Estados-Membros da UE manifestam um forte apoio à indústria de refinação europeia
e expressam as suas preocupações em relação à perda de competitividade e aos
riscos para a segurança de abastecimento da EU.
Bruxelas, 24 de maio de 2016: numa carta conjunta enviada à Comissão, alguns
Estados-Membros manifestaram o seu forte apoio à indústria europeia de refinação,
expressaram as suas preocupações sobre o impacto da legislação na competitividade
da refinação e os riscos associados quanto à segurança do abastecimento, e
solicitaram à Comissão que garantisse a continuidade do Fitness Check como um
estudo de referência atualizado regularmente e utilizado em futuras avaliações de
impacto causado pela legislação sobre o setor da refinação.
Na sequência do 6º Fórum da Refinação, que teve lugar no dia 1 março de 2016,
Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Polónia e Eslováquia, enviaram uma carta conjunta
à Comissão, esboçando as suas preocupações em relação ao impacto da legislação
da UE sobre a competitividade do sector de refinação europeu e as potenciais
consequências sobre a segurança do abastecimento da UE.
John Cooper, Diretor Geral da FuelsEurope, comentou: "A indústria de refinação da
UE saúda este forte apoio dos Estados-Membros e o reconhecimento do seu papel
estratégico para a segurança do abastecimento da UE", acrescentando: "É muito
importante ver que os Estados-Membros estão preocupados com o impacto do custo
da legislação da UE na nossa competitividade, os preços elevados de energia e os
encargos adicionais da futura legislação, como a Diretiva das Emissões Industriais, a
ETS Fase IV da UE que é, mais uma vez, legislação exclusiva da Europa, não
impactando as refinarias não pertencentes à EU”.
John Cooper também se congratulou com o apoio contínuo dos Estados-Membros ao
“Refining Fitness Check” e pelo seu apelo à Comissão no sentido de o atualizar
regularmente e de o usar em futuras avaliações de impacto de legislação ou de
políticas que afetam o setor de refinação.
Para além disso, Estados-Membros sublinharam a importância do Fórum da Refinação
como a plataforma para monitorar e discutir as questões de competitividade da
indústria europeia de refinação.
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