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НОВИНИ
Шановні читачі!
Інформаційний випуск «Біллона» зробить перерву
протягом серпня.
Вихід інформаційного випуску буде відновлено 2
вересня 2015 року.
З найкращими побажаннями та приємного літа!
Команда «Біллона»

ЄС: Комісія представила «Літній пакет»
енергетичних реформ
У рамках Стратегії Енергетичного союзу ЄС 15 липня
ЄК представила чотири ключових документи: (1) нову
угоду для споживачів енергії, (2) громадські слухання
про переформатування європейського ринку
електроенергії, (3) оновлену класифікацію
енергетичної ефективності та (4) переглянуту схему
торгівлі квотами на викиди ЄС. >>Читати далі

ЄС: Реформа схеми торгівлі квотами на
викиди: кроки до Енергетичного союзу
«Угода про резерв стабільності ринку дає надію на
стабілізацію ціни вуглецю на вищому рівні, але для
досягнення повної декарбонізації можуть ще
знадобитися додаткові заходи», - зазначив директор
«Біллона Європа» Йонас Хелсет. Літній пакет
надсилає важливе повідомлення до міжнародної
спільноти, підтверджуючи прагнення до дій щодо
запобігання змін клімату. >>Читати далі

ЄС: Плани Франції щодо припинення
експортних субсидій на межі зриву
Раніше у цьому році Франція оголосила про свої плани
щодо анулювання субсидій на будівництво вугільних
електростанцій у країнах, що розвиваються
(експортних субсидій). Президент Франції зазначив, що
фінансування надаватиметься тільки електростанціям,
обладнаним технологіями УЗВ. Проте, «Біллона» з
розчаруванням дізналася, що Франція може
відмовитися від цих обіцянок через передчуття
економічних втрат для енергетичного сектору.
>>Читати далі

Міжнародні новини: Поступово
окреслюється базова структура паризької
угоди про зміну клімату
20-21 липня у Парижі відбулася зустріч на рівні
міністрів, яка зібрала представників з 48 країн з метою
здійснення кроків у напрямку розробки всесвітньої
угоди при зміну клімату. Зустріч завершилася на
позитивній ноті, було сформовано узгоджену думку
щодо основних елементів угоди. Цього тижня міністри
з питань екології країн ЄС зустрінуться у Люксембурзі
для обговорення фінансової сторони дій з
попередження змін клімату. Крім того, 24 липня
визначено останнім днем підготовки стислого тексту
переговорів. >>Читати далі

ПЛАНИ «БІЛЛОНА»
Події: Скандинавська літня школа з питань УЗВ
«Біллона» візьме участь у цьому однотижневому
інтенсивному курсі (9-14 серпня) з питань УЗВ. Курс має
чітке спрямування на промисловість, що буде
забезпечено шляхом залучення доповідачів з
промислового сектору, а також організації одноденної
екскурсії на випробувальну установку з уловлювання
СО2, встановлену комуною Порсгрунн на цементному
заводі NORCEM у місті Бревік, Норвегія. >>Читати далі

ПОДІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
Звіт: Найсучасніші рішення щодо
альтернативного палива для транспортних
систем у ЄС
Цей нещодавній звіт, опублікований Групою експертів з
питань майбутніх видів моторного палива, що створено
ЄК, спрямований на збір інформації щодо розвитку
альтернативних видів палива для транспорту в ЄС та
надання широкого огляду. У звіті охоплено факти й
цифри, та Група експертів окреслила заходи, що
необхідно вжити для забезпечення належного розвитку
альтернативних видів палива у ЄС. >> Читати далі

Звіт: Як розрядити політичну напругу –
підтримка конкурентоздатності та інновацій в
ЄС у сфері торгівлі квотами на викиди
У цьому нещодавньому звіті організація «Сендбег»
пропонує ряд рекомендацій щодо схеми торгівлі квотами
на викиди після 2020 року. У звіті відстоюється точка зору
щодо більш адресних положень стосовно витоку вуглецю,
а також висловлено заклик до спрямування ресурсів у
промислові інновації, метою яких є стимулювання
розвитку та розгортання незамінних технологій для повної
декарбонізації. >>Читати далі

Звіт: Викиди СО2 від нових легкових
автомобілів у ЄС: показники діяльності
автовиробників у 2014 році
У цьому стислому звіті (липень 2015 року),
підготовленому Міжнародною радою з питань екологічно
чистого транспорту, викладено показники діяльності
автовиробників стосовно викидів СО2, палива та
тенденцій у технологіях, а також обговорено вплив
супер-кредитів. >>Читати далі

Подія: Всесвітні можливості для малого та
середнього бізнесу у сфері електротранспорту
Проект GO4SEM спрямований на виявлення та аналіз
потреб технології та продукції у ланцюгах поставок для
електротранспорту, що формуються на світових
авторинках за межами Європи. Кінцевою подією проекту,
що відбудеться 31 серпня, стане можливість
презентувати висновки щодо ситуації на світових ринках і
поінформувати про майбутні тенденції у розвитку
електротранспорту, механізмах і можливостях для
бізнесу. >>Читати далі

Щоб відмовитися від підписки на цей інформаційний випуск,
звертайтеся за адресою teodora@bellona.org

Неприбуткова організація «Біллона Європа».
Ру д'Егмонт 15
1000 Брюссель, Бельгія

