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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/1145
av den 7 juni 2018
om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/891 vad gäller producentorganisationer inom
sektorn för frukt och grönsaker
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 37, och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 (2) kompletterar förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller
sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker. Genom Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 (3) ändrades förordning (EU) nr 1308/2013, framför allt vad
gäller stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker. Därför bör delegerad förordning
(EU) 2017/891 återspegla ändringarna av de relevanta bestämmelserna i förordning (EU) nr 1308/2013.

(2)

Bestämmelserna om nationellt ekonomiskt stöd inom sektorn för frukt och grönsaker bör uppdateras.

(3)

Bestämmelserna måste förtydligas vad gäller de fall där producentmedlemmar i en producentorganisation bör ha
rätt att sälja en viss andel av sina produkter utanför producentorganisationen om producentorganisationen tillåter
det i sina stadgar och det är förenligt med medlemsstatens regler och villkor. Hur stor andel av försäljningen som
högst får ske utanför producentorganisationen måste förtydligas.

(4)

Nya åtgärder, såsom handledning mellan producentorganisationer och komplettering av gemensamma fonder
i verksamhetsprogram, bör vara stödberättigande för ekonomiskt stöd från unionen.

(5)

Medlemsstater får även i fortsättningen bevilja nationellt ekonomiskt stöd från den nationella budgeten till produ
centorganisationer i de regioner i unionen där organisationsgraden är särskilt låg. Därför bör villkoren för när
nationellt ekonomiskt stöd får beviljas inom sektorn för frukt och grönsaker samt den beräkningsmetod för
organisationsgraden som avses i artikel 34.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 fastställas för att undvika en
snedvridning av unionens inre marknad.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 av den 13 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer
och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (EUT L 138, 25.5.2017, s. 4).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 av den 13 december 2017 om ändring av förordningarna (EU)
nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 1306/2013
om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för
jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livs
medelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial (EUT L 350, 29.12.2017, s. 15).
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(6)

Bestämmelserna om vissa investeringar ska vara berättigade till ekonomiskt stöd från unionen måste förtydligas.

(7)

Det bör preciseras vilka insatser och verksamheter i samband med marknadsföring och kommunikation som är
berättigade till ekonomiskt stöd från unionen, inklusive insatser och verksamheter som syftar till att diversifiera
och stabilisera marknaderna för frukt och grönsaker, antingen för att förebygga en kris eller under en krisperiod.

(8)

Bestämmelserna om årsrapporter om producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer,
inklusive gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer och producentgrupper, samt om
driftsfonder, verksamhetsprogram och erkännandeplaner bör förenklas. Rapporterna bör göra det möjligt för
kommissionen att övervaka sektorn på ett ändamålsenligt sätt.

(9)

Delegerad förordning (EU) 2017/891 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Övergångsbestämmelser bör fastställas för att säkerställa en smidig övergång från de befintliga kraven, åtgärderna
och insatserna i delegerad förordning (EU) 2017/891 till de nya i denna förordning.

(11)

Denna förordning bör tillämpas från och med samma dag som förordning (EU) 2017/2393 träder i kraft.
Emellertid bör bestämmelserna om nationellt ekonomiskt stöd, indikatorer och övervakning tillämpas från och
med den 1 januari 2019 så att medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna har tid att anpassa sig till den nya
reglerna.

(12)

Villkoren för tillämpning av de nya åtgärder och insatser som kan få det ekonomiska stöd från unionen som
fastställs i förordning (EU) 1308/2013 bör tillämpas från dagen för tillämpning av de ändringar till den
förordning som infördes genom förordning (EU) 2017/2393 för att säkerställa marknadsstabilitet för producent
organisationer och deras medlemmar, i synnerhet som dessa åtgärder främst gäller åtgärder för krisförebyggande
eller krishantering, och för att göra det möjligt för dem att fullt ut dra nytta av de nya åtgärderna. För att
tillmötesgå berättigade förväntningar får producentorganisationer välja att fortsätta pågående
verksamhetsprogram enligt de bestämmelser som tillämpades när programmen godkändes eller ändra sina
verksamhetsprogram så att de kan dra nytta av de nya åtgärder och insatser som kan få det ekonomiska stöd från
unionen som fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av delegerad förordning (EU) 2017/891
Delegerad förordning (EU) 2017/891 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 2 e ska ersättas med följande:
”e) gränsöverskridande sammanslutning av producentorganisationer: en sammanslutning av producentorganisationer där
minst en ansluten producentorganisation eller sammanslutning har sitt säte i en annan medlemsstat än den
medlemsstat där sammanslutningen har sitt säte.”
2. Artikel 12 ska ersättas med följande:
”Artikel 12
Saluföring av produktionen utanför producentorganisationen
1.
Om producentorganisationen tillåter det i sina stadgar och om det är förenligt med de villkor som fastställts av
medlemsstaten och producentorganisationen får producentmedlemmarna
a) sälja sina produkter direkt på eller utanför sina anläggningar till konsumenter för deras personliga bruk,
b) själva eller genom en annan producentorganisation som utsetts av deras egen producentorganisation, saluföra
produkter som i fråga om volym eller värde utgör en marginell kvantitet jämfört med den produktionsvolym av
eller det produktionsvärde på de berörda produkterna som den egna organisationen kan saluföra,
c) själva eller genom en annan producentorganisation som utsetts av deras egen producentorganisation, saluföra
produkter vars egenskaper är sådana att den egna organisationen normalt inte handlar med dem, eller produkter
som en producentmedlem endast tillverkat i en så begränsad volym eller till ett så begränsat värde att den egna
organisationen normalt inte handlar med dem.
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2.
Den procentandel av produktionen som en producentmedlem saluför utanför producentorganisationen, enligt
vad som avses i punkt 1, får inte överstiga 25 procent av volymen eller värdet på den produktion som samtliga
producentmedlemmar kan saluföra.
Medlemsstaterna får emellertid fastställa en lägre procentsats för den produktion som producentmedlemmarna får
saluföra utanför producentorganisationen än den som fastställs i första stycket. Medlemsstaterna får höja denna
procentsats upp till 40 % för produkter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (*) eller om
producentmedlemmar saluför sin produktion genom en annan producentorganisation som utsetts av den egna
organisationen.
(*) Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).”
3. Artikel 22.10 ska ersättas med följande:
”10. Om produktionen minskar på grund av naturkatastrofer, väderförhållanden, växt- eller djursjukdomar eller
skadedjursangrepp får värdet av den saluförda produktionen även omfatta ersättning som, till följd av dessa
händelser, erhållits från en skördeförsäkring som omfattas av kapitel III avsnitt 7 eller genom någon likvärdig
ordning som förvaltas av producentorganisationen eller dess producentmedlemmar.”
4. Artikel 30.2 ska ersättas med följande:
”2. Producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer som beviljats stöd enligt
artikel 27 i förordning (EU) nr 1305/2013 eller artikel 19 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 (*) får
genomföra ett verksamhetsprogram under samma period, förutsatt att den berörda medlemsstaten ser till att
stödmottagarna endast får stöd för en insats från en enda stödordning.
(*) Kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom
jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 193, 1.7.2014, s. 1).”
5. I artikel 31.6 ska första meningen i första stycket ersättas med följande:
”Investeringar, även sådana som omfattas av leasingavtal, får finansieras genom driftsfonderna i en utbetalning eller
flera delbetalningar som godkänts i verksamhetsprogrammet.”
6. I kapitel III avdelning II ska avsnitt 3 ersättas med följande:
”Avs nit t 3
Stöd i sam b an d me d g em e n sa mm a fo nde r
Artikel 40
Stöd i samband med gemensamma fonder
1.
Medlemsstaterna ska anta utförliga bestämmelser om stöd för administrativa kostnader för bildande och
komplettering av sådana gemensamma fonder som avses i artikel 33.3 första stycket led d i förordning (EU)
nr 1308/2013.
2.
Det stöd för administrativa kostnader för bildande av gemensamma fonder som avses i punkt 1 ska bestå av
både unionens ekonomiska stöd och bidraget från producentorganisationen. Det sammanlagda beloppet av det
stödet får inte överskrida 5 %, 4 % eller 2 % av producentorganisationens bidrag till den gemensamma fonden under
dess första, andra respektive tredje verksamhetsår.
3.
En producentorganisation får endast ta emot det stöd för administrativa kostnader för bildande av
gemensamma fonder som avses i punkt 1 en gång och endast under den gemensamma fondens tre första
verksamhetsår. Om en producentorganisation endast begär det stödet under de gemensamma fondernas andra och
tredje år ska stödet vara 4 % eller 2 % av producentorganisationens bidrag till de gemensamma fonderna under
deras andra respektive tredje verksamhetsår.
4.
Medlemsstaterna får fastställa tak för de stödbelopp som en producentorganisation kan få i samband med
gemensamma fonder.”
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7. I kapitel III avdelning II ska följande avsnitt läggas till som avsnitt 8:
”Av s ni t t 8
S tö d i sa m b an d med ha nd le dn in g
Artikel 51a
Genomförande av handledningsåtgärder
1.
Vid tillämpningen av artikel 33.3 i i förordning (EU) nr 1308/2013 ska följande handledningsåtgärder vara
stödberättigande:
a) Utbyta bästa praxis om de åtgärder inom krisförebyggande och krishantering som avses i artikel 33.3
i förordning (EU) nr 1308/2013, i syfte att hjälpa erkända producentorganisationer, producentgrupper eller
enskilda producenter att dra nytta av erfarenhet från genomförande av åtgärder inom krisförebyggande och
krishantering.
b) Främja inrättande av nya producentorganisationer, sammanslagning av befintliga producentorganisationer eller
göra det möjligt för enskilda producenter att ansluta sig till en befintlig producentorganisation.
c) Skapa nätverksmöjligheter för tillhandahållare och mottagare av handledning, för att stärka framför allt
saluföringskanaler som ett instrument för krisförebyggande och krishantering.
2.
Tillhandahållaren av handledning ska vara en sammanslutning av producentorganisationer eller producentorga
nisationen. Stödet för handledningsåtgärder ska ges till tillhandahållaren av handledning.
3.
Mottagaren av handledning ska vara en erkänd producentorganisation eller en producentgrupp i en region
med en organisationsgrad på mindre än 20 % under de tre på varandra följande åren före genomförandet av
verksamhetsprogrammet.
Enskilda producenter och producenter som inte är medlemmar i en producentorganisation eller deras
sammanslutningar kan vara mottagare av handledning, även i regioner med en organisationsgrad på över 20 %.
4.
Utgifterna för handledning ska utgöra en del av åtgärderna inom krisförebyggande och krishantering i det
verksamhetsprogram som avses i artikel 33.3 i förordning (EU) nr 1308/2013.
Stödberättigande kostnader för handledning förtecknas i bilaga III till den här förordningen.
Samtliga kostnader i bilaga III ska betalas till tillhandahållaren av handledning.
5.

Inga underleverantörer får anlitas vid handledningstjänster.”

8. Artikel 52 ska ersättas med följande:
”Artikel 52
Villkor för ansökan om nationellt ekonomiskt stöd
1.
För tillämpningen av artikel 35.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska organisationsgraden hos producenterna
i en region av en medlemsstat beräknas på grundval av värdet av frukt- och grönsaksproduktionen i den berörda
regionen, som saluförts av
a) erkända producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer och
b) producentgrupper som har erkänts i enlighet med artikel 125e i förordning (EG) nr 1234/2007 eller producent
organisationer och producentgrupper som erkänts i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1305/2013.
Vid beräkningen ska det värde som avses i det första stycket divideras med det totala värdet av frukt- och
grönsaksproduktionen i den regionen.
2.
Värdet av frukt- och grönsaksproduktionen i den berörda regionen, som saluförts av producentorganisationer,
sammanslutningar och grupper enligt punkt 1 första stycket leden a och b ska bara omfatta de produkter för vilka
dessa organisationer, sammanslutningar och grupper är erkända. Artikel 22 ska gälla i tillämpliga delar.
Vid beräkningen av det totala värdet av frukt- och grönsaksproduktionen i den regionen, ska metoderna i bilaga I
till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 (*) gälla i tillämpliga delar.
3.
Endast frukt- och grönsaksproduktion i den region som avses i punkt 4 ska omfattas av nationellt ekonomiskt
stöd.
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4.
Medlemsstaterna ska definiera regionerna som distinkta delar av sitt territorium i enlighet med objektiva och
icke-diskriminerande kriterier, exempelvis deras agronomiska och ekonomiska egenskaper samt deras regionala
potential på områdena jordbruk/frukt och grönsaker, eller deras institutionella eller administrativa struktur och som
det finns uppgifter om för att beräkna den organisationsgrad som avses i punkt 1.
De regioner som definierats av en medlemsstat får inte ändras förrän tidigast efter fem år om inte ändringen
objektivt kan motiveras med framför allt skäl som saknar koppling till beräkningen av organisationsgraden hos
producenterna i den eller de berörda regionerna.
5.
Innan en medlemsstat beviljar nationellt ekonomiskt stöd ska den underrätta kommissionen om förteckningen
över den eller de regioner som uppfyller kriterierna i artikel 35.1 och 35.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 och om
storleken på det nationella ekonomiska stöd som ska beviljas producentorganisationerna i de regionerna.
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om samtliga ändringar av den eller de regioner som uppfyller kraven
i artikel 35.1 och 35.2 i förordning (EU) nr 1308/2013.
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 av den 5 december 2003 om räkenskaper för
jordbruket i gemenskapen (EUT L 33, 5.2.2004, s. 1).”
9. Artikel 56 ska ersättas med följande:
”Artikel 56
Indikatorer
1.
Verksamhetsprogrammen och de nationella strategierna ska övervakas och utvärderas för att det ska gå att
bedöma vilka framsteg som gjorts för att uppnå verksamhetsprogrammens syften och programmens effektivitet och
måluppfyllelse i förhållande till dessa syften.
2.
De framsteg, den effektivitet och måluppfyllelse som avses i punkt 1 ska bedömas under hela genomförandet
av verksamhetsprogrammet på grundval av de indikatorer som fastställts i punkt 4 i bilaga II till genomförande
förordning (EU) 2017/892, vad gäller insatser som gjorts och åtgärder som vidtagits av erkända producentorganisa
tioner, sammanslutningar av producentorganisationer, gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisa
tioner och producentgrupper under verksamhetsprogrammen.”
10. Artikel 57 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 2 ska led c ersättas med följande:
”c) tillhandahåller information för rapporteringen.”
b) Punkt 3 ska ändras på följande sätt:
i) Andra stycket ska ersättas med följande:
”Utvärderingen ska behandla de framsteg som gjorts för att uppnå programmets övergripande syften, på
grundval av de indikatorer som fastställts i punkt 4 i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2017/892.”
ii) Sista stycket ska ersättas med följande:
”Utvärderingsrapporten ska bifogas motsvarande årsrapport enligt artikel 21 i genomförandeförordning (EU)
2017/892.”
11. Bilagorna II, III och V ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Övergångsbestämmelser
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 34 i delegerad förordning (EU) 2017/891 ska ett verksamhetsprogram
som godkänts enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (1) eller delegerad förordning (EU)
2017/891 före den 20 januari 2018 löpa till sitt slut enligt de villkor som tillämpades före den 1 januari 2018.
(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (EUT L 157,
15.6.2011, s. 1).
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På begäran av en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer, får medlemsstater dock
godkänna ändringar av ett verksamhetsprogram som godkänts enligt genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 eller
delegerad förordning (EU) 2017/891 före den 20 januari 2018. Dessa ändringar ska uppfylla kraven i förordning (EU)
nr 1308/2013, ändrad genom förordning (EU) 2017/2392, delegerad förordning (EU) 2017/891, ändrad genom
artikel 1 i denna förordning, och genomförandeförordning (EU) 2017/892, ändrad genom genomförandeförordning
(EU) 2018/1146 (1).
Artikel 3
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.
Artikel 1.8, 1.9 och 1.10 samt punkt 3 i bilagan ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 7 juni 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1146 av den 7 juni 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/892
om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker
och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 om vissa tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska
tillämpas på dessa (se sidan 9 i detta nummer av EUT).
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BILAGA

