell legyen annak érdekében, hogy az összes szereplő bizalmát élvezze.
Szerepük a helyi / regionális szinten az lenne, hogy összehozza a felújítási ciklusban résztvevő összes
felet a magas színvonalú és időszerű energetikai felújítás biztosításának érdekében.

Az energetikai felújítás lehetőséget nyújt az EU polgárok felhatalmazására és
aggodalmaik kezelésére
Az EU épületállomány energiarendszerének átalakítása, az EU épületállományának energia
pazarlóból rendkívül energiahatékonnyá, nettó nulla energiafogyasztáshoz vezető és
energiatermelővé való átalakítása megválaszolja az energiaszegénység által felvetett növekvő
aggodalmakat. Az EU a lakosság azon hányadának példátlan növekedésével szembesül, mely
otthonát télen nem képes melegen tartani. Az EU épületállomány energiarendszerének átalakítása
biztosítja minden egyes uniós polgár hozzáférését az energiaszolgáltatásokhoz jövedelmi
megkülönböztetés nélkül. Az energiahatékony épületek nyáron is biztosítják a termikus komfortot.
Az épületek hatékonyságának javítása csökkenti a fosszilis tüzelőanyagok elégetése következtében
kialakuló légszennyezést. Következésképpen az uniós polgárok egészsége javul. Az EU
épületállományának végenergia felhasználása az EU teljes végenergia fogyasztásának 41% -át tette ki
2013-ban, az energiafogyasztás kétharmada lakóépületekben történt. A lakóépületekben felhasznált
energia közel egyharmada volt gáz, ennek 79%-a helyiségfűtésre fordítódott. Ez a levegőszennyezés
növekedését eredményezi. A fűtési igények csökkentésének közvetlen hatásaként az EU földgáz
függősége is csökken, tekintettel arra, hogy az EU gáz fogyasztásának 55% -a importból származik.
Az energetikai felújítási piacot a lakossági energiaadó részben finanszírozza. Azonban a háztartások
által fizetett energiaadók nem fordítódnak teljes mértékben az energetikai felújításra. Olyan
eszközökre van szükség, melyek az állampolgárok adóját méginkább az otthonaik felújítása felé
irányítják a háztartások adójának tisztességes felhasználásának érdekében. A cél az, hogy a lakosság
energiára fordított kiadásai az energiafogyasztástól az energetikai felújításba való befektetés felé
mozduljanak el. A tagállamok által meghatározott energiaadók arányosan nőnek akkor, amikor a

7

felhasznált energia mértéke alacsonyabb. Ez akadályozza az energiamegtakarítást, és a fogyasztókat
sérülékenyebbé teszi annak kockázatával, hogy energiaszegénységbe taszítja őket.
Az Uniós polgárok tudatosabbá válnak az energiahatékonyságra és a megújulók energiaforrások
használatával az épületekben. Az épületekben az energiamegtakarítás és a megújulók
alkalmazásának megnövekedett aránya az EU energia rendszerének aktív szereplőivé teszi őket.
Szükség van arra, hogy az épületek integrálódjanak az EU energiarendszerébe, ami lehetővé teszi a
tisztességes versenyt a kapacitás termelés és energiatakarékosság között. A közeljövőben az
épületek jelentős szerepet játszanak az energiaellátó rendszer stabilitásában. Ezek helyben termelt
villamos áramot biztosítanak, amely tárolási kapacitásként a csúcsterhelés alatti keresletet
csökkentik. Az EU villamosenergia-rendszerének centralizáltból decentralizálttá való átalakulása
felhatalmazza az uniós polgárokat és azokat "prosumers"-sé változathatja. Az intelligens készülékek
az intelligens hálózatokkal kommunikálva nagyobb megtakarítást tesznek lehetővé. Időzítők és
vezérlők fogják meghatározni a legjobb időrést az energia fogyasztására és annak eladására. A
készülékek automatikusan kikapcsolnak a csúcsterhelés idején, amikor az energiaárak magasak, így
lehetővé teszi a fogyasztóknak a termelt energia termékek eladását magas áron, a saját fogyasztás
arányának növelését.

