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                         Strasburg, dnia 11 grudnia 2013 r. 

 

 

 

             

                Sprawozdanie nr 123/2013 

 

 

Sprawozdanie ze spotkania Koła Polskiego  

z przedstawicielami przemysłu wapienniczego 

nt. umieszczenia przemysłu wapienniczego na liście carbon leakage 

 

Strasburg, 11 grudnia 2013 r. 

 

 

W dniu 11 grudnia odbyło się spotkanie Koła Polskiego, którego gośćmi byli panowie Michał 

Burzyński i Tomasz Laskowski ze Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego. Tematem 

spotkania była sprawa umieszczenia przemysłu wapienniczego na tzw. liście carbon leakage. 

 

Panowie Burzyński i Laskowski przestawili stanowisko Stowarzyszenia Przemysłu 

Wapienniczego w sprawie proponowanych przez Komisję Europejską zmian zasad 

dotyczących tzw. ucieczki emisji (carbon leakage), co w ich opinii stanowi kolejne 

restrykcyjne zaostrzenie zasad funkcjonowania Wspólnotowego Systemu Handlu 

Emisji (EU ETS). 

 

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, po zapoznaniu się z propozycjami wprowadzenia 

głęboko idących zmian w zasadach kwalifikacji produktów jako zagrożonych "ucieczką 

emisji" ("carbon leakage") stwierdza, że proponowane zmiany nie wpłyną na obniżenie 

emisji CO2,  a mają na celu jedynie wymuszenie wzrostu cen uprawnień do emisji. 

 

Stanowią natomiast zagrożenie stabilności funkcjonowania wielu sektorów przemysłów 

energochłonnych, a w szczególności stanowią zagrożenie dla przemysłu wapienniczego.  

Dlatego Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego protestuje przeciwko tym zmianom, 

przedstawia rzeczowe i obiektywne argumenty przeciw i apeluje do wszystkich, od których 

w jakikolwiek sposób zależy ta decyzja, o odrzucenie tych zmian i pozostawienie wapna na 

liście Carbon Leakage. 
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Przemysł wapienniczy ze swojej istoty charakteryzuje się najwyższą emisją CO2 na 

jednostkę produkcji pośród wszystkich sektorów przemysłowych i w sposób szczególnie 

uciążliwy odczuje wprowadzenie proponowanych zmian. Realną ich konsekwencją będzie: 

• stagnacja, a nawet powolny regres ważnej dla przemysłu i gospodarki branży, 

• utrata części z 3.000 miejsc pracy (w szczególności w województwach 

świętokrzyskim, opolskim, kujawsko - pomorskim i w regionie Jeleniej Góry), 

• stopniowy deficyt wapna, 

• import z krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie emisje z produkcji wapna są 

znacznie wyższe, ale za to nie są limitowane. 

 

Według aktualnych zasad przydziałów darmowych uprawnień do 2020 r. przemysł 

wapienniczy będzie musiał dokupić na aukcjach uprawnienia na ok. 20% swojej emisji. 

Wprowadzenie proponowanych zmian, jeśli obejmą sektor wapienniczy, może podnieść tę 

wielkość do ponad 50%. 

 

Zastrzeżenia Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego budzą w szczególności następujące 

kwestie: 

 

 dla wapna - oparcie kryteriów, według których produkty są kwalifikowane, jako 

zagrożone ucieczką emisji na danych statystycznych Eurostat NACE 4 (rev2.0),  

odbiegających od stosowanych dotychczas. W nowym układzie produkcje wapna 

połączono z produkcją zapraw gipsowych, całkowicie różną technologicznie, 

surowcowo i energochłonnie od produkcji wapna. Uśrednione dane zniekształcają 

faktyczne koszty związane z emisjami. Dlatego razem z całym sektorem 

wapienniczym w Europie (EuLA) Stowarzyszenie wnioskuje o wyodrębnienie 

wapna, jako "podsektora", który wówczas spełniać będzie kryteria "carbon leakage", 

 

 ogólnie - brak spójności przy wycenie skutków zmian: do szacunków przyjmuje się 

aktualne niskie ceny uprawnień, aby wymusić ich znaczny wzrost, pomijając, że 

spowoduje to "feedback" i ta wstępna wycena będzie zniekształcona. Niska cena 

uprawnień jest spowodowana głównie kryzysem w gospodarce europejskiej. 

