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European Coal Days 2013 – industria cărbunelui în perspectivă europeană
Bruxelles, 15 noiembrie 2013: Centrul Român al Energiei a participat între 12-14 noiembrie la seria de
evenimente intitulate „European Coal Days – Coal in Action”, organizate la Bruxelles de către Central Europe
Energy Partners (CEEP), în colaborare cu deputații europeni Bogdan Marcinkiewicz și Christian Ehler.
Evenimentele desfășurate sub umbrela „European Coal Days” au reunit reprezentanți ai Parlamentului
European, ai Comisiei Europene, ai Comitetului Economic și Social European, ai EURACOAL, autorități
publice din Polonia, precum și reprezentanți ai mediului privat.
Organizate sub forma unor seminarii și evenimente tematice, cu mai multe paneluri, „European Coal Days” au oferit
părților interesate prezente la Bruxelles o platformă interactivă de comunicare și de schimb constructiv de idei pe
marginea subiectelor de actualitate pentru sectorul european al cărbunelui: rolul acestuia în politica energetică
europeană, gazeificarea cărbunelui și opțiunile tehnologice pentru exploatarea rezervelor de cărbune din Europa,
tehnologia „cărbunelui curat” („clean coal”), cadrul politicii energetice până în 2030. Cu ocazia evenimentului a fost
lansată și cea de-a cincea ediție a raportului „Coal Industry Across Europe”, editat de EURACOAL.
„Politicile europene trebuie să încurajeze dezvoltarea unor industrii competitive în Uniunea Europeană. Cărbunele are
locul său în economia modernă a Europei, iar tehnologiile folosite în ultimii ani răspund tot mai bine nevoilor în materie
de protecție a mediului”, a transmis Janusz Luks, CEO al Central Europe Energy Partners.
„Să nu facem o confuzie între obiectivele noastre și mijloacele de care ne folosim pentru a ni le atinge: dacă putem
reduce emisiile fără să reducem utilizarea cărbunelui, în acest caz decarbonificarea nu este necesară. Industria,
guvernele, UE ar trebui să sprijine utilizarea tehnologiilor pentru cărbunele curat. China, India nu vor renunța la
cărbune, prin urmare au nevoie de tehnologiile noastre”, a punctat fostul președinte al Parlamentului European,
Jerzy Buzek.
În prezent, aproximativ o treime din electricitatea produsă în Europa provine din cărbune, însă în anumite state, cu m
este cazul Poloniei, ponderea cărbunelui în mix poate ajunge și la 90%. Reprezentanții mediului privat din industria
cărbunelui reuniți la Bruxelles au fost de părere că politicile europene nu pot impune aceleași obiective privind emisiile
de CO2 pentru toate statele membre, fără o analiză mai amplă a diferențelor dintre sistemele naționale de generare a
energiei electrice. „Cu toate că politica actuală nu este foarte favorabilă cărbunelui, există soluții care să permită
statelor membre care se bazează pe cărbune să îl utilizeze într-un mod mai ecologic”, a spus Jarosław Zagórowski,
președintele companiei Jastrzebska Spolka Weglowa SA, cel mai mare producător de cărbune metalurgic din
UE, care a deschis seria evenimentelor „Coal in Action”.
Prezenți la eveniment, reprezentanții Centrului Român al Energiei au discutat cu participanții despre rolul cărbunelui în
mixul național și despre strategia CRE, în care Centrul de Expertiză Cărbune are un rol important.
Din partea organizațiilor profesionale și a mediului privat, la seria de evenimente „European Coal Days” au mai
participat reprezentanții ThyssenKrupp Uhde GmbH, ELCONGAS din Spania, Coallmp – Asociația Importatorilor de
Cărbune din Marea Britanie, Czech Coal, CARBUNION – Federația Națională din Industria Cărbunelui din Spania.
Primul ministru adjunct al Poloniei și actualul ministru al energiei, Janusz Piechociński, a fost prezent și el la
eveniment.
Despre Centrul Român al Energiei (CRE) – Centrul Român al Energiei este o organizaţie profesională pentru companiile şi
societăţile energetice româneşti, având ca obiectiv asigurarea celor mai libere și favorabile condiţii pentru stimularea competiţiei
şi progresului în domeniul energetic românesc. CRE reprezintă interesele instituţiilor sectorului energetic românesc de stat şi
privat în domeniul energiei: gaz, petrol, energie electrică, urmărind facilitarea dezvoltării şi consolidării relaţiilor între
reprezentanţii sectorului energetic românesc şi instituţiile europene din Bruxelles. Membrii CRE sunt principalele societăți de stat,
alături de companii private active în sectorul energiei, petrolului și gazelor. www.crenerg.org
Pentru detalii despre eveniment, vă rugăm contactați Centrul Roman al Energiei: office@crenerg.org
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