Til
Partnerskabet for revision af BREF for slagterier og animalske
biprodukter

Information om Kick-off møde i uge 26 samt invitation til
partnerskabsmøde den 13. juni 2019 kl. 12.30.
Kære Partnerskab
Revisionsprocessen for BREF for slagterier og animalske biprodukter er i fuld
gang. Som jeg tidligere har informeret jer om, så var der den 15. februar 2019 frist
for indledende kommentarer til processen. Miljøstyrelsen leverede i den
forbindelse et gennemarbejdet input, som bl.a. var baseret på de inputs, I som
partnerskab havde leveret for de enkelte brancher.
Kick-off møde i Sevilla 25.-28. juni 2019
IPPC kontoret i Sevilla har nu haft lejlighed til at gennemgå de mange
kommentarer, der er kommet ind fra medlemslandene, fra brancheorganisationer
og NGO’er. Bemærkninger og IPPC-kontorets vurdering af disse er samlet i det
såkaldte ”Background Paper” (baggrundspapiret), som er vedlagt dette brev.
Baggrundspapiret skal diskuteres på kick-off møde i Sevilla den 25.-28. juni 2019.
Resultatet af mødet vil fastlægge rammen for det videre arbejde, primært hvad
angår
- Scope og struktur for det fremtidige BREF-dokument/BAT-konklusioner
- Hvilke miljøparametre, der er væsentlige
- hvad der er normale hhv. ikke-normale driftsforhold (Other Than Normal
Operating Conditions, OTNOC)
- Hvad, hvordan og hvor ofte, der skal moniteres og/eller laves egenkontrol
- Hvilke parametre, der skal indsamles data for med henblik på at fastlægge
BAT-konklusioner
Det er derfor vigtigt, at vi i partnerskabet får givet udtryk for vores synspunkter i
forbindelse med Kick-off mødet. Sevilla-kontoret har sat en frist for præliminær
indmelding af supplerende kommentarer før mødet til den 7. juni 2019.
Såfremt I har bemærkninger til det, der står i baggrundspapiret og de
konklusioner, der drages, så skal vi i Miljøstyrelsen have dem i hænde senest den
3. juni 2019, således at vi kan nå at melde ind i tide.
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Virksomheder
Ref. TASME/cllch
Den 21. maj 2019

Invitation til partnerskabsmøde
Med baggrund i at der er kickoff-møde i Sevilla den 25.-28. juni 2019 inviteres
partnerskabet hermed til møde hos Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
den 13. juni 2019 kl. 12.30-15.30.
Mødet finder sted i lokale C2-17.
På mødet vil vi diskutere kardinalpunkterne i Sevilla-kontorets baggrundspapir
med henblik på at få de rette argumenter på plads til kickoff-mødet. Vi vil samtidig
komme ind på, hvordan man bedst får sine argumenter igennem i BREFprocessen og hvordan man som virksomhed kan bidrage til, at det sker.
Tilmelding til mødet skal ske til Tanja Smetana på e-mail: tasme@mst.dk senest
den 6. juni 2019.
Med venlig hilsen

Tanja Smetana
+45 72 54 44 42
tasme@mst.dk
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