Calendário genérico para a revisão de um BREF, aprovado na 21ª reunião do IEF (2009-04-01)
Ponto
No.

Passo de revisão do
BREF

0

Preparação para a
revisão

1

Activação do TWG

2

Wish list

3

Duração
prevista
(meses)

Tempo
acumulado
(meses)

Observações

Após finalização de um BREF o European IPPC Bureau (EIPPCB) produz um documento que permite a Comunicação entre os membros
do TWG através da plataforma BATIS, particularmente no que se refere às acções de acompanhamento sobre as recomendações para
trabalhos futuros efectuadas no BREF, tendo em vista a sua revisão. A plataforma BATIS deve servir como um fórum para a discussão e
troca de informação de apoio ao processo de revisão
O EIPPCB reactiva o TWG, solicitando a confirmação dos elementos e detalhes de contactos.
É pedido ao TWG que elabore uma wish list, baseada em particular nos assuntos identificados no capítulo de conclusões do BREF.
Simultaneamente podem ser reestruturadas as ferramentas para a troca de informação (tal como o espaço de trabalho da internet) de modo
a preparar a recepção da wish list e a submissão da informação.
É dado um prazo aos membros do TWG para preparar e submeter a sua wish list bem como a referência à informação que gostariam de
incluir no processo de revisão.
O EIPPCB estrutura a wish list e estabelece a lista de recolha de informação, se necessário incluindo a criação de templates para cada
assunto da wish list, de modo a que o TWG forneça a informação de um modo estruturado e directamente utilizável.
O EIPPCB convoca reunião do TWG, para discussão da wish list, acordo sobre o âmbito da revisão e clarificação do processo. É também
acordada a informação a recolher, o seu formato e o prazo limite de envio.
O TWG recolhe e submete a informação a que se comprometeu ou que foi identificada nas conclusões kick-off.
Durante este período o autor pode participar em visitas ao local, que tenham sido acordadas durante ou após a reunião de KO. O autor
carrega a informação e os dados recolhidos durante essas visitas no BATIS. São também carregados no BATIS todos os resultados de
reuniões parcelares com membros do TWG ou de outras reuniões com organizações e/ou pessoas que não sejam membros do TWG.
A informação submetida pelos membros do TWG e a recolhida pelo autor é partilhada com o TWG em tempo real, através do BATIS. Os
membros do TWG podem comentar a informação submetida.
O EIPPCB produz o 1º rascunho dos capítulos revistos 1-4 e 6.
Se a informação submetida no período de consulta fornecer a base necessária para obtenção de um consenso elevado sobre o capítulo 4,
então o capitulo 5 com as conclusões MTD pode ser incluído no 1º rascunho. Neste caso apenas é elaborado um rascunho previamente à
reunião final do TWG.
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1-2

2-3

Reunião de Kick-off

3

5-6

4

Nova informação
(prazo limite)
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11-12

5

Elaboração do 1º
rascunho

4-6

15-18

2

17-20

O rascunho do BREF revisto é enviado para consulta formal para obtenção de comentários dos elementos do TWG durante 2 meses.

0-4

17-24

O EIPPCB considera os comentários e informação submetida e produz novo rascunho que inclui o capitulo 5 com as conclusões sobre
MTD e versões mais actualizadas dos capítulos 3 e 4.

0-2

17-26

O 2º rascunho do BREF revisto é enviado para consulta formal para obtenção de comentários dos elementos do TWG durante 2 meses.
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8

Comentários do
TWG
Elaboração do 2º
rascunho
Comentários do
TWG

9

Reunião final

3

20-29

10

Rascunho final
Apresentação na
reunião do IEF

3

23-32

11

O EIPPCB considera os comentários recebidos e prepara a reunião final do TWG. É elaborado um documento de base com, pelo menos, a
analise dos comentários recebidos e as versões mais actualizadas dos capitulo 3, 4 e 5.
A reunião final do TWG tem por objectivo atingir o consenso para um rascunho final.
O rascunho final é produzido e enviado ao IEF pelo menos 8 semanas antes da reunião.
O rascunho final e avaliação dos comentários finais são apresentados ao IEF.

