BIULETYN

INFORMACYJNY

HUTNICZEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

11

nr
Grudzień 2006 r.
W numerze:

O KPRU II
w KASHUE – 4 grudnia br., w Warszawie

[O KPRU II w:
– KASHUE – 4 grudnia br., w Warszawie
– KASHUE– 8 grudnia br., w Warszawie
– DG Env. – 15 grudnia br., w Brukseli

[Polsko-Czeska Grupa Robocza
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[Forum Dyrektorów Handlowych
[ Spotkanie Zespołu
ds. Ochrony Środowiska
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Internationales
[ EUROFER – Statistics
Committee
[ Dodatkowe cło na import do UE
[ Postępowania antydumpingowe
na żelazostopy
[ LCP – emisje SOX i NOX
[ Polska Platforma
Technologiczna Stali
[ Konsulat Generalny RP
w Stambule
[ EXPO SILESIA
[ Życzenia świąteczne

W siedzibie Krajowego Administratora Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE),
odbyło się spotkanie z przedstawicielami
sektorów polskiego przemysłu (HIPH
reprezentował sektor stalowy), uczestników
Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji
CO2 w latach 2008-2012.
Celem spotkania było przedstawienie przez
Ministerstwo Środowiska i KASHUE, stanu prac
nad projektem KPRU II i konsultacji z Komisją
Europejską (KE).
Zaprezentowano uczestnikom wersję KPRU II,
przedstawioną w lipcu na spotkaniu WG 3
„Emission Trading” Climate Change Committee
oraz we wrześniu na Climate Change Committee.

KE przesłała do Ministerstwa Środowiska 47
pytań do polskiego KPRU II, zaleciła m.in. by
Polska wprowadziła rozszerzoną definicję
źródła spalania i rozpisała przydziały emisyjne
na instalacje w sektorach. Odpowiedź dla KE
przygotuje strona rządowa.
Na 8 grudnia br. w KASHUE zwołano specjalne
spotkanie z ekspertami branżowymi, w celu
przygotowania się do konsultacji z KE w
Brukseli.
w KASHUE – 8 grudnia br., w Warszawie

Specjalne spotkanie z ekspertami branż
polskiego przemysłu, beneficjentami KPRU II,
miało na celu przygotowanie (pod kątem
logistycznym formy i treści) prezentacji polskiego
KPRU II w Dyrekcji Generalnej Środowisko (DG
ENV.) Komisji Europejskiej. Spotkanie w Brukseli
zaplanowano jako konsultacje polskiego Planu.
Do wyjazdu do Brukseli wytypowano po jednym
przedstawicielu sektora. Przemysł stalowy
reprezentował Prezes Izby p. Romuald Talarek.
w DG ENV. – 15 grudnia br., w Brukseli
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W siedzibie Dyrekcji Generalnej Environment
odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiego
przemysłu (stalowy reprezentował prezes HIPH
p. R.Talarek), KASHUE i Ministerstwa
Środowiska z pracownikami tej Dyrekcji. Podczas
spotkania przedstawiono informację o branżach i
argumenty dla potrzeb sektorowych na limity
emisyjne w latach 2008-2012. Spotkanie odbyło
się w konwencji „prezentacja strony polskiej” i
pozostawienie czasu dla DG Environment na
przeanalizowanie przekazanych informacji.
Przedstawiciele DG Environment ocenili
spotkanie jako pozytywne (i zasugerowali by
kolejne odbyło się ew. w Warszawie?) jeszcze
przed wydaniem decyzji w sprawie polskiego
KPRU II przez KE.

Polsko-Czeska Grupa Robocza ds. Stali
W dniach 7-8 grudnia 2006 r. uczestniczyliśmy
w dorocznym posiedzeniu Polsko-Czeskiej
Grupy Roboczej ds. Stali, które odbyło się w
Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
MG, czeskiego Ministerstwa Przemysłu i
ambasady oraz zaproszeni eksperci. Podczas
spotkania wymieniono informacje dot.
monitoringu procesów restrukturyzacji
przemysłu stalowego w obydwu krajach, w
szczególności dot. realizacji programu i
spraw socjalnych.
Omówiono stan prac w zakresie KPRU I i II
oraz REACH. Dyskutowano na temat
możliwości wspólnego wykorzystania
środków z unijnego funduszu Komitetu Węgla
i Stali (COSCO).

Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 30.11-1.12.2006 r. w Ustroniu,
odbyło się zorganizowane przez Zarząd Izby
Forum Dyrektorów Handlowych firm
członkowskich HIPH. Omówiono sytuację w
sektorze hutnictwa żelaza i stali oraz w
przemysłach współpracujących po 9
miesiącach 2006 r., dokonano oceny rynków
zbytu na wyroby stalowe oraz prognozy
rynkowej w I kwartale 2007 r. W ocenie
uczestników, dobra sytuacja na rynku
wyrobów stalowych powinna się utrzymać co
najmniej do połowy 2007 r. Przedstawiciele
Ministerstwa Gospodarki, zaproszeni na
spotkanie, przedstawili informację o aktualnie
stosowanych przez UE instrumentach
ochrony rynku przed importem z krajów
trzecich.

Spotkanie Zespołu
ds. Ochrony Środowiska
W dniach 30.11-01.12.2006 r. odbyło się w
Ustroniu zorganizowane przez Zarząd Izby
spotkanie Zespołu ds. Ochrony Środowiska.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
spółek członkowskich Izby i zaproszeni
goście: Monika Sekuła przedstawiciel –
KASHUE, Andrzej Krześlak przedstawiciel –
Izby Chemii Przemysłowej oraz Bogdan
Zdonek – ekspert z Instytutu Metalurgii
Żelaza.
Podczas spotkania omówiono:
− aktualną informację o KPRU II,
− stan realizacji uzyskiwania pozwoleń
zintegrowanych w sektorze,
− rozwiązania w zakresie zmniejszenia
emisji CO2 w procesie spieniania żużla,
− REACH.

www.
Journees Siderurgiques
Internationales
W zastępstwie Prezesa Rady Izby, Prezes
Zarządu HIPH uczestniczył w
międzynarodowej konferencji zorganizowanej
przez Association Technique de la Siderurgie
Francaise. Była to 27 Międzynarodowa
Konferencja Stalowa organizowana przez
ATS, w której uczestniczyło około 600 osób
(jedna z Polski). Podczas 2 dniowej
konferencji zaprezentowano w 16 sesjach 105
referatów. W grupie referujących i
uczestników byli przedstawiciele przemysłu,
uczelni technicznych, instytutów badawczorozwojowych. Przedmiotem prezentacji,
dyskusji i bezpośredniej wymiany informacji
były relacje z dokonań w zakresie procesów i
ich stosowania a dotyczyły: spiekalni,
produkcji koksu i stali, procesu konwertorowotlenowego, wtórnej metalurgii i ciągłego
odlewania, walcowania na zimno i na gorąco,
lini wykańczania i powlekania, automatyzacji,
jakości w metalurgii, ochrony środowiska,
energii w hutnictwie, zastosowania stali i stali
nierdzewnych.
Konferencja odbywa się rokrocznie. Już dziś
polecam uwadze Członków HIPH następną
28 konferencję, która odbędzie się 13-14
grudnia 2007 r. w Paryżu.
Materiały konferencyjne (te, które
udostępniono) są w posiadaniu HIPH
-zapraszamy!

EUROFER – Statistics Committee
W Düsseldorfie w dniu 1 grudnia br. odbyło się
posiedzenie Komitetu Statystycznego
Eurofer. W programie spotkania znalazły się
tematy, tj.:
− dostępność danych dot. handlu
zagranicznego w wybranych krajach np.
władze tureckie utajniły część danych dot.
wymiany towarowej. Eurofer zobowiązał
się do podjęcia działań na rzecz zmiany
tego stanu (poprzez interwencję w
Eurostacie);
− wymiana danych (sektora stalowego) w
latach 2003-2009 przez kraje członkowskie
UE na podstawie regulacji 48/2004
Parlamentu i Rady Unii Europejskiej;
− dobrowolna statystyka Eurofer-u.
Polska nadal nie spełnia niektórych
wymogów Eurofer-u, nie dostarcza danych
d o t y c z ą c y c h d o s t a w i z a k u p ó w.
APELUJEMY DO CZŁONKÓW HIPH O
SYSTEMATYCZNE PRZEKAZYWANIE NAM
WYPEŁNIONYCH KWESTIONARIUSZY
Q2-56, Q2-71 i Q2-72;
− przygotowania Bułgarii i Rumunii do
udziału w wymianie statystyk sektorowych.
Następne spotkanie odbędzie się 15 marca
2007 r. w Brukseli.

