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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 10. februar 2012 

om fastsettelse av regler for retningslinjer for innsamling av data og utarbeiding av BAT-

referansedokumenter og for kvalitetssikring av dem, som omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU om industriutslipp 

[meddelt under dokument K(2012) 613] 

(2012/119/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning(1), særlig 

artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

Kommisjonen organisere en utveksling av opplysninger 

om industriutslipp, mellom medlemsstatene, berørte 

industrier, ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, og Kommisjonen, for å legge til rette for 

utarbeidingen av referansedokumenter for beste 

tilgjengelige teknikker (BAT) som definert i artikkel 3 

nr. 11 i nevnte direktiv. 

2) I henhold til artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU skal 

utvekslingen av opplysninger gjelde særlig anleggs og 

teknikkers miljøytelse, tilknyttet overvåking og de best 

tilgjengelige teknikker og nye teknikker. 

3) Ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011 om 

opprettelse av et forum for å utveksle opplysninger i 

henhold til artikkel 13 i direktiv 2010/75/EU om 

industriutslipp(2) ble det opprettet et forum bestående av 

representanter fra medlemsstatene, berørte industrier og 

ikke-statlige organisasjoner som fremmer miljøvern. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 2.3.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 

4) I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2015/75/EU 

innhentet Kommisjonen 13. september 2011 uttalelse(3) 

fra nevnte forum om retningslinjer for innsamling av 

data og utarbeiding av BAT-referansedokumenter og om 

kvalitetssikring av dem, herunder av at deres innhold og 

format er hensiktsmessig, og offentliggjorde uttalelsen. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i 

direktiv 2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Retningslinjene for innsamling av data og utarbeiding av 

BAT-referansedokumenter og om kvalitetssikring av dem, 

herunder av at deres innhold og format er hensiktsmessig, som 

omhandlet i artikkel 13 nr. 3 bokstav c) og d) i direktiv 

2010/75/EU er angitt i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

  

(3) http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_ 

13_forum/opinions_article 

2020/EØS/57/55 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 63 av 2.3.2012, s. 2-39.] 


