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             НОВИНИ                ПОРЯДОК ДЕННИЙ БІЛЛОНИ 

 
ЄС: Біллона представила успішний 
кейс Норвегії з електротранспорту в 

Європарламенті 
БРЮССЕЛЬ – 28 березня Платформа з 
електромобільності, співзасновником якої є Біллона, 
провела в Європарламенті захід на високого рівня. 
Сигнал був однозначним: ЄС потрібно 
пришвидшувати свою електромобільну революцію в 
найближче десятиліття, а країнам-членам ЄС – ще 
більше актуалізувати тему у своїх планах, щоб 
використовувати широкий спектр технологій, 
необхідних для перетворення чистої енергії у 
головне джерело енергії для міжміського та 
регіонального транспорту. >> Читати більше  
 

ЄС: Змусити автопромисловість 

заплатити рахунки за людське здоров’я  
У новому політичному огляді Біллона дослідила шкоду 
здоров’ю людей від автомобільної промисловості на 
викопному паливі та розрахувала, що якби цю шкоду 
виплачували виробники авто, то ціни на автівки з 
двигуном внутрішнього згорання зросли вдвічі. Наші 
висновки прості: електромобільність є єдиним 
можливим рішенням для скорочення шкідливого 
забруднення повітря та одночасно оберігання 
людського здоров'я. >> итати більше Ч
 

ЄС: Європарламент закликає до 
активізації нагляду ЄС щодо 
затвердження типу транспортного засобу  
БРЮССЕЛЬ – Спеціальний комітет з вимірювання 
викидів автомобільного сектору досяг порозуміння. 
12-місячна праця завершилася напрацюванням 
рекомендацій з активізації європейського нагляду, 
маючи на увазі створення неупередженого органу ЄС 
із питань затвердження типу транспортного засобу. 
>> Читати більше 
 

ЄС: Десятирічні сходинки до 2°С: час 
активізуватися  
У нещодавно опублікованій статті в Science 
представлений чіткий план заходів щодо того, як 
досягти мети з недопущення потепління понад 2°С до 
2050 року. Ключем до майбутньої декарбонізації 
стануть технології, які поглинають вуглекислий газ з 
атмосфери. >> Читати більше 
 

ЄС: Голосування Європарламенту щодо 
арктичного буріння  
БРЮССЕЛЬ - Європарламент проголосував стосовно 
буріння нафти в Арктичних водах ЄС та Європейської 
економічної зони. У документі враховані суворі 
стандарти безпеки при бурінні нафтових свердловин. 
Навіть якщо це рішення не має обов’язкової 
юридичної сили, воно дає чіткий сигнал про те, що 
обрані представники Європи не підтримують нафтову 
активність в арктичних районах.>> Читати більше 
 

Семінар IPECA в ООН, 26-27 квітня 2017 
року, Париж 
 

У квітні директор Європейського офісу Біллони Джонас 
Хелсет візьме участь в експертному обговоренні з питань 
ціноутворення на нафту і газ у світі з обмеженими 
вуглеводнями. Захід об’єднає учасників з усіх секторів 
нафтогазової промисловості та експертну спільноту з 
метою обміну думками щодо наслідків Паризької Угоди 
для нафти й газу, а також секторів та промисловості, які 
наразі від них залежні.  
 

 

ЗАХОДИ І ПУБЛІКАЦІЇ 
 
 
Захід: Європейський семінар за 

програмою «Зелені вантажні 

перевезення»  
Дводенний семінар, який відбудеться в Брюсселі 6-7 
квітня, збере разом представників урядів, промисловості 
та громадянського суспільства, щоб вивчити шляхи 
розширення програми екологічних перевезень по всій 
Європі і сприяти взаємній співпраці. >> Реєстрація тут 

 
Захід: Зменшення вуглецевого сліду 

металургії 
19-20 квітня голландська дослідницька програма з УЗВ 
CATO та ECN проведуть конференцію з питань зменшення 
вуглецевого сліду сталеливарної промисловості. Увага 
буде приділена обговоренню з представниками 
промисловості можливих рішень.   
>> Реєстрація тут  

 

Звіт: Біопаливо з водоростей в авіації  
Цього місяця Біллона опублікувала новий звіт про 
потенціал та проблеми, пов’язані з використанням 
біопалива з морських водоростей в авіації. Узагальнюючи 
наявні знання та практики, а також питання сталості та 
розвитку технології, Біллона прийшла до висновку, що 
використання біопалива з морських водоростей може мати 
значний потенціал і вирішити низку проблем, пов’язаних 
зі звичайним біопаливом.>> Читати більше 
 

Звіт: Реакція Біллони на консультації 

Єврокомісії з перегляду Директиви про 

чисті транспортні засоби. 

Єврокомісія провела громадські консультації у рамках 
перегляду Директиви 2009/33/ЕС з просування чистого та 
енергоефективного транспорту. Біллона ділиться власним 
баченням стосовно державних закупівель та закликає до 
чіткого визначення поняття «чистий транспорт»>> Читати 
більше 
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