Bilagorna till delegerad förordning (EU) 2017/891 ska ändras på följande sätt:
1. Bilaga II ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 20 ska ersättas med följande:
”20. Åtgärder som producentorganisationen eller dess sammanslutningar utanför unionen har lagt ut på
entreprenad, förutom när en marknadsföringsåtgärd i enlighet med artikel 14 i genomförandeförordning
(EU) 2017/892 tillämpas utanför unionen.”
b) Följande punkt ska läggas till som punkt 21:
”21. Exportkredit i samband med insatser och verksamheter som syftar till att diversifiera och stabilisera
marknaderna för frukt och grönsaker, för att förebygga en kris eller under en krisperiod.”
2. I bilaga III ska följande punkter läggas till som punkterna 12, 13 och 14:
”12. Kostnader för handledning som en del av åtgärderna inom krisförebyggande och krishantering i verksamhets
programmet.
De stödberättigande kostnaderna inom ramen för den här åtgärden ska vara följande:
a) Kostnader för att anordna och ge handledning.
b) Kostnader för resa, inkvartering och dagliga utgifter för tillhandahållaren av handledning.
13. Kostnader för förhandlingar om och genomförande och förvaltning av tredjeländers växtskyddsprotokoll på
unionens territorium om producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer stod för
kostnaderna som en del av de åtgärder inom krisförebyggande och krishantering som avses i artikel 33.3 a
och c i förordning (EU) nr 1308/2013, med undantag av ersättning av tredjeländers utgifter.
14. Kostnader för de marknadsförings- och kommunikationsåtgärder som avses i artikel 14 i genomförande
förordning (EU) 2017/892. Stödberättigande kostnader inom ramen för dessa åtgärder ska vara kostnader
i samband med anordnandet och deltagandet i marknadsförings- och informationsverksamhet, inklusive PR
samt marknadsföringsåtgärder och informationskampanjer, och kan omfatta deltagande i nationellt, europeiskt
och internationellt viktiga evenemang, mässor och utställningar. Kostnader för teknisk rådgivning är
stödberättigande om de är nödvändiga för anordnandet av eller deltagandet i dessa evenemang eller för
marknadsföringsåtgärder och informationskampanjer.”
3. Bilaga V ska ersättas med följande:
”BILAGA V
Uppgifter som ska ingå i medlemsstaternas årsrapport enligt artikel 54 b
Alla uppgifter ska avse det kalenderår som rapporten avser. Den ska innehålla uppgifter om utförda kontroller och
administrativa påföljder som tillämpats till följd av dessa. När det gäller uppgifter som varierar under året bör den
årliga rapporten avspegla situationen den 31 december under rapportåret.
DEL A – UPPGIFTER FÖR MARKNADSSTYRNING

1. Administrativa uppgifter
a) Ändringar av nationell lagstiftning som antagits i syfte att genomföra avdelning I kapitel II avsnitt 3 och
avdelning II kapitel III avsnitten 1, 2 och 3 i förordning (EU) nr 1308/2013.
b) Ändringar av den nationella strategin för hållbara verksamhetsprogram som gäller för verksamhetsprogram.
2. Information om producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer, gränsöverskridande
sammanslutningar av producentorganisationer och producentgrupper
a) Det totala antalet erkända/tillfälligt upphävda erkännanden för producentorganisationer, sammanslutning
ar av producentorganisationer, gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer och
producentgrupper. Därutöver:
i) För sammanslutningar av producentorganisationer: Antalet medlemmar i producentorganisationen.
ii) För gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer: Antalet medlemmar i producentorga
nisationen samt de medlemsstater där dessa medlemmar har sitt säte.
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b) Det totala antalet producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer, gränsöverskri
dande sammanslutningar av producentorganisationer och producentgrupper för vilka erkännandet hade
återkallats. Därutöver för gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer: Antalet
medlemmar i organisationerna samt de medlemsstater där dessa medlemmar har sitt säte.
c) Antalet sammanslagningar av organisationer (uppdelade efter det totala antalet, antal, nya organisationer och
nya identifieringsnummer).
d) Antalet medlemmar (totalt och uppdelade efter juridisk personer, fysiska personer och producenter av frukt
och grönsaker).
e) Det totala antalet organisationer/grupper med ett verksamhetsprogram/en erkännandeplan (uppdelade efter om
de blivit erkända, om deras erkännande blivit tillfälligt upphävt eller om de ska slås samman).
f) Den del av produktionen som är avsedd för färskvarumarknaden (med uppgift om dess värde och volym).
g) Den del av produktionen som är avsedd för bearbetning (med uppgift om dess värde och volym).
h) Arealer som används för produktion av frukt och grönsaker.
3. Information om utgifter
a) Utgifter med anknytning till producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och
gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer (uppdelade efter driftsfond, slutgiltig
driftsfond och nationellt ekonomiskt stöd).
b) De totala faktiska utgifterna för verksamhetsprogram för producentorganisationer, sammanslutningar av produ
centorganisationer och gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer (uppdelade efter
insatser och åtgärder som är kopplade till syftena med programmen).
c) De totala faktiska utgifterna för producentgrupper.
d) Återkallanden av erkännande, uppdelade efter produktkategorier (volym, totala utgifter, andelen ekonomiskt
stöd från EU och användningsområden [gratis utdelning, kompostering, bearbetningsindustrin, med mera]).
4. Information om övervakning av verksamhetsprogrammen och erkännandeplanerna
a) Indikatorer för producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och gränsöverskridande
sammanslutningar av producentorganisationer (uppdelade efter insatser och åtgärder som är kopplade till
syftena med programmen).
b) Indikatorer för producentgrupper.
DEL B – INFORMATION FÖR RÄKENSKAPSAVSLUTNING

Information om kontroller och administrativa påföljder:
a) Kontroller utförda av medlemsstaterna: Uppgifter om besökta organ och datumen för besöken.
b) Kontrollfrekvens.
c) Resultaten av kontrollerna.
d) Administrativa påföljder.”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1146
av den 7 juni 2018
om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/892 om tillämpningsföreskrifter för
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och
grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och kommissionens
förordning (EG) nr 606/2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som
ska tillämpas på dessa
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 38, artikel 182.1 och 182.4
samt artikel 223, och
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets
förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG)
nr 485/2008 (2), särskilt artikel 62.2, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892 (3) fastställs regler för tillämpningen av
förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och
bearbetade grönsaker. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 (4) ändrades förordning
(EU) nr 1308/2013, särskilt vad gäller stöd inom sektorn för frukt och grönsaker. Därför bör genomförande
förordning (EU) 2017/892 återspegla ändringarna av de relevanta bestämmelserna i förordning (EU)
nr 1308/2013.

(2)

Genomförandebestämmelserna om nationellt ekonomiskt stöd inom sektorn för frukt och grönsaker bör
uppdateras.

(3)

Det bör fastställas bestämmelser för att genomföra en ökning av procentsatsen för unionens ekonomiska stöd
från 50 % till 60 % i de medlemsstater där producentorganisationerna saluför mindre än 20 % av produktionen
av frukt och grönsaker och som avses i artikel 34.3 f i förordning (EU) nr 1308/2013 och framför allt
bestämmelser om beräkningen av organisationsgraden hos producenterna i en medlemsstat för att säkerställa att
ansökningarna om stöd och kontrollen av villkoren för höjningen görs på ett enhetligt sätt i hela unionen.

(4)

Det bör även förtydligas att marknadsföring av produkter som en krisåtgärd omfattar diversifiering och
stabilisering av frukt- och grönsaksmarknaderna.

(5)

Bestämmelserna om årsrapporter om producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer,
inklusive gränsöverskridande organisationer och producentgrupper, samt om driftsfonder, verksamhetsprogram
och erkännandeplaner, bör förenklas. Dessa rapporter bör göra det möjligt för kommissionen att övervaka
sektorn på ett ändamålsenligt sätt.

(6)

Villkoren för de importtullar som avses i artikel 182 i förordning (EU) nr 1308/2013 och som får tillämpas på
import av vissa frukter och grönsaker bör förtydligas.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892 av den 13 mars 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade
grönsaker (EUT L 138, 25.5.2017, s. 57).
4
( ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 av den 13 december 2017 om ändring av förordningarna (EU)
nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 1306/2013
om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för
jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livs
medelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial (EUT L 350, 29.12.2017, s. 15).
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(7)

Om en sammanslutning av producentorganisationer eller en gränsöverskridande sammanslutning av producentor
ganisationer genomför ett verksamhetsprogram bör medlemsstaterna säkerställa att dubbelfinansiering undviks
och att ändamålsenliga kontroller av de genomförda insatserna görs både hos sammanslutningen av producentor
ganisationer och hos medlemmarna av producentorganisationen enligt kraven i förordning (EU) nr 1306/2013.

(8)

Bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2017/892 bör uppdateras för att förenkla del A
i medlemsstaternas årsrapport och de gemensamma prestationsindikatorerna samt radera de gemensamma
utgångsindikatorerna.

(9)

Genomförandeförordning (EU) 2017/892 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

I del I avsnitt A punkt 3 i bilaga VIII till förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs att medlemsstaterna ska anmäla
alla höjningar av de gränsvärden som fastställs i punkt 2 i det avsnittet till kommissionen. Kommissionens
förordning (EG) nr 606/2009 (1) bör ändras så att det framgår hur medlemsstaterna ska lämna in dessa uppgifter
till kommissionen.

(11)

Denna förordning bör tillämpas från och med samma dag som förordning (EU) 2017/2393 träder i kraft.
Emellertid bör bestämmelserna om rapportering tillämpas från och med den 1 januari 2019 för att ge
medlemsstaterna och de berörda ekonomiska aktörerna tillräckligt med tid för att genomföra de ändringar som
fastställs i den här förordningen. Den flexibilitet som de nya åtgärderna och insatserna ger producentorganisa
tionerna i form av övergångsbestämmelser bör tillämpas med retroaktiv verkan så att de sammanfaller med
tillämpningsdatumet för förordning (EU) 2017/2393 och så att ändringarna av förordning (EU) nr 1308/2013
kan respekteras.

