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Spotkanie w MG w sprawie
efektywności środowiskowej

Stanowisko w sprawie Rynku Gazu
W dniu 28 stycznia 2014 r. w siedzibie Zarządu CMC Poland Sp. z o.o. w
Zawierciu odbyło się spotkanie Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i
Gazu (FOEEiG) w celu wypracowania postulatów w sprawie Rynku Gazu.
W dniu 31 stycznia br. FOEEiG w piśmie do URE przekazało
uzgodnione postulaty przemysłowych odbiorców dot. tworzącego się
Rynku Gazu.

Steel Action Plan
4 lutego 2014 r. Parlament Europejski przyjął w całości rezolucję w
sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego
przemysłu stalowego w Europie, w której wyrażone zostało poparcie dla
opracowanego przez Komisję Europejską planu działania (Steel Action
Plan) oraz propozycje dodatkowe rozwiązania mające polepszyć
konkurencyjność przemysłu stalowego w Europie.

Konferencja pt.: „Polityka przemysłowa
Unii Europejskiej. Gospodarczy Trójkąt Weimarski”
W dniach 6 i 7 lutego 2014 r. w Krakowie miała miejsce konferencja pt.:
"Polityka przemysłowowa Unii Europejkiej. Gospodarczy Trójkąt
weimarski". Wydarzenie to zostało zorganizowane z inicjatywy
Kancelarii Prezydenta RP, przy wsparciu ambasad Francji i Niemiec oraz
Ministerstwa Gospodarki. Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień
takich jak: warunki efektywnej międzynarodowej współpracy
gospodarczej oraz nowych, czystych technologii, których nośnikiem staje
się europejski przemysł. Przeobrażenia te mają służyć poprawie
globalnej konkurencyjności Europy, a jednocześnie stymulować rozwój

W dniu 17 lutego br. w siedzibie Ministerstwa
Gospodarki, Izba wzięła udział w spotkaniu
informacyjno - konsultacyjnym dotyczącym
efektywności środowiskowej produktów oraz
organizacji. W spotkaniu wzięła udział podsekretarz
stanu w MG Grażyna Henclewska. Wiceminister
Henclewska poinformowała, że Komisja Europejska
rozpoczyna opracowywanie jednolitej metodyki
obliczania wpływu produktów oraz organizacji na
otoczenie zewnętrzne. Obecnie używanych jest wiele
rodzajów oznaczeń środowiskowych. Informacje na
temat „śladu środowiskowego” produktów są również
różnorodnie ujmowane w raportach. Podsekretarz
stanu w MG podkreśliła, że ujednolicenie informacji
na temat wpływu produktów na środowisko ma duże
znaczenie dla konsumentów.
Z kolei ze względu na wielość oznaczeń w poszczególnych państwach członkowskich, przedsiębiorstwa,
które planują uzyskać odpowiednie certyfikaty
zmuszone są do kilkukrotnego pomiaru wytwarzanych produktów w każdym kraju z osobna, co
wydłuża cały proces oraz podnosi koszty.

Wspólne posiedzenie Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Budżetu i Finansów Publicznych na wspólnym
posiedzeniu 18 lutego 2014 r. zapoznały się z sytuacją
branży metalurgicznej w Polsce. Komisje wysłuchały
wystąpień przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki
oraz reprezentantów przemysłu stalowego i branży
metali nieżelaznych. Przedstawione zostały
zagrożenia i wyzwania dla międzynarodowej
konkurencyjności polskiego przemysłu metalurgicznego. W opinii Komisji istnieje pilna potrzeba
wsparcia tego sektora. Niezbędne jest stworzenie
wieloaspektowej polityki względem przemysłu
metalurgicznego. Komisje zwracają uwagę na
konieczność wprowadzenia ram regulacyjnych
umożliwiających hutnictwu zrównoważony rozwój,
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działanie na rzecz zwiększenia popytu na stal, ułatwienie
producentom stali dostępu do rynków zagranicznych i
zagwarantowanie równego traktowania, zabezpieczenie
przystępnych cen nosników energii i złagodzenie wpływu
polityki energetycznej, klimatycznej i surowcowej na koszty
produkcji, a także wspieranie innowacyjności, ułatwienie
restrukturyzacji zawodowej i rozwoju umiejętności osób
zatrudnionych w hutnictwie.

Pismo do KE DG ds. Konkurencji
W dniu 14.02.br skierowaliśmy do Dyrekcji Generalnej
ds. Konkurencji Komisji Europejskiej pismo, w którym
zawarliśmy nasze stanowisko jako organizacja zrzeszająca
przedsiębiorców do prowadzonych w chwili obecnej
konsultacji w sprawie dokumentu zawierającego projekt
Wytycznych w sprawie pomocy na ochronę środowiska i cele
związane z energią w latach 2014-2020.
W ocenie HIPH naczelną zasadą, która powinna znaleźć
zastosowanie przy udzielaniu pomocy publicznej na
inwestycje i działania związane z ochroną środowiska i która
powinna zostać wyraźnie zapisana w ostatecznej wersji
Wytycznych jest zasada równego dostępu do powyższej
pomocy dla podmiotów z wszystkich sektorów gospodarki,
z uwzględnieniem sektora stalowego jako jednego
z sektorów, który kwalifikuje się do otrzymania pomocy na
bazie Wytycznych niezależnie od poziomów odniesienia.
Podkreśliliśmy naszą aprobatę i wsparcie dla
planowanej pomocy w postaci ulg w odniesieniu do
finansowania wsparcia dla energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych.