.org

Dodatkowe cło na import do UE
Komisja Europejska rozważa możliwość
wprowadzenia dodatkowego cła na import
towarów z krajów (tj:. Chiny, USA, Indie), które
nie podpisały protokołu z Kioto o ograniczaniu
emisji CO2. Pomysłodawcą wprowadzenia
takiego cła jest High Level Group on
Competitiveness KE. Producenci stali UE
popierają ten pomysł w rozmowach z Komisją.
Podjęcie decyzji umożliwia art. 20 GATT
dotyczący zdrowia ludzkiego i ochrony
zasobów naturalnych, ale na wprowadzenie
dodatkowego cła konieczna jest decyzja
polityczna.

Postępowanie antydumpingowe
na żelazostopy
W dniu 30 listopada 2006 r. Komisja
Europejska wszczęła postępowanie
antydumpingowe na import do UE
żelazokrzemu z Chin, Egiptu, Kazachstanu,
Macedonii i Rosji. Skargę, w imieniu unijnych
producentów żelazostopów złożył Euroalliage
16 października 2006 r. Postępowanie
zostanie zamknięte w terminie 15 miesięcy od
daty opublikowania w Dzienniku Oficjalnym
UE (do 28 lutego 2008 r.). Tymczasowe środki
mogą zostać nałożone nie później niż do 31
sierpnia 2007 r. Obecnie toczą się jeszcze
dwa inne postępowania AD, dotyczące
importu żelazostopów, tj.: żelazokrzemomanganu (FeSiMn) i żelazomolibdenu
(FeMo).

LCP – emisje SOX i NOX
W dniu 24 listopada 2006 r. w siedzibie
Towarzystwa Polskie Elektrownie, w
Warszawie, odbyło się robocze spotkanie w
sprawie „Koncepcji dostosowania się Polski
do Wymagań Dyrektywy 2001/80/WE i
zapisów Traktatu Akcesyjnego”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:
energetyki zawodowej, elektrociepłowni i
energetyki przemysłowej również z hutnictwa
żelaza i stali, ciepłownictwa, przemysłu
papierniczego oraz przemysłu chemicznego.
Przyjęcie metody wskaźnikowej przez
Ministerstwo Środowiska (dla wszystkich
źródeł) do realizacji w/w celu było jedną z
najważniejszych informacji przedstawionych
na spotkaniu.

Ze strony PPTS uczestniczyli w spotkaniu:
Przewodniczący Komitetu Sterującego PPTS,
Wiceprezes Zarządu Mittal Steel Poland S.A.
dr J.Podsiadło, Prezes Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej dr inż. R.Talarek
członek komitetu Sterującego PPTS oraz
przedstawiciele Koordynatora Platformy pp.
dr inż. A.Schwedler i prof. T.Bołd.
Strategiczny Program Badań PPTS uzyskał
akceptację Ministerstwa. Prof. dr hab. inż.
Krzysztof Kurzydłowski, Podsekretarz Stanu
w MNiSW, podsumowując dyskusję ocenił
Program jako jeden z najbardziej dopracowanych z dotychczas prezentowanych w
Ministerstwie.

Konsulat Generalny RP
w Stambule
Współpraca HIPH z polskimi placówkami
dyplomatycznymi za granicą: w Wielkiej
Brytanii, Turcji, Belgii, Tunezji, układa się
dobrze.
Z Ambasad RP za granicą do HIPH
kierowane są zapytania ofertowe.
Odpowiadamy na wszystkie! Ostatnie
zapytanie z rynku tureckiego zamieściliśmy
na naszej stronie www.hiph.org.

Expo Silesia
W Katowicach, w dniu 11 grudnia br. w
siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej,
odbyła się prezentacja idei reaktywowania
targów katowickich. Przedstawiono koncepcję
budowy Centrum Targowo-Wystawienniczego
Expo-Silesia i projekt Programu Targów.
Przewodniczącym Rady Expo Silesia został
pan Premier Janusz Steinhoff. Prezes Izby p.
R.Talarek został członkiem 12-osobowego
Prezydium Rady Expo-Silesia.

Życzenia świąteczne
... „Szczęście to jedyna rzecz,
która się mnoży, jeżeli się ją dzieli”...
Albert Schweltzer

Radosnych i pełnych szczęścia
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku '2007
wszystkim hutnikom i ich Rodzinom
życzą

Polska Platforma
Technologiczna Stali
W dniu 5 grudnia br. w Ministerstwie Nauki i
Szkolnictwa Wyższego odbyła się prezentacja
Strategicznego Programu Badań Polskiej
Platformy Technologicznej Stali.

Zarząd i Rada
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

HUTNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA - POLISH STEEL ASSOCIATION
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