 

 różnorodne opracowania, zlecone przez Komisję Europejską lub organizacje 

ekologiczne, dotyczące sposobów szacowania wpływu zmian nie są spójne ani 

obiektywne, mówią o „konieczności wprowadzania zmian”, nie oceniając ich 

skutków, a szczególnie nie pokazują, że wpłyną na obniżenie globalnej emisji CO2. 
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 propozycja zmian w systemie "carbon leakage" jest kolejną restrykcją w systemie 

ETS, po wprowadzenia „benchmarkowˮ, „backloadinguˮ oraz międzysektorowego 

wskaźnika redukcji przydziału uprawnień, z których każda w istotny sposób 

zmniejsza ilość przydziałów darmowych uprawnień do emisji. 

 

W opinii Stowarzyszenia wszystkie koszty zostaną przeniesione na przemysł - producentów 

i częściowo klientów, zagrażając konkurencyjności przemysłu, osłabiając jego potencjał i 

utrudniając wyjście z recesji. Byłby to kolejny element braku stabilności warunków 

działania przemysłu, bardzo negatywnie wpływający na politykę inwestycyjną i 

perspektywy wyjścia z kryzysu, w jakim znajduje się polska i europejska gospodarka. 

 

Przeciwko wprowadzeniu zmian w kryteriach "carbon leakage", razem z sektorem 

wapienniczym, zdecydowanie protestują w Polsce również inne przemysły energochłonne, 

a więc najbardziej obciążone skutkami ETS, takie jak: branża cementowa, szkło, chemia, 

produkcja nawozów, papiernictwo, hutnictwo i metalurgia. Zostało to m.in. wyrażone we 

wspólnym stanowisku FORUM CO2 na kongresie w Łodzi w listopadzie 2013 r. 

Poszczególne branże podejmują również samodzielne działania przeciwko wprowadzaniu 

tych zmian poprzez swoje organizacje i izby branżowe zarówno w kraju, jak i na poziomie 

europejskim. 

 

W Europie przeciwko zmianom zasad "carbon leakage" protestują praktycznie wszystkie 

branże energochłonne, występujące wspólnie w ramach Alliance of Energy Intensive 

Industries do Komisji Europejskiej o zaniechanie tych zmian. 

 

Na koniec panowie zaapelowali o poparcie ich stanowiska celem utrzymania sektora 

wapienniczego na liscie "carbon leakage", tj. liście przemysłów zagrożonych 

ucieczką emisji CO2. 

 

W debacie, która nastąpiła po prezentacji, głos zabrali posłowie Adam Gierek (S&D) oraz 

Bogusław Sonik (EPP) a spotkanie poprowadził poseł Andrzej Grzyb (EPP). 

 

Poseł Adam Gierek podkreślił, że wapno jest palone i gaszone, po czym z powrotem łączy 

się z CO2 i przekształca w węglan wapnia (a więc wychwytuje CO2). Podkreślił, że jest to 

elementarna wiedza ze szkoły podstawowej i nie rozumiał, dlaczego Komisja Europejska w 

taki sposób podchodzi do tej kwestii. Powiedział, że w swojej pracy w PE zauważył, iż 

carbon leakage zajmują się często ludzie, którzy nie mają pojęcia o technologii. Dwutlenek 
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węgla musi powstawać, bo to jest reakcja chemiczna. Kwestia ta ściśle łączy się z 

backloadingiem (przegłosowanym w dniu dzisiejszym przez Parlament Europejski). Poseł 

Gierek podkreślił, że należy przygotować pytanie do Komisji Europejskiej.  

