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             НОВИНИ                ПОРЯДОК ДЕННИЙ БІЛЛОНИ 

 
ЄС: 2017 – рік можливостей для 
просування електротранспорту в 

Європі 
Швидкий перехід до е-мобільності в усіх видах 
транспорту має ключове значення для досягнення 
довгострокових цілей Енергетичного союзу. І 
навпаки, перегукування зі стратегією Енергосоюзу 
буде вирішальним для розгортання повного 
потенціалу електромобільності. Ми розглянули, що 
обіцяє 2017 рік з точки зору законодавчих 
можливостей ЄС для просування електричної 
мобільності в Європі. >> Читати більше  
 

ЄС: Чого очікувати на кліматичному й 

енергетичному фронтах під час 
головування Мальти в Раді ЄС 
БРЮССЕЛЬ – 1 січня Мальта перебрала шестимісячне 
ротаційне головування в Раді ЄС. У сферах клімату та 
енергії Президія зіткнеться з викликом розпочати 
переговори стосовно 17 законодавчих та політичних 
пропозицій, які були представлені минулого місяця в 
енергопакеті Єврокомісії «Чиста енергія для всіх 
європейців». >> Читати більше 
 

ЄС: Як ЄС може надати поштовх 
електромобільній інфраструктурі  
Нинішній рік виглядає багатообіцяючим в питанні 
усунення занепокоєнь споживачів відносно діапазону 
та сумісності електрозарядок, а також пришвидшення 
розгортання зарядної інфраструктури. Біллона 
закликає до швидкого та координованого введення в 
дію такої інфраструктури, яка вирішувала б проблему 
різних зарядних пристроїв та залишала простір для 
подальших інновацій. >> Читати більше 
 

Норвегія: Норвезькі політики, 

промисловість та профспілки схвалюють 

стратегію УЗВ Біллони  
8 грудня 2016 року Біллона провела форум з УЗВ в 
Осло, акцентуючи увагу на декарбонізації 
європейської промисловості за допомогою поширення 
стратегічних шляхів транспортування й зберігання 
СО2, представивши новий звіт на цю тему. Основними 
доповідачами були представники важкої 
промисловості Норвегії, профспілок та ключових 
політичних партій.  >> Читати більше 
 

США: Трамп штовхає США на особисті 

та політичні конфлікти навколо нафто- й 

газопроводів  
Свого першого удару по екологічній спадщині старої 
адміністрації президент Дональд Трамп завдав 
підписанням наказу про розчищення шляху для 
будівництва двох нафтопроводів, "заморожених" 
раніше Бараком Обамою, - Keystone XL й Dakota 
Access. >> Читати далі Чи збережеться екологічна 
політика Обами за Трампа? >> Читати більше 

«Енергетичний та кліматичний діалог» 
Робочої групи Біллони в Києві, 28 лютого  
 

У рамках проекту, що підтримується Міністерством 
закордонних справ Норвегії, Біллона організує чергову 
зустріч робочої групи у Києві, щоб продовжити діалог із 
зацікавленими сторонами стосовно переходу 
енергетичного та промислового секторів України. 
Обговорення увійде до нового звіту Біллони на цю тему. 

 

ЗАХОДИ І ПУБЛІКАЦІЇ 
 
 
Захід: Саміт Nordic EV 2017  
Цьогорічний Саміт Nordic EV відбудеться 7-8 лютого у 
Драммені, Норвегія. Захід сприятиме розумінню успішної 
норвезької політики та ринку електротранспорту, в ньому 
візьмуть участь ключові гравці країн Північної Європи. 
Обговорення сфокусуються над вирішенням питань 
мережевих зарядок автомобілів, міської мобільності, а 
також інфраструктурних потреб для електротранспорту. 
>> Реєстрація тут 

 
Захід: Сталі альтернативи для 

декарбонізації транспортного палива 
7 лютого євродепутат Даміано Зоффолі (СДП) проведе 
дебати в Європейському Парламенті стосовно ролі сталих 
альтернативних видів палива у декарбонізації транспорту. 
Виступатиме, зокрема, Бернд Купкер від Єврокомісії, 
Лаура Буффер з організації T&E, Томас Шродер з 
Novozymes й Алессандро Бартеллоні з FuelsEurope. >> 
Реєстрація тут  

 

Вебінар: Чи існує економічно ефективний 

шлях зробити промислове УЗВ реальністю?  
У рамках цього вебінару 14 лютого представники  
Teesside Collective обговорюватимуть результати своїх 
попередніх спроб відповісти на запитання: чи є 
економічно ефективний спосіб зробити УЗВ реальністю? 
Teesside Collective займалися розробкою механізму 
фінансової підтримки для запуску мережі промислових 
УЗВ у Великобританії. >> Реєстрація тут  

 
Звіт: Стратегія Європейського Союзу – 

інтегрований план для виходу Європи у 

світові лідери електромобільності  
Платформа електромобільності, де Біллона є 
співзасновником, це альянс із багатьох стейкхолдерів, 
об’єднаних навколо просування електромобільності в 
Європі. В останній публікації Платформа визначає заходи 
для забезпечення лідерства Європи у швидкому та 
ефективному переході до е-мобільності.>> Читати більше 
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