(12)

Villkoren för tillämpning av de nya åtgärder och insatser som kan få det ekonomiska stöd från unionen som
fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013 ska tillämpas från dagen för tillämpning av de ändringar till den
förordning som infördes genom förordning (EU) 2017/2393 för att säkerställa marknadsstabilitet för producent
organisationer och deras medlemmar, i synnerhet som dessa åtgärder främst gäller åtgärder för krisförebyggande
eller krishantering, och för att göra det möjligt för dem att fullt ut dra nytta av de nya åtgärderna. För att
tillmötesgå berättigade förväntningar får producentorganisationer välja att fortsätta sina verksamhetsprogram
enligt den tidigare rättsliga ramen eller ändra sina verksamhetsprogram så att de kan dra nytta av de nya åtgärder
och insatser som kan få det ekonomiska stöd från unionen som fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade
marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2017/892
Genomförandeförordning (EU) 2017/892 ska ändras på följande sätt:
1. Följande artikel ska införas som artikel 8a:
”Artikel 8a
Ökning av procentsatsen för unionens ekonomiska stöd från 50 % till 60 %
1.
Procentsatsen för unionens ekonomiska stöd ska ökas från 50 % till 60 % för ett verksamhetsprogram eller en
del av ett verksamhetsprogram hos en erkänd producentorganisation enligt artikel 34.3 f i förordning (EU)
nr 1308/2013 om
a) de villkor som avses i artikel 34.3 f i förordning (EU) nr 1308/2013 uppfylls under varje år som verksamhets
programmet genomförs och om det förfarande som avses i artikel 9.2 g i denna förordning tillämpas,
b) en erkänd producentorganisation lämnat in en begäran när dess verksamhetsprogram lämnades in.
(1) Kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 av den 10 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa (EUT L 193,
24.7.2009, s. 1).
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2.
I syfte att öka procentsatsen för unionens ekonomiska stöd från 50 % till 60 % för ett verksamhetsprogram
eller en del av ett verksamhetsprogram, ska den procentsats för producentorganisationernas saluföring av
produktionen av frukt och grönsaker som avses i artikel 34.3 f i förordning (EU) nr 1308/2013 beräknas för varje år
som verksamhetsprogrammet gäller, som en del av värdet på den produktion som producentorganisationerna saluför
i en viss medlemsstat i förhållande till det totala värdet på produktionen av de frukter och grönsaker som saluförs
i en viss medlemsstat under den referensperiod som fastställs i artikel 23.1 i delegerad förordning (EU) 2017/891.
Emellertid ska de medlemsstater som tillämpar den alternativa metod som fastställs i artikel 23.3 i delegerad
förordning (EU) 2017/891 beräkna den procentsats för producentorganisationernas saluföring av produktionen av
frukt och grönsaker som avses i artikel 34.3 f i förordning (EU) nr 1308/2013 för varje år som verksamhets
programmet gäller, som en del av värdet på den produktion som producentorganisationerna saluför i en viss
medlemsstat i förhållande till det totala värdet på produktionen av de frukter och grönsaker som saluförs i en viss
medlemsstat under perioden 1 januari–31 december det år som föregick det år då stödet godkändes enligt artikel 8
i den här förordningen.
3.
Medlemsstaterna ska senast den 15 december det år som föregår genomförandet av verksamhetsprogrammet
enligt artikel 8 i denna förordning underrätta den begärande producentorganisationen om det godkända
stödbeloppet, inklusive den ökning som beviljats i enlighet med artikel 34.3 f i förordning (EU) nr 1308/2013.
4.
Medlemsstaterna ska varje år under verksamhetsprogrammet giltighetsperiod kontrollera att de villkor för
ökning av procentsatsen för unionens ekonomiska stöd från 50 % till 60 % som avses i artikel 34.3 f i förordning
(EU) nr 1308/2013 uppfylls.”
2. I artikel 4.1 ska led a ändras på följande sätt:
”a) En beskrivning av utgångsläget, i tillämpliga fall baserad på de indikatorer som anges i tabell 4.1 i bilaga II.”
3. I artikel 9 ska punkterna 6 och 7 ersättas med följande:
”6. Producentorganisationer ska, när det gäller insatser som genomförs av producentorganisationer, ansöka om
stöd i den medlemsstat där de är erkända. Om de är medlemmar i en gränsöverskridande sammanslutning av produ
centorganisationer ska producentorganisationerna lämna in en kopia av ansökan till den medlemsstat där den
gränsöverskridande sammanslutningen av producentorganisationer har sitt säte.
7.
Den gränsöverskridande sammanslutningen av producentorganisationer ska lämna in en stödansökan när det
gäller insatser som den genomför i den medlemsstat där den har sitt säte. Medlemsstaterna ska säkerställa att dubbel
finansiering undviks.”
4. Artikel 14.1 ska ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna ska anta bestämmelser om de villkor som marknadsförings- och kommunikationsåtgärder ska
uppfylla, inbegripet insatser och verksamheter som syftar till att diversifiera och stabilisera marknaderna för frukt och
grönsaker, oavsett om dessa åtgärder har samband med åtgärder för krisförebyggande eller krishantering.
Bestämmelserna ska göra det möjligt att snabbt tillämpa åtgärderna vid behov.
Det främsta syftet med dessa åtgärder ska vara att förbättra konkurrenskraften för de produkter som saluförs av pro
ducentorganisationer och deras sammanslutningar vid allvarliga marknadsstörningar, förlorat konsumentförtroende
eller andra relaterade problem.
De särskilda syftena med de marknadsförings- och kommunikationsåtgärder som vidtas av producentorganisationerna
och deras sammanslutningar ska vara följande:
a) Öka medvetenheten om kvaliteten på de jordbruksprodukter som produceras i unionen och de höga
kvalitetsnormer som tillämpas på produktionen av dem i unionen.
b) Öka konkurrenskraften för och konsumtionen av jordbruksprodukter och vissa bearbetade produkter som
produceras i unionen och öka medvetenheten om deras kvalitet både inom och utanför unionen.
c) Öka medvetenheten om unionens kvalitetssystem både inom och utanför unionen.
d) Öka marknadsandelen för jordbruksprodukter och vissa bearbetade produkter som produceras i unionen, med
särskild inriktning på de marknader i tredjeländer som har störst tillväxtpotential.
e) Bidra till att återställa normala marknadsvillkor på unionens marknad vid allvarliga marknadsstörningar, förlorat
konsumentförtroende eller andra relaterade problem.”
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5. Kapitel III ska utgå.
6. Artikel 21 ska ersättas med följande:
”Artikel 21
Information och årsrapporter från producentgrupper, producentorganisationer och sammanslutningar av
producentorganisationer samt årsrapporter från medlemsstaterna
På begäran av en behörig myndighet i en medlemsstat ska producentgrupper som bildats i enlighet med artikel 125e
i förordning (EG) nr 1234/2007, erkända producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer,
gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer och producentgrupper tillhandahålla all relevant
information som behövs för utarbetandet av den årsrapport som avses i artikel 54 b i delegerad förordning (EU)
2017/891. Strukturen för årsrapporten fastställs i bilaga II till denna förordning.
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att samla in uppgifter om antalet medlemmar i samt volymen och
värdet av den saluförda produktionen från producentorganisationer som inte har lagt fram något
verksamhetsprogram. Producentorganisationer och producentgrupper som avses i artikel 27 i förordning (EU)
nr 1305/2013 ska anmodas att lämna uppgifter om antalet medlemmar samt volymen och värdet av den saluförda
produktionen.”
7. I artikel 33 ska punkterna 3 och 4 ersättas med följande:
”3.
ska

Den medlemsstat i vilken den gränsöverskridande sammanslutningen av producentorganisationer har sitt säte

a) ha det övergripande ansvaret för att organisera kontrollerna av de insatser inom verksamhetsprogrammet som
genomförs av den gränsöverskridande sammanslutningen och av dess driftsfond, samt för att tillämpa
administrativa påföljder om kontrollerna visar att skyldigheter inte har fullgjorts, och
b) säkerställa samordning av kontroller och betalningar med avseende på de insatser inom den gränsöverskridande
sammanslutningens verksamhetsprogram som genomförs utanför den medlemsstats territorium där
sammanslutningen har sitt säte.
4.
Insatserna i verksamhetsprogrammet ska vara förenliga med nationella bestämmelser och den nationella
strategin i den medlemsstat där stödansökan lämnats in i enlighet med artikel 9.6 och 9.7.
Emellertid ska miljöåtgärder och fytosanitära åtgärder samt krisförebyggande åtgärder och krishanteringsåtgärder
omfattas av bestämmelserna i den medlemsstat där dessa åtgärder och insatser faktiskt genomförs.”
8. Artikel 39.1 ska ersättas med följande:
”1.
Den tilläggsimporttull som avses i artikel 182.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 får tillämpas på de produkter
och under de perioder som anges i bilaga VII till den här förordningen. Denna tilläggsimporttull ska tillämpas om
den kvantitet av någon av de produkter som har övergått till fri omsättning under någon av de tillämpningsperioder
som anges i den bilagan överskrider den utlösande volymen för den produkten, utom i de fall då det inte är troligt att
importen skulle leda till störningar på unionsmarknaden eller när effekterna av tilläggsimporttullen inte skulle stå
i proportion till syftet.”
9. Bilagorna I och II ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Ändring av förordning (EG) nr 606/2009
I förordning (EG) nr 606/2009 ska följande nya artikel 12a införas:
”Artikel 12a
Anmälningar om medlemsstaternas beslut om att tillåta en höjning av den naturliga alkoholhalten
1. Medlemsstater som beslutar sig för att använda möjligheterna att tillåta en höjning av den naturliga
alkoholhalten i volymprocent i enlighet med del I avsnitt A punkt 3 i bilaga VIII till förordning (EU) nr 1308/2013
ska underrätta kommissionen om detta innan de fattar beslutet. I anmälan ska medlemsstaterna ange med vilken
procentsats gränsvärdena i del I avsnitt A punkt 2 i bilaga VIII till förordning (EU) nr 1308/2013 höjts, vilka
regioner och sorter som omfattas av beslutet samt lämna in data och bevis som visar att väderleksförhållandena varit
särskilt ogynnsamma i de berörda regionerna.
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2. Anmälan ska ske i enlighet med delegerad förordning (EU) 2017/1183 (*) och genomförandeförordning (EU)
2017/1185 (**).
3. Anmälan ska vidarebefordras av kommissionen till myndigheterna i de övriga medlemsstaterna genom det
informationssystem som kommissionen inrättat.
(*) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 av den 20 april 2017 om komplettering av Europapar
lamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan av uppgifter
och handlingar till kommissionen (EUT L 171, 4.7.2017, s. 100).
(**) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för
Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till
kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar
(EUT L 171, 4.7.2017, s. 113).”
Artikel 3
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.
Artikel 1.5, 1.6 och 1.9 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 7 juni 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA

”BILAGA I
Struktur och innehåll för en nationell strategi för hållbara verksamhetsprogram enligt artikel 2
1.

Den nationella strategins varaktighet
Anges av medlemsstaten.

2.

En analys av läget med avseende på såväl starka som svaga sidor och utvecklingspotentialen, den strategi som
valts med tanke på detta och en motivering av valet av prioriteringar i enlighet med artikel 36.2 a och b
i förordning (EU) nr 1308/2013.

2.1

Analys av läget
En beskrivning av aktuella förhållanden i frukt- och grönsakssektorn med hjälp av kvantifierade data, belysning av
starka och svaga sidor, skillnader, brister och behov samt utvecklingspotential på grundval av de utgångsin
dikatorer som anges i tabell 4.1 i bilaga II. Denna beskrivning ska åtminstone avse följande:
— Resultaten inom frukt- och grönsakssektorn: Sektorns starka och svaga sidor, dess konkurrenskraft och
producentorganisationernas utvecklingspotential.
— Miljökonsekvenserna (påverkan, belastning och fördelar) av frukt- och grönsaksproduktionen, däribland viktiga
trender.

2.2

Strategi som valts med tanke på starka och svaga sidor
En redogörelse för de viktigaste områden där åtgärderna förväntas ge största möjliga mervärde i följande
avseenden:
— Betydelsen av de mål som fastställts för verksamhetsprogrammen och av de förväntade resultaten samt
utsikterna för att uppnå dem.
— Strategins inre koherens, förstärkande samverkan mellan verksamhetsmålen för de olika utvalda insatserna
samt möjliga motsättningar eller inkonsekvenser mellan dessa mål.
— Att utvalda insatser kompletterar och är konsekventa med övriga nationella eller regionala insatser och med
insatser som får EU-stöd, särskilt landsbygdsprogram och program för säljfrämjande åtgärder.
— Förväntade resultat och effekter i förhållande till utgångsläget och hur de bidrar till att uppnå EU-målen.

2.3

Effekterna av den tidigare nationella strategin (i tillämpliga fall)
En beskrivning av resultat och effekter av verksamhetsprogram som nyligen genomförts.

3.

Verksamhetsprogrammens mål samt prestationsindikatorer enligt artikel 36.2 c i förordning (EU) nr 1308/2013.
En beskrivning av de typer av insatser som valts ut som stödberättigande (icke-uttömmande förteckning), deras
syften, verifierbara mål samt de indikatorer som gör det möjligt att mäta vilka framsteg som gjorts i fråga om att
uppnå målen och i fråga om effektivitet och ändamålsenlighet.

3.1

Krav som gäller alla eller flera typer av insatser
Medlemsstaterna ska säkerställa att alla åtgärder som ingår i den nationella strategin och i det nationella ramverket
är verifierbara och kontrollerbara. Om bedömningen under genomförandet av verksamhetsprogrammen visar att
kraven på verifierbarhet och kontrollerbarhet inte är uppfyllda, ska de berörda insatserna anpassas på
motsvarande sätt eller strykas. Om stödet beviljas på grundval av schablonbelopp eller skalor för enhetskostnader,
ska medlemsstaterna säkerställa att de relevanta beräkningarna är adekvata och riktiga samt fastställda i förväg på
grundval av en rättvis, rimlig och verifierbar beräkning. Miljöinsatser ska uppfylla kraven i artikel 33.5
i förordning (EU) nr 1308/2013.
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Medlemsstaterna ska anta skyddsåtgärder, bestämmelser och kontroller för att säkerställa att insatser som valts ut
som stödberättigande inte samtidigt stöds av andra relevanta instrument inom den gemensamma jordbruks
politiken, särskilt landsbygdsprogram och program för säljfrämjande åtgärder eller andra nationella eller regionala
program. Effektiva åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 33.6 i förordning (EU) nr 1308/2013 för att
skydda miljön från möjlig ökad belastning till följd av investeringar som får stöd från verksamhetsprogrammen,
samt kriterier för stödberättigande som antagits med tillämpning av artikel 36.1 i samma förordning för att
säkerställa att man vid investeringar i enskilda företag som får stöd från verksamhetsprogrammen tar hänsyn till
de mål som anges i artikel 191 i EUF-fördraget och i unionens sjunde miljöhandlingsprogram.
3.2

Specifika upplysningar som krävs för insatser som har de syften som anges eller avses i artikel 33.1 i förordning
(EU) nr 1308/2013 (ifylls endast för de typer av insatser som valts ut)

3.2.1 Förvärv av anläggningstillgångar
— Typer av investeringar som berättigar till stöd.
— Andra former av förvärv som berättigar till stöd, t.ex. hyra eller leasing.
— Närmare uppgifter om villkoren för att få stöd.
3.2.2 Andra insatser
— Beskrivning av de typer av insatser som berättigar till stöd.
— Närmare uppgifter om villkoren för att få stöd.
4.