Otwarcie linii produkującej
długie szyny w AMP S.A.
W dniu 24.02.2014 r. w ArcelorMittal Poland S.A.
w Dąbrowie Górniczej odbyło się oficjalne otwarcie linii
produkującej długie szyny. To trzeci taki zakład na świecie
mogący produkować szyny kolejowe do długości 120 m.
Gość Honorowy wicepremier i minister gospodarki Janusz
Piechociński stwierdził, że obecnie kiedy Europa nawołuje
do reindustrializacji, Polska ma przemysł, który może
rozwijać i modernizować.

Spotkanie w sprawie notyfikacji
ustawy Prawo energetyczne
W dniu 25.02.2014 r. w Warszawie odbyło się spotkanie
w sprawie notyfikacji przepisów redukujących obciążenia
przedsiębiorstw energochłonnych w zakresie systemów
wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej
kogeneracji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele MG
i UOKiK, zakładów energochłonnych oraz izb branżowych.
Przedstawicielka UOKiK przedstawiła sytuację
odnośnie notyfikacji ustawy. Pierwsza część odpowiedzi na
pytania Komisji Europejskiej dotycząca systemu

zmniejszenia obciążeń została wysłana do Komisji 7 stycznia br.,
część druga będąca na ostatnim etapie uzgodnień z MG zostanie
wysłana do końca lutego.
Komisja po otrzymaniu odpowiedzi ma wydać decyzję w ciągu
2 miesiący. Podczas procesu notyfikacyjnego, dla jego przyspieszenia,
rozważane jest spotkanie trójstronne pomiędzy Komisją Europejską,
rządem polskim oraz przedstawicielami przemysłu. Planowane jest
również wysłanie listów z prośba o wsparcie tej inicjatywy do
Premiera i Ministra Gospodarki. Przedstawiciel kancelarii CMS
Cameron McKenna przedstawił sytuację dotyczącą redukcji kosztów
wsparcia energetyki odnawialnej w Niemczech.

Seminarium "Pomoc publiczna w nowej
perspektywie budżetowej na lata 2014-2020
dla przemysłu w Polsce"
W dniu 6 marca br. w Katowicach, Hutnicza Izba PrzemysłowoHandlowa zorganizowała seminarium pt.: ”Pomoc publiczna w
nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 dla przemysłu w
Polsce”, na którym przedstawiciele EY, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego oraz Kancelarii JWMS omówili zasady i
możliwości pozyskania funduszy unijnych dla przemysłu hutniczego
na lata 2014-2020. Dla sektora stalowego, jako sektora wrażliwego
i podatnego na koniunkturę gospodarczą, skierowana jest m.in.
pomoc sektorowa, pomoc horyzontalna, fundusze norweskie,
fundusz badawczy Węgla i Stali, Horyzont 2020, WFOŚ.
Prelegenci z kancelaria E&Y wskazali na ograniczenia w
korzystaniu ze wsparcia z pomocy regionalnej oraz na
restrukturyzację oraz główne obszary pomocy dostępne na zasadach
ogólnych dla sektora stalowego tj. ochronę środowiska, prace
badawczo-rozwojowe i szkolenia. Specjaliści z E&Y omówili również
kwestie operacyjne związane z ubieganiem się o pomoc publiczną:
procedurę kwalifikacyjną, przygotowanie wniosku i dokumentów
i najlepsze praktyki.
Przedstawiciel Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego zaprezentował uczestnikom szkolenia harmonogram prac nad projektem
nowego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz szczegółowo
omówił wszystkie zawarte w nim osie priorytetowe, ze zwróceniem
uwagi na tematy najbardziej istotne dla branży stalowej.
Na koniec radcowie prawni Kancelarii JWMS wskazali na
obowiązki przedsiębiorców korzystających ze wsparcia dotyczące
utrzymania trwałości projektu unijnego, aby uniknąć ryzyka jakie się
wiążą z naruszeniem tych obowiązków tj. zwrot dotacji z odsetkami
i wpis do rejestru podmiotów wykluczonych.

Wzięliśmy udział w:
- konferencji plenarnej członków Stowarzyszenia Producentów
Materiałów Ogniotrwałych, Tomaszowice k/Krakowa (20.02.2014 r.)
- śniadaniu europejskim z Posłem do Parlamentu Europejskiego
prof. Adamem Gierkiem (28.02.2014r.), Sosnowiec
- konferencji pt.: "Inicjatywa - Kreatywność -Przedsiębiorczość w
naszym regionie" w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu.
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