Az EU jelenlegi 14 eszközében a jogi kiskapuk azonosítását kell prioritásként kezelni 2016ban
A “Hatékonyság elsőként” épületek befektetés-energia-klíma politika keretek felé való elmozdulás
kezdeményezését a meglévő jogszabályok közelgő áttekintésével / felülvizsgálatával kell kezdeni.
2016 végén az EU olyan javaslatokat fog elfogadni, amelyek az elkövetkező évekre meghatározzák az
épületek befektetés-klíma-energia politikáját. Ez a folyamat nem zárhatja ki annak lehetőségét, hogy
gyorsan kialakuljon az épületekre vonatkozó egyetlen, teljesen koherens, ésszerűsített átfogó
politikai keret, amely eléri az EU épületállomány energiarendszerének átalakítási céljait.
Az EU befektetés-klíma-energia eszközök folyamatban lévő 2016-os áttekintése / felülvizsgálata
egyedülálló lehetőséget biztosít a jelenlegi rendelkezések megerősítésére és ambiciózus felújítási
stratégiák elősegítésére. A meglévő uniós eszközök hozzájárultak a piaci szereplők figyelmének
felhívásához az épületállomány átalakulásának fontosságára energia pazarlóból rendkívül
energiahatékonnyá, energiát termelővé és nulla nettó energiafogyasztásúvá. Azonban az EU
épületállomány energiarendszerének átalakításához a meglévő eszközöket módosítani és / vagy
megerősíteni szükséges. Az uniós szakpolitkai eszközök / rendelkezések beazonosított nagyobb
hiányosságait az ES.1. táblázat foglalja össze. Minden egyes hiányosságra javítási ajánlást teszünk. A
cél az, hogy lefektessük az utat a kihasználatlan megtakarítási potenciál megragadásához az EU
munkahelyeket, a gazdasági növekedést érintő prioritásoknak, az Energia Unió Stratégia
Keretrendszerének és a Párizsi Klímamegállapodásnak fényében. Az első lépést az ES.1 táblázatban
összefoglalt javaslatok politikai vitája jelenti.
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1. táblázat Az uniós szakpolitikai eszközök azonosított hiányosságai és azok leküzdésére tett ajánlások
Európai Uniós eszköz

azonosított hiányosságok

EU 2030 éghajlat-változási
és energiaügyi keretcsomag
(27%-os
energiamegtakarítás cél)

a PRIMES modellben figyelembe vett felújítási arány (1,48% 2020-ig,
1,84% 2020 után 27% -os energia-megtakarítási cél esetében) túl
alacsony ahhoz, hogy növelje a befektetői bizalmat, és világos jelzést
adjon a piaci szereplőknek az innovatív technológiákba való
befektetés és finanszírozási megoldások tekintetében.

A
kötelezettségvállalás
megosztásáról
szóló
határozat Effort Sharing
Decision
(ESD),
a
kibocsátáskereskedelmi
rendszer (ETS) és a nyomon
követési
és
jelentési
mechanizmus (MMR)

Az épületek üvegházhatást okozó gáz kibocsátásának a tagállamok
által előrejelzett összege 2030-ra a 23% -kal magasabb, mint azok
27% -os energiamegtakarítási célkitűzése.

A földgáz- és villamos
energia belső piacáról szóló
irányelvek (IME) és (IMG)

A belső piaci szabályozás csak a kínálati oldali lehetőségek közötti
versenyt teszi lehetővé.

Energiahatékonysági

Néhány tagállam túlteljesíti az ESD-ben a 2013-2020 időszakra
vonatkozó kibocsátáscsökkentését.
Az ESD lehetővé teszi a tagállamok számára a kibocsátási engedélyek
átcsoportosítását a jelenlegi időszakról a következő időszakra (20202030).
A tagállamok az összes intézkedésből eredő megtakarításokról
készítenek jelentést a keresleti és kínálati oldali intézkedések
megkülönböztetése nélkül.

