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PROF. DR HAB. JAN SZYSZKO
MINISTER ŚRODOWISKA
Londyn, dnia 29 maja 2017 r.
Temat: Prośba o wsparcie dla odpowiedniego kształtu rozporządzenia ESR podczas spotkania
Ministrów Środowiska Państw Członkowskich UE w dniu 19 czerwca 2017
Szanowny Panie Ministrze,
Polska dołożyła dotychczas wszelkich starań, aby Porozumienie paryskie z grudnia 2015, było
porozumieniem ambitnym i obowiązującym. Europejski wkład do tego porozumienia będzie w dużej
mierze zdeterminowany przez reformę rozporządzenia ESR (od ang. Effort Sharing Regulation).
Sandbag, organizacja zajmująca się promowaniem efektywnych rozwiązań klimatycznych na forum
UE, chciałaby zwrócić Pana uwagę na potrzebę zwiększenia redukcji emisji w sektorach poza ETS do
roku 2030 poprzez promowanie nowych projektów inwestycyjnych w ramach rozporządzenia.
Przy obecnych niskich celach redukcyjnych w sektorach poza ETS do roku 2030 zachodzi
niebezpieczeństwo, iż Polska, oraz inne kraje Europy środkowej i wschodniej, bez zwiększenia zakresu
inwestycji w naszym regionie, mogą mieć poważne trudności w osiągnięciu wyższych celów
redukcyjnych po roku 2030, nawet przy zachowaniu obecnej metodologii alokacji celów redukcyjnych.
W załączniku do tego listu przedstawiamy krótką analizę w języku angielskim tego problemu.
Ażeby reforma ESR pozwoliła na zwiększenie inwestycji w sektory poza ETS oraz osiągnięcie
wyższych celów redukcji mimo niskich celów redukcyjnych, powinna ona skupić się na odblokowaniu
potencjału redukcji w Państwach Członkowskich tam, gdzie jest on najtańszy.
Polska oraz inne Państwa Członkowskie, zgodnie wspierają tworzenie nowych inwestycji
ukierunkowanych na redukcję emisji w ramach Europejskiego Mechanizmu Elastyczności (ang.
European Project-Based Mechanism). Ażeby zapewnić operacyjność tego mechanizmu potrzebny jest
realny popyt zagraniczny na transfery alokacji, będące rezultatem nowych projektów inwestycyjnych
w latach 2021-2030. Proponujemy wprowadzenie do rozporządzenia wymogu, aby Państwa
Członkowskie, które przewidują trudności z osiągnięciem swoich celów redukcyjnych korzystały z
transferów alokacji oraz Europejskiego Mechanizmu Elastyczności, zanim sięgną po inne mechanizmy
elastyczności.
Liczymy na to, że Ministerstwo Środowiska zgodzi się podjąć tę kwestię w ramach obecnie
prowadzonych negocjacji Państw Członkowskich dotyczących rozporządzenia ESR.
Z wyrazami szacunku,
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Doradca ds. polityki klimatycznej UE
Sandbag Climate Campaign