Utseende av behöriga myndigheter och ansvariga organ
Medlemsstaten ska utse den nationella myndighet som ska ansvara för förvaltningen, övervakningen och
utvärderingen av den nationella strategin.

5.

En beskrivning av övervaknings- och utvärderingssystemen
De prestationsindikatorer som fastställs i den nationella strategin ska inbegripa prestationsindikatorerna i artikel 4,
vilka förtecknas i tabell 4.1 i bilaga II. Om så är lämpligt ska ytterligare indikatorer som återspeglar de nationella
eller regionala behov, villkor och syften som är specifika för de nationella verksamhetsprogrammen anges i den
nationella strategin.

5.1

Bedömning av verksamhetsprogrammen och producentorganisationernas rapporteringsskyldigheter enligt
artikel 36.2 d och e i förordning (EU) nr 1308/2013.
En redogörelse för krav och förfaranden för övervakning och utvärdering av verksamhetsprogrammen, inbegripet
producentorganisationernas rapporteringsskyldighet.

5.2

Övervakning och utvärdering av den nationella strategin
En redogörelse för krav och förfaranden för övervakning och utvärdering av den nationella strategin.

BILAGA II

Årsrapport del A
ÅRSRAPPORTENS STRUKTUR – DEL A

Dessa tabeller utgör del A i den årliga rapport som de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna varje år ska skicka till
Europeiska kommissionen senast den 15 november det år som följer på det kalenderår som rapporten gäller.
Dessa tabeller grundar sig på de rapporteringskrav som anges i artikel 54 b och i bilaga V till kommissionens delegerade
förordning (EU) 2017/891, om tillämpningsföreskrifter för förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt
och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker.

L 208/16

Europeiska unionens officiella tidning

SV

17.8.2018

1. Administrativa uppgifter
Tabell 1.1

Ändringar i nationell lagstiftning som antagits för att genomföra avdelning I kapitel II avsnitt 3 och
avdelning II kapitel III avsnitten 1–3 i förordning (EU) nr 1308/2013 (för frukt- och grönsakssek
torn)

Tabell 1.2

Ändringar som rör den nationella strategin för hållbara verksamhetsprogram som är tillämplig på
verksamhetsprogram

2. Information om producentorganisationer, gränsöverskridande producentorganisationer, sammanslutningar
av producentorganisationer, gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer och
producentgrupper
Tabell 2.1

Producentorganisationer

Tabell 2.2

Gränsöverskridande producentorganisationer

Tabell 2.3

Sammanslutningar av producentorganisationer

Tabell 2.4

Gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer

Tabell 2.5

Producentgrupper

3. Information om utgifter
Tabell 3.1

Utgifter som rör producentorganisationer, gränsöverskridande producentorganisationer, samman
slutningar av producentorganisationer och gränsöverskridande sammanslutningar av producentor
ganisationer

Tabell 3.2

Totala utgifter för verksamhetsprogram för producentorganisationer, gränsöverskridande produ
centorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och gränsöverskridande sam
manslutningar av producentorganisationer

Tabell 3.3

Totala utgifter för producentgrupper

Tabell 3.4

Uttag

4. Övervakning av verksamhetsprogram/erkännandeplaner
Tabell 4.1

Indikatorer avseende producentorganisationer och gränsöverskridande producentorganisationer,
sammanslutningar av producentorganisationer och gränsöverskridande sammanslutningar av pro
ducentorganisationer

Tabell 4.2

Indikatorer för producentgrupper

Förklarande anmärkningar
Förkortningar
Gemensam organisation av marknaden

GOM

Producentgrupp

PG

Producentorganisation

PO

Gränsöverskridande producentorganisation

GPO

Sammanslutning av producentorganisationer

SPO

Gränsöverskridande sammanslutning av producentorganisationer

GSPO
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Driftsfond

DF

Verksamhetsprogram

VP

Värdet av saluförd produktion

VSP

Medlemsstat

MS

Landskoder
Landsnamn (källspråk)

Kortform (svenska)

Kod

Belgique/België

Belgien

BE

България (*)

Bulgarien

BG

Česká republika

Tjeckien

CZ

Danmark

Danmark

DK

Deutschland

Tyskland

DE

Eesti

Estland

EE

Éire/Ireland

Irland

IE

Ελλάδα (*)

Grekland

EL

España

Spanien

ES

France

Frankrike

FR

Italia

Italien

IT

Κύπρος (*)

Cypern

CY

Latvija

Lettland

LV

Lietuva

Litauen

LT

Luxembourg

Luxemburg

LU

Magyarország

Ungern

HU

Malta

Malta

MT

Nederland

Nederländerna

NL

Österreich

Österrike

AT

Polska

Polen

PL

Portugal

Portugal

PT

Republika Hrvatska

Kroatien

HR

România

Rumänien

RO

Slovenija

Slovenien

SI

Slovensko

Slovakien

SK

Suomi/Finland

Finland

FI

Sverige

Sverige

SE

United Kingdom

Förenade kungariket

UK

(*) Translittererade former: България = Bulgaria, Ελλάδα = Elláda, Κύπρος = Kýpros.
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Regionkoder
Vlaams Gewest

BE2

Région Wallonne

BE3

För de medlemsstater som anser det lämpligt att göra en regional fördelning finns det möjlighet att ange en kod för den
berörda regionen på försättsbladet för varje avsnitt.
Kodnummer (ID) för producentorganisationer, gränsöverskridande producentorganisationer, sammanslutningar av
producentorganisationer, gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer och producentgrupper
Det kodnummer som tilldelas varje producentorganisation, gränsöverskridande producentorganisation, sammanslutning
av producentorganisationer, gränsöverskridande sammanslutning av producentorganisationer och producentgrupp är
UNIKT. Om en producentorganisation, gränsöverskridande producentorganisation, sammanslutning av producentorgani
sationer, gränsöverskridande sammanslutning av producentorganisationer eller producentgrupp förlorar sitt erkännande
får dess kodnummer aldrig tilldelas någon annan.
Monetära värden
Alla monetära värden ska anges i euro, utom när det är fråga om medlemsstater som fortfarande har nationella valutor.
Längst upp i tabellen finns ett fält för ”NATIONELL VALUTA”.
Valuta
Valutafältet bör ange den nationella valutans kod.
KOD

Euro

euro

Brittiskt pund

GBP
Kontaktpunkt för kommunikation

Medlemsstat:

År:

Region:
Organisation

Namn
Postadress

Kontaktperson 1

Efternamn
Förnamn
Befattning
E-postadress
Telefonnummer (arbetet)
Faxnummer

Kontaktperson 2

Efternamn
Förnamn
Befattning
E-postadress
Telefonnummer (arbetet)
Faxnummer

Medlemsstat:

17.8.2018

Årsrapport – Del A
År:

Region:
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AVSNITT 1
ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Tabell 1.1 Ändringar i nationell lagstiftning som antagits i syfte att genomföra avdelning I kapitel II avsnitt 3 i förordning (EU) nr 1308/2013 (för frukt- och grönsakssektorn)

Nationell lagstiftning
Offentliggörande i medlemsstatens officiella tidning

Hyperlänk

Tabell 1.2 Ändringar av den nationella strategin för hållbara verksamhetsprogram som genomförts

Nationell strategi
1

Ändringar av den nationella strategin ( )

L 208/19

(1) Sammanfattning av de ändringar som införts i den nationella strategin under rapportåret.

Hyperlänk
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Titel

Medlemsstat:

År:
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Årsrapport – Del A

Region:
SV

AVSNITT 2
INFORMATION OM PRODUCENTORGANISATIONER, GRÄNSÖVERSKRIDANDE PRODUCENTORGANISATIONER, SAMMANSLUTNINGAR AV PRODUCENTORGANISATIO
NER, GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMMANSLUTNINGAR AV PRODUCENTORGANISATIONER OCH PRODUCENTGRUPPER

Tabell 2.1 Producentorganisationer
Totalt antal erkända producentorganisationer

Totalt antal producentorganisationer för vilka erkännandet har återkallats
Totalt antal producentorganisationer som slagits samman med en annan (eller flera andra) pro Totalt antal berörda producentorganisationer
ducentorganisation(er)/sammanslutning(ar) av producentorganisation(er)/gränsöverskridande
producentorganisation(er)/gränsöverskridande sammanslutning(ar) av producentorganisation(er) Det totala antalet nya producentorganisationer/sammanslut
ningar av producentorganisationer/gränsöverskridande pro
ducentorganisationer/gränsöverskridande sammanslutningar
av producentorganisationer
Nytt/nya ID-nummer
Antal medlemmar i producentorganisationer

Totalt

Europeiska unionens officiella tidning

Totalt antal tillfälligt upphävda producentorganisationer

Juridiska personer
Fysiska personer
Antal frukt- och/eller grönsaksproducenter
Totalt antal producentorganisationer som genomför ett verksamhetspro — erkända producentorganisationer
gram
— tillfälligt upphävda producentorganisationer
— producentorganisationer som är föremål för sammanslagning
Värde
Volym (i ton)

17.8.2018

Del av produktionen som är avsedd för färskvarumarknaden

Värde
Volym (i ton)

17.8.2018

Del av produktionen som är avsedd för bearbetning

Total areal som används för produktion av frukt och grönsaker (hektar) (*)
(*) Med undantag av svampar.
SV

Tabell 2.2 Gränsöverskridande producentorganisationer (1)
Totalt antal erkända gränsöverskridande producentorganisationer
— Antal medlemmar i producentorganisationer
— Förteckning över medlemsstater där producentorganisationsmedlemmarna har
sitt säte

— Antal medlemmar i producentorganisationer
— Förteckning över medlemsstater där producentorganisationsmedlemmarna har
sitt säte
Totalt antal gränsöverskridande producentorganisationer för vilka erkännandet har återkallats
— Antal medlemmar i producentorganisationer
— Förteckning över medlemsstater där producentorganisationsmedlemmarna har
sitt säte

Europeiska unionens officiella tidning

Totalt antal tillfälligt upphävda gränsöverskridande producentorganisationer

Totalt antal producentorganisationer som slagits samman med en annan (eller flera Totalt antal berörda gränsöverskridande producentorganisationer
andra) gränsöverskridande producentorganisation(er)/gränsöverskridande sammanslut
Totalt antal nya gränsöverskridande producentorganisation(er)/grän
ning(ar) av producentorganisation(er)
söverskridande sammanslutning(ar) av producentorganisation(er)
Nytt/nya ID-nummer
Antal medlemmar i gränsöverskridande producentorganisationer

Totalt
Juridiska personer
Fysiska personer
Antal frukt- och/eller grönsaksproducenter
L 208/21

(1) Denna tabell avser de medlemsstater där de gränsöverskridande producentorganisationerna har sitt säte.
Den totala arealen avser areal som utnyttjas av medlemmar i gränsöverskridande producentorganisationer, nämligen producentorganisationer, odlare som är medlemmar i producentorganisationer i den
gränsöverskridande producentorganisationen och odlare som är medlemmar i den gränsöverskridande producentorganisationen.

SV

— tillfälligt upphävda gränsöverskri med ett helt verksamhetsprogram
dande producentorganisationer
med ett partiellt verksamhetsprogram

L 208/22

Totalt antal gränsöverskridande producentorganisationer som genomför — erkända gränsöverskridande produ med ett helt verksamhetsprogram
ett verksamhetsprogram
centorganisationer
med ett partiellt verksamhetsprogram

— gränsöverskridande producentorgani med ett helt verksamhetsprogram
sationer som är föremål för samman
med ett partiellt verksamhetsprogram
slagning
Del av produktionen som är avsedd för färskvarumarknaden

Värde
Volym (i ton)
Värde
Volym (i ton)

Total areal som används för produktion av frukt och grönsaker (hektar) (*)
(*) Med undantag av svampar.

Tabell 2.3 Sammanslutningar av producentorganisationer (1)
Totalt antal erkända sammanslutningar av producentorganisationer
— Antal medlemmar i producentorganisationer

Europeiska unionens officiella tidning

Del av produktionen som är avsedd för bearbetning

Totalt antal tillfälligt upphävda sammanslutningar av producentorganisationer
— Antal medlemmar i producentorganisationer
Totalt antal sammanslutningar av producentorganisationer för vilka erkännandet har återkallats
— Antal medlemmar i producentorganisationer
Totalt antal sammanslutningar av producentorganisationer som slagits samman med en Totalt antal berörda sammanslutningar av producentorganisationer
annan (eller flera andra) sammanslutning(ar) av producentorganisationer(er)/gränsöversk
Totalt antal nya sammanslutningar av producentorganisation
ridande sammanslutning(ar) av producentorganisation(er)
(er)/gränsöverskridande sammanslutning(ar) av producentorganisa
tion(er)
Nytt/nya ID-nummer
17.8.2018

(1) Denna tabell avser de medlemsstater där sammanslutningarna av producentorganisationer har sitt säte.
Den totala arealen avser areal som utnyttjas av medlemmar i sammanslutningar av producentorganisationer, nämligen producentorganisationer, odlare är medlemmar i producentorganisationer i sammanslut
ningarna av producentorganisationer.

