
 
 

O futuro da refinação da UE será debatido amanhã em Bruxelas 

Bruxelas, 29 de fevereiro de 2016: O Comissário do Clima e Energia, Arias Cañete, vai discursar amanhã, 

dia 1 de Março de 2015, no 6.º Fórum da Refinação da EU. 

A reunião vai reunir os Estados-Membros, a Presidência Holandesa do Conselho, o Parlamento Europeu, a Comissão, 

peritos da indústria e outras partes interessadas, para discutir o futuro da Indústria da Refinação da UE e explorar a 

forma de assegurar a sua competitividade. 

O primeiro Fitness Check(1) setorial, concluiu que a conjuntura legislativa da UE afeta de forma significativa a 

competitividade da indústria da refinação da UE, em comparação com a de outras regiões do globo. 

De acordo com o estudo, estes “custos regulatórios”, no valor de 0,47 € / barril, foram considerados como a causa 

de até 25% da perda de competitividade do setor ao longo do período 2000-2012. 

 

Numa perspetiva futura, é esperado que o fardo regulatório sobre a refinação da UE aumente, incluindo o aumento 

dos custos associados com a fase III e IV do ETS, e os custos significativos associados à conformidade com a IED 

(Diretiva de Emissões Industriais). Estes custos, estimados pela Concawe em 1,51 mil milhões de dólares, 

representam uma carga unilateral imposta sobre as refinarias da UE, à qual os seus concorrentes fora da UE e até 

outros fornecedores de combustíveis da EU não estão sujeitos. 

John Cooper, Diretor Geral da FuelsEurope comentou: "congratulamo-nos com a participação do Comissário Arias 

Cañete na sexta Reunião do Fórum da Refinação, que esperamos permita aos Membros, Comissão e Parlamento, 

terem um troca exaustiva e construtiva de pontos de vista sobre a estratégia e os meios para melhorar a 

competitividade da nossa indústria, ajudando a restaurar a confiança da indústria para investir na Europa ". 

 

Para além do Comissário Arias Cañete, a reunião será aberta pelo Dominique Ristori Director-Geral DG Energia, e 

contará também com uma intervenção de Elisabetta Gardini, membro do Parlamento Europeu, de Peter Mather, 

Vice-Presidente da BP Europe e membro da Direção da FuelsEurope, o Presidente da Câmara de Salónica, Yiannis 

Boutaris, e o Conselheiro sénior para os Assuntos Económicos da Presidência Holandesa, Erik Janssen. Do grupo de 

oradores fazem ainda parte Kristine Petrosyan da AIE, Tom Howes da DG Energia e John Cooper, Diretor Geral da 

FuelsEurope. 

 

O Fórum da Refiação da UE terá lugar no dia 1 de Março em Charlemagne, Bruxelas. 

 

(1) O “Fitness Check” realizado pela Comissão e pela DG Grow (Direção Geral para o Mercado Interno, Industria, 

Empreendedorismo e Pequenas e Médias Empresas), resultou do aumento do número de refinarias que encerraram a 

sua atividade no período de 2011-2012, das perdas de emprego associadas e da importância do setor para a segurança 

do abastecimento e para a cadeia de valor industrial da UE. 

 

 


