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               НОВИНИ              ПОРЯДОК ДЕННИЙ БІЛЛОНИ 

 
ЄС: ЄС планує запровадити мінімальні 

квоти на продаж електротранспорту 

Єврокомісія збирається затвердити розпорядження 
про «автомобілі без викидів», (ZEV, zero emissions 
vehicles). Якщо норму приймуть на законодавчому 
рівні, то виробники автомобілів у Європі повинні 
будуть дотримуватися мінімальних квот на 
виробництво та реалізацію автомобілів з нульовим 
рівнем викидів. >>Читати більше 
 

Швеція: Щорічний громадський семінар 

2017: Започаткування шведсько-

норвезького діалогу з біо-УЗВ 

15 червня Bellona, Nordic Energy Research та 
Поміркована партія Швеції організували у шведському 
парламенті Щорічний громадський семінар у рамках 
флагманського проекту з негативного вуглецю. У 
центрі уваги семінару стало зобов’язання уряду Швеції 
з досягнення вуглецевої нейтральності до 2045 року . 
>>Читати більше 
 

Норвегія: Невтішний кліматичний звіт 
показує, що Норвегія планує самостійно 
«викупити» скорочення викидів 

 
Норвегія презентувала новий кліматичний звіт з 
відповідями на те, як країна реалізовуватиме свою 
кліматичну ціль із скорочення викидів СО2 на 40% до 
2030 року. Міністерство клімату та довкілля планує 
продати від 5,5 до 11 млн тонн СО2, що дорівнює 
третині викидів Норвегії згідно останнього Рішення ЄС 
про розподіл зусиль шляхом купівлі квот.>>Читати 
більше 
 

Норвегія/ЄС: На шляху до автономного 
майбутнього без викопного палива 

 
Завдяки стрімкому технологічному розвитку світ 
віддаляється від викопного палива. Про це розповів 
Тоні Себа, який нещодавно виступив спікером на 
заході, організованому Біллоною в Осло. Себа 
зазначив, що швидкий технологічний розвиток 
незабаром знищить звичайні транспортні засоби у 
тому вигляді, як ми їх знаємо сьогодні, та зменшить 
попит на викопне паливо >>Читати більше 
 

Глобально: Чи посуне Китай США зі 
світового кліматичного лідерства?  

 
Після виходу Трампа з Паризької угоди, світ дивиться 
на Схід у пошуках нового лідера у боротьбі зі змінами 
клімату. Китай переслідує все амбітніші політики зі 
зменшення викидів парникових газів, деякі з яких 
більш успішніші за інших. Новим доповненням до 
Стратегії скорочення викидів Китаю до 2030 року 
стало використання технології уловлювання та 
зберігання вуглецю (УЗВ). >>Читати більше 
 

Перегляд документального кіно, 12 липня, 
Брюссель 

 

Біллона організовує кіновечір з переглядом 
документального фільму «Буде вода», після якого 
відбудеться обговорення сталого зростання біомаси. 
Стрічка стосується проблем використання територій 
пустелі та морської води для виробництва їжі, питної 
води та відновлювальної енергії >>Читати більше 
 

 

ЗАХОДИ І ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Захід: «Зелена спадщина чорного золота», 

28 червня, Брюссель 

 
На заході розглядатимуться переваги, які могли б 
отримати країни-члени ЄС від збільшення переробки 
виведених з експлуатації плавальних суден нафтогазової 
галузі Європи>>Читати більше 

 

Захід: Замкнути коло: електронні продукти 

в європейській циркулярній економіці, 28 

червня, Брюссель 
На цей семінар, організований ECOS, запрошені ключові 
гравці європейських інституцій та стейкхолдерів, щоб 
обговорити, яку роль політики та стандарти екодизайну 
можуть зіграти в інтеграції електронних продуктів у 
циркулярній економіці Європи>>Читати більше  
 

Захід: Майбутнє вантажного 

автотранспорту, 3 липня, Брюссель  

Автомобільний вантажний транспорт відповідає приблизно 
за шосту частину світового попиту на нафту й за 7% 
світових викидів СО2, пов’язаних з енергією. Конференція 
високого рівня, яку скликає організація Друзі Землі, 
сконцентрується на майбутньому вантажного транспорту, 
попиту на енергію та викидах. >>Зареєструватися  
 

Вебінар: Місія інновація: Інноваційні 

виклики для уловлювання вуглецю 

«Інноваційні виклики для уловлювання вуглецю» - це 
вивчення можливостей досліджень, що перебувають на 
ранніх стадіях у сферах уловлювання, використання та 
зберігання вуглецю. На вебінарі буде представлено огляд 
сьогоднішнього прогресу, деталізацію можливостей для 
залучення бізнесу й інвесторів, а також обговорення 
майбутніх планів для Інноваційних викликів >>Читати 
більше 

http://bellona.org/news/transport/electric-vehicles/2017-06-eu-contemplates-introduction-of-minimum-quotas-for-the-sales-of-electric-vehicles
http://bellona.org/news/ccs/2017-06-annual-public-workshop-2017-starting-the-swedish-norwegian-dialogue-on-bio-ccs
http://bellona.org/news/transport/2017-06-disappointing-climate-report-reveals-norways-plan-to-buy-itself-out-of-emissions-reductions
http://bellona.org/news/transport/2017-06-disappointing-climate-report-reveals-norways-plan-to-buy-itself-out-of-emissions-reductions
http://bellona.org/news/renewable-energy/2017-06-on-the-highway-towards-a-fossil-free-autonomous-future
http://bellona.org/news/climate-change/international-climate-conferences/2017-06-will-china-now-trump-usa-in-paris-climate-leadership
http://bellona.org/event/documentary-screening-and-discussion
http://www.shipbreakingplatform.org/platform-news-save-the-date-black-golds-green-legacy-on-22-and-28-june-2017-in-brussels/
http://ecostandard.org/completing-the-circuit-electronic-products-in-a-european-circular-economy/
http://www.friendsofeurope.org/event/future-road-freight-transport/
https://www.globalccsinstitute.com/events/webinar/2017-06-22-234500/mission-innovation-carbon-capture-innovation-challenge
https://www.globalccsinstitute.com/events/webinar/2017-06-22-234500/mission-innovation-carbon-capture-innovation-challenge