Totalt
Juridiska personer
Fysiska personer

17.8.2018

Antal medlemmar i sammanslutningar av producentorganisationer

Antal frukt- och/eller grönsaksproducenter
SV

Totalt antal sammanslutningar av producentorganisationer som genom — erkända sammanslutningar av produ med ett helt verksamhetsprogram
för ett verksamhetsprogram
centorganisationer
med ett partiellt verksamhetsprogram
— tillfälligt upphävda sammanslutningar med ett helt verksamhetsprogram
av producentorganisationer
med ett partiellt verksamhetsprogram
— sammanslutningar av producentorga med ett helt verksamhetsprogram
nisationer som är föremål för sam
med ett partiellt verksamhetsprogram
manslagning
Del av produktionen som är avsedd för färskvarumarknaden

Värde

Del av produktionen som är avsedd för bearbetning

Värde
Volym (i ton)

Total areal som används för produktion av frukt och grönsaker (hektar) (*)
(*) Med undantag av svampar.

Tabell 2.4 Gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer (1)
Totalt antal erkända gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer

Europeiska unionens officiella tidning

Volym (i ton)

— Antal medlemmar i producentorganisationer/gränsöverskridande producentorga
nisationer/sammanslutningar av producentorganisationer
— Förteckning över medlemsstater där medlemmarna i producentorganisatio
ner/gränsöverskridande producentorganisationer/sammanslutningar av produ
centorganisationer har sitt säte
Totalt antal tillfälligt upphävda gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer
— Antal medlemmar i producentorganisationer/gränsöverskridande producentorga
nisationer/sammanslutningar av producentorganisationer
— Förteckning över medlemsstater där medlemmarna i producentorganisatio
ner/gränsöverskridande producentorganisationer/sammanslutningar av produ
centorganisationer har sitt säte
L 208/23

(1) Denna tabell avser de medlemsstater där de gränsöverskridande sammanslutningarna av producentorganisationer har sitt säte.
Den totala arealen avser areal som utnyttjas av medlemmar i gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer, nämligen producentorganisationer, odlare som är medlemmar i producentorga
nisationer i de gränsöverskridande sammanslutningarna av producentorganisationer.

— Antal medlemmar i producentorganisationer/gränsöverskridande producentorga
nisationer/sammanslutningar av producentorganisationer

SV

— Förteckning över medlemsstater där medlemmarna i producentorganisatio
ner/gränsöverskridande producentorganisationer/sammanslutningar av produ
centorganisationer har sitt säte

L 208/24

Totalt antal gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer för vilka erkännandet har återkallats

Totalt antal gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer som sla Totalt antal berörda gränsöverskridande sammanslutningar av pro
gits samman med en annan (eller flera andra) gränsöverskridande sammanslutning(ar) av ducentorganisationer
producentorganisation(er)
Totalt antal nya gränsöverskridande sammanslutningar av produ
centorganisationer
Nytt/nya ID-nummer
Totalt
Juridiska personer
Fysiska personer
Antal frukt- och/eller grönsaksproducenter
Totalt antal gränsöverskridande sammanslutningar av producentorgani — erkända gränsöverskridande samman med ett helt verksamhetsprogram
sationer som genomför ett verksamhetsprogram
slutningar av producentorganisatio
med ett partiellt verksamhetsprogram
ner
— tillfälligt upphävda gränsöverskri med ett helt verksamhetsprogram
dande sammanslutningar av produ
med ett partiellt verksamhetsprogram
centorganisationer

Europeiska unionens officiella tidning

Antal medlemmar i gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer

— gränsöverskridande
sammanslut med ett helt verksamhetsprogram
ningar av producentorganisationer
som är föremål för sammanslagning med ett partiellt verksamhetsprogram
Del av produktionen som är avsedd för färskvarumarknaden

Värde
Volym (i ton)

Del av produktionen som är avsedd för bearbetning

Värde

Total areal som används för produktion av frukt och grönsaker (hektar) (*)
(*) Med undantag av svampar.

17.8.2018

Volym (i ton)

17.8.2018

Tabell 2.5 Producentgrupper
Totalt antal erkända producentgrupper
Totalt antal tillfälligt upphävda producentgrupper
Totalt antal producentgrupper för vilka erkännandet har återkallats

SV

Totalt antal producentgrupper som har blivit producentorganisationer
Totalt antal producentgrupper som slagits samman med en annan eller flera andra Totalt antal berörda producentgrupper
producentgrupp(er)
Totalt antal nya producentgrupper
Nytt/nya ID-nummer
Antal medlemmar i producentgrupper

Totalt

Fysiska personer
Antal frukt- och/eller grönsaksproducenter
Del av produktionen som är avsedd för färskvarumarknaden

Värde
Volym (i ton)

Del av produktionen som är avsedd för bearbetning

Värde
Volym (i ton)

Total areal som används för produktion av frukt och grönsaker (hektar) (*)

Europeiska unionens officiella tidning

Juridiska personer

(*) Med undantag av svampar.

L 208/25

Medlemsstat:

L 208/26

Årsrapport – Del A
År:

Region:
SV

AVSNITT 3
INFORMATION OM UTGIFTER

Tabell 3.1 Utgifter som rör producentorganisationer, gränsöverskridande producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och gränsöverskridande
sammanslutningar av producentorganisationer

Driftsfond

Totalt godkänt
— Ekonomiskt bidrag från organisationen och/eller organisationens
medlemmar (belopp)
— Ekonomiskt stöd från unionen (belopp)

Slutgiltig driftsfond

Totala utgifter

Alla samman
slutningar av
producentorga
nisationer

Alla gränsöver
skridande
sammanslut
ningar av pro
ducentorgani
sationer

Europeiska unionens officiella tidning

Alla produ
centorganisa
tioner

Alla gränsöver
skridande pro
ducentorgani
sationer

— Ekonomiskt bidrag från organisationens medlemmar (belopp)
— Ekonomiskt stöd från unionen (belopp)
Nationellt ekonomiskt stöd

Belopp i form av nationellt stöd som faktiskt betalats ut
Preliminärt belopp i form av nationellt stöd som faktiskt betalats ut
och som ersatts av unionen
Förteckning över de stödmottagande regionerna enligt artikel 35 i för
ordning (EU) nr 1308/2013

(I euro eller nationell valuta)

17.8.2018

Värdet av den saluförda produktionen (beräknat i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) 2017/891)

Totala faktiska utgifter (i euro eller nationell valuta)

Investeringar

Mål
Artikel 33.1 och 33.3 samt artikel 152.1 c i förordning (EU) nr 1308/2013

Alla produ
centorganisa
tioner

Alla gränsöver
skridande pro
ducentorgani
sationer

Alla samman
slutningar av
producentorga
nisationer

Alla gränsöver
skridande
sammanslut
ningar av pro
ducentorgani
sationer

SV

Insatser/Åtgärder
Artikel 2 f och g i förordning (EU) 2017/891

17.8.2018

Tabell 3.2 De totala faktiska utgifterna för verksamhetsprogrammen för producentorganisationer, gränsöverskridande producentorganisationer, sammanslutningar av produ
centorganisationer och gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer

Produktionsplanering
Förbättrad produktkvalitet
Ökat handelsvärde för produkterna

Krisförebyggande och krishantering
Forskning
Forskning och experimentell produktion

Produktionsplanering
Förbättrad produktkvalitet
Ökat handelsvärde för produkterna
Miljöåtgärder

Kvalitetssystem (på EU-nivå och nationella) och Förbättrad produktkvalitet
åtgärder för kvalitetsförbättring
Marknadsföring och kommunikation

Europeiska unionens officiella tidning

Miljöåtgärder

Ökat handelsvärde för produkterna
Säljfrämjande åtgärder för produkterna
Krisförebyggande och krishantering

Utbildningsåtgärder och utbyte av bästa praxis

Produktionsplanering
Förbättrad produktkvalitet
Ökat handelsvärde för produkterna

Krisförebyggande och krishantering

L 208/27

Miljöåtgärder

Insatser/Åtgärder
Artikel 2 f och g i förordning (EU) 2017/891

Alla produ
centorganisa
tioner

Alla gränsöver
skridande pro
ducentorgani
sationer

Alla samman
slutningar av
producentorga
nisationer

Alla gränsöver
skridande
sammanslut
ningar av pro
ducentorgani
sationer

SV

Rådgivning och tekniskt stöd

Mål
Artikel 33.1 och 33.3 samt artikel 152.1 c i förordning (EU) nr 1308/2013

L 208/28

Totala faktiska utgifter (i euro eller nationell valuta)

Produktionsplanering
Förbättrad produktkvalitet
Ökat handelsvärde för produkterna
Miljöåtgärder
Miljöåtgärder

Integrerad produktion
Förbättrad vattenanvändning eller vattenförvalt
ning, inbegripet vattenbesparing och vattenavled
ning
Markvårdsinsatser
Insatser för att skapa eller bevara livsmiljöer som
gynnar den biologiska mångfalden eller bevarar
landskapet, bl.a. genom att bevara historiska in
slag

Europeiska unionens officiella tidning

Ekologisk produktion

Energisparande insatser (utom transporter)
Insatser för minskad avfallsproduktion och för
bättrad avfallshantering
Transporter
Marknadsföring
Bildande av gemensamma fonder

Återplantering av fruktträdgårdar

17.8.2018

Komplettering av gemensamma fonder

Krisförebyggande och krishantering

Insatser/Åtgärder
Artikel 2 f och g i förordning (EU) 2017/891

Mål
Artikel 33.1 och 33.3 samt artikel 152.1 c i förordning (EU) nr 1308/2013

Alla produ
centorganisa
tioner

Alla gränsöver
skridande pro
ducentorgani
sationer

Alla samman
slutningar av
producentorga
nisationer

SV

Alla gränsöver
skridande
sammanslut
ningar av pro
ducentorgani
sationer

17.8.2018

Totala faktiska utgifter (i euro eller nationell valuta)

Återtag från marknaden
— Gratis utdelning
— Andra
Grön skörd
Obärgad skörd

Handledning
Administrativa kostnader

Produktionsplanering
Förbättrad produktkvalitet
Ökat handelsvärde för produkterna
Miljöåtgärder
Krisförebyggande och krishantering

Europeiska unionens officiella tidning

Skördeförsäkring

Forskning
Övriga

Produktionsplanering
Förbättrad produktkvalitet
Ökat handelsvärde för produkterna
Miljöåtgärder

L 208/29

Anm.: I förordning (EU) nr 1308/2013 föreskrivs följande mål:
— Produktionsplanering
Artiklarna 33.1 a och 152.1 c i, ii och xi
— Förbättrad produktkvalitet
Artiklarna 33.1 b och 152.1 c i, iv och vi
— Ökat handelsvärde för produkterna
Artiklarna 33.1 c och 152.1 c i, ii, iii, iv, ix och xi
— Säljfrämjande åtgärder för produkterna
Artiklarna 33.1 d och 152.1 c vi och ix
— Miljöåtgärder
Artiklarna 33.1 e och 152.1 c iii, iv, v, vii och viii
— Krisförebyggande och krishantering
Artiklarna 33.1 f, 33.3 a och 152 1 c iv och xi
— Forskning
Artikel 152.1 c iv

Totala faktiska utgifterna för alla producentgrup
per
(euro eller nationell valuta)

Investeringar producentgrupper

L 208/30

Tabell 3.3 Totala faktiska utgifter för producentgrupper

Investeringar som krävs för att uppnå erkännande för producentgrupper
SV

— ekonomiskt stöd från unionen (belopp)
— ekonomiskt stöd från medlemsstaten (belopp)
— bidrag från producentgruppen/producentgruppens medlemmar (belopp)

Tabell 3.4 Uttag

Produkter förtecknade
i bilaga IV till förordning
(EU) 2017/891

Blomkål
Tomater
Äpplen
Vindruvor
Aprikoser

Totala utgifter
(i euro eller natio
nell valuta)

Ekonomiskt stöd
från unionen
(belopp)

Gratis utdelning
(ton)

Kompostering
(ton)

Beredningsin
dustri
(ton)

Annan använd
ning
(ton)

Europeiska unionens officiella tidning

Total årlig volym
(ton)

Nektariner
Persikor
Päron
Auberginer
Meloner
Vattenmeloner

Mandariner

17.8.2018

Apelsiner

Totala utgifter
(i euro eller natio
nell valuta)

Ekonomiskt stöd
från unionen
(belopp)

Gratis utdelning
(ton)

Kompostering
(ton)

Beredningsin
dustri
(ton)

Annan använd
ning
(ton)

17.8.2018

Total årlig volym
(ton)

Klementiner
Satsumor
SV

Citroner
Andra produkter
Totalt

Europeiska unionens officiella tidning
L 208/31

Medlemsstat:

L 208/32

Årsrapport – Del A
År:

Region:

SV

AVSNITT 4
ÖVERVAKNING AV VERKSAMHETSPROGRAMMEN

Indikatorer för insatser som genomförts av erkända producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer, gränsöverskridande organisationer och producentgrupper
inom ramen för ett verksamhetsprogram/en erkännandeplan fångar inte alltid upp samtliga faktorer som kan förekomma och påverka utfall, resultat och effekter av ett verksamhets
program/en erkännandeplan. Därför bör den information som indikatorerna ger tolkas mot bakgrund av kvantitativ och kvalitativ information om andra centrala faktorer som bidragit till
eller hindrat programmets/planens genomförande.

