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Zapraszamy na kolejne energetyczne podsumowanie dnia.
Gazowy zamęt wokół Czaputowicza obnażył słabości komunikacyjne rządu [KOMENTARZ]
W ciągu ostatnich kilku dni przez polskie media przetoczyła się fala doniesień związanych z
wypowiedziami ministra Czaputowicza dotyczącymi dostaw gazu do Polski. Sytuacja obnażyła
problemy komunikacyjne rządu, objawiające się nadmierną kategorycznością, wpadaniem w pułapkę
zgubnej konsekwencji i trudnościami w odpowiednim przedstawianiu swoich racji.

Ekspert: w przyszłym roku duże grupy zanotują straty w segmencie obrotu energią
W rozmowie z serwisem Energetyka24 Tomasz Dobkowski, prezes spółki Audytel, opowiedział o
sytuacji na rynku energii elektrycznej. Ekspert stwierdził m.in., że w przyszłym roku duże grupy
energetyczne prawdopodobnie zanotują straty w segmencie obrotu energią.

NFOŚiGW: 10 mln zł dla samorządów na tworzenie strategii rozwoju elektromobilności
Jednostki samorządu terytorialnego na przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności będą mogły
starać się o doﬁnansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - podał
we wtorek Fundusz. Do rozdysponowania będzie 10 mln zł.

Holandia: Sąd nakazał szybsze zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
Holenderski rząd musi zmniejszać emisję gazów cieplarnianych szybciej niż to planował, aby przed
końcem 2020 roku zdołał ją zredukować o co najmniej 25 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku orzekł we wtorek tamtejszy sąd apelacyjny.

W Brukseli ważą się losy elektryﬁkacji transportu w Europie

EURELECTRIC ze wsparciem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej zorganizował w Brukseli
konferencję poświęconą pakietowi mobilności i przyszłości elektryﬁkacji transportu. Wszystko to w
kluczowym momencie negocjacji prowadzonych między Parlamentem Europejskim a Radą UE.

Rynki ropy w oczekiwaniu na huragan Michael
Ropa w USA zyskuje we wtorek na razie ok. 40 centów na baryłce, ale na mocniejsze zmiany cen
surowca może wkrótce wpłynąć huragan Michael - podają maklerzy.

Położono już 100 km gazociągu Nord Stream 2
Już 100 kilometrów gazociągu Nord Stream 2 zostało położonych w wodach terytorialnych Niemiec i
Finlandii - poinformował w poniedziałek rzecznik realizującego ten projekt konsorcjum o tej samej
nazwie. Od weekendu w układaniu rury uczestniczy drugi statek.

Naimski: morskie farmy wiatrowe bez wsparcia z budżetu
Farmy wiatrowe na morzu będą budowane bez wsparcia z budżetu - powiedział w poniedziałek
pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