 

Pan Laskowski powiedział, że bezskutecznie walczą o wyłączenie tzw. emisji procesowej od 

2005 r. Komisja Europejska stwierdziła, że proces wiązania się CO2 jest zbyt długi w 

stosunku do tego, co wydziela przemysł wapienniczy. Jeśli by się udało przydzielić to, co jest 

emisją procesową, to byłby sukces i pozwoliłby przemysłowi wapienniczemu dalej 

funkcjonować. Najbardziej zależy im na utrzymaniu dotychczasowej listy carbon leakage i 

niełączeniu ich z sektorem zapraw i gipsu, od którego znacznie się różnią. Obecnie już 

przemysł wapienniczy musi dokupić te ilości uprawnień na aukcjach, których im brakuje. Do 

2020 roku będzie to pewnie ok. 20% (ok. 300 tys. ton rocznie, wariant optymistyczny), 

natomiast jeśli zostaną wykreśleni z tej listy - kolejne 30%, co będzie oznaczało konieczność 

zakupu 800-900 tys. ton rocznie, zwolnienia w branży, mniejsze wpływy do budżetu a także 

możliwość przeniesienia się powiązanych przemysłów na Ukrainę i Białoruś. Lista carbon 

leakage skłoniła wielu właścicieli do kontynuacji inwestycji i rozwoju w Polsce, uchroniła 

przed przeniesieniem inwestycji poza Unię ( Ukraina, Białoruś, Rosja, Turcja, etc.). Pan 

Laskowski dodał, że emisja CO2 przemysłu wapienniczego = ok. 1,6 – 1,8 mln ton / rok 

(mniej niż 1% rocznej emisji krajowej). Podkreślił, że obecnie nie ma już przydzielania 

uprawnień do emisji dla kraju, ale dla poszczególnych dziedzin przemysłu dla całej Unii 

Europejskiej. 

 

Poseł Bogusław Sonik poparł posła Gierka i podkreślił, że trzeba takie pytanie dobrze 

sformułować i przygotować je wspólnie z branżą wapienniczą. Zaproponował również, że 

poprzez Komisję ENVI można zająć się tą kwestią i wywierać nacisk na Komisję Europejską. 

Pytał o kwestię rentowności przemysłu wapienniczego, ale obecni na posiedzeniu panowie 

nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ są to informacje handlowe, którymi 

branża się nie wymienia. Podkreślili, że w strukturze kosztów koszty paliwa stanowią ponad 

40% ponoszonych wydatków. 

 

Opracowała: 

Dr Magdalena Skulimowska 

 

Załączniki: 

Prezentacja pt. „Zmiany zasad Carbon Leakage zagrożeniem dla przemysłu wapienniczego w 

Polsce i Europieˮ, autorstwa pana Tomasza Laskowskiego ze Stowarzyszenia Przemysłu 

Wapienniczego, http://www.wapno-info.pl/  

http://www.wapno-info.pl/


 

 

Zmiany zasad Carbon Leakage  

 zagrożeniem dla przemysłu wapienniczego  

w Polsce i Europie 

 

 

Tomasz Laskowski 

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego 

 

Strasbourg, 11.12.2013 
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Statutowy reprezentant branży wapienniczej w Polsce 

 

Współpracuje z izbami branżowymi i stowarzyszeniami: 

cementu, hutnictwa, papiernictwa, szkła, chemii, metali 

nieżelaznych w zakresie  Systemu Handlu Emisjami (ETS)  

 

Jest założycielem i aktywnym uczestnikiem Forum CO2 

 

Uczestniczy w konsultacjach Ministerstwa Gospodarki  

i Ministerstwa Środowiska w spr. nowych projektów ustaw  

i rozporządzeń 

 

Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia 

Wapienniczego EuLA – European Lime Association  
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Michał Burzyński 

– Członek  Zarządu SPW 

– Członek  Zarządu EuLA 

 

Tomasz Laskowski 

– doradca SPW ds. ETS  

– zajmuje się sprawami ETS od 2003r,  

– współtworzył i uczestniczy w pracach FORUM CO2,  

– współpracuje z EuLA w zakr. ETS 

– były dyrektor techniczny zakładów wapienniczych  

 

Ada Poszelężny 

– Dyrektor Biura SPW 

 