Tabell 4.1 Indikatorer för producentorganisationer, gränsöverskridande producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och gränsöverskridande
sammanslutningar av producentorganisationer

Insatser/Åtgärder
Artikel 2 f och g i förordning (EU)
2017/891

Investeringar (1)

Mål
Artikel 33.1 och 33.3 samt arti
kel 152.1 c i förordning (EU)
nr 1308/2013

Produktionsplanering

Indikatorer

Alla pro
ducentor
ganisa
tioner

Alla
gränsöver
skridande
produ
centorga
nisationer

Alla
samman
slutningar
av produ
centorga
nisationer

Alla
gränsöver
skridande
samman
slutningar
av produ
centorga
nisationer

Europeiska unionens officiella tidning

Om medlemsstater gör stickprov för att beräkna indikatorer ska stickprovets storlek, dess representativitet och dess övriga beståndsdelar meddelas kommissionen tillsammans med
årsrapporten.

Antal företag
Totalt värde

Förbättrad produktkvalitet

Antal företag
Totalt värde

Ökat handelsvärde för produk Antal företag
terna
Totalt värde
Totalt värde av den saluförda produktionen/Total volym saluförd
produktion (euro eller nationell valuta/kg)
Miljöåtgärder

Antal företag

(1) Även icke-produktiva investeringar som har samband med fullgörandet av åtaganden inom ramen för verksamhetsprogrammet.

17.8.2018

Totalt värde

Mål
Artikel 33.1 och 33.3 samt arti
kel 152.1 c i förordning (EU)
nr 1308/2013

Indikatorer

Alla pro
ducentor
ganisa
tioner

Alla
samman
slutningar
av produ
centorga
nisationer

SV

Alla
gränsöver
skridande
samman
slutningar
av produ
centorga
nisationer

17.8.2018

Insatser/Åtgärder
Artikel 2 f och g i förordning (EU)
2017/891

Alla
gränsöver
skridande
produ
centorga
nisationer

Krisförebyggande och krishan Antal företag
tering
Totalt värde
Forskning

Antal företag
Totalt värde
Totalt värde
Antal företag

Förbättrad produktkvalitet

Totalt värde
Antal företag

Ökat handelsvärde för produk Totalt värde
terna
Antal företag
Miljöåtgärder

Antal företag
Totalt värde

Kvalitetssystem (på EU-nivå och na Förbättrad produktkvalitet
tionella) (1) och åtgärder för kvalitets
förbättring

Europeiska unionens officiella tidning

Forskning och experimentell produk Produktionsplanering
tion

Område med SUB/SGB/GTS (2) (ha)
Antal företag
Volym (i ton)

Marknadsföring
tion (3)

och

kommunika Ökat handelsvärde för produk Antal företag
terna
Antal säljfrämjande kampanjer

L 208/33

(1) Avser en rad noggrant angivna skyldigheter i förhållande till produktionsmetoderna a) vars uppfyllelse kontrolleras av ett oberoende kontrollorgan och b) som resulterar i en slutprodukt vars kvalitet i) är
avsevärt högre än vad som anges i sedvanliga handelsnormer när det gäller folkhälsa, växtsundhet och miljöhänsyn och ii) utformas i förhållande till rådande och förutsebara marknadsmöjligheter. De
viktigaste ”kvalitetssystemen” föreslås omfatta a) certifierad ekologisk produktion, b) skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar, c) certifierad integrerad produktion, d) enskilda
kvalitetssystem för certifierade produkter.
(2) Skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell specialitet.
(3) Varje dag av en säljfrämjande kampanj/informationskampanj räknas som en insats.

Mål
Artikel 33.1 och 33.3 samt arti
kel 152.1 c i förordning (EU)
nr 1308/2013

Indikatorer

Alla pro
ducentor
ganisa
tioner

Alla
samman
slutningar
av produ
centorga
nisationer

SV

Alla
gränsöver
skridande
samman
slutningar
av produ
centorga
nisationer

L 208/34

Insatser/Åtgärder
Artikel 2 f och g i förordning (EU)
2017/891

Alla
gränsöver
skridande
produ
centorga
nisationer

Säljfrämjande åtgärder för pro Antal företag
dukterna
Antal säljfrämjande kampanjer
Krisförebyggande och krishan Antal företag
tering
Antal säljfrämjande kampanjer
Antal företag
Antal insatser
Förbättrad produktkvalitet

Antal företag
Antal insatser

Ökat handelsvärde för produk Antal företag
terna
Antal insatser
Miljöåtgärder

Antal företag
Antal insatser

Europeiska unionens officiella tidning

Utbildningsåtgärder och utbyte av Produktionsplanering
bästa praxis

Krisförebyggande och krishan Antal företag
tering
Antal insatser
Rådgivning och tekniskt stöd

Produktionsplanering

Antal företag
Antal insatser

Förbättrad produktkvalitet

Antal företag
Antal insatser
17.8.2018

Ökat handelsvärde för produk Antal företag
terna
Antal insatser

Mål
Artikel 33.1 och 33.3 samt arti
kel 152.1 c i förordning (EU)
nr 1308/2013

Alla pro
ducentor
ganisa
tioner

Alla
gränsöver
skridande
samman
slutningar
av produ
centorga
nisationer

SV

Miljöåtgärder

Indikatorer

Alla
samman
slutningar
av produ
centorga
nisationer

17.8.2018

Insatser/Åtgärder
Artikel 2 f och g i förordning (EU)
2017/891

Alla
gränsöver
skridande
produ
centorga
nisationer

Antal företag
Antal insatser

Ekologisk produktion

Miljöåtgärder

Areal som används för ekologisk produktion av frukt och/eller
grönsaker (ha)
Antal företag
Areal som används för integrerad produktion av frukt och/eller
grönsaker (ha)
Antal företag

Förbättrad vattenanvändning eller
vattenförvaltning, inbegripet vatten
besparing och vattenavledning

Areal med frukt- och grönsaksproduktion där vattenförbruk
ningen minskas (ha)
Antal företag
Skillnad i mängd (m3)
(n – 1/n)

Markvårdsinsatser

Areal med frukt- och grönsaksproduktion med risk för markero
sion där motverkande åtgärder vidtas (ha) (1)

Europeiska unionens officiella tidning

Integrerad produktion

Antal företag
Skillnad i användning av gödselmedel per hektar (ton/ha)
(n – 1/n)
Insatser för att skapa eller bevara
livsmiljöer som gynnar den biolo
giska mångfalden eller bevarar land
skapet, bl.a. genom att bevara histo
riska inslag

Areal som berörs av insatser för att bidra till skydd av livsmiljöer
och biologisk mångfald (ha)
Antal företag

L 208/35

(1) Med ”med risk för markerosion” avses åkermark som sluttar mer än 10 %, oavsett om åtgärder mot markerosion (jordtäckning, växelbruk osv.) har vidtagits. Om nödvändig information finns att tillgå får
medlemsstaterna i stället använda följande definition: Med ”med risk för markerosion” avses åkermark med en förutsedd jordmånsförlust som sker snabbare än den naturliga jordmånsbildningen, oavsett om
åtgärder mot markerosion (jordtäckning, växelbruk, osv.) har vidtagits.

Indikatorer

Alla pro
ducentor
ganisa
tioner

Alla
gränsöver
skridande
samman
slutningar
av produ
centorga
nisationer

SV

Energisparande insatser (utom trans
porter)

Mål
Artikel 33.1 och 33.3 samt arti
kel 152.1 c i förordning (EU)
nr 1308/2013

Alla
samman
slutningar
av produ
centorga
nisationer

L 208/36

Insatser/Åtgärder
Artikel 2 f och g i förordning (EU)
2017/891

Alla
gränsöver
skridande
produ
centorga
nisationer

Areal med frukt- och grönsaksproduktion där energiförbruk
ningen minskas (ha)
Antal företag
Skillnad i energiförbrukning
(n – 1/n):
(ton/volym saluförd produktion)

Vätskor

(l/volym saluförd produktion)

Gas

(m3/volym saluförd produktion)

Elektricitet

(kwh/volym saluförd produktion)

Antal företag
Skillnad i mängd avfall (m3/volym saluförd produktion)
(n – 1/n)

Europeiska unionens officiella tidning

Insatser för minskad avfallsproduk
tion och förbättrad avfallshantering

Fasta bränslen

Skillnad i förpackningsvolym (m3/volym saluförd produktion)
(n – 1/n)
Transporter

Skillnad i energiförbrukning
(n – 1/n):
(l/volym saluförd produktion)

Gas

(m3/volym saluförd produktion)

Elektricitet

(kwh/volym saluförd produktion)

Antal företag
Antal insatser

17.8.2018

Marknadsföring

Vätskor

Mål
Artikel 33.1 och 33.3 samt arti
kel 152.1 c i förordning (EU)
nr 1308/2013

Alla pro
ducentor
ganisa
tioner

Indikatorer

Alla
samman
slutningar
av produ
centorga
nisationer

SV

Alla
gränsöver
skridande
samman
slutningar
av produ
centorga
nisationer

17.8.2018

Insatser/Åtgärder
Artikel 2 f och g i förordning (EU)
2017/891

Alla
gränsöver
skridande
produ
centorga
nisationer

Bildande av gemensamma fonder (1)

Krisförebyggande och krishan Antal företag
tering
Komplettering av gemensamma fon
Antal företag
2
der ( )

Återplantering av fruktträdgårdar

Berörda arealer (ha)

Återtag från marknaden (2)

Antal genomförda insatser

Grön skörd (3)

Antal genomförda insatser
Europeiska unionens officiella tidning

Berörd areal (ha)
Obärgad skörd (3)

Antal genomförda insatser
Berörd areal (ha)

Skördeförsäkring

Antal företag

Handledning

Antal genomförda insatser

Övriga

Produktionsplanering

Antal företag

Förbättrad produktkvalitet

Antal företag

Ökat handelsvärde för produk Antal företag
terna
Miljöåtgärder

Antal företag

Tabell 4.2 Indikatorer för producentgrupper
Indikator

Investeringar producent
grupper

Nummer

Investeringar som krävs för att uppnå erkännande för produ Antal medlemmar i producentgrupper
centgrupper
Antal producentgrupper som erkänts som producentorganisationer”
L 208/37

(1) Insatser för bildande/påfyllning av olika gemensamma fonder räknas som olika insatser.
(2) Återtag av samma produkt under olika perioder av året och återtag av olika produkter räknas som olika insatser. Varje återtag från marknaden av en viss produkt räknas som en insats.
(3) Grön skörd och obärgad skörd avseende olika produkter räknas som olika insatser. Grön skörd och obärgad skörd avseende samma produkt räknas som en insats, oavsett hur många dagar de tar, hur många
företag som deltar och hur många skiften eller hektar som berörs.

L 208/38

Europeiska unionens officiella tidning

SV

17.8.2018

BESLUT
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1147
av den 10 augusti 2018
om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsbehandling, i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2010/75/EU
[delgivet med nr C(2018) 5070]
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (1), särskilt artikel 13.5, och
av följande skäl:
(1)

Slutsatserna om bästa tillgängliga teknik (nedan kallade BAT-slutsatser) används som referens vid fastställande av
tillståndsvillkoren för anläggningar som omfattas av kapitel II i direktiv 2010/75/EU, och de behöriga
myndigheterna bör fastställa utsläppsgränsvärden som säkerställer att utsläppen under normala driftsförhållanden
inte överstiger de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BAT-slutsatserna.

(2)

Det forum bestående av företrädare för medlemsstaterna, de berörda industrierna och icke-statliga miljöskyddsor
ganisationer som inrättats genom kommissionens beslut av den 16 maj 2011 (2) lämnade den 19 december 2017
sitt yttrande till kommissionen om det föreslagna innehållet i BAT-referensdokumentet för avfallsbehandling.
Yttrandet finns allmänt tillgängligt.

(3)

De BAT-slutsatser som återfinns i bilagan till detta beslut är de viktigaste delarna av det BAT-referensdokumentet.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom
artikel 75.1 i direktiv 2010/75/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Härmed antas de BAT-slutsatser för avfallsbehandling som anges i bilagan.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 augusti 2018.
På kommissionens vägnar
Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.
(2) Kommissionens beslut av den 16 maj 2011 om inrättande av ett forum för informationsutbytet enligt artikel 13 i direktiv 2010/75/EU
om industriutsläpp (EUT C 146, 17.5.2011, s. 3).
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BILAGA
BAT-SLUTSATSER FÖR AVFALLSBEHANDLING
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa BAT-slutsatser avser följande verksamheter som specificeras i bilaga I till direktiv 2010/75/EU:
— 5.1 Bortskaffande eller återvinning av farligt avfall med en kapacitet som överstiger 10 ton per dygn genom en eller
flera av följande verksamheter:
a) Biologisk behandling.
b) Fysikalisk-kemisk behandling.
c) Sammansmältning eller blandning innan någon av de övriga verksamheter som förtecknas i punkterna 5.1
och 5.2 i bilaga I till direktiv 2010/75/EU inleds.
d) Omförpackning innan någon av de övriga verksamheter som förtecknas i punkterna 5.1 och 5.2 i bilaga I till
direktiv 2010/75/EU inleds.
e) Återvinning/regenerering av lösningsmedel.
f) Återvinning/regenerering av oorganiska material utom metaller och metallföreningar.
g) Regenerering av syror eller baser.
h) Återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar.
i) Återvinning av komponenter från katalysatorer.
j) Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja.
— 5.3 a) Bortskaffande av icke-farligt avfall med en kapacitet som överstiger 50 ton per dygn genom en eller flera av
följande verksamheter och med undantag för verksamheter som omfattas av rådets direktiv 91/271/EEG (1):
i)

Biologisk behandling.

ii) Fysikalisk-kemisk behandling.
iii) Förbehandling av avfall för förbränning eller samförbränning.
iv) Behandling av aska.
v) Behandling i anläggningar för fragmentering av metallavfall, inbegripet avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) samt uttjänta fordon samt därtill hörande
komponenter.
b) Återvinning, eller en kombination av återvinning och bortskaffande, av icke-farligt avfall med en kapacitet
som överstiger 75 ton per dygn genom en eller flera av följande verksamheter, och med undantag för
verksamheter som omfattas av direktiv 91/271/EEG:
i)

