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ENERGETYCZNE PODSUMOWANIE TYGODNIA
[21-27 LISTOPADA]
Finansowanie atomu, problemy z ustawą oﬀshore, nowe inwestycje Orlenu - to najważniejsze tematy
ubiegłego tygodnia.
Unia pozbawi atom ﬁnansowania?
22 listopada Energetyka24 dotarła do informacji o przebiegu prac nad tzw. taksonomią. Według tych
danych, UE może zablokować część możliwości ﬁnansowania energetyki jądrowej.
News E24: Fatalne wieści dla atomu. UE pozbawi tę technologię wielu opcji ﬁnansowania?
Do atomowego tanga trzeba dwojga
O ﬁnansowaniu atomu wypowiedział się z kolei 27 listopada minister Piotr Naimski. Polityk stwierdził,
że Polska poszukuje partnera do projektu jądrowego, który weźmie na siebie część ryzyk ﬁnansowych
i operacyjnych.
Naimski o atomie: Szukamy partnera, który weźmie na siebie część ryzyka
Jak statki z tonącego Nord Streamu
Statek Akademik Czerski, który miał dokończyć układanie Nord Stream 2, wypłynął 27 listopada z
portu na niemieckiej wyspie Rugia. Kieruje się na port w Kaliningradzie.
Statek, który miał ukończyć Nord Stream 2 wraca do Kaliningradu
Norwegowie boją się sankcji USA
Odwrót Akademika Czerskiego to nie jedyny problem projektu Nord Stream 2. 26 listopada norweska
spółka DNV GL oznajmiła, że nie będzie świadczyć usług na rzecz statków zaangażowanych w projekt.
Norweska ﬁrma: Nie wycofaliśmy się z Nord Stream 2, ale usług świadczyć nie będziemy
Nawozowa inwestycja Orlenu rusza z kopyta
25 listopada prezes PKN Orlen Daniel Obajtek obwieścił, że w zakładach Anwilu za półtora roku
gotowa będzie budowana obecnie trzecia linia produkcyjna nawozów azotowych.
Orlen: za półtora roku Anwil z rozbudowaną produkcją nawozów azotowych
Ustawa o oﬀshore dalej bez zgody rządu

24 listopada Rada Ministrów - po raz kolejny - nie przyjęła projektu ustawy o wsparciu morskiej
energetyki wiatrowej.
Projekt ustawy oﬀshore nadal bez akceptacji rządu. Co dalej z morskimi farmami wiatrowymi?
Fałszywa Greta Thunberg nabiera Trudeau
25 listopada rosyjscy pranksterzy pochwalili się, że nabrali premiera Kanady Justina Trudeau. Polityk
miał myśleć, że rozmawia z Gretą Thunberg.
Rosyjscy pranksterzy nabrali premiera Kanady. Podszyli się pod Gretę Thunberg