I. Przemysł wapienniczy w Polsce  

• Podstawowe informacje 

• Zastosowanie wapna 

• Sytuacja i prognozy rozwoju branży 

II. Przemysł wapienniczy a emisje CO2 

• Zasady przydziału darmowych uprawnień na lata 2013-2020 

• Istotne zmniejszanie ilości darmowych uprawnień do emisji 

III. Carbon Leakage: 

• Definicje i pierwotny cel wprowadzenia CL 

• CL jako narzędzie ochrony konkurencyjności przemysłu UE 

• Proponowane przez KE zmiany w zasadach Carbon Leakage 

• Sektor wapienniczy zagregowany z sektorem gipsu 

IV. Zagrożenia dla sektora wapienniczego po zmianach CL 

V. Działania przeciw wprowadzeniu zmian na liście CL 

Plan prezentacji 
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Zużycie wapna w Polsce w różnych branżach (2011)            
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Źródło:  opracowanie SPW w oparciu o dane GUS za rok 2011 
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Produkcja wapna w Polsce to ok. 1,5 mln ton / rok  
                  ( 2011 = 1,7 mln ton) 

Wzrost produkcji wapna istotnie skorelowany ze wzrostem PKB 

 

Przewidywany wzrost zapotrzebowania na wapno  
z uwagi na rozwój infrastruktury kraju, budownictwo, ochronę 
środowiska, odsiarczanie spalin w elektrowniach 

 

 

 

Produkcja wapna w Polsce     

         

Źródło:  dane za lata 2006-2011: dane statystyczne SPW  

             dane za rok 2012: obliczono na podstawie informacji o wielkości emisji (źródło: CITL przy KE) 

             dane za lata 2013-2015 : oszacowano na podstawie prognozowanego wzrostu PKB (źródło: prognozy NBP 11/2013) 



     Tworzy ok. 3.000 miejsc pracy, głównie  

w regionach słabo uprzemysłowionych: 

• świętokrzyskie 

• opolskie 

• kujawsko - pomorskie 

• region Jeleniej Góry 

 

       Kompleksowo zmodernizowany  

  w ostatnich 20 latach: 

• zaawansowany technologicznie 

• przyjazny środowisku 

• efektywny energetycznie 

 

Przemysł wapienniczy w Polsce 
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Produkcja wapna to: 

 

 

     CaCO
3
     +    energia cieplna   →    CaO        +     CO

2 
                                         z paliwa 

kamień wapienny                „wypał”                    wapno 

(węglan wapnia)                                   (tlenek wapnia)  

 

 

1 t wapna → emisja 1,05 t CO2:   0,75 t z procesu rozkładu kamienia   
                                      + 0,30 t ze spalania paliwa 

  

Emisja CO2 przemysłu wapienniczego = ok. 1,6 – 1,8 mln ton / rok      
(mniej niż 1% rocznej emisji krajowej) 

 

Sektor wapienniczy jest na liście sektorów wrażliwych na ucieczkę 
emisji t.j. na liście Carbon Leakage (CL)  
 

 

Emisja CO2 w przemyśle wapienniczym 
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emisje z paliwa 

emisja procesowa 



Decyzją Komisji 2011/278/UE zasady oparte o: 
 

• Historyczny poziom produkcji - średnią z lat 2005-2009  
wielkość niższa niż dla roku 2011 
 

• Benchmark* (wskaźnik jednostkowej emisji) – 0.954 t CO2 / t wapna 
(ponad 9% niższy niż faktyczna emisja) 
* Benchmark  = wskaźnik emisji 10% najlepszych instalacji  
     = wielkość graniczna narzucona wszystkim pozostałym 

 

• Międzysektorowy wskaźnik korekcyjny – ustalony przez KE 
wskaźnik corocznego zmniejszania ilości wolnych przydziałów aby 
zachować 20% trend spadku emisji 

     (94,3% „kwoty bazowej” w 2013 r.  →  82,4% w 2020 r.) 
 

• Zachowanie kategorii sektora zagrożonego Carbon Leakage   

po 2015 roku → ? 
 

• Brakujące uprawnienia → zakup na aukcji !! 

 

 

 

 

  

 

 

Zasady przydziału darmowych uprawnień  

na lata 2013 – 2020 
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Faktyczne emisje 2011 i przewidywane uprawnienia 

na lata 2013 – 2020   
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Spadek liczby uprawnień 2013-2020 w związku z wprowadzeniem CSCF 

(międzysektorowy wskaźnik korekcyjny) – decyzja KE 7.09.2013 

Źródło:  dane za lata 2011-2012: CITL = Community Independent Transaction Log  przy Komisji Europejskiej  

             dane za lata 2013-2020 oszacowano na podstawie danych z CITL skorygowanych o CSCF (decyzja  KE 7.09.2013) 

Wykres nie uwzględnia potencjalnych ograniczeń z tyt. zmian 

w Carbon Leakage (kolejne minus 30% - 40% ?) 



