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Benchmarki emisyjne

Faza III EU ETS

W dniu 2 lutego br. Zarząd Izby przesłał do
Departamentu Rozwoju Gospodarki
Ministerstwa Gospodarki sektorową
opinię do benchmarków emisyjnych
zaproponowanych przez ECOFYS/KE
dla: koksu, surówki, stali surowej i
wysokotermicznych materiałów ogniotrwałych. Wskazaliśmy w niej, że:

W dniach 27 i 28 stycznia br.
uczestniczyliśmy w dwóch konferencjach. Na pierwszej z nich "Przegląd
fazy III EU ETS" zorganizowanej przez
Ministerstwo Środowiska przedstawiano zasady funkcjonowania przyszłego systemu europejskiego handlu
emisjami oraz objaśniono reguły III fazy
EU ETS.
Zaprezentowano też kierunkową
politykę Unii Europejskiej na potrzeby
międzynarodowych negocjacji w tym
temacie.

 uprawnienia emisyjne CO2 dla produkcji stali ciekłej (tzw. faza upstream) i jej
przetwarzania (tzw. faza down-stream)
należy przypisać w pełnym wymiarze
instalacjom wytwarzającym te produkty.
 całą emisję CO2 związaną z zawartością węgla w gazach odlotowych (dalej
GO) winno się objąć bezpłatnymi uprawnieniami.
 przydziału bezpłatnych uprawnień
należy dokonać na rzecz producenta a nie
użytkownika (GO).
 benchmarki dla stali elektrycznej
należy podwyższyć co najmniej do
poziomu emisji wykazanej w projekcie
dokumentu BREF w 2009 r.
 benchmarki emisyjne dla materiałów o
wysokiej ogniotrwałości są za niskie.
W uzasadnieniu powołaliśmy się na
szeroki asortyment materiałów o
wysokiej ogniotrwałości i warunki ich
wypalania (14800C - do 17800C).
 benchmarki dla koksu zaproponowane
przez ECOFYS (na poziomie 90 kg
CO2/tonę koksu) są "procesowo i termodynamicznie niemożliwe" (opinia koksowni). Należy wyjaśnić metodyki ich
oznaczenia.
Stanowisko prezentowane przez HIPH
jest zbieżne z opiniami europejskiego
przemysłu stalowego, koksowniczego i
materiałów ogniotrwałych.

W dniu 2.02.2009 r., z inicjatywy
Zarządu Izby odbyło się spotkanie
Zespołu ds. Ochrony Środowiska.
Omówiono harmonogram działań,
zakres i sposób przygotowania nie-
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Druga konferencja pt.: "Najnowsze wymiary polityki klimatycznej - trzy idee,
które czynią wolnym" odbyła się pod
patronatem Ministerstw: Gospodarki i
Środowiska. Miała ona na celu stworzenie płaszczyzny dyskusji nad zasadnością tworzenia polskiego prawa w
zakresie przeciwdziałania zmianom
klimatycznym.
Uczestnicy konferencji zgodzili się, że
polityka energetyczno-klimatyczna
Polski jest jednym z najważniejszych, a
zarazem najtrudniejszych tematów.
Uznano, że realizację polityki energetycznej należy zacząć od wdrożenia
procedur i przepisów wymuszających
obniżkę emisji CO2.

Spotkanie Zespołu
ds. Ochrony Środowiska

www.
zbędnych danych sektorowych do
opracowania propozycji nowego
KPRU na lata 2008-12.
Izba dokonała agregacji danych
jednostkowych dotyczących prognoz produkcji i emisji na poszczególnych instalacjach objętych planem na lata 2008-2012. Zarząd
przygotował stanowisko sektorowe
oraz niezbędne informacje makroekonomiczne dokumentujące sytuację przemysłu dla potrzeb nowego
planu KPRU II. Izba przesłała je do
KASHUE - KOBIZE.

Sektorowy Dialog
Socjalny w KE
W dniu 3 lutego 2010 r. uczestniczyliśmy w posiedzeniu plenarnym Komitetu Sektorowego Dialogu Socjalnego STAL Komisji Europejskiej w Brukseli. Spotkania Komitetu stanowią forum dyskusyjne
(zespół trójstronny) przedstawicieli:
 europejskich związków zawodowych metalowców (EMF European
Metalworkers' Federation),
 pracodawców reprezentowanych przez EUROFER oraz
asocjacje narodowe,
 Komisji Europejskiej.

