
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 czerwca 2007 r.

w sprawie udziału Komisji Wspólnot Europejskich w Międzynarodowym Forum Biopaliw

(2007/446/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólnota Europejska określiła cele w dziedzinie energii,
do których należy zwiększenie zabezpieczenia dostaw
oraz osiągnięcie zrównoważonej produkcji
i zrównoważonego zużycia energii, łącznie z redukcją
emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku
zużywania energii, a polityka Wspólnoty Europejskiej
w dziedzinie biopaliw dąży do osiągnięcia obu tych
celów.

(2) W ramach podjętej przez nią współpracy
z międzynarodowymi partnerami Komisja jest aktywnie
zaangażowana w dialog na temat energii i inne formy
współpracy w zakresie energii.

(3) Brazylia zainicjowała Międzynarodowe Forum Biopaliw,
aby promować międzynarodowy rynek zrównoważonych
biopaliw oraz prowadzić wymianę doświadczeń
i stworzyć ściślejszą współpracę w zakresie norm
i kodów ułatwiających handel biopaliwami, a także
wzmocnić współpracę w zakresie badań. Międzynaro-
dowe Forum Biopaliw będzie liczyło na pierwszym etapie
sześciu uczestników (rządy Brazylii, Stanów Zjednoczo-
nych, Indii, Chin, Południowej Afryki i Komisję Euro-
pejską).

(4) W piśmie do przewodniczącego Komisji, z dnia 10 lipca
2006 r., prezydent Brazylii wezwał Komisję do udziału
w Międzynarodowym Forum Biopaliw.

(5) Dzięki udziałowi w forum Komisja będzie mogła
w lepszy sposób koordynować odpowiednie działania,
w tym badania, z działaniami prowadzonymi przez
rozwinięte kraje i kraje rozwijające się.

(6) Międzynarodowe Forum Biopaliw nie uruchamia włas-
nych projektów i nie wymaga wkładu finansowego do
wspólnych budżetów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej „Komisją”) uczest-
niczy jako członek w Międzynarodowym Forum Biopaliw.

Artykuł 2

Komisarz ds. Energii lub wyznaczony przez niego przedstawi-
ciel jest uprawniony do podpisania w imieniu Komisji Deklaracji
w sprawie Międzynarodowego Forum Biopaliw
i reprezentowania Komisji w przygotowaniu tej deklaracji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji
Andris PIEBALGS

Członek Komisji
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