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W dniach 27 i 28 listopada br. z inicjatywy
MG w Warszawie odbył się szczyt z
udziałem Ministerstw Gospodarki 20
krajów, poprzedzający 14 Konferencję
Stron Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(UNFCCC).
Izba również była zaproszona na to
spotkanie
W dwudniowej dyskusji wymieniono opinię
w roli przemysłu w budowaniu
niskoemisyjnych gospodarek narodowych
(głównie CO2).
Przyjęto stanowisko, sektorowego
podejścia we współpracy krajów w tym
zakresie. Narzędziem skutecznego
wsparcia zrównoważonego rozwoju
gospodarek winno być partnerstwo
publiczno-prywatne.
Promocję najlepszych technik (BAT) oraz
prac nad rozwijaniem technologii
pozwalających na redukcję emisji gazów
cieplarnianych i rozszerzenie dostępności
nowych technologii między państwami na
różnym etapie rozwoju, uznano za
działanie pilne.
Zgodzono się, że tworzenie i analiza baz
danych statystycznych (głównie intensywności sektorowych emisyjności) i ich
wymiana pomiędzy krajami winna być
podjęta bezzwłocznie.
W marcu 2009 r. w Bonn odbędą się
specjalne warsztaty (propozycja Japonii)
dot. podejścia sektorowego w poszukiwaniu efektywnych, ekonomicznych i
skutecznych ekologicznie sposobów
przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Climate Change and Steel
W ramach 14 Konferencji Stron Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w
sprawie Zmian Klimatu (COP14) w
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Poznaniu odbyło się:
- 14 sesji Konferencji Stron Konwencji
Zmian Klimatu,
- 2 4 6 S i d e E v e n t ó w, w t y m 1
zorganizowany przez HIPH.
HIPH zorganizowała również stoisko
wystawiennicze „Krajowy przemysł
stalowy wobec zmian klimatu”. W ocenie
Ministra Środowiska - gospodarza COP14
- konferencja w Poznaniu spełniła
założone cele !
Dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli
nas przy organizacji Side Eventu, jak
również tym, którzy wzięli w nim udział i
odwiedzili stoisko HIPH.

Pakiet Klimatyczno-Energetyczny
(PKE) omówienie rezultatów
szczytu w Ministerstwie
Gospodarki
P o 11 m i e s i ą c a c h i n t e n s y w n y c h
negocjacji, w dniu 12 grudnia 2008 r.,
Parlament Europejski poparł pakiet
projektów legislacyjnych, które umożliwią
osiągnięcie ogólnych celów w zakresie
przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję
gazów cieplarnianych o 20%, zwiększyć
udział źródeł odnawialnych w bilansie
energetycznym do 20% oraz podnieść o
20% efektywność energetyczną.
W skład pakietu energetycznoklimatycznego wchodzi sześć projektów
aktów prawnych. Cztery z nich zostały
przedstawione przez Komisję Europejską
w styczniu 2008 r., pozostałe dwa
wcześniej, ale prace nad nimi na
końcowym etapie odbywały się łącznie.
Oficjalnie rząd i Ministerstwo Gospodarki
ogłosili, że Polska osiągnęła sukces
podczas obrad Rady Europejskiej w
Brukseli. Zgodnie z postanowieniami
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www.
Rady, polskie przedsiębiorstwa
wytwarzające energię elektryczną
(działające na rynku wg stanu na 31
grudnia 2008 r.) w latach 2013-2019
zakupią na aukcjach jedynie część
uprawnień. Od 2013 r. będzie to 30%
w stosunku do ich średnich rocznych
emisji w latach 2005-2007. Natomiast
od 2014 r. ilość darmowych uprawnień
będzie się stopniowo zmniejszać.
Tempo redukcji ustali polski rząd.
Docelowo przedsiębiorstwa
energetyczne będą zobowiązane do
nabycia na aukcjach 100 % uprawnień
w 2020 r. W 2018 roku Polska ma
jednak prawo złożyć wniosek do
Komisji Europejskiej, na podstawie
którego może nastąpić przedłużenie
okresu przejściowego dla naszego
kraju.
W dniu 16 grudnia 2008 r. w
Ministerstwie Gospodarki w
Warszawie odbyło się
robocze
spotkanie
kierownictwa resortu z
przedstawicielami przemysłu i
energetyki poświęcone omówieniu
rezultatów brukselskiego szczytu.

