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Decyzją z dnia 16 maja 2011 r. ( 1 ) Komisja ustanowiła forum na podstawie art. 13 dyrektywy IED, jako 
grupę ekspertów zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (dyrek
tywa IED) ( 2 ). Zadaniem forum ustanowionego na podstawie art. 13 dyrektywy IED jest wydawanie opinii 
w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących wymiany informacji oraz w sprawie proponowanej treści 
dokumentów referencyjnych BAT (BREF). 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 wyżej wymienionej decyzji członkami forum ustanowionego na podstawie art. 13 
dyrektywy IED „są państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe reprezentujące branże zaintereso
wane działaniami wymienionymi w załączniku I do dyrektywy oraz organizacje pozarządowe promujące 
ochronę środowiska. Organizacje te powinny posiadać możliwy do zaakceptowania stopień reprezentacji 
w UE.”. 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 tej decyzji „nowi członkowie niebędący państwami członkowskimi są powoływani 
przez Dyrektora Generalnego DG ds. Środowiska”. Obecnie w ramach forum ustanowionego na podstawie 
art. 13 IED reprezentowanych jest 30 administracji krajowych, 45 organizacji branżowych i 1 organizacja 
pozarządowa zajmująca się środowiskiem. 

W celu zapewnienia w ramach forum ustanowionego na podstawie art. 13 IED większej równowagi między 
stronami reprezentującymi różne interesy, 

Komisja zaprasza do zgłaszania kandydatur przez organizacje pozarządowe 

Przy ocenie kandydatur Komisja będzie brać pod uwagę następujące kryteria: 

— kompetencje i doświadczenie w dziedzinach istotnych dla pracy forum ustanowionego na podstawie 
art. 13 dyrektywy IED, 

— reprezentację na szczeblu europejskim. 

Należycie podpisane wnioski należy nadsyłać najpóźniej do dnia 28 września 2012 r. Datę przesłania ustala 
się w następujący sposób: 

— gdy wnioski wysyłane są drogą elektroniczną (anne.du-bois-denghien@ec.europa.eu), datą wysłania 
będzie data e-maila, 

— w przypadku, gdy wnioski zostały przesłane pocztą na następujący adres: European Commission, 
DG Environment, Unit C.3 secretariat (Avenue de Beaulieu 9, 05/044, 1160 Bruxelles, Belgium), za 
datę wysłania uznaje się datę stempla pocztowego, 

— jeżeli wnioski doręczone są osobiście na następujący adres: European Commission, DG Environment, 
Unit C.3 secretariat (Avenue de Beaulieu 9, 05/044, 1160 Bruxelles, Belgium), za datę wysłania uznana 
będzie data na pokwitowaniu doręczenia,
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Wnioski muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Należy w nich 
również podać imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby (osób) reprezentujących organizację człon
kowską na posiedzeniach forum ustanowionego na podstawie art. 13 dyrektywy IED oraz będących 
osobami kontaktowymi do korespondencji. 

Wydatki na podróże służbowe i koszty utrzymania ponoszone przez osoby uczestniczące w pracach grupy 
są zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji, w ramach dostępnych 
środków budżetowych. Za pełnienie swoich obowiązków członkowie nie będą otrzymywać żadnego wyna
grodzenia. 

Nazwiska członków grupy ekspertów publikowane są w rejestrze grup ekspertów. Dane osobowe będą 
gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z panią Gabriellą GERZSENYI, tel.: 
+32 22968012 lub z panem Filipem FRANÇOIS, tel.: +32 22988239. 

Informacje o wynikach zaproszenia do składania wniosków będą opublikowane na stronie internetowej 
poświęconej dyrektywie IED (http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ied/implementation. 
htm) i, w razie potrzeby, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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