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НОВИНИ УЗВ
ЄС: Норвегія та Чеська Республіка налагодять
співробітництво у сфері УЗВ
Норвегія та Чеська Республіка домовились про посилення
співробітництва з просування технологій УЗВ як ключового
інструменту зниження ризику кліматичних змін. Програма
співробітництва фокусуватиметься на поширенні інформації про цю
технологію та вивченні технічних можливостей розгортання УЗВ в

ПЛАНИ «БІЛЛОНА»
Подія: Регуляторна мережа Міжнародного
енергетичного агентства (МЕА) щодо
запровадження технологій УЗВ
22-23 квітня «Біллона» візьме участь в засіданні МЕА в Парижі, де
головною темою стане обмін актуальною інформацією про міжнародні
досягнення в цій галузі, узгодження наступних кроків країн на всіх
етапах розвитку законодавства, а також обмін досвідом та
інформацією. >>Далі

Чеській Республіці. >>Далі

Міжнародні новини: Міжнародні фінансові
інститути визнали УЗВ «засобом пом’якшення
наслідків зміни клімату»
Нещодавно провідні фінансові інститути опублікували перелік

ПОДІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
Подія: Зберігання CO2 у відкритому морі:
дослідження минулого та інновації майбутнього

керівних принципів майбутніх інвестицій в чисту енергетику.
«Біллона» вітає визнання УЗВ та включення цих технологій в перелік

22 квітня в Брюсселі відбудеться Конференція для країн-учасників

належних видів діяльності, але розчарована тим, що з документу не

Проекту ECO2, де обговорюватимуться останні досягнення в галузі

вилучили питання відновлення видобування вугілля попередніми

досліджень УЗВ у відкритому морі та майбутній розвиток технології в

темпами, яке є потенційним отримувачем коштів за програмами

Європі. Вчені та експерти з ризиків, що працюють над науково-

боротьби зі змінами клімату. >>Далі

дослідницьким проектом ECO2, представлять рекомендації щодо

Великобританія: Плани заходів з декарбонізації
підприємств важкої промисловості Департаменту
енергетики: справа про залізо та сталь
25 березня Департамент енергетики опублікував поглиблений аналіз
потенційних напрямків зниження викидів CO2 підприємствами важкої

передових практик з охорони навколишнього середовища. Для
отримання детальної інформації та реєстрації звертайтеся до: >>Далі

Подія: Друга регіональна конференція з УЗВ:
Карбоновий Форум країн Балтійського регіону
2015

промисловості. В цій статті детально аналізуються напрямки

22-23 квітня в Таллінні, Естонія, буде проведена конференція з

декарбонізації сталепрокатної індустрії, що є одним з найбільших

питань створення та розвитку мережі УЗВ в країнах Балтійського

джерел CO2 у Великобританії. >>Далі

регіону. Для отримання детальної інформації та реєстрації
звертайтеся до: >>Далі

ЄС: Європейські політики підтримують
компромісну угоду щодо біопалива

Подія: Навчальний курс з питань зберігання та
контролю викидів CO2

На цьому тижні під час засідання комітету з питань навколишнього

21-22 квітня Центр дослідження технологій УЗВ Великобританії

середовища, охорони здоров‘я та безпеки продуктів харчування

проведе дводенний навчальний семінар з підвищення кваліфікації з

Європейського Парламенту була досягнута компромісна угода щодо

питань зберігання та контролю викидів CO2. Під час навчального

підтримки екологічно раціонального розвитку біоенергетики. Це ще

семінару надаватиметься повний спектр інформації щодо УЗВ від

один крок на довгому шляху до обмеження екологічно небезпечних

основних принципів до аналізу сучасних досягнень цих технологій.

практик біоенергетики та створення системи ретельнішого контролю
за викидами. >>Далі

>>Далі

Австралія: Байдужість Австралії створює
передумови катастрофічних змін клімату
Нещодавно уряд Австралії опублікував документ, присвячений
питанню про необхідність зниження викидів після 2020 року з огляду
на небезпеку глобального потепління. Крім цього, в документі
підкреслюється, що вугілля продовжить грати важливу роль в
економіці країни. Ситуація погіршується ще й відсутністю помітних
досягнень країни в реалізації проекту УЗВ на найбільших
промислових підприємствах, що було передумовою довгострокового
використання вугілля. >>Далі

Публікація: УЗВ— Інструкція для страховиків
Ця коротка інструкція для страховиків, розроблена Асоціацією з
питань УЗВ, надає інформацію стосовно технології та її важливості
для вирішення проблем, пов’язаних зі змінами клімату, а також
визначає можливості розвитку страхової індустрії в цьому напрямку.
>>Далі

Публікація: Декларація Міжнародної ради
місцевих ініціатив з охорони природи (ICLEI), Сеул
9 квітні в Сеулі зібрались 100 мерів міст країн-учасників ICLEI для
затвердження Декларації про «Будуємо світ місцевих ініціатив»,
спільно розробленого документу щодо реалізації міських ініціатив.
>>Далі

Неприбуткова організація «Біллона Європа»
Щоб відмовитися від підписки на цей Інформаційний випуск,
звертайтеся за адресою teodora@bellona.org
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