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Stal dodaje wartości Światu...

Wystąpienia HIPH:

do MG w sprawie decyzji KE dot. 

polskiego KPRU II i jej skutków 

dla przemysłu stalowego

W dniu 18 kwietnia 2007 r. Hutnicza Izba 

Przemysłowo-Handlowa wystąpiła do Ministra 

Gospodarki Pana Piotra Woźniaka w sprawie 

decyzji KE dotyczącej polskiego KPRU II i jej 

skutków dla przemysłu stalowego. W 

wystąpieniu zwróciliśmy uwagę na to, że 

. . . zaproponowana przez Ministerstwo 

Środowiska i KASHUE metodyka rozdziału 

uprawnień emisyjnych na sektory, opierająca się 

o algorytm będący iloczynem średniej emisji CO  2

w latach 2005-2006 i wskaźnika redukcji emisji 

0,9 jest krzywdząca dla sektora stalowego.

W 2005 r. dynamika rozwoju polskiej gospodarki 

była niższa od odnotowanej zarówno w 2004 jak i 

w 2006 roku. Wskaźniki produkcji i konsumpcji 

wielu wyrobów krajowego przemysłu też były 

niższe. 

Produkcja stali w 2005 r. była mniejsza o 21,3% 

niż w 2004 r. i o 20% niż w 2006 r. Obok 

mniejszego zapotrzebowania lokalnego rynku, 

przyczyną spadku produkcji w sektorze były 

przestoje spowodowane: wyłączeniami instalacji 

w związku z pracami modernizacyjnymi, 

uruchomieniami inwestycji w ramach rządowego 

Programu Restrukturyzacji Polskiego Hutnictwa 

Żelaza i Stali, bądź – wzmożonym importem 

wyrobów stalowych, któremu sprzyjały korzystne 

dla importerów relacje kursowe PLN/EUR/USD. 

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, jako 

zorganizowana reprezentacja sektora 

stalowego, wyraziła dezaprobatę zarówno dla 

decyzji Komisji Europejskiej jak i metodologii 

zaproponowanej przez KASHUE.

Polska chce dynamicznie rozwijać swoją 

gospodarkę w latach 2008–2012, ażeby 

zmniejszyć dystans dzielący ją od rozwiniętych 

gospodarek państw Europy Zachodniej. Nie 

będzie jednak w stanie utrzymać wysokiego 

tempa wzrostu gospodarczego bez pełnego 

wyko rzys tan ia  ś rodków f i nansowych  

postawionych przez UE do dyspozycji naszego 

kraju, w postaci Funduszy Strukturalnych i 

Funduszu Spójności. 

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 

„

2007 roku o tak drastycznej redukcji uprawnień 

emisyjnych dla Polski, ogranicza możliwości 

rozwojowe naszej gospodarce, zwłaszcza tym 

gałęziom przemysłu, które mają emisję 

procesową, zmuszając je do ograniczenia 

produkcji.

 Z tego powodu, Rząd RP rozdzielając 

uprawn ien ia  na  sek to ry,  obok  ce lów 

ekologicznych winien uwzględnić cele 

gospodarcze. Rozdział uprawnień emisyjnych 

CO  na sektory, nie może odbyć się według 2

zasady „redukujemy wszystkim po równo”. 

Restrykcji nie powinno się stosować wobec 

sektorów, które dokonały restrukturyzacji 

umożliwiającej im funkcjonowanie wg reguł 

„zrównoważonego rozwoju”.

Sektor stalowy, jako jeden z nielicznych, poniósł 

ogromne koszty restrukturyzacji (także przy 

wsparciu pieniędzmi publicznymi) i dzięki temu 

stworzony został fundament dla jego rozwoju w 

przyszłości. W krajowym hutnictwie:

Rozwój  k ra jowego sektora  s ta lowego 

zorientowano na potrzeby lokalnego rynku. 