• Wprowadzona w 2009 r jako „narzędzie ochrony konkurencyjności 

przemysłu UE”, aby uchronić przed ucieczką produkcji poza obszar 

UE, gdzie  jednostkowa emisja CO2 nie jest regulowana oraz jest z 

reguły większa niż w UE. 

 

• Branże umieszczone na liście Carbon Leakage miały otrzymać  

w okresie 2013 – 2020 darmowe uprawnienia pozwalające na 

zachowanie istniejącego poziomu produkcji. 

 

• Praktycznie wszystkie branże energochłonne znalazły się na liście CL 

  

• Lista CL skłoniła wielu właścicieli do kontynuacji inwestycji i rozwoju  

w Polsce, uchroniła przed przeniesieniem inwestycji poza Unię  

( Ukraina, Białoruś, Rosja, Turcja…) 

 

• Zastrzeżono, że warunki listy są określone na 2013 – 2015, 

potem mogą zostać zmienione. 

Carbon Leakage = ucieczka emisji 
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Prace nad nową listą CL trwają  



Propozycja istotnych zmian zasad Carbon Leakage 

   Załamanie się cen uprawnień do emisji główną przyczyną 

działań KE w celu drastycznego zmniejszenia ilości dostępnych 

bezpłatnych uprawnień: 

 

 Skuteczne przeforsowanie „ backloadingu” - wycofanie 900 mln 

uprawnień (tymczasowe ??) 

 

 Projekt  istotnego ograniczenia  na liście sektorów zagrożonych 

Carbon Leakage 

• drastyczne zaostrzenie warunków pozostania na liście CL 

• kryteria niejasne, nieprecyzyjne, zorientowane na 

podniesienie ceny uprawnień a nie zmniejszenie emisji 

• kryteria nie mają charakteru obiektywnego 
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Powstało wiele opracowań w spr. zasad listy CL  

 Na zlecenie Komisji Europejskiej 

 Na zlecenie organizacji branżowych, w tym EuLA 
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Założenia do zmian zasad CL opracowane dla KE przez 

Instytut CE Delft – jedno z kilku opracowań  

15 
wapno 



Symulacja znacznego zwiększenia ilości uprawnień 

do zakupu na aukcjach  
 

po wprowadzeniu „benchmarków” i zaostrzeniu kryteriów CL 

(wg instytutu CE Delft 2013 opracowującego założenia zmian dla KE) 
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Kryteriami kwalifikującymi produkt jako narażony na CL są: 

 

 Wskaźnik intensywności wymiany handlowej (TIR) > 30%            

       lub 

 Wskaźnik kosztu uprawnień vs „marży brutto” (ICCR) > 30%        

       lub 

 Łącznie TIR >10% oraz ICCR >5% 

 

 

Wskaźniki są wyliczane dla sektora wg Eurostat  NACE 4 23.52 :  

wapno jest zagregowane z zaprawami gipsowymi i nie mieści się na liście CL 

 

Powinno być wg  PRODCOM 6 (czyli dla podsektorów): wapno spełnia kryteria 

Nowe kryteria kwalifikacji do listy Carbon Leakage 
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Sektor wapienniczy zasadniczo różni się od  sektora 

zapraw i  gipsu: 

•  Inne surowce i inny proces technologiczny produkcji 

•  Zasadniczo inne wskaźniki emisji CO2 

•  Inne wskaźniki zużycia energii 

•  Inne zastosowania i inne rynki docelowe 

•  Inne, niezależne izby branżowe 

Dlatego:  

uzasadnione jest wydzielenie wapna jako podsektora 

• Bezpośrednie koszty z powodu zmian zasad CL szacowane na 1 mld € 

(przy cenie  15€ / t CO2 ) 

• Głównym powodem tak wysokiego kosztu jest emisja procesowa  

z rozkładu kamienia ( ok. 2/3 całej emisji ) 

