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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 16 mei 2011
tot oprichting van een forum voor de uitwisseling van informatie overeenkomstig artikel 13 van
Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies
(2011/C 146/03)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïn
tegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschik
king) (1) (de richtlijn), en met name artikel 13, lid 3,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp
Een forum ter bevordering van de uitwisseling van informatie
overeenkomstig artikel 13, lid? 3, van de richtlijn wordt hierbij
opgericht.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Artikel 13, lid 1, van de richtlijn bepaalt dat de Com
missie de uitwisseling van informatie organiseert tussen
de lidstaten, de betrokken bedrijfstakken, niet-gouver
nementele organisaties die zich inzetten voor milieu
bescherming en de Commissie.
Artikel 13, lid 3, van de richtlijn bepaalt dat de Com
missie een forum opricht en dat op gezette tijden bijeen
roept, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten,
de betrokken bedrijfstakken en niet-gouvernementele or
ganisaties die zich inzetten voor milieubescherming en
dat zij het advies van het forum inwint over de prakti
sche regeling van de informatie-uitwisseling overeenkom
stig dat artikel.

(3)

Artikel 13, lid 4, van de richtlijn bepaalt dat de Com
missie het advies van het forum inwint over de voor
gestelde inhoud van de BBT-referentiedocumenten.

(4)

Het is derhalve noodzakelijk dat een forum wordt opge
richt en dat zijn taken en structuur worden vastgelegd.

(5)

Het forum dient advies te geven over de praktische rege
lingen voor de uitwisseling van informatie en de voor
gestelde inhoud van de BBT-referentiedocumenten.

(6)

Het forum dient te bestaan uit de lidstaten, internationale
organisaties die de bedrijfstakken vertegenwoordigen
welke betrokken zijn bij de door bijlage I van de richtlijn
bestreken activiteiten en niet-gouvernementele organisa
ties die zich inzetten voor milieubescherming.

(7)

Er dienen regels te worden vastgesteld over de openbaar
making van informatie door leden van het forum.

(8)

Persoonsgegevens moeten worden verwerkt overeenkom
stig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende
de bescherming van natuurlĳke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens door de com
munautaire instellingen en organen en betreffende het
vrĳe verkeer van die gegevens (2),

(1) PB L 334 van 17.12.2010, blz. 17.
(2) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

Artikel 2
Taken
Het forum krijgt tot taak:
a) advies te geven over de praktische regelingen voor de uit
wisseling van informatie overeenkomstig artikel 13, lid 3,
tweede alinea, van de richtlijn;
b) advies te geven over de voorgestelde inhoud van de BBTreferentiedocumenten overeenkomstig artikel 13, lid 4, van
de richtlijn.
Artikel 3
Raadpleging
De Commissie kan het forum om advies vragen over alle aange
legenheden die verband houden met artikel 13 van de richtlijn
of alle aangelegenheden die verband houden met de BBT zoals
vastgelegd in artikel 3, lid 10, van de richtlijn.
Artikel 4
Samenstelling — Benoeming
1.
Leden zijn de lidstaten, internationale organisaties die be
drijfstakken vertegenwoordigen welke betrokken zijn bij de
door bijlage I van de richtlijn bestreken activiteiten en nietgouvernementele organisaties die zich inzetten voor milieu
bescherming. Deze organisaties hebben een aanvaardbaar niveau
van Europese vertegenwoordiging.
2.
Leden van de deskundigengroep van de Commissie „Fo
rum voor informatie-uitwisseling over de beste beschikbare
technieken in het kader van de wetgeving inzake industriële
emissies ” (E00466) worden automatisch beschouwd als leden
van het forum.
3.
Nieuwe leden die geen lidstaat zijn, worden benoemd
door de directeur-generaal van DG Milieu.
4.
Leden die geen effectieve bijdrage aan de beraadslagingen
van de groep meer kunnen leveren, hun ontslag indienen of de
verplichtingen van artikel 339 van het Verdrag niet nakomen,
kunnen worden vervangen.
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5.
De namen van de aangesloten organisaties worden be
kendgemaakt in het register. De namen van de vertegenwoor
digers van de lidstaten kunnen bekendgemaakt worden in het
register.
6.
Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bekend
gemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001.
Artikel 5
Werking
1.

Het forum wordt voorgezeten door de Commissie.

2.
In overleg met de Commissie kan het forum subgroepen
oprichten die specifieke vraagstukken onderzoeken op basis van
een door het forum opgestelde taakomschrijving. Dergelijke
subgroepen worden opgeheven zodra hun opdracht is vervuld.
De subgroepen worden voorgezeten door de Commissie. De
voorzitter van de subgroep brengt verslag uit aan het forum.
3.
De vertegenwoordigers van EER-landen worden uitgeno
digd bijeenkomsten van het forum bij te wonen, in overeen
stemming met het EER-Protocol.
4.
Vertegenwoordigers van toetredende landen worden uitge
nodigd de bijeenkomsten van het forum bij te wonen vanaf de
datum van ondertekening van het toetredingsverdrag.
5.
De voorzitter kan gastdeskundigen met specifieke be
kwaamheid met betrekking tot een bepaald agendapunt uitno
digen om ad-hoc deel te nemen aan de werkzaamheden van het
forum of een subgroep. Ook kan de voorzitter de status van
waarnemer toekennen aan personen of organisaties als bedoeld
in voorschrift 8, punt 3, van de horizontale voorschriften voor
deskundigengroepen (1) en kandidaatlidstaten.

17.5.2011

de Verdragen en de uitvoeringsregels ervan vastgestelde ver
plichtingen tot geheimhouding alsook aan de veiligheidsvoor
schriften van de Commissie betreffende de bescherming van
gerubriceerde EU-informatie die zijn neergelegd in de bijlage
bij Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom van de Commissie (2).
Bij niet-nakoming van die verplichtingen mag de Commissie alle
passende maatregelen nemen.
7.
Het forum en de subgroepen komen bijeen in de gebou
wen van de Commissie. De diensten van de Commissie verzor
gen het secretariaat.
8.
Het forum stelt met gewone meerderheid van zijn leden
zijn reglement van orde vast op basis van het standaardregle
ment van orde voor deskundigengroepen.
9.
De Commissie publiceert relevante informatie over de
werkzaamheden van het forum door opname van deze infor
matie in het register of door een link van het register naar een
specifieke website.
Artikel 6
Kosten van vergaderingen
1.
Deelnemers aan de werkzaamheden van het forum ont
vangen geen bezoldiging voor de diensten die zij verrichten.
2.
Reiskosten die door deelnemers aan de werkzaamheden
van het forum worden gemaakt, kunnen door de Commissie
worden vergoed overeenkomstig de desbetreffende voorschriften
van de Commissie voor zover de middelen die volgens de jaar
lijkse toewijzingsprocedure zijn toegekend, hiervoor volstaan.

Gedaan te Brussel, 16 mei 2011.
Voor de Commissie

6.
Leden van het forum en hun vertegenwoordigers, alsook
gastdeskundigen en waarnemers, dienen te voldoen aan de bij

(1) C(2010) 7649 definitief.

Janez POTOČNIK

Lid van de Commissie

(2) Besluit van de Commissie van 29 november 2001 tot wijziging van
haar reglement van orde, (PB L 317 van 3.12.2001, blz. 1).