Projekty i przedsięwzięcia w infrastrukturze i 

budownictwie będą wymuszać zwiększanie 

dostaw wyrobów stalowych. Ostatnia decyzja o 

przyznaniu Polsce organizacji EURO'2012 

stanowi kolejne wyzwanie. Jeśli jednak 

przyznane limity emisyjne dla hut okażą się 

niewystarczające, zmuszeni będziemy wozić stal 

na polskie budowy z odległych krajów, a emisje z 

- w pełni zl ikwidowano przestarzałe i 

nieefektywne zdolności produkcyjne (ok. 8 mln 

ton stali surowej),

- dopasowano urządzenia i technologie do 

standardów BAT-owskich,

- zrealizowano cele ekologiczne,

- zwiększono wydajność i produktywność,

- nie korzysta się z żadnych subwencji,

- działalność jest rentowna, hutnictwo w terminie 

i w pełnej wysokości reguluje zobowiązania 

wobec kooperantów, budżetu państwa i 

budżetów regionalnych w skali roku to są 

ogromne pieniądze,

- dokonano pełnej prywatyzacji hut,

- rentowna produkcja i nowoczesne wyroby 

czynią krajowe hutnictwo stalowe solidnym 

ogniwem w łańcuchu tworzenia wartości 

dodanej przez całą polską gospodarkę.
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( W ł o c h y ) . W  p i e r w s z y m  d n i u ,  n a  

Zgromadzeniu, Sekretarz Generalny ESTA, p. 

Marc Bodineau złożył sprawozdanie z 

działalności ESTA w 2006 r., zatwierdzono 

budżet na 2007 rok i dokonano wyboru nowego 

Sekretarza Generalnego z powodu przejścia p. 

Bodineau na emeryturę.

Od 1 lipca 2007 r. obowiązki Sekretarza 

Generalnego ESTA przejmie, p. Patric 

Martinache. Główne tematy, którymi zajmował 

się Zarząd ESTA w 2006 r. to:

W dyskusji zwracano uwagę na konieczność 

wykorzystania wszelkich możliwości wywarcia 

n a c i s k u  n a  c z ł o n k ó w  P a r l a m e n t u  

Europejskiego i Komisję w celu podjęcia przez 

Unię działań ograniczających masowy import 

tanich rur z krajów trzecich, głównie z Chin i 

Turcj i .  Zwrócono również uwagę na 

konieczność uzyskania przez producentów rur 

do 1.02.2008 r. dopuszczenia do używania 

znaku CE (wg normy EN 10210).  

- zakończone sukcesem postępowanie 

antydumpingowe dotyczące importu na 

rynek UE rur bez szwu z Rosji, Ukrainy, 

Chorwacji i Rumunii;
- wypracowanie wspólnego stanowiska 

producentów UE w sprawie proponowanej 

przez KE liberalizacji środków ochronnych 

wobec importu z krajów trzecich;
- środki ochronne zastosowane przez Rosję 

wobec importu rur dużych średnic (>406,4 

mm).

- monitorowanie gwałtownego wzrostu 

importu rur z krajów trzecich, głównie z Chin, 

na obszar celny UE i informowanie Komisji i 

Parlamentu Europejskiego na bieżąco o 

zagrożeniu. Import rur z Chin do UE w 2006 

r. wzrósł pięciokrotnie w porównaniu do roku 

2005. Zwrócono uwagę na rosnący udział 

polityki w handlu i związane z tym 

zagrożenia.Na posiedzeniu Komitetu CDD 

ESTA, omówiono tematy dotyczące:

- pos tępowań an tydumpingowych i  

ochronnych dotyczących rur stalowych;

- stanowiska ESTA wobec propozycji KE w 

sprawie reform dotyczących środków 

ochrony rynku UE (Green Book);

- wystąpienia USA do WTO w sprawie 

subsydiowania eksportu przez władze 

chińskie;

- danych statystycznych dotyczących 

produkcji, handlu i konsumpcji rur w UE;

- trendów rynkowych i perspektyw w 2007 r.;

- nowych wymagań w sprawie znakowania 

rur używanych w UE;

- strategii ESTA wobec dynamicznie 

rosnącego importu  z Chin.
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transportu będą wyższe od emisji hutniczej.

Przydział uprawnień emisyjnych CO  dla 2

sektora stalowego na lata 2008-2012, winien 

odpowiadać jego potrzebom bieżącym i 

rozwojowym. Ma to fundamentalne 

znaczenie dla sprawnej i efektywnej 

realizacji projektów objętych Strategią 

Narodowych Ram Odniesienia, ale także –i 

dla decyzji inwestorów, właścicieli hut w 

zakresie ich zamierzeń strategicznych. 

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o 

włączenie się Ministerstwa Gospodarki w 

proces rozdziału uprawnień emisyjnych CO  2

na sektory w sposób, który pozwoli zrealizować 

także cele gospodarcze"...

W dniu 27 marca 2007 r. Zarząd Izby 

wystąpił do Ministra Środowiska z prośbą o 

wydłużenie terminu uzyskiwania pozwoleń 

zintegrowanych argumentując m.in: 

...„Produkcja hutnicza charakteryzuje się 

dużą rozmaitością i złożonością technologii, 

w różnym stopniu oddziałującą na 

środowisko naturalne.  

