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               НОВИНИ              ПОРЯДОК ДЕННИЙ БІЛЛОНИ 

 
Норвегія: Норвегія ставить під 

загрозу вловлювання і зберігання 

СО2, в той час як Нідерланди 

приймають технологію в обійми 

12 жовтня представлено проект бюджету Норвегії на 
2018 рік. Бюджет на розробку повномасштабного 
ланцюга уловлювання та зберігання СО2, згідно 
документу, скорочений майже до нуля. Це створює 
ризик зриву й для решти політик та інвестицій у 
сфері змін клімату. >>Читати більше 

 

Норвегія: Як проект Норвезького 

бюджету розряджає батарею Е-мобільної 
революції 

Держбюджет Норвегії на 2018 рік пропонує 
оподатковувати електромобілі залежно від їх ваги, що 
загрожує подальшому прогресу галузі, особливо з 
врахуванням зростаючої кількості норвежців, які 
розглядають важчі електромобілі головним сімейним 
транспортом. >>Читати більше 

 

ЄС/Великобританія: Чи відновить УЗВ 
імпульс у Європі (за межами Норвегії)? 
 
Запровадження британської енергетичної стратегії 
«Чисте зростання» схоже знову ставить УЗВ на 
порядок денний. Окрім цього, низка дослідницьких 
проектів в Європі з повторного використання існуючої 
нафтогазової інфраструктури та кластеризації УЗВ 
свідчить про відновлення імпульсу для технології. 
>>Читати більше 

 

Нідерланди: Новий уряд Нідерландів 
ставить УЗВ в основі кліматичного плану  
 
10 жовтня партійні лідери Нідерландів оголосили про 
нову коаліційну угоду, яка передбачає 
переосмислення кліматичного лідерства в Європі. 
Згідно з новими кліматичними планами, УЗВ має 
відіграти важливу роль у скороченні промислових 
викидів та забезпечити більш ніж 1/3 всіх викидів до 
2030 року. >>Читати більше 

 

ЄС: Депутати підтримали обов’язкові 
пункти зарядки електромобілів у 
нежитлових будівлях 

10 жовтня депутати Європарламенту проголосували 
за обов’язкове встановлення пунктів зарядки 
електротранспорту в усіх нежитлових будівлях. 
Оскільки вони зустрічаються частіше, ніж приватні 
будинки, це забезпечить високу видимість та 
інтенсивне використання пунктів зарядки 
електромобілів . >>Читати більше

Bellona на Конференції ООН зі змін 
клімату (СОР23) у Бонні, Німеччина 

 

Саміт ООН зі змін клімату цього року пройде у Бонні, 
Німеччина, 6-17 листопада. Конференція скликана під 
головуванням Фіджі, з наміром зберегти імпульс 
Паризької угоди 2015 року. Bellona прийматиме участь 
та проведе серію заходів, зокрема з УЗВ та е-
мобільності. >>Читати більше 
 

 

ЗАХОДИ І ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Конференція: На шляху до чистіших і 
здоровіших міст, 23 листопада,  
Парламент ЄС, Брюссель  

Конференція Bellona спільно з євродепутатами Себ Денс 
(соціал-демократи) та Кейт Тейлор (зелені) об’єднає 
політиків, представників громадянського суспільства та 
промисловості, щоб дослідити роль міст у вирішенні 
проблеми забруднення повітря, викликаного 
автомобільним викопним паливом, та пов’язаною з цим 
кризою здоров'я людини. >>Читати більше 

 
Публікація: Кліматичні рішення для 
промисловості: взаємодія між 
електрифікацією, використанням та 
зберіганням СО2 

У новому звіті, співавторами якого стали HeidelbergCement 
та Bellona Europa від імені Zero Emissions Platform 
досліджені різні енергоємні галузі промисловості, які 
повинні залишатися конкурентоспроможними в умовах 
низьковуглецевої економіки. >>Читати більше 
 

Захід: Форум з чистого повітря,  
6-17 листопада, Париж, Франція 

Європейський форум з екологічно чистого повітря 
покликаний обговорити розробку політики, проектів і 
програм в контексті забруднення повітря і якості повітря, 
сприяти здійсненню європейської, національної та 
місцевої політики в галузі авіації. >>Читати більше  
 

Захід: Семінар-сніданок Bellona: На шляху 
до інфраструктури для СО2 в Північній 
Європі, 07:45-09:30, 7 грудня, Будинок 
культури, Осло  

Як країни Європи можуть співпрацювати з метою 
створення повномасштабної регіональної інфраструктури 
УЗВ? Серед доповідачів – співавтор Шведської рамкової 
кліматичної політики, Зелена партія Готенбурга, Голова 
Gassnova та директор Bellona. >>Зареєструватися 
 

http://bellona.org/news/climate-change/international-climate-conferences/2017-10-norway-jeopardizes-co2-capture-and-storage-while-the-netherlands-embraces-it
http://bellona.org/news/transport/electric-vehicles/2017-10-how-the-proposed-norwegian-budget-drains-the-battery-on-the-e-car-revolution
http://bellona.org/news/ccs/2017-10-is-ccs-seeing-restored-momentum-in-europe-outside-norway
http://bellona.org/news/ccs/2017-10-24057
http://bellona.org/news/transport/electric-vehicles/2017-10-meps-back-mandatory-electrical-vehicle-charging-points-in-non-residential-buildings
http://bellona.org/publication/the-bellona-foundation-at-un-climate-change-conference-cop23
http://bellona.org/event/going-electric-towards-cleaner-and-healthier-cities
http://bellona.org/news/ccs/2017-10-what-to-do-with-industrial-co2-policies-tailored-to-potentials
https://www.euconf.eu/clean-air/index.html
https://no.surveymonkey.com/r/Q7QGFSG