A belső piaci előírások "innovatív árképzési formulák" kidolgozását
követelik meg a tagállamoktól. A tagállamok által kialakított
árképzési formulák a fogyasztókat nem serkenti energiafogyasztásuk
csökkentésére.
- Nincs külön követelmény az épületállomány előrevetített energia-

Az uniós eszközök folyamatban lévő felülvizsgálatához javasolt
módosítások
- A PRIMES modellben figyelembe vett energetikai felújítás
arányának növelése a dekarbonizációs forgatókönyvek folyamatban
lévő felülvizsgálatakor.
- Legalább 40% -os energia-megtakarítási célkitűzés elfogadása
2030-ra, mely lehetővé teszi az energetikai felújítási ráta növelését
és azt, hogy hosszú távú perspektívát nyújtson a piaci szereplőknek.
Írja elő a tagállamok számára az épületek tervezett GHG
kibocsátásának felülvizsgálatát és biztosítsa a koherenciát az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásnak tagállami előrejelzései és
az EU 2030 éghajlat-változási és energiaügyi keretcsomag között.
Biztosítani kell azt, hogy a tagállamok üvegházhatású gázok
kibocsátására vonatkozó 2030-as előrejelzései pontos alapokon
nyugodjanak.
Szüntesse meg annak lehetőségét, hogy a kibocsátási engedélyek
átcsoportosíthatóak legyenek a jelenlegi időszakról a következő
időszakra.
A megtakarításokról készített jelentést keresleti oldali
intézkedésekre és megújulókból származókra szükséges lebontani,
hogy az energiamegtakarítási és a megújulós célkitűzésekkel
összhangban értékelhetők legyenek.
Rendelkezéseket kell hoznia a kínálati oldali lehetőségek és az
energia-megtakarítás közötti tisztességes verseny alakítására
(energiahatékonyság és a keresleti válasz).
Írja elő a tagállamoknak a nagy energiafogyasztási sávokban
magasabb energia adók és alacsony energiafogyasztási sávban
alacsony energia adók figyelembe vételét és meghatározását.
- Követelje meg a tagállamoktól, hogy egy meghatározott évben
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irányelv (EED)

megtakarításának jelentésére. Azonban néhány tagállam, önkéntes
alapon, beszámol az épületállomány tervezett végenergia
fogyasztásáról (az Irányelv 3., 4., 5. és 7. Bekezdésében foglaltak
alapján).
- A teljes épületállományra vonatkozó energia és/vagy széncsökkentési célkitűzések létrehozása nem követelmény. De 16
tagállam, a Flandria régió és Gibraltár önkéntes alapon beszámolt az
energetikai felújítási stratégiák energia és/vagy szén-csökkentési
célkitűzésekről.
A tagállamoknak a 4., 5. és 7. bekezdésben foglaltak alapján
meghatározott energetikai felújítási intézkedésekről kell jelentést
tenniük.

A felújítási koncepciót 4 különböző módon definiálja.

Tagállamoknak
lehetőségük
van
alternatív
intézkedések
választására, beleértve a magatartásváltozást a középületek
felújításánál (5. Cikkben).

Az irányelv egy egész cikket szentel a megosztott ösztönzés
korlátairól, míg az EU lakosságának 70% -a él saját tulajdonú
lakásokban és közel 60% -a családi házakban.

(2020, 2030) számoljanak be az épületállomány tervezett végső
energiafogyasztásáról, és ezt a jelentést a jelenlegi 3. Cikkbe foglalja
bele.
- Követelje meg az összes tagállamtól, hogy határozzanak meg a
teljes épületállományra vonatkozó hosszú távú energetikai és/vagy
szén-csökkentési célokat 2050, 2020 és 2030 évekre.

A tagállamok számára írják elő, hogy minden intézkedés vagy
intézkedéscsomag várható megtakarítását egyértelmű adatokkal
jelezze, annak érdekében, hogy azok a végenergia-fogyasztás
előrejelzésekkel összhangban értékelhetőek legyenek, valamint ezt a
jelentést egy bekezdés tartalmazza.
Az összes létező "felújítási koncepciót" egyetlen olyan koncepcióba
foglalja össze, amelynek célja az épületek átalakítása
energiapazarlóból rendkívül energiahatékonnyá és a nettó nulla
energiafogyasztásún keresztül az energiát termelővé eljutva.
- Távolítsák el az alternatív intézkedések választásának lehetőségét,
miután ezek csökkentik a törekvést, és középületek felújításánál
blokkolják a megtakarítási potenciált valamint azt, hogy a hatóságok
járjanak elöl jó példával.
- Az 5. cikk rendelkezéseit egészítsék ki úgy, hogy az tartalmazza az
összes, a
a tagállamok különböző kormányzati szintjein lévő
közhivatalok tulajdonában lévő és/vagy közhivatalok által elfoglalt
épületeket.
Tartalmazzanak olyan rendelkezéseket, hogy a kis projektek (önálló
családi házak) összekapcsolhatók legyenek, és az energetikai felújítás
megfizethetőségét célozza (magas tulajdonos arány), különösen
azokban a tagállamokban, ahol az egy főre jutó GDP az EU átlagnál
alacsonyabb.
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Az
épületek
energiahatékonyságáról
szóló irányelv (EPBD) és a
költség-optimum
módszertan

A lakóépületek gyakran nem felelnek meg a követelményeknek
nagyobb felújítás esetén, különösen az építőelemek tekintetében.