Restrukturyzacja techniczna, jaka miała 

miejsce w latach 1992-2006 istotnie 

zmn ie j szy ła  s top ień  szkod l iwego  

oddziaływania hutnictwa na środowisko 

naturalne.

Dzięki modernizacjom i inwestycjom, 

produkcja stali i jej przetwarzanie 

odpowiadają standardom światowym, są 

zbieżne z wymaganiami Dyrektywy 

96/61/WE tzn. odpowiadają BAT-om.

Część zakładów usytuowanych w środku 

miast (huty śląskie), pomimo, że spełniają 

wymagania BAT, nie jest w stanie dotrzymać 

dopuszczalnych poziomów hałasu w nocy 

(40-45dB).

W aktualnej sytuacji prawnej, organ 

właśc iwy do wydan ia  pozwolen ia  

zintegrowanego w oparciu o Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) 

n i e  m o ż e  w y d a ć  p o z w o l e n i a  

zintegrowanego, jeżeli eksploatacja 

instalacji powoduje przekroczenie choćby 

jednego ze standardów jakości środowiska 

(warunek sine qua non). 

Ministerstwo Środowiska wskazuje, że 

jedyną drogą rozwiązania problemu jest 

w y n e g o c j o w a n i e  p r o g r a m u  

dostosowawczego.

Zakłady sektora stalowego wynegocjowały 

harmonogramy w oparciu o art. 208 ust 2b i 

są w fazie ich realizacji. Tymczasem MŚ w 

trakcie trwania procedury nakłada 

obowiązek stosowania art. 422, co wiąże się 

do MŚ i MG w sprawie pozwoleń 

zintegrowanych dla podmiotów sektora 

stalowego

z przeprowadzeniem ponownego przeglądu 

ekologicznego, a co za tym idzie wydłużenia 

procedury ponad 30 kwietnia br.

Może to utrudnić otrzymanie pozwoleń 

zintegrowanych przez podmioty w terminie 

wskazanym w ustawie i sprawić, że pomimo 

spełniania pozostałych aspektów ustawy 

środowiskowej będą obciążone podwyższoną 

opłatą (wprowadzanie emisji do powietrza) za 

korzystanie ze środowiska przestają 

obowiązywać pozwolenia cząstkowe. 

W związku z powyższym Hutnicza Izba 

Przemysłowo-Handlowa prosi Pana Ministra 

o:

CO2

W dniach 19-20 kwietnia 2007 r. uczestniczyliśmy 

w Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniu Komitetu 

Dyrektorów ESTA, które odbyły się w Camogli 

- wydłużenie terminu na uzyskiwanie 

pozwolenia zintegrowanego dla instalacji 

sektora hutnictwa żelaza i stali do 30 

października 2007 r. Proponowany termin 

jest zgodny z zapisami dyrektywy 

96/61/WE,

- zmianę interpretacji w sprawie korzystania 

z art. 208 ust. 2b Ustawy prawo ochrony 

środowiska.

W dniu 19 kwietnia br. Zarząd Hutniczej Izby 

Przemysłowo Handlowej zwrócił się do 

Ministra Środowiska – Pana Jana Szyszko z 

prośbą o pomoc przy zmianie przepisów 

regulujących obrót zagraniczny odpadami z 

tzw. „zielonej listy".

Uzasadniając swoją prośbę zwrócono uwagę,  

że: ... „w grupie „odpadów zielonych” jest m.in. 

złom stalowy, pożądany przez hutnictwo 

surowiec żelazonośny, który obok wysokiej 

zawartości żelaza ma w sobie ogromny 

potencjał energetyczny i proekologiczny. 

Zawrócenie 1 tony złomu stalowego do 

produkcji stali umożliwia zaoszczędzenie 

prawie 1 tony emisji .

Obowiązujące w Polsce (inne kraje nowej 10-

siątki i  starej 15-stki nie mają tak 

nieracjonalnych przepisów) procedury 

administracyjne, utrudniają import złomu, 

pozostawiając eksport tego surowca w pełni 

liberalnym. 

Sprawia to, że Polska jest eksporterem netto 

prawie 2 mln ton złomu rocznie.

W imieniu sektora i w interesie narodowej 

gospodarki prosimy o pilne i pełne 

zliberalizowanie importu złomu stalowego do 

Polski"... 

do MŚ w sprawie transgranicznego 

przemieszczania odpadów

Walne Zgromadzenie

 i Komitet Dyrektorów ESTA
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