• Wapno jest przemysłem B2B – wzrasta ryzyko zwiększenia kosztów dla 

innych przemysłów  

Carbon Leakage istotnym problemem sektora 

wapienniczego w UE 

Źródło : Ecofys 18 



     Wg raportu technicznego „Carbon Leakage assessment for lime” 

11/2013 (oprac. ECOFYS na zlecenie EuLA):  

wapno powinno być rozpatrywane jako samodzielny podsektor 

(oddzielone od gipsu) i wtedy z nadmiarem spełnia kryterium udziału 

kosztów uprawnień w kosztach produkcji (ICCR 30%) 
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Podsektor wapno spełnia warunek pozostania na 

liście CL  
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Główne wnioski 

Sektor wapienniczy powinien być klasyfikowany wg Prodcom6… 

 

…by uzyskać taki koszt emisji który jest reprezentatywny dla 
sektora wapienniczego w Europie.  

 

EuLA proponuje by osiągnąć to poprzez ocenę metodą  
wyliczenia „z góry do dołu”, które bazowałoby na oficjalnych 
danych statystycznych… 

 

…gdzie zastosowanie ‘Wartość Produkcji wg SBS’ prowadzi do 
najbardziej poprawnej Wartości Dodanej Brutto  
(SBS = Structural Business Statistics / EUROSTAT) 

 

EuLA proponuje by przekazać do DG Climate Action: 

    - Sprawozdanie z analizy 

    - Wszystkie dane źródłowe 
źródło: ECOFYS Bram Borkent & Erik Klaassen / tłumaczenie: SPW 



Kongres Forum CO2 – Łódź 27.11.2013  
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Stanowisko Forum CO2 na Kongresie w Łodzi  28.11.2013: 

 Nadmiar darmowych uprawnień do emisji wynika głównie z kryzysu  

i załamania gospodarek europejskich, 

 Drastyczne ograniczenie ilości bezpłatnych uprawnień utrwali efekt 

recesji, 

 Likwidacja listy Carbon Leakage nie wpłynie na obniżenie emisji,  

przeciwnie – zwiększy emisję globalnie ze źródeł spoza UE : 

 

„Zaostrzanie kryteriów ETS pogłębia recesję” 

Emisje CO2 w 2009 r. 

w 15 największych 

krajach spoza UE 

(dane: IEA 2011) 22 
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Stanowisko Alliance of Energy Intensive Industries*  

przeciw zaostrzaniu kryteriów CL skierowane do KE 

* reprezentuje 30.000 firm w UE oraz 4 mln miejsc pracy 
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Zagrożenia dla polskiego przemysłu wapienniczego  

W przypadku usunięcia z listy Carbon Leakage: 

 

 

 

 

 

 

→ zagrożenia: 

 stagnacja, a nawet powolny regres ważnej dla przemysłu i gospodarki 

branży 

 utrata części z 3.000 miejsc pracy 

 stopniowy deficyt wapna 

 import z krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie emisje  z produkcji 

wapna są znacznie wyższe, ale za to nie są limitowane 



Wapno jest przyjazne środowisku. 

 

 

 

 

 

Musi pozostać na liście Carbon Leakage. 

Kontakt: 

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego 

Ada Poszelężny      

 +48 604 547 226           info@wapno-info.pl 
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Kryteriami kwalifikującymi produkt jako narażony na CL są: 

 Wskaźnik intensywności wymiany handlowej (TIR) > 30%             lub 

 Wskaźnik kosztu uprawnień vs „marży brutto” (ICCR) > 30%         lub 

 Łącznie TIR >10% oraz ICCR >5% 

Wskaźniki są wyliczane dla sektora wg Eurostat  NACE 4(rev2.0), 

wyjątkowo wg  PRODCOM 6 (czyli dla podsektorów) 

Nowe kryteria kwalifikacji do listy Carbon Leakage 
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Wg EUROSTAT NACE 4 23.52 : wapno jest zagregowane z zaprawami gipsowymi     

         i nie mieści się na liście CL 

Wg systemu PRODKOM 6:       wapno spełnia kryteria   

Nowe kryteria Carbon Leakage – sytuacja sektorów 

wapno 
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Situation of key industrial sectors vis-a-vis EU ETS criteria (© Quirion)  