A világítási rendszereket nem veszi figyelembe egyik olyan rendszer
sem,
amelyre
az
energiahatékonyságra
vonatkozó
minimumkövetelményeket kell beállítani.
Az I. mellékletben a végfelhasználások nem egyértelműek abban a
tekintetben, hogy a világítás benne foglaltatik vagy sem. Azonban a
tagállamok az Eurostatnak az összes végfelhasználás teljes
energiafogyasztásáról jelentenek.
Az energiahatékonysági tanúsítványnak nem szükséges működési
vagy mért energiafogyasztást figyelembe venni.
Megújulóenergia-irányelv
(RED)
A
kombinált
a
környezetbarát tervezésről
és az energiacímkézésről
szóló
irányelvnek
(Ecodesign és Ecolabel)
együtteséből
származó
végrehajtási intézkedések

Nincs jelentési kötelezettség a megújuló energiaforrások megnövelt
részarányáról az épületekben.
Az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények az
előkészítő tanulmány készítésekor érvényes legrövidebb életciklus
költségekre vannak beállítva. Ennek eredményeképpen a
végrehajtás idején a piac már jócskán előremozdult.
Az energia hatékonyságra vonatkozó követelmények komponens
alapúak, és nem tükrözik a valós felhasználási körülményeket,
különösen amennyiben ezek az elemek egy energetikai rendszer
részét képezik (világítás, hűtés, fűtés, szellőztetés)
Hiányzó konszolidált piaci adatok, visszaélések a piacfelügyelet által

- “Nagyobb felújítás” fogalmának eltávolítása. Bármikor is újítanak
fel egy épületet, azt mindig nettó nulla energiafogyasztás szintre kell
elvégezni.
Az
épületszerkezeti
elemek
és
rendszerek
energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelményeknek
minden alkalommal meg kell felelni, amikor egy épület felújításra
kerül, különösen akkor, ha az közfinanszírozás felhasználását is
magában foglal. A nettó-nulla energiafogyasztás követelmények
intelligens mérőkkel kombinálva megkönnyítik az ellenőrzést és a
végrehajtást.
Az épületgépészeti rendszerek követelményeinek meghatározásakor
tartalmazza a világítást is (EPBD 8. cikk).
Egyértelművé kell tenni az I. mellékletet, és az összes
végfelhasználást tartalmaznia kell a haladás felmérésére érdekében,
miután az Eurostatnál jelentett végenergia fogyasztás magában
foglalja az összes végfelhasználást és az intelligens fogyasztásmérők
mérik a teljes fogyasztást.
Követelje meg, hogy a tervezés (eszköz minősítése), valamint a
közüzemi számlákra alapozott működésből eredő energiafogyasztás
jelenjen meg az energiahatékonysági tanúsítvány elkészítése során
Kötelezően kérjen adatszolgáltatást a megújuló energiaforrások
megnövekedett részarányáról az épületekben.
Az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények
mértékét igazítsa a rendelkezésre álló legjobb technológiák
hatásfokához annak érdekében, hogy az eco-design elősegítse az
innovációt.
Szükség van szabványosításra, hogy figyelembe vehessük a rendszer
felépítését és a valós felhasználási körülményeket a vizsgálati
feltételek meghatározása és a becsült és/vagy mérési
energiafogyasztás során.
- Megvizsgálni a hatékonyság adatok PRODCOM adatbázisba való
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engedélyezett ellenőrzési tűréshatárokkal, és a piacfelügyelet
általános hiánya.

Többéves pénzügyi keret és
a strukturális alapok

Előzetes feltételrendszer nem mindig előfeltétele az uniós források
használatának.