Biologisk behandling.

ii) Förbehandling av avfall för förbränning eller samförbränning.
iii) Behandling av aska.
iv) Behandling i anläggningar för fragmentering av metallavfall, inbegripet avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) samt uttjänta fordon samt därtill hörande
komponenter.
När den enda avfallsbehandlingsverksamhet som bedrivs är anaerob biologisk nedbrytning, ska tröskelvärdet för
kapacitet för denna verksamhet vara 100 ton per dygn.
— 5.5 Tillfällig lagring av farligt avfall som inte omfattas av punkt 5.4 i bilaga I till direktiv 2010/75/EU i avvaktan på
någon av de verksamheter som förtecknas i punkterna 5.1, 5.2, 5.4 och 5.6 i bilaga I till direktiv 2010/75/EU
med en totalkapacitet på mer än 50 ton med undantag för tillfällig lagring, före insamling, på den plats där
avfallet uppkommer.
— 6.11 Oberoende utförd rening, utanför anläggningens område, av avloppsvatten som inte omfattas av direktiv
91/271/EEG och som släpps ut av en anläggning som utför verksamhet som omfattas av punkterna 5.1, 5.3
eller 5.5 ovan.
(1) Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 30.5.1991, s. 40).
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Genom att hänvisa till oberoende utförd rening av avloppsvatten som inte omfattas av direktiv 91/271/EEG ovan,
omfattar dessa BAT-slutsatser även gemensam rening av avloppsvatten från olika källor förutsatt att den huvudsakliga
föroreningsbelastningen härrör från de verksamheter som omfattas av punkterna 5.1, 5.3 eller 5.5 ovan.
Dessa BAT-slutsatser omfattar inte följande:
— Invallning.
— Bortskaffande eller återvinning av djurkroppar eller animaliskt avfall som omfattas av beskrivningen i punkt 6.5
i bilaga I till direktiv 2010/75/EU när detta omfattas av BAT-slutsatserna för slakterier och anläggningar för
animaliska biprodukter (SA).
— Behandling av gödsel inom anläggningen när detta omfattas av BAT-slutsatserna för intensiv uppfödning av fjäderfä
eller gris (IRPP).
— Direkt återvinning (dvs. utan förbehandling) av avfall som en ersättning för råmaterial i anläggningar som utför
verksamheter som omfattas av andra BAT-slutsatser, t.ex. i följande fall:
— Direkt återvinning av bly (t.ex. från batterier), zink eller aluminiumsalter eller återvinning av metaller från
katalysatorer. Detta kan omfattas av BAT-slutsatserna för icke-järnmetallindustrin (NFM).
— Behandling av papper för återvinning. Detta kan omfattas av BAT-slutsatserna för produktion av massa, papper
och kartong (PP).
— Användning av avfall som bränsle/råmaterial i cementugnar. Detta kan omfattas av BAT-slutsatserna för
tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid (CLM).
— Avfallsförbränning/samförbränning av avfall, pyrolys och förgasning. Detta kan omfattas av BAT-slutsatserna för
avfallsförbränning (WI) eller BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar (LCP).
— Deponering av avfall. Detta omfattas av rådets direktiv 1999/31/EG (1). I synnerhet permanent underjordsförvar och
underjordsförvar på lång sikt (≥ ett år innan bortskaffande, ≥ tre år innan återvinning) omfattas av direktiv
1999/31/EG.
— Sanering av förorenad jord på plats (dvs. icke utgrävd jord).
— Behandling av slagg och bottenaskor. Detta kan omfattas av BAT-slutsatserna för avfallsförbränning (WI) och/eller
BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar (LCP).
— Smältning av metallskrot och metallhaltiga material. Detta kan omfattas av BAT-slutsatserna för icke-järnmetall
industrin (NFM), BAT-slutsatserna för järn- och ståltillverkning (IS) och/eller BAT-slutsatserna för smidesverkstäder
och gjuterier (SF).
— Regenerering av använda syror och alkalier när detta omfattas av BAT-slutsatserna för bearbetning av järnmetaller.
— Förbränning av bränslen när detta inte genererar varma gaser som kommer i direkt kontakt med avfallet. Detta kan
omfattas av BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar (LCP) eller av Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2015/2193 (2).
Andra BAT-slutsatser och referensdokument som kan vara av betydelse för de verksamheter som omfattas av dessa BATslutsatser är följande:
— Ekonomi och tvärmediaeffekter (ECM).
— Utsläpp från lagring (EFS).
— Energieffektivitet (ENE).
— Övervakning av utsläpp till luft och vatten från IED-anläggningar (ROM).
— Tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid (CLM).
— Rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW).
— Intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris (IRPP).
Dessa BAT-slutsatser gäller utan att det påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser i EU-lagstiftningen, t.ex. vad
gäller avfallshierarkin.
(1) Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa
föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (EUT L 313, 28.11.2015, s. 1).
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DEFINITIONER

I dessa BAT-slutsatser gäller följande definitioner:
Använd term

Definition

Allmänna termer
Kanaliserade utsläpp

Utsläpp av föroreningar i miljön genom någon form av rör, kanal, skorsten etc.
Detta innefattar även utsläpp från öppna biofilter.

Kontinuerlig mätning

Mätning som görs med ett automatiskt mätsystem som är permanent installerat
på platsen

Renlighetsdeklaration

Skriftligt dokument från avfallsproducenten/-innehavaren som intygar att den
aktuella tomma avfallsemballeringen (t.ex. fat eller behållare) är ren med hän
syn till godkännandekriterierna.

Diffusa utsläpp

Ej kanaliserade utsläpp (t.ex. av stoft, organiska föreningar eller lukt) som kan
uppkomma från ”ytkällor” (t.ex. tankar) eller ”punktkällor” (t.ex. rörflänsar).
Detta innefattar även utsläpp från strängkompostering utomhus.

Direkta utsläpp

Utsläpp till en vattenrecipient utan ytterligare avloppsvattenrening nedströms.

Utsläppsfaktorer

Tal som kan multipliceras med kända data, som anläggnings-/processdata eller
genomströmningsuppgifter, för att uppskatta utsläpp.

Befintlig avfallsbehandlingsanläggning

En avfallsbehandlingsanläggning som inte är en ny avfallsbehandlingsanlägg
ning.

Fackling

Oxidation vid hög temperatur för att förbränna brännbara avgasföreningar från
industriell verksamhet i en öppen låga. Fackling används framför allt för att
bränna bort brännbar gas av säkerhetsskäl eller under icke-rutinmässiga drifts
förhållanden.

Flygaskor

Partiklar från förbränningskammaren, eller som bildas inom rökgasflödet, som
transporteras i rökgasen.

Flyktiga utsläpp

Diffusa utsläpp från ”punktkällor”.

Farligt avfall

Farligt avfall enligt definitionen i artikel 3.2 i direktiv 2008/98/EG.

Indirekta utsläpp

Utsläpp som inte är direkta utsläpp.

Flytande biologiskt nedbrytbart avfall

Avfall av biologiskt ursprung med ett relativt högt vatteninnehåll (t.ex. material
från fettavskiljare, organiskt slam eller restaurangavfall).

En större förändring av en avfallsbehandlingsanläggnings utformning eller tek
Betydande förbättring av avfallsbe
nik, som innebär omfattande modifieringar eller utbyte av process- och/eller re
handlingsanläggning
ningstekniker och tillhörande utrustning.
Mekanisk-biologisk behandling

Behandling av blandat fast avfall genom en kombination av mekanisk behand
ling och biologisk behandling, t.ex. aerob och anaerob behandling.

Ny avfallsbehandlingsanläggning

En avfallsbehandlingsanläggning inom anläggningen som erhållit drifttillstånd
efter offentliggörandet av dessa BAT-slutsatser eller en avfallsbehandlingsanlägg
ning som helt ersätter en tidigare avfallsbehandlingsanläggning efter offentlig
görandet av dessa BAT-slutsatser.

Processresultat

Det behandlade avfallet som lämnar avfallsbehandlingsanläggningen.
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Definition

Trögflytande avfall

Slam som inte är friflytande.

Periodisk mätning

Mätning vid bestämda tidsintervall genom manuella eller automatiserade meto
der.

Återvinning

Återvinning enligt definitionen i artikel 3.15 i direktiv 2008/98/EG.

Omraffinering

Behandlingar som utförs på spillolja för att omvandla den till basolja.

Regenerering

Behandlingar och processer som framför allt har tagits fram för att göra de be
handlade materialen (t.ex. använt aktivt kol eller använt lösningsmedel) lämpligt
för liknande användning på nytt.
Område som kräver särskilt skydd, exempelvis följande:

Känsligt område

— Bostadsområden.
— Områden där mänsklig verksamhet äger rum, (t.ex. närbelägna arbetsplat
ser, skolor, förskolor, rekreationsområden, sjukhus eller sjukhem).

Invallning

Placering av flytande avfall eller slam i gropar, bassänger, avfallsdammar etc.).

Behandling av avfall med värmevärde

Behandling av träavfall, spillolja, plastavfall, lösningsmedelsavfall etc. för att ut
vinna bränsle eller möjliggöra en bättre återvinning av avfallets värmevärde.

VFC

Flyktiga fluorkarboner eller fluorkolväten: Flyktiga organiska föreningar be
stående av fluorerade kolväten, i synnerhet klorfluorkarboner, klorerade fluor
kolväten och fluorkolväten.

VHC

Flyktiga kolväten: Flyktiga organiska föreningar som enbart består av väte och
kol (t.ex. etan, propan, isobutan eller cyklopentan).

VOC

Flyktig organisk förening enligt definitionen i artikel 3.45 i direktiv
2010/75/EU.

Avfallsinnehavare

Avfallsinnehavare enligt definitionen i artikel 3.6 i Europaparlamentets och rå
dets direktiv 2008/98/EG (1).

Inkommande avfall

Det anländande avfall som ska behandlas i avfallsbehandlingsanläggningen.

Vattenbaserat flytande avfall

Avfall bestående av vattenbaserade vätskor, syror/alkalier eller pumpbart slam
(t.ex. emulsioner, avfallssyror eller vattenbaserat marint avfall) som inte utgörs
av flytande biologiskt nedbrytbart avfall.
Föroreningar/parametrar

AOX

Adsorberbara organiskt bundna halogener, uttryckt som Cl, innefattar adsorbe
rbart organiskt bundet klor och adsorberbar organiskt bunden brom och jod.

Arsenik

Arsenik, uttryckt som As, innefattar alla oorganiska och organiska arsenikför
eningar, lösta eller bundna till partiklar.

BOD

Biokemisk syreförbrukning. Den mängd syre som krävs för biokemisk oxida
tion av organiskt och/eller oorganiskt material inom fem (BOD5) eller sju
(BOD7) dygn.

Kadmium

Kadmium, uttryckt som Cd, innefattar alla oorganiska och organiska kadmium
föreningar, lösta eller bundna till partiklar.
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Definition

CFC:er

Klorfluorkarboner: Flyktiga organiska föreningar bestående av kol, klor och
fluor.

Krom

Krom, uttryckt som Cr, innefattar alla oorganiska och organiska kromför
eningar, lösta eller bundna till partiklar.

Sexvärt krom

Sexvärt krom, uttryckt som Cr(VI), innefattar alla kromföreningar där kromet
befinner sig i oxidationstillståndet +6.

COD

Kemisk syreförbrukning. Den mängd syre som krävs för fullständig kemisk oxi
dation av det organiska materialet till koldioxid. COD är en indikator för mas
skoncentrationen av organiska föreningar.

Koppar

Koppar, uttryckt som Cu, innefattar alla oorganiska och organiska kopparför
eningar, lösta eller bundna till partiklar.

Cyanid

Fri cyanid, uttryckt som CN–.

Stoft

Alla typer av partiklar (i luft).

HOI

Oljeindex. Summan av de föreningar som är extraherbara med ett kolvätelös
ningsmedel (inklusive långkedjiga eller förgrenade alifatiska, alicykliska, aroma
tiska eller alkylsubstituerade aromatiska kolväten).

HCl

Alla oorganiska gasformiga klorföreningar, uttryckt som HCl.

HF

Alla oorganiska gasformiga fluorföreningar, uttryckt som HF.

H2S

Vätesulfid. Karbonylsulfid och merkaptaner ingår inte.

Bly

Bly, uttryckt som Pb, innefattar alla oorganiska och organiska blyföreningar,
lösta eller bundna till partiklar.

Kvicksilver

Kvicksilver, uttryckt som Hg, innefattar elementärt kvicksilver och alla oorga
niska och organiska kvicksilverföreningar, i gasform, lösta eller bundna till par
tiklar.

NH3

Ammoniak.

Nickel

Nickel, uttryckt som Ni, innefattar alla oorganiska och organiska nickelför
eningar, lösta eller bundna till partiklar.

Luktkoncentration

Antal europeiska luktenheter (ouE) per kubikmeter vid standardförhållanden,
uppmätt genom dynamisk olfaktometri enligt EN 13725.

PCB

Polyklorerad bifenyl.

Dioxinlika PCB:er

Polyklorerade bifenyler enligt förteckningen i kommissionens förordning (EG)
nr 199/2006 (2).

PCDD/F

Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och -furaner.

PFOA

Perfluoroktansyra.

PFOS

Perfluoroktansulfonsyra.

Fenolindex

Summan av fenolföreningarna, uttryckt som fenolkoncentration och uppmätt
enligt EN ISO 14402.
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TOC

Totalt organiskt kol, uttryckt som C (i vatten), innefattar alla organiska för
eningar.

Totalt N

Totalkväve, uttryckt som N, innefattar fri ammoniak och ammoniumkväve
(NH4-N), nitritkväve (NO2-N), nitratkväve (NO3-N) och organiskt bundet kväve.

