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НОВИНИ ПЛАНИ «БІЛЛОНА» 

 

Північна Америка: Через рік після 
відкриття «Баундері Дем» - УЗВ у дії! 
Рік потому ми спостерігали запуск першого 
комерційного проекту УЗВ на вугільній електростанції 
компанії «СаскПауер» у провінції Саскачеван, Канада. 
Через рік його результати виявилися ще кращими, ніж 
очікувалося, що продемонструвало комерційну 
готовність технологій УЗВ. Окрім сприяння подальшому 
інвестуванню у проекти УЗВ, це стало значною 
підтримкою для наших заходів з пом‘якшення 
кліматичних змін. >>Читати далі 

Європа: Рандеву перед Парижем: 
попередня зустріч з кліматичних питань в 
Осло 
Сьогодні в Осло «Біллона» розпочала реалізовувати 
свої плани щодо співпраці напередодні цьогорічної 
конференції з питань змін клімату COP 21, що пройде у 
Парижі. На кліматичних перемовинах організація 
співпрацює з Центром досліджень клімату та 
навколишнього середовища – Осло, компанією «Яра 
Інтернешнл» і Міністерством іноземних справ Норвегії. 
Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН зі змін 
клімату Крістіана Фігерес віддала належне цій 
ініціативі, відвідавши захід і прокоментувавши 
міжвідомчу співпрацю, яка, за її словами, має стати 
прикладом. >>Читати далі 

Global: Відкритий лист до Виконавчого 
секретаря РКЗК ООН Крістіани Фігерес від 
спеціалістів з питань зберігання СО2 
8 жовтня міжнародна група геофізиків та інженерів, 
ґрунтуючись на десятиріччях досліджень, представила 
відкритий лист до Крістіани Фігерес, Виконавчого 
секретаря РКЗК ООН, в якому йдеться про безпечність, 
надійність та ефективність геологічного зберігання СО2 
у рамках УЗВ, що підтверджується суттєвими 
доказами. Декілька тижнів потому пані Фігерес 
доповідала у Європейському парламенті та 
попередила, що поточних зобов‘язань країн може бути 
недостатньо для обмеження глобального зростання 
температури на рівні 2°С. Тому такі ініціативи, як даний 
лист, необхідні для демонстрації технологій, доступних 
країнам для скорочення викидів. >>Читати далі 

ЄС: Європейський інвестиційний банк 
прийняв нову стратегію щодо клімату 
22 вересня ЄІБ прийняв нову стратегію щодо клімату 
під назвою «Мобілізація фінансових ресурсів для 
переходу до низьковуглецевої та стійкої до змін клімату 
економіки». Стратегія спрямована на закладення 
підґрунтя для майбутнього спрямування ЄІБ та 
розширення внеску Банку у заходи з боротьби з 
кліматичними змінами. >>Читати далі 

Подія: Енергетичний діалог 
18 листопада «Біллона» та проект «Ар-енд-Діалог» 
презентуватимуть концепцію низьковуглецевого 
європейського суспільства. Цей захід у Брюсселі об‘єднає 
представників промисловості, громадянського 
суспільства, науки та європейських інституцій. Його 
метою є оптимізація низьковуглецевого діалогу між 
різними верствами суспільства. Щоб прочитати програму 
та зареєструватися: >>натисніть тут 

 

ПОДІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Подія: Від забруднення до рішення: 
форуми «Біллона» з питань УЗВ та 
екологічно чистої біомаси 
У контексті підготовки до кліматичних перемовин СОР21 
«Біллона» проводить ряд заходів, у ході яких 
обговорюються питання щодо УЗВ та екологічно чистої 
біомаси як необхідні та доступні рішення. 12 листопада 
пройде форум щодо УЗВ: «Париж – 2015: яка роль УЗВ у 
Європі до 2030 року?» А 16 листопада відбудеться біо-
форум у співпраці з Фондом наукових і промислових 
досліджень: «Негативні викиди вуглецю з біо-УЗВ». 
Обидва заходи пройдуть в офісі «Біллона» в Осло. 
>>Читати далі 

Подія: На шляху до всесвітнього прогресу у 
сфері УЗВ – зарубіжний досвід і плани для 
ЄС 
Члени Європейського парламенту Тереза Гріффін і 
Крішьяніс Каріньш проведуть у ЄП слухання щодо УЗВ 
на найвищому рівні за фінансової підтримки Платформи 
нульових викидів, Асоціації УЗВ і Всесвітнього інституту з 
питань УЗВ. Захід надасть зацікавленим особам 
можливість безпосередньо дізнатися про цілий ряд 
найбільших міжнародних проектів УЗВ, що охоплюють 
енергоємні галузі промисловості та виробництво 
електроенергії, після чого розглянути шляхи 
найоптимальнішого використання стратегії, здатної 
активізувати розгортання технології в ЄС. >>Читати далі 

Подія: Залучення інвестицій у транспортну 
галузь 
22 жовтня Генеральний директорат з питань мобільності 
та транспорту проведе конференцію на найвищому рівні 
на тему «Залучення інвестицій у транспортну галузь». 
Обговорення торкатимуться питань щодо посилення 
фінансування проектів розвитку транспортної 
інфраструктури та сприяння у створенні європейських 
транспортних мереж, що є рушійними факторами 
довготермінового зростання та формування 
конкурентоспроможності. >>Читати далі 

Звіт: Юридичні та нормативні показники для 
технологій УЗВ 
У цьому новому звіті, підготовленому Всесвітнім 
інститутом з питань УЗВ, представлено детальне 
дослідження та оцінку національної юридичної та 
нормативної бази щодо розгортання УЗВ. Розглянуто 
цілий ряд правових і регуляторних факторів, що можуть 
мати вирішальну роль у нормативному регулюванні 
технології. >>Читати далі 

Щоб відмовитися від підписки на цей інформаційний випуск, звертайтеся за 
адресою teodora@bellona.org 

Неприбуткова організація «Біллона 
Європа».  

Ру д'Егмонт 15 1000   
Брюссель, Бельгія 

 

http://www.bellona.org/ccs
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https://twitter.com/Bellona_EU
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http://bellona.org/news/climate-change/international-climate-conferences/2015-10-rendez-vous-before-paris-climate-pre-party-in-oslo
http://bellona.org/news/climate-change/international-climate-conferences/2015-10-open-letter-to-unfcccs-christiana-figueres-from-co2-storage-experts
http://bellona.org/news/climate-change/2015-10-european-investment-bank-adopts-new-climate-strategy
http://rndialogue.tumblr.com/post/130674243115/programme-rdialogues-energy-dialogue-event-on-18
http://ext.mnm.as/r/5674/23094807/8397?l=nb-NO
https://www.eventbrite.co.uk/e/towards-a-global-ccs-breakthrough-lessons-from-abroad-a-plan-for-the-eu-registration-18776337531
http://ec.europa.eu/transport/media/events/2015-10-22-boosting-investments-transport-infrastructures_en.htm
http://hub.globalccsinstitute.com/sites/default/files/publications/196443/global-ccs-institute-ccs-legal-regulatory-indicator.pdf

