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Miljödepartementet

Enligt sändlista

Välkommen till EU-sakråd: Kommissionens förslag till revidering
av industriutsläppsdirektivet

Datum: Torsdagen den 9 juni, kl. 10:00-16:00
Plats: Mötena genomförs via Skype med möjlighet till telefonuppkoppling,
en separat kallelse med skypelänk kommer via mail till anmälda deltagare.

Miljödepartementet bjuder in er organisation till EU-sakråd. Den 5 april
2022 presenterade kommissionen förslag till revidering av
industriutsläppsdirektivet (IED) som ett led i att genomföra EU:s gröna giv
och flera tillhörande strategier. Förslaget innehåller bl.a. åtgärder som syftar
till att effektivisera IED i att begränsa utsläpp av föroreningar, att förenkla
regelverket, att främja upptaget av innovationer och ny teknik samt att stödja
omställningen till en giftfri, cirkulär ekonomi och klimatneutral industri.
Förslaget innebär också att ytterligare verksamheter kommer att inkluderas
och att tröskelvärdena för vissa verksamheter justeras.
Ett väl underbyggt underlag är viktigt inför kommande förhandling.
Miljödepartementet har remitterat kommissionens förslag och som ett
komplement till remitteringen ges genom sakrådet en möjlighet att även
muntligen framföra synpunkter.
Vänligen anmäl senast tisdagen den 25 maj 2022 om ni deltar (max 1
person per organisation), och om ni avser att göra inlägg vid mötet. Vänligen
e-posta anmälan och ev. andra frågor till m.sakrad.ied@regeringskansliet.se.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 6
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

Kontaktpersoner på miljödepartementet är Anna Cedrum och Anna Isberg,
Miljöprövningsenheten.
Varmt välkomna!

Magnus Moreau
Departementsråd
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Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som kan användas för att i en
avgränsad sakfråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila
samhällets organisationer och andra relevanta aktörer. När sakråd rör frågor
som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd. Sakråd kompletterar andra
former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag. Läs mer om
sakråd på regeringens webbplats www.regeringen.se/sakrad.
De personuppgifter som lämnas vid anmälan till sakrådet behandlas av
Miljödepartementet enligt reglerna i dataskyddsförordningen.
Behandlingen är nödvändig för att genomföra sakrådet. Det sker med stöd
av allmänt intresse. Personuppgifterna används enbart för administration av
det aktuella mötet och sparas endast under den period det är nödvändigt för
detta ändamål. Den registrerade har rätt att få veta vilka personuppgifter som
behandlas och rätt att få felaktiga uppgifter rättade. En sådan begäran kan
skickas till m.registrator@regeringskansliet.se. På www.regeringen.se/omwebbplatsen/regeringskansliets-integritetspolicy hittar du mer information
om Regeringskansliets integritetspolicy och hur vi behandlar
personuppgifter.
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