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Європа: Відкриття в Осло: Перший завод з 
уловлення та зберігання CO2 
25 січня в Осло на сміттєспалювальному заводі Клеместруд 
у тестовому режимі відкрився завод з уловлення та 
зберігання СО2. Вперше у світі СО2 уловлюватиметься на 
заводі з переробки відходів в енергію. "Це насправді 
інноваційний проект, який допоможе Норвегії зробити 
величезний крок до повномасштабного уловлення та 
зберігання СО2", – стверджує Фредерік Гауге, голова НПО 
"Біллона". >> Читати далі 

ЄС: Коригування режиму перевірки рівня 
відпрацьованих газів в ЄС: Що тепер?  
Запропоновані Єврокомісією правки в діючий режим 
перевірки рівня відпрацьованих газів став жертвою інтересів 
автовиробників і держав-членів ЄС. Останні успішно внесли 
в нову редакцію проекту свої так звані "фактори 
відповідності", які забезпечать лазівки для автовиробників і 
надовго дозволять їм виготовляти та продавати автомобілі з 
рівнем відпрацьованих газів, який набагато перевищує 
встановлену ЄС норму оксидів азоту. >> Читати далі 

Росія: Путін просуває розробку 
електроавтомобілів в Росії 
МУРМАНСК - Як повідомляє офіційний веб-сайт Кремля, 
Президент Росії Володимир Путін видав учора урядовий указ 
про переобладнання і модернізацію слабкої російської 
автомобільної промисловості з перспективою запуску 
виробництва електроавтомобілів до 2025 року. >> Читати 
далі 

США: Вугільний мораторій Обами – 
правильний крок, але краще б він 
закінчувався словами "залиште вугілля в 
землі" 
НОВИЙ ОРЛЕАН - У відповідь на заклик світової спільноти 
до припинення поблажливого ставлення до вугільної 
промисловості, включаючи податкові пільги, захоплення 
територій та субсидії, адміністрація Обами на Конференції з 
клімату в Парижі вирішила припинити надання федеральних 
земель США під розробки вугільних родовищ. >> Читати далі 

США: Щорічне звернення Обами до Конгресу 
"Про становище в країні" повинно 
забезпечити його екологічний  спадок. 
Восьме і останнє звернення Президента Обами до Конгресу 
"Про становище в країні" показало, що Президент готовий 
зняти рукавичку та стати на захист своєї природоохоронної 
спадщини, оскільки питання стоїть не інакше, як пан або 
пропав. Менеджер по політиці Біллони з кліматичних 
технологій, Кіт Віріскі, згоден з думкою Обами про те, що 
пом'якшення наслідків зміни клімату є питанням економіки: 
"Зміна клімату не є більш прерогативою хіпі з символікою 
конопель і заламуючих руки лібералів, тепер це вигідна 
справа. Технології глобального енергопостачання 
змінюються". >> Читати далі 

Подія: Чи зможе Норвегія стати лідером 
переробки СО2 
Засновник і голова "Біллони" Фредерік Гауге стане одним з 
учасників дискусії, виступаючих на події, присвяченій уловленню 
та зберіганню СО2, яка проходитиме у Фонді наукових і 
промислових досліджень в Осло 10 лютого. Учасники засідання 
спробують відповісти на наступні запитання. Чи зможемо ми 
досягти успіху в міжнародному лідируванні? Чи зможемо ми 
встановити принципи, які зроблять уловлення та зберігання СО2 
вигідним? Чи зможемо ми побудувати повністю функціонуючий 
демонстраційний завод до 2020 року?>> Читати далі 

 

ПОДІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Подія: Електровантажівки – мрія чи реальність? 
16 лютого члени Парламенту ЄС Кетлін Ван Бремпт і Вім ван де 
Камп проведуть на урочистій вечері в Європарламенті дебати 
на тему електроінновацій у вантажних автомобілях і автобусах і 
їх потенційної можливості зменшити вуглецевий слід важких 
транспортних засобів. >> Читати далі 
Підсумкова подія: Використовуйте стратегію 
планування 
18 лютого проект РП7 з планування поширення 
електроавтомобілів PlanGridEV  проведе свій заключний захід, 
де досягнуті в рамках проекту результати будуть представлені 
відносно передбачуваного масового випуску електромобілів в 
Європі і постійно зростаючої кількості розподілюваних 
енергоресурсів (РЕР). Консорціум проекту покаже виявлені 
прогалини в оперативних процедурах поточної мережі. >> 
Читати далі 

Звіт: Раціональне використання ресурсів в 
Арктиці 
У цьому новому звіті "Біллони" описуються три сектори, які 
мають потенціал для майбутньої діяльності, створення вартості 
та зайнятості, маючи при цьому позитивний вплив, а саме 
виробництво поновлюваних джерел енергії, гірничий видобуток і 
комплексна мультитрофічна аквакультура. >> Читати далі 

Звіт: Шотландський концентратор CO2 - 
унікальна можливість для Сполученого 
Королівства  
Цей новий звіт Наукового комітету з захисту споживачів висуває 
пропозицію концепту повторно активізувати розгортання 
технологій уловлення та зберігання СО2 у Великобританії і 
Європі. Основна ідея звіту: "створення концетратору СО2 у 
Шотландії може допомогти вирішити викиди парникових газів в 
Європі завдяки наданню послідовного, доступного маршруту 
для промисловості з уловлення та зберігання СО2 у 
Великобританії, використовуючи існуючу інфраструктуру, 
налагоджені технології доставки і належні ресурси зберігання в 
Центральному Північному морі. >> Читати далі 

Звіт: Щодо викидів автомобільного транспорту: 
нетехнічне керівництво 
Цей нещодавній звіт МЕА надає зведення сучасних знань про 
викиди транспортних засобів у Європі, а також пояснює, як 
викиди відстежуються і які загальні технології використовуються 
для їх обмеження. >> Читати далі 

Щоб відмовитися від підписки на цей інформаційний випуск, звертайтеся за 
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