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ENERGETYCZNE PODSUMOWANIE TYGODNIA [27
LUTEGO - 6 MARCA]
Kara dla Enei, kolejna posada dla europejskiego polityka w rosyjskiej spółce oraz zapowiedzi
zaostrzenia kar za zanieczyszczanie środowiska to niektóre wydarzenia minionego tygodnia.
Końcówka modernizacji Opola
PGE w poniedziałek poinformowało, że prace modernizacyjne w Elektrowni Opole są bliskie
zakończenia.
PGE kończy proces unowocześniania bloków 1-4 w elektrowni Opole

Polska potęga bateryjną
Brukselski think tank Transport&Environment wskazałw poniedziałek, że Polska stała się liderem
produkcji baterii do samochodów elektrycznych
Raport brukselskiego NGO: Polska liderem produkcji baterii

Za zanieczyszczanie jak za morderstwo
Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba podał, że za poważne przestępstwa środowiskowe będzie grozić
kara nawet do 25 lat więzienia.
„Przestępstwo środowiskowe” karane jak zabójstwo. Jest projekt zmiany kodeksu karnego

Putin odpłaca za zaproszenie na wesele
W środę media obiegła informacja, że była szefowa austriackiego MSZ Karin Kneissl, która zaprosiła
Władimira Putina na swój ślub, dostała posadę w Rosniefcie
Posada w Rosniefcie za jeden taniec? Była szefowa MSZ Austrii w rosyjskim gigancie

Lutowy rekord obrotu gazem

Towarowa Giełda Energii w środę podała, że w lutym padł rekord wolumenu obrotu gazem.
TGE: rekordowy wolumen obrotu na rynku gazu

Mniej energii z węgla
W czwartek Agencja Rynku Energii podała, że w 2020 r. rekordowo mało energii wytworzyliśmy z
węgla
Udział węgla w polskiej energetyce spadł do rekordowo niskich poziomów

Bilion na transformację
Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak ogłosiła w czwartek, że polska transformacja
energetyczna będzie kosztować bilion złotych.
Wiceminister: transformacja energetyczna Polski będzie kosztować bilion złotych

Kara za dane osobowe dla Enei
UODO przekazało w czwartek, że spółka musi zapłacić 136 tys. zł kary za złamanie prawa w zakresie
ochrony danych osobowych
Prezes UODO: ponad 136 tys. zł kary dla Enei za naruszenie ochrony danych osobowych

OPEC+ nie zmieni kwot wydobycia
Mimo rosnących cen ropy, OPEC+ nie zamierza poluzować polityki wydobywczej
OPEC+ nie zamierza luzować polityki wydobywczej
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