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Dotyczy: Stanowisko Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej dot, projektu wytycznych w sprawie pomocy państwa 
na ochronę środowiska i cele związane z energia

ózowobiM-j Яуме fó/M/scwzii,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o spotkanie celem dyskusji o wpływie proponowanych zmian w wytycznych EEAG 
na konkurencyjność polskiego przemysłu hutniczego.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (HIPH) jako branżowa organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca 
producentów i przetwórców stali oraz przedstawicieli gałęzi przemysłu powiązanych z hutnictwem posiada 
legitymację do reprezentowania przemysłu hutniczego w Polsce.

HIPH od samego początku aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym związanym ze zmianą wytycznych 
EEAG, biorąc udział w konsultacjach publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską w styczniu 2021 oraz w 
konsultacjach dotyczących propozycji zmienionych wytycznych CEEAG w sierpniu 2021. W załączeniu do 
niniejszego pisma przekazujemy uwagi HIPH do wytycznych CEEAG, przekazane Komisji Europejskiej 2 sierpnia 
2021 oraz propozycję zmian treści przepisów.

Kwestie zawarte w wytycznych EEAG (CEEAG) są niezwykle istotne dla polskiego hutnictwa. Regulacje 
bezpośrednio wpływają na konkurencyjność polskich zakładów gdyż determinują wysokość kosztów energii 
elektrycznej ponoszonych przez polskie przedsiębiorstwa, co z kolei stanowi kluczoy czynnik determinujący 
możliwość utrzymania produkcji w kraju. Wytyczne EEAG (CEEAG) wyznaczają także możliwości udziału państwa 
w procesie dekarbonizacji polskiego hutnictwa w najbliższych latach. Transformacja polskiego hutnictwa w 
kierunku niskoemisyjnym przy jednoczesnej skutecznej ochronie przed zjawiskiem carbon leakage jest 
największym obecnie wyzwaniem od którego zależy przyszłość sektora w Polsce.

W związku z powyższym przedstawiamy listę najważniejszych postulatów zmian w zaprezentowanych przez 
Komisję Europejską wytycznych CEEAG:

a) W celu ochrony hutnictwa przed nadmiernymi kosztami energii, postulujemy:

1. Rozszerzenie ulg dla odbiorców energochłonnych na inne opłaty, które bezpośrednio lub 
pośrednio finansują realizację celów polityki UE w zakresie zmian klimatu, takie jak opłaty 
związane z mechanizmami mocowymi, opłaty sieciowe itp.

2. Rezygnację z wprowadzania minimalnego poziomu wysokości opłat (przed ulgą) umożlwiającego 
stosowanie ulg dla odbiorców energochłonnych.

3. Zmianę kryteriów kwalifikowalności sektorów do ulg w taki sposób by sektorem uprawnionym do 
ulg pozostał sektor produkcji gazów technicznych.
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4. Przywrócenie obecnych maksymalnych poziomów ulg tj.: 85% (lub takich by poziom opłat nie 
przekraczał 0,5% GVA).

5. Rezygnację z wprowadzania warunkowości stosowania ulg od działań dekarbonizacyjnych.

6. Przywrócenie podziału i odrębnego podejścia do zharmonizowanych i niezharmonizowanych 
podatków na ochronę środowiska.

b) W celu wsparcia dekarbonizacji hutnictwa, postulujemy:

1. Umożliwienie przyznawania pomocy publicznej pokrywającej pełną różnicę w kosztach produkcji 
między zieloną stalą a stalą konwencjonalną.

2. Wprowadzenie wsparcia na demontaż wysoce emisyjnych zakładów produkcyjnych.

3. Wsparcie dla długoterminowych kontraktów PPA.

4. Wsparcie dla przemysłowej autoprodukcji OZE, w której jednostka wytwórcza OZE znajduje się w 
innej lokalizacji niż jednostka zużywająca energię.
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Załączniki:
1. Stanowisko HIPH: Public consultation on the revised Climate, Energy and Environmental Aid 

Guidelines (CEEAG) z dnia 2 sierpnia 2021

2. Propozycja zmian treści przepisów - EUROFER
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