.org

Skrytykowano proponowany przez
Ecofys system ustalania benchmarków dla sektora stalowego.
W/g EUROFER-u zużycie stali w
Europie w 2011 r. powinno wrócić do
poziomu sprzed kryzysu. EMF
poinformował, że w wyniku kryzysu
finansowego w UE-27 pracę w
sektorze stalowym straciło ok. 10%
zatrudnionych (25 000 osób).
Grupa robocza ds. zmian strukturalnych zajmuje się aktualnie sprawą
konkurencyjności przemysłu metalowego a grupa robocza ds. szkoleń nową inicjatywą dot. strategii szkoleń
pracowników w przemyśle stalowym
UE.

Wizyta w ITS
W dniu 14 lutego br. Prezes Izby
spotkał się z dyrekcją Instytutu
Techniki Samochodowej w Warszawie.
Przedmiotem rozmowy były tematy
dotyczące nowych tworzyw konstrukcyjnych w budowie samochodów.
Istotną konkurencją dla materiałów
monolitycznych (stali, metali i
stopów) stają się materiały kompozytowe (aluminiowe, ołowiowe,
miedziane, cynkowe) zbrojone dyspersyjnie.

20-lecie KIG

Omawiano:
aktualną sytuację gospodarki
UE sektora stalowego oraz
prognozy na lata 2010-2011,
 benchmarki ETS i raport z COP15 z Kopenhagi,
 wpływ kryzysu na sytuację na
rynku stali i rynek pracy w
sektorze,
 dokument roboczy KE dot.
przyszłej strategii "UE 2020".


Przyjęto stanowisko, że redukcja
emisji CO2 powinna pozostać na
poziomie 20% dla wszystkich
państw UE.

18 lutego br. w Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie odbyła
się okolicznościowa konferencja i
uroczysta gala z okazji 20-lecia
działalności KIG.
Podczas konferencji dyskutowano
m.in. o roli i znaczeniu izb gospodarczych (regionalnych i branżowych) w docieraniu do władz regionalnych i centralnych ze sprawami
dot. funkcjonowania przedsiębiorstw
członkowskich, ich potrzeb oraz roli w
kreowaniu polityki gospodarczej.
Stosowne gratulacje i życzenia
jubileuszowe w imieniu podmiotów
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reprezentowanych przez HIPH (Izba
jest członkiem KIG) przekazał Prezes
Zarządu R.Talarek.

HIPH na
Zespole Trójstronnym
W odpowiedzi na zaproszenie
przewodniczącego Zespołu Trójstronnego p. Wiceministra Rafała
Baniaka, Prezes Zarządu Izby wziął
udział w posiedzeniu tego gremium.
Odbyło się ono 23 lutego br. w
Warszawie.
Podczas spotkania omówiono
sprawy socjalne jako pozostające w
ścisłej zależności do aktualnej
sytuacji na rynku. Kanwą do dyskusji
w tym temacie była prezentacja pt.:
"Wpływ kryzysu na sytuację na
światowym i krajowym rynku stali,
koksu i materiałów ogniotrwałych",
przedstawiona przez Prezesa
Zarządu Izby.
Prezes omówił bariery utrudniające
producentom wychodzenie z kryzysu (wysokie ceny prądu, dyskryminujące odbiorcę umowy na zakup
gazu od PGNiG, niewystarczające
przydziały emisyjne w KPRU II,
niejednakowe w ramach UE-27
przepisy podatkowe
oraz niskie
benchmarki emisyjne). Potencjalną
szansą dla krajowych producentów,
jest bogaty program inwestycyjny z
wykorzystaniem stali. Potrzebne są
decyzje administracyjne popierające
ideę "buy domestic products".
W dyskusji dużo uwagi poświęcono
problemom redukcji zatrudnienia.
Strona związkowa podniosła
problem konieczności podsumowania i rozliczenia "pakietów socjalnych", które wygasły z końcem
2009 r.

Polski Przemysł Stalowy'2010
Przypominamy, że istnieje jeszcze możliwość
zgłoszenia reklamy w wydawnictwie "Polski
Przemysł Stalowy'2010" - zapraszamy
zainteresowanych.
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