HIPH wobec wzrostu cen
energii elektrycznej
List do Premiera Rządu RP
W dniu 16.12.2008 r. Zarząd Izby
skierował do Premiera Rządu RP list
wyrażający protest środowiska
dużych odbiorców energii elektrycznej
wobec drastycznego wzrostu cen
energii elektrycznej w 2009 r. (pełna
treść listu do Premiera jest na stronie
www.hiph.org).
Obok tego działania, Zarząd Izby
czynnie uczestniczy w konsultacjach
organizowanych przez Ministerstwo
Gospodarki, kancelarię Sejmu RP,
Forum Dużych Odbiorców Energii
Elektrycznej w pracach na rzecz
znalezienia rozwiązań łagodzących
skutki
wzrostu cen energii
elektrycznej dla odbiorców
przemysłowych.
Prezentujemy krytyczne stanowisko,

.org

wobec zaproponowanych przez
elektroenergetykę podwyżek cen
prądu, pokazujemy negatywne skutki
dla sektora i całej gospodarki oraz
wskazujemy miejsce możliwej
oszczędności energii.

Podkomisja sejmowa
Prezes Zarządu HIPH uczestniczy w
posiedzeniach Podkomisji Stałej d/s
Energetyki Sejmu RP. W dniach: 19
listopada br., 4 grudnia br. i 17 grudnia
br. toczyła się dyskusja na forum
podkomisji wokół projektu ustawy
"Zmiana ustawy - prawo energetyczne
oraz o zmianie niektórych innych
ustaw”.
Ustawodawca chce wprowadzić
regulacje normalizujące zasady
funkcjonowania rynku energetycznego
w Polsce.
Aby ukształtować wolny rynek energii w
Polsce zamierza się w ustawie zapisać :
- możliwość konkurowania między
wytwórcami energii,
- zalecenie poprawiające efektywność wytwarzania energii w
Polsce,
- eliminację barier regulacyjnych,
- obowiązek sprzedaży emisji na
giełdzie .
W dyskusji nad projektem, ciągle
brakuje konsensusu, rodzą się
natomiast pytania o:
-

konstytucyjność zapisów projektu,
rolę URE i UOKiK jako re gulatorów,
wiarygodność faktycznej konkurencji między wytwórcami prądu do
czasu wprowadzenia pełnej
wymiany transgranicznej energii
(jako alternatywy dostaw elektryczności).

Debata w ARP
W dniu 22 grudnia br. w siedzibie
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w
Warszawie odbyła się debata nt.:
„Struktura hurtowego i detalicznego
obrotu energią elektryczną w
aspekcie propozycji obligatoryjnej jej
sprzedaży poprzez Towarową Giełdę
Energii (TGE)”.
W debacie udział wzięli przedstawiciele energetyki zawodowej,
Forum Odbiorców Energii
Elektrycznej i Gazu, Towarowej
Giełdy Energii oraz Urzędu Regulacji
Energetyki. Skupiono się głównie na
strukturze funkcjonującego obecnie
obrotu energią elektryczną i
problemach odbiorców
przemysłowych oraz na propozycji jej
sprzedaży poprzez giełdę (wersja
poselska i wersja MG zmian w
ustawie Prawo Energetyczne).
Obecny rynek energii jest rynkiem
wytwórców z dominującą pozycją
największych, utworzonych po
p r z e p r o w a d z o n e j w 2 0 0 6 r.
konsolidacji pionowej, grup
energetycznych. Umożliwia to im
kreowanie wysokich cen energii,
nierówny dostęp do energii i sztuczne
ograniczanie podaży energii na
rynku. Dominują obecnie kontrakty
dwustronne a rynek giełdowy jest
marginalizowany.
Zdaniem Prezesa URE, giełda
chociaż nie jest antidotum na wysokie
ceny energii, umożliwia większy
dostęp do energii elektrycznej,
pozwala nieco osłabić negatywne
skutki konsolidacji i sprawi, że rynek
będzie transparentny. URE popiera
postulaty odbiorców przemysłowych
dotyczących obniżenia podatku
akcyzowego na energię.

Tymczasem - monopol elektroenergetyki nadal ma się bardzo dobrze,
a odbiorcy energii w Polsce niestety
gorzej!
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