Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

Unijne dyrektywy dotyczące efektywności
energetycznej
Dalsze opóźnienia we wdrażaniu unijnych dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej
zagrożą wykorzystywaniu Funduszy Europejskich - ostrzegają eksperci

W poniedziałek w Warszawie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Instytut na rzecz
Ekorozwoju, poświęcona nowej dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/WE). Jej
zapisy weszły w życie na początku grudnia br., a kraje członkowskie UE do 5 czerwca 2014 roku
mają czas na ich wdrożenie w swoim prawodawstwie.
Jacek Truszczyński z zespołu efektywności energetycznej Komisji Europejskiej zaznaczył, że Komisja
chce do 2020 r. obniżyć zużycie energii na poziomie UE o 20 proc. w porównaniu do prognoz.
Dlatego - jak wyjaśnił - dyrektywa nakłada na państwa członkowskie konkretne obowiązki i określa
kierunek rozwoju systemów wsparcia dla poprawy efektywności energetycznej.
Zobowiązuje kraje do oszczędzania energii u odbiorcy końcowego na poziomie 1,5 proc. rocznie (art.
6 dyrektywy).
Zgodnie z dyrektywą, organy centralne państwa będą musiały rocznie odnawiać 3 proc. powierzchni
budynków (art. 4 dyrektywy) tak, aby spełnić wymogi w zakresie charakterystyki energetycznej.
Z kolei duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane prowadzić audyt energetyczny, który przy wsparciu
dedykowanych programów, będzie zalecany też w MŚP.
Daria Kulczycka z PKPP Lewiatan, do korzyści płynących z wprowadzenia nowych regulacji zaliczyła
potencjalnie niższe rachunki za energię.
Agnieszka Tomaszewska, ekspert Instytutu na rzecz Ekorozwoju powiedziała, że zgodnie
z szacunkami ujętymi w dokumentach rządowych w kwestii oszczędności energii sporo udało się
w Polsce już dokonać, zwłaszcza w sektorze przemysłu. Bardzo dużo jednak można jeszcze zrobić
w sektorze budownictwa, na który przypada 45 proc. zużycia energii końcowej.
Z kolei Zbigniew Szpak, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zwrócił uwagę na
kilkuletnie opóźnienia polskiego rządu we wdrażaniu dyrektyw unijnych, sięgające nawet 6 lat.
W jego ocenie istnieje niebezpieczeństwo, że dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej
również nie zostanie wdrożona w terminie.
Tymczasem Komisja Europejska zaproponowała, aby w nowej perspektywie finansowej na
efektywność energetyczną przeznaczyć 17 mld euro rocznie.
Aby skorzystać z tych środków, kraje członkowskie muszą wdrożyć wszystkie dyrektywy dotyczące
efektywności energetycznej, w tym dyrektywę o charakterystyce energetycznej budynków.
Źródło: http://www.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/15882.html
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Opracowano szybki test wykrywający
SARS-CoV-2
Na wynik czeka się tylko 20-30 minut.
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Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką
chroniącą przed Omikronem
Informuje serwis informacyjny Axios.

27-01-2022

Skład mikrobiomu jelitowego może sprzyjać
„długiemu COVID-owi“
Jest coraz więcej dowodów wskazujących na mikrobiom jelitowy .
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Myszy zakażają się nowymi wariantami
wirusa SARS-CoV-2
Wcześniej nie zakażały się "oryginalną" wersją wirusa odkrytego w Wuhan.
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Ultradźwięki kontra alzheime
Informuje pismo „Translational Neurodegeneration“.
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Choroby współistniejące są wręcz
wskazaniem do szczepień przeciwko...
Powiedział PAP prof. Andrzej Horban, powołując się na badania.

27-01-2022

Osoba nieprzytomna, to też może być chory
na cukrzycę
Upewnijmy się i podajmy glukagon.
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Biologia molekularna wychodzi z
laboratorium
nowy pięcioletni program strategiczny Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej.
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