
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 19 kwietnia 2010 r. 

w sprawie przystąpienia Komisji Europejskiej do Globalnego Partnerstwa na rzecz Bioenergii 

(2010/222/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Unia Europejska określiła dla sektora energetycznego cele 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw oraz redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, wynikających ze zużycia energii, 
poprzez zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawial
nych. Istotnym elementem strategii w zakresie energetyki 
odnawialnej jest bioenergia. Unia Europejska dąży do 
zapewnienia zrównoważonej produkcji biomasy, przyjęła 
także kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw 
i biopłynów. 

(2) W ramach współpracy z międzynarodowymi partnerami, 
w tym krajami rozwijającymi się, Komisja aktywnie 
uczestniczy w dialogu energetycznym oraz w innych 
formach współpracy w zakresie energetyki. Osiągnięcie 
pełnego potencjału bioenergetyki i wynikających z niej 
korzyści możliwe jest jedynie wówczas, gdy inne kraje 
również przyjmą strategie na rzecz bioenergii i będą je 
realizować w sposób zrównoważony. Odpowiednie ramy 
współpracy międzynarodowej mogą istotnie przyspieszyć 
realizację celu, jakim jest zrównoważona produkcja 
energii. 

(3) W planie działań z Gleneagles z 2005 r. grupa G8 
opowiedziała się za utworzeniem Globalnego Partnerstwa 
na rzecz Bioenergii, mającego wspierać efektywne ekono
micznie upowszechnianie biomasy i biopaliw, szcze
gólnie w krajach rozwijających się. W ramach Global
nego Partnerstwa na rzecz Bioenergii, mając na celu 
promowanie bioenergetyki w sposób zrównoważony, 
powołano grupy zadaniowe do spraw metodologii 
w zakresie gazów cieplarnianych oraz do spraw zrówno
ważonego charakteru. 

(4) W dniu 12 kwietnia 2007 r. przewodniczący Globalnego 
Partnerstwa na rzecz Bioenergii, pismem skierowanym 
do przewodniczącego Barroso, zaprosił Komisję do przy
stąpienia do Partnerstwa; zaproszenie to zostało później 
ponowione. 

(5) Dzięki uczestnictwu w Globalnym Partnerstwie na rzecz 
Bioenergii Komisja będzie mogła usprawnić koordynację 
realizowanych przez nią na arenie międzynarodowej 
działań w zakresie bioenergetyki i powiązanych aspektów 
zrównoważonego charakteru. 

(6) Globalne Partnerstwo na rzecz Bioenergii opiera się na 
składkach członkowskich. Składki takie mają charakter 
dobrowolny, a decyzja o uczestnictwie nie obliguje 
Komisji do wnoszenia wkładu finansowego do wspól
nego budżetu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) uczestniczy 
w charakterze partnera w Globalnym Partnerstwie na rzecz 
Bioenergii. 

Artykuł 2 

Komisarz ds. energii lub jego wyznaczony przedstawiciel jest 
upoważniony do podpisania w imieniu Komisji mandatu 
Globalnego Partnerstwa na rzecz Bioenergii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
Günther OETTINGER 

Członek Komisji
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