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                  НОВИНИ        ПОРЯДОК ДЕННИЙ БІЛЛОНИ 
 

ЄС: Біллона провела відверті 
дебати з декарбонізації 
промисловості 
Під час конференції з нагоди видання звіту 
Біллони представники промисловості, 
профспілок та регіональних зацікавлених сторін 
підтвердили, що Європейській Комісії слід 
якнайшвидше розпочати поширення стратегічної 
інфраструктури для зберігання СО2. >>Далі 

 
Нідерланди: Парламент 
проголосував за скорочення 
викидів на 55%  
23 вересня парламент Нідерландів проголосував 
за скорочення викидів СО2 країни на 55% до 
2030 року. Біллона впевнена, що таке 
скорочення є необхідним кроком у досягненні 
цілей Паризької угоди. Біллона розглядає шляхи 
досягнення цієї цілі. Вирішальне значення матиме 
УЗВ. >>Далі 

 
Норвегія: Державний бюджет на 
2017 рік – катастрофа для 
кліматичної політики 
Біллона стверджує, що нещодавно опублікований 
державний бюджет Норвегії є історично слабким. 
Представники Біллони Фредрік Хауге, Халстайн 
Хавал та Сірін Енген пояснюють, яке це матиме 
значення для транспортного сектору та 
промисловості. 
>>Далі 

 
Європа: Роль маркет-мейкерів 
для поширення УЗВ  
СО2 маркет-мейкери (регіональні організації з 
розвитку транспортування та інфраструктури для 
зберігання СО2) можуть відігравати важливу роль 
у поширенні інфраструктури УЗВ. Яким чином 
вони дозволять ефективно розгорнутися мережі з 
метою скорочення витрат і зменшення ризиків, 
пов’язаних з глибокою декарбонізацією 
промисловості? 
 >>Далі 

 
США: Суд зобов’язав VW 
виплатити $14,7 млрд за 
шахрайство з викидами  
Volkswagen викупить або модернізує автомобілі, 
задіяні в дизельному скандалі. Це найбільший 
штраф за неправдиву рекламу у галузі 
автомобілебудування в історії Федеральної комісії 
з торгівлі США. 
>>Далі 

Захід: Семінар з УЗВ у Лозанні 
 

16 листопада Біллона в якості співорганізатора 
проведе семінар на тему Біо-УЗВ у рамках 13-ї 
Конференції з технологій контролю парникових газів 
(GHGT) у Лозанні, Швейцарія.  
>>Далі 
 
 

ПУБЛІКАЦІЇ ТА ЗАХОДИ 
 
 
Звіт: Виробляючи наше майбутнє: 
промисловість, європейські 
регіони та кліматична дія  
У цьому звіті стає зрозумілим, що технології 
промислового вловлювання, використання та 
зберігання СО2 пропонують край необхідне та 
рентабельне рішення для досягнення кліматичних 
цілей Європи. >>Далі 
 
Резюме: Використання УЗВ у СТВ ЄС: 
ризик «відмивання» СО2, 
запобігаючи постійного вирішення 
викидів   
Це резюме Біллони надає пояснення, чому методи 
вловлювання та використання СО2, за винятком 
постійного зберігання, мають бути виключені з 
системи торгівлі викидами ЄС. >>Далі 
 
Реакція: Відповідь Біллони на 
консультацію в Єврокомісії  
Біллона надала свою відповідь у рамках консультації 
Єврокомісії щодо перегляду стандартів на викиди 
вихлопних газів для нових автомобілів та вантажівок. 
У той час як жорсткість цільових показників економії 
палива є ключовим фактором, досягнення цілей зі 
скорочення викидів ЄС до 2050 року вимагає 
збільшення використання електродвигунів. >>Далі 
 
Захід: Конференція з вловлювання 
та повторного використання СО2 у 
цементній промисловості 
Європейська академія дослідження цементу (ECRA) та 
Університет Монс, Бельгія, 9-10 листопада 2016 року 
організовують другий науковий захід за академічного 
головування ECRA. >>Зареєструватися 
 
Захід: Семінар з альтернативного 
палива  
9 листопада 2016 року регіони Сконе та Вестра 
Гьоталанд організовують семінар з альтернативного 
палива в приміщенні Norway House у Брюсселі.  
>>Зареєструватися 
 
 


