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Szanowny Panie Przewodniczący, 

w załączeniu przesyłam opinię Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP nr 59 w sprawie 

Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Europejska strategia bezpieczeństwa 

energetycznego {С0м(2014) 330 wersja ostateczna), przyjętą na 276 posiedzeniu Komisji w dniu 

27 sierpnia 2014 r. 

Szanowny Pan 
José Manuel Barroso 
Przewodniczący 
Komisji Europejskiej 

Z poważaniem, 



Opinia nr 59 

Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejma Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie 

„Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Europejska strategia 

bezpieczeństwa energetycznego (COM(2014) 330 wersja ostateczna)" 

przyjęta na podstawie art. 160 regulaminu Sejmu 

na 276 posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. 

Komisja do bpraw Unii Europejskiej Sejmu RP: 

1. Popiera stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia „Strategii 
europejskiego bezpieczeństwa energetycznego" bazującej na ośmiu filarach: 

- natychmiastowym działaniom mającym na celu zwiększenie zdolności UE 
do przezwyciężenia poważnych zakłóceń w okresie zimowym 2014/2015; 

- wzmocnieniu mechanizmów solidarności, mechanizmów reagowania w sytuacji 
nadzwyczajnej, w tym koordynacji oceny ryzyka, planowania awaryjnego oraz 
ochronie Strategicznej infrastruktury; 

- zmniejszeniu zapotrzebowania na energię; 

- budowie dobrze funkcjonującego i w pełni zintegrowanego rynku wewnętrznego; 

- zwiększeniu produkcji energii w UE; 

- dalszym rozwoju technologii energetycznych; 

- zróżnicowaniu dostaw zewnętrznych oraz powiązanej infrastrukturze; 

- poprawie koordynacji krajowych polityk energetycznych oraz przemawianiu jednym 
głosem w zewnętrznej polityce energetycznej. 

Komisja uważa, że dokument ten może stanowić dobrą podstawę do dalszej dyskusji. 

2. Popiera negatywne stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie w 
odniesieniu do włączenia strategii bezpieczeństwa energetycznego do pakietu 
klimatyczno-energetycznego i zwraca uwagę, że polityka energetyczna UE opiera się 
na trzech równoważnych, wzajemnie powiązanych filarach: bezpieczeństwie 
energetycznym, konkurencyjności i zrównoważonym rozwoju. 

3. Popiera stanowisko rządu dotyczące braku zgody na wiązanie budowy źródeł energii 
opartych na węglu z zastosowaniem technologii CCS. 



4. Popiera stanowisko rządu w kwestii zapewnienia możliwości udzielania pomocy 
publicznej dla budowy źródeł energii opartych na czystych technologiach węglowych 
oraz energii nuklearnej. 

5. Zwraca uwagę na konieczność tworzenia sprzyjających warunków dla eksploatacji 
niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego na terenie UE. Zapewni to możliwość 
zmniejszenia zależności od importu tego surowca z poza UE. 

6. W pełni popiera uznanie przez Komisję Europejską bezpieczeństwa energetycznego 
jako ważnej części wspólnej polityki zagranicznej UE i jednocześnie zwraca uwagę, 
że strategia w minimalnym stopniu proponuje nowe instrumenty prowadzenia 
zewnętrznej polityki energetycznej UE. 

Przewodnicząca Komisji 

Agnieszka Pomaska 