Állami támogatási szabályok

A
támogatások
nem
tesznek
lehetővé
nagyszabású
épületenergetikai felújításokat, noha ezek a tagállamok által
előnyben részesített eszközök.
Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok korlátozzák az uniós
források felhasználását energetikai felújítása.
Az állami számviteli szabályok útmutató dokumentumai
megnehezítik a középületek felújításának finanszírozását.

Számviteli szabályok

EU / EIB alapok

Az energetikai felújítási beruházások magas kamatúak a befektetők
által észlelt kockázat eredményeképpen.

integrálásának lehetőségét.
- Round robin tesztelés megszervezése akkreditált laboratóriumok
számára a megengedett ellenőrzési tűréshatárok jelentőségének
értékeléséhez.
- a energiafelhasználás piacfelügyeleti értékelés lehetőségének
felmérése a CE-jelölés eljárás alatt szúrópróbaszerűen végzett
vizsgálatok részeként.
- A téves információkat jelentő gyártók megszégyenítése és
nyilvános hibáztatása.
- Évente uniós szintű véletlenszerű vizsgáli kampányok szervezése.
Tartalmazzon előzetes feltételrendszer, amelynek célja bármely
uniós forrás felhasználásával a nettó nulla energiafogyasztás
szintjének elérése.
Segítség nyújtása a tagállamoknak ahhoz, hogy a támogatások
felhasználásánál a szabott pénzügyi eszközöket részesítsék
előnyben.
Az állami támogatási szabályok felülvizsgálata, amelyek biztosítják,
hogy az uniós alapokat fel lehessen használni energetikai felújításra.
- A jelenlegi számviteli szabályok felülvizsgálata annak érdekében,
hogy az energetikai felújítási befektetéseket készpénz megtakarítási
befektetési eszközként kezeljék és ismerjék el.
- Az energetikai felújítási befektetéseket produktív adósságként kell
tekinteni, és mint ilyen minősített mérlegen kívüli osztályba kell
sorolni.
Egy EU és/vagy az EU/EBB-garancia figyelembe vétele a helyi szinten
alacsonyabb kamatok érdekében, mely csökkenti a befektetők által
észlelt kockázatot és megnyeri a bizalmukat.

Kulcspont: A 2016-ban energetikai felújítást célzó legtöbb uniós eszköz áttekintése / felülvizsgálata egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy
előkészítse a terepet az EU épületállományának piaci átalakulásához energia pazarlóból igen hatékony és energiatermelő, nettó nulla
energiafogyasztásúra.
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Az EU épületállomány energiarendszerének átalakítása
A 4. ipari forradalom kezdete Európában

EU épületállomány ma!

109 MRD € és 882.000 munkahelyet jelentő
kialakulóban lévő EU energetikai felújítási piac
Az EU végenergia fogyasztásának több mint 40% -a
és az EU gázimport 46% -a.
A végfelhasználói ágazatok közvetlen CO2
kibocsátásának több mint 40% -a.
Egészségtelen, sugárzó, szennyező és a magas
működési költségű épületek energiaszegénységhez
vezetnek.
Támogatásokkal finanszírozott összetevő alapú
energetikai felújítás.
Az
épületek
energia/szén
megtakarításra
vonatkozó rendelkezések 14 uniós politikai eszköz
között oszlik meg.
Szétszabdalt Uniós intézmények tisztázatlan
felelősséggel.
nem egységes érdekeltek, tisztázatlan cél és
optimálistól elmaradó együttműködések.

contact@openexp.eu

EU épületállomány holnap?

Az EU energetikai felújítására szakosodott ipar az
épületek globális átalakulásához vezet.
Nettó nulla (fosszilis) energia fogyasztású épületek.
Nettó Nulla szén kibocsátású épületek.
Egészséges, rendkívül energiatakarékos, energiaelőállító és az EU polgárait gazdagító épületek.
Iparosított energetikai felújítás és önfinanszírozó
energetikai felújítási piac.
A “Hatékonyság elsőként” elv ötvözi az épületek
befektetés-energia-klíma rendelkezéseit.
EU Energetikai felújítási facilitátor és egy uniós
kockázatmegosztási eszköz.
A Nettó nulla (fosszilis) energia fogyasztású és
nettó nulla szén kibocsátású épületek egyértelmű
céljához rendelt érdekelt felek.
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