
Warszawa, dnia 5 kwietnia 2007 r.

Notatka ze spotkania Parlamentarnego Zespołu Energetyki z delegacją francuskich

senatorów wchodzących w skład grupy ds. informacji na temat bezpieczeństwa

zapotrzebowania Francji w energię elektryczną

Spotkanie francuskich senatorów z przedstawicielami Parlamentarnego Zespołu

Energetyki odbyło się dnia 4 kwietnia 2007 r. w sali kinowej Domu Poselskiego.

Stronę francuską reprezentowali senatorowie: Bruno Sido (przewodniczący delegacji),

Jean-Paul Amoudry, Michel Billout, Eric Dolige, Jean-Marc Pastor. Ze strony polskiej

w spotkaniu brali udział senator Marek Waszkowiak (przewodniczący Parlamentarnego

Zespołu Energetyki), oraz członkowie zespołu, senatorowie: Władysław Mańkut, Marian

Miłek, Lesław Podkański i Jacek Włosowicz – członek Komisji Gospodarki Narodowej.

Celem wizyty była ocena stanu rynku energii elektrycznej w Polsce oraz poziomu

bezpieczeństwa zaopatrzenia Francji w energią elektryczną w ramach europejskiej polityki

otwarcia sektora energetycznego na konkurencję.

Głównym tematem zainteresowania zebranych był rozwój i budowa połączeń i sieci

elektroenergetycznych w skali państw i Unii Europejskiej Szeroko omawiano zdolności

produkcyjne polskiego sektora energetycznego w odniesieniu do innych krajów unijnych w

tym Francji i Niemiec. Zwrócono również uwagę na kwestię poziomu inwestycji względem

zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ilość operatorów na rynku krajowym, a co za

tym idzie na ceny energii elektrycznej, istnienie regulowanych taryf sprzedaży energii i ich

odbiorców.

Odrębnym tematem interesującym francuskich senatorów było stanowisko władz

i obywateli polskich w odniesieniu do problematyki stosowania energii atomowej. Omawiano

wkład Polski w rozwój energii jądrowej na Litwie i ewentualne plany budowy elektrowni

atomowej na terytorium naszego kraju.

Dużo uwagi poświęcono problematyce energii odnawialnej, jej udziałowi w rynku

w odniesieniu do celów i wymogów wspólnotowych, według których w roku 2020 udział

tychże energii w rynku powinien wynosić 20%. Strona polska wyraziła poważne wątpliwości,

czy założenie to jest możliwe do zrealizowania w skali krajowej. Kontynuując dyskusję



2

senatorowie omówili kwestię poszanowania zużycia energii, poprzez zachęcanie

do oszczędności i wydawanie certyfikatów.

Kolejnym interesującym obie strony tematem była konkurencja na rynku

energetycznym zarówno krajowym jak i europejskim. Ingerencja potężnych koncernów

posiadających tanią energię mogłaby być poważnym zagrożeniem dla rynku krajowego.

Odniesiono się przy tym do ewentualnej współpracy z Rosją oraz znaczenia Rosji dla rynku

energii z innymi państwami z poza UE. Zwrócono też uwagę na organizację rynku względem

wniosków Rady Europejskiej z dnia 8 i 9 marca 2007 r.

Jednym z końcowych elementów było wymienienie uwag na temat funkcjonujących

regulacji dotyczących regulatora rynku i ewentualne tworzenie jednolitej regulacji

europejskiej. Obie strony obawiają się zbyt ogólnych regulacji, gdyż każdy rynek krajowy ma

swoją specyfikę pod względem surowców naturalnych, czy możliwości pozyskiwania energii

odnawialnych.

We wnioskach końcowych senatorowie francuscy wyrazili chęć dalszej współpracy

 i wymiany doświadczeń z Parlamentarnym Zespołem Energetyki, jako że opinie obu stron na

temat problemu energetyki są podobne. Postanowiono kontynuować badania i dzielić się

uzyskanymi wynikami i doświadczeniem.
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