Totalt P

Totalfosfor, uttryckt som P, innefattar alla oorganiska och organiska fosforför
eningar, lösta eller bundna till partiklar.

TSS

Totalt suspenderat material. Masskoncentrationen av allt suspenderat fast mate
rial (i vatten), uppmätt genom filtrering via glasfiberfilter och gravimetri.

TVOC

Totalt flyktigt organiskt kol, uttryckt som C (i luft).

Zink

Zink, uttryckt som Zn, innefattar alla oorganiska och organiska zinkföreningar,
lösta eller bundna till partiklar.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv
(EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 199/2006 av den 3 februari 2006 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 466/2001
vad avser fastställande av högsta tillåtna halter för dioxiner och dioxinlika PCB i livsmedel (EUT L 32, 4.2.2006, s. 34).

I dessa BAT-slutsatser används följande förkortningar:
Förkortning

Definition

EMS

Miljöledningssystem

EoLV

Uttjänta fordon (enligt definitionen i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rå
dets direktiv 2000/53/EG (1))

HEPA

Högeffektivt partikelluftfilter

IBC

IBC-behållare (Intermediate Bulk Container)

LDAR

Läckagedetektering och läckagereparation

LEV

Punktutsugningssystem

POP

Långlivad organisk förorening (enligt förteckningen i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 850/2004 (2))

WEEE

Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning
(enligt definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/19/EU (3))

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (EGT L 269, 21.10.2000,
s. 34).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om
ändring av direktiv 79/117/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7).
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elek
tronisk utrustning (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012, s. 38).

ALLMÄNNA ÖVERVÄGANDEN

Bästa tillgängliga teknik
Det finns inget krav att använda de tekniker som anges och beskrivs i dessa BAT-slutsatser och de ska inte heller
betraktas som fullständiga och heltäckande. Andra tekniker kan användas om de ger ett miljöskydd som är åtminstone
likvärdigt.
Om inget annat anges är BAT-slutsatserna allmänt tillämpliga.
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Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för utsläpp till luft
De utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för utsläpp till luft som anges i dessa BAT-slutsatser
avser, om inte annat anges, koncentrationsvärden (massa utsläppt ämne per volym avgas) under följande standardför
hållanden: torr gas vid en temperatur på 273,15 K och ett tryck på 101,3 kPa, utan korrigering för syrehalt, och uttryckt
i enheterna μg/Nm3 eller mg/Nm3.
Följande definitioner gäller för medelvärdesperioder i fråga om utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik
(BAT-AEL) för utsläpp till luft.
Typ av mätning

Medelvärdesperiod

Kontinuerlig

Dygnsmedelvärde

Periodisk

Medelvärde under
ningsperioden

Definition

Medelvärde under ett dygn baserat på giltiga tim- eller
halvtimmesmedelvärden.
provtag Medelvärde för tre på varandra följande mätningar på
minst 30 minuter vardera (1).

(1) För alla parametrar för vilka en 30-minutersmätning är olämplig på grund av provtagningsbegränsningar eller analytiska begräns
ningar, kan en lämpligare mätperiod användas (t.ex. för luktkoncentrationen). För PCDD/F eller dioxinlika PCB:er används en prov
tagningsperiod på 6–8 timmar.

När kontinuerlig mätning används, kan utsläppsnivåerna som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) uttryckas
som dygnsmedelvärden.
Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för utsläpp till vatten
De utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för utsläpp till vatten som anges i dessa BATslutsatser avser, om inte annat anges, koncentrationsvärden (massa utsläppt ämne per volym vatten), uttryckta i µg/l eller
mg/l.
Om inget annat anges, utgörs medelvärdesperioderna för utsläppsnivåerna som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BATAEL) av ettdera av följande två alternativ:
— Vid kontinuerliga utsläpp, dygnsmedelvärden, det vill säga 24-timmars flödesproportionella samlingsprov.
— Vid satsvisa utsläpp, genomsnittliga värden under utsläppstiden som mäts i form av flödesproportionella
samlingsprov eller, förutsatt att avloppsvattnet är tillräckligt blandat och homogent, ett stickprov som tas före
utsläppet.
Tidsproportionella samlingsprov kan användas om det kan visas att flödesstabiliteten är tillräckligt hög.
Alla utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för utsläpp till vatten gäller vid den punkt där
utsläppen lämnar anläggningen.
Reningseffektivitet
Beräkningen av den genomsnittliga reningseffektiviteten som avses i dessa BAT-slutsatser (se tabell 6.1) innefattar inte,
för COD och TOC, de inledande behandlingsstegen som syftar till att separera det organiska bulkinnehållet från det
vattenbaserat flytande avfallet, t.ex. i form av förångning-kondensation, emulsionsbrytning eller fasseparation.
1.

ALLMÄNNA BAT-SLUTSATSER

1.1

Total miljöprestanda
BAT 1. Bästa tillgängliga teknik för att förbättra den totala miljöprestandan är att genomföra och följa ett miljöled
ningssystem (EMS) som omfattar samtliga av följande delar:
I.

Ett åtagande och engagemang från ledningens sida, vilket innefattar den högsta ledningen.

II.

Ledningens fastställande av en miljöpolicy som innefattar löpande förbättring av anläggningens
miljöprestanda.
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III.

Planering och framtagning av nödvändiga rutiner och övergripande och detaljerade mål, tillsammans med
finansiell planering och investeringar.

IV.

Genomförande av rutiner, särskilt i fråga om
a) struktur och ansvar,
b) rekrytering, utbildning, medvetenhet och kompetens,
c) kommunikation,
d) de anställdas delaktighet,
e) dokumentation,
f) effektiv processkontroll,
g) underhållssystem,
h) beredskap och agerande vid nödlägen,
i) säkerställande av att miljölagstiftningen efterlevs.

V.

Kontroll av prestanda och vidtagande av korrigerande åtgärder, särskilt i fråga om
a) övervakning och mätning (se även JRC:s referensrapport om övervakning av utsläpp till luft och vatten
från IED-anläggningar – ROM),
b) korrigerande och förebyggande åtgärder,
c) underhåll av dokumentation,
d) oberoende (om möjligt) intern eller extern revision för att fastställa om miljöledningssystemet fungerar
som planerat och har genomförts och upprätthållits på korrekt sätt.

VI.

Översyn, från den högsta ledningens sida, av miljöledningssystemet och dess fortsatta lämplighet,
tillräcklighet och effektivitet.

VII. Bevakning av utvecklingen av renare teknik.
VIII. Beaktande, under projekteringen av en ny avfallsbehandlingsanläggning och under hela dess livslängd, av
miljöpåverkan vid den slutliga avvecklingen av avfallsbehandlingsanläggningen.
IX.

Regelbunden jämförelse med andra verksamheter inom samma bransch.

X.

Hantering av avfallsflöden (se BAT 2).

XI.

Förteckning över avloppsvatten- och avgasflöden (se BAT 3).

XII. Plan för hantering av rester (se beskrivning i avsnitt 6.5).
XIII. Olyckshanteringsplan (se beskrivning i avsnitt 6.5).
XIV. Lukthanteringsplan (se BAT 12).
XV. Buller- och vibrationshanteringsplan (se BAT 17).
Tillämplighet
Miljöledningssystemets omfattning (t.ex. detaljnivå) och beskaffenhet (t.ex. standardiserat eller icke-standardiserat)
hänger i allmänhet samman med anläggningens typ, storlek och komplexitet och med den miljöpåverkan
anläggningen kan ha (vilket även avgörs utifrån typen av avfall och mängden avfall som behandlas).
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BAT 2. Bästa tillgängliga teknik för att förbättra avfallsbehandlingsanläggningens totala miljöprestanda är att
använda alla de tekniker som anges nedan.

Teknik

Beskrivning

a)

Syftet med dessa rutiner är att säkerställa avfallsbehandlingens tekniska
(och legala) lämplighet för ett visst avfall innan detta avfall anländer till
avfallsbehandlingsanläggningen. Rutinerna inbegriper metoder för att
samla in information om det inkommande avfallet och kan även inne
Upprätta och genomföra ruti
fatta provtagning av avfallet och karakterisering av avfallet för att skapa
ner för karakterisering av avfall
tillräcklig kunskap om avfallets sammansättning. Rutiner för förhands
och förhandsgodkännande
godkännande av avfall är riskbaserade och tar exempelvis hänsyn till av
fallets farliga egenskaper, de risker som avfallet utgör i fråga om proces
säkerhet, säkerhet på arbetsplatsen och miljöpåverkan, samt den
information som tillhandahålls av tidigare avfallsinnehavare.

b)

Syftet med rutiner för godkännande är att bekräfta avfallets karaktär,
som identifierades under förhandsgodkännandet. I rutinerna definieras
vilka element som ska verifieras när avfallet anländer till avfallsbehand
lingsanläggningen, liksom kriterierna för godkännande och avvisning av
Upprätta och genomföra ruti
avfall. Rutinerna kan innefatta provtagning, inspektion och analys av av
ner för godkännande vid mot
fall. Rutiner för godkännande vid mottagning av avfall är riskbaserade
tagning av avfall
och tar exempelvis hänsyn till avfallets farliga egenskaper, de risker som
avfallet utgör i fråga om processäkerhet, säkerhet på arbetsplatsen och
miljöpåverkan, samt den information som tillhandahålls av tidigare av
fallsinnehavare.

c)

Syftet med ett spårningssystem för avfall och en avfallsförteckning är att
kunna följa var avfall befinner sig inom avfallsbehandlingsanläggningen
och i vilka kvantiteter. Systemet innehåller all information som tagits
fram under rutinerna för förhandsgodkännande av avfallet (t.ex. datumet
för avfallets ankomst till avfallsbehandlingsanläggningen och dess unika
referensnummer, information om tidigare avfallsinnehavare, resultat från
Upprätta och genomföra ett
analyser under förhandsgodkännande- och godkännandefaserna, avsett
spårningssystem för avfall och
behandlingssätt, samt avfallets beskaffenhet och kvantitet inom anlägg
en avfallsförteckning
ningen inklusive alla identifierade faror), godkännandefasen, lagring, be
handling och/eller transport från platsen. Spårningssystemet för avfall är
riskbaserat och tar exempelvis hänsyn till avfallets farliga egenskaper, de
risker som avfallet utgör i fråga om processäkerhet, säkerhet på arbets
platsen och miljöpåverkan, samt den information som tillhandahålls av
tidigare avfallsinnehavare.

d)

Den här tekniken innefattar upprättande och genomförande av ett kvali
tetsledningssystem för processresultatet, för att säkerställa att resultatet
från avfallsbehandlingen är i linje med förväntningarna, med användning
av exempelvis befintliga EN-standarder. Dessutom gör ledningssystemet
Upprätta och genomföra ett att avfallsbehandlingens prestanda kan övervakas och optimeras, och för
kvalitetsledningssystem för pro detta syfte kan det innefatta en analys av materialflödet för relevanta
komponenter under hela avfallsbehandlingen. Användningen av materia
cessresultatet
lflödesanalys är riskbaserad och tar exempelvis hänsyn till avfallets farliga
egenskaper, de risker som avfallet utgör i fråga om processäkerhet, säker
het på arbetsplatsen och miljöpåverkan, samt den information som till
handahålls av tidigare avfallsinnehavare.

e)

Avfall hålls åtskilt utifrån dess egenskaper för att möjliggöra enklare och
miljömässigt säkrare lagring och behandling. Åtskiljandet av avfall byg
ger på fysisk separering av avfall och på rutiner som identifierar var och
när avfall ska lagras.

Säkerställ åtskiljande av avfall
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f)
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Beskrivning

Förenligheten säkerställs genom en uppsättning kontrollåtgärder och tes
ter, för att eventuella oönskade och/eller potentiellt farliga kemiska reak
tioner mellan avfallstyper (t.ex. polymerisering, gasbildning, exoterma
reaktioner, nedbrytning, kristallisering eller fällning) i samband med
Säkerställ avfallstypernas fören
blandning, sammansmältning eller genomförande av andra behandlings
lighet innan avfall blandas eller
åtgärder ska upptäckas. Förenlighetstesterna är riskbaserade och tar
sammansmälts
exempelvis hänsyn till avfallets farliga egenskaper, de risker som avfallet
utgör i fråga om processäkerhet, säkerhet på arbetsplatsen och miljöpå
verkan, samt den information som tillhandahålls av tidigare avfallsinne
havare.
Syftet med att sortera inkommande fast avfall (1) är att förhindra att
oönskat material kommer in i den efterföljande avfallsbehandlingsproces
sen (eller de efterföljande avfallsbehandlingsprocesserna). Följande delar
kan ingå i sorteringen:
— Manuell sortering genom okulär undersökning.

g)

Sortera inkommande fast avfall — Separering av järnmetaller, icke-järnmetaller eller alla metaller.
— Optisk sortering, t.ex. med hjälp av nära-infraröd spektroskopi eller
röntgensystem.
— Sortering utifrån densitet, t.ex. genom vindsiktning, gravimetrisk av
skiljning eller skakbord.
— Storlekssortering genom kontinuerlig/satsvis siktning.

(1) Olika sorteringstekniker beskrivs i avsnitt 6.4.

BAT 3. Bästa tillgängliga teknik för att underlätta en minskning av utsläppen till vatten och luft är att, som en del
av miljöledningssystemet (se BAT 1), införa och upprätthålla en förteckning över avloppsvatten- och avgasflödena
som omfattar samtliga av följande delar:
i)

Information om egenskaperna hos avfallet som ska behandlas och avfallsbehandlingsprocesserna, vilket
innefattar
a) förenklade flödesscheman för processerna som visar utsläppens ursprung,
b) beskrivningar av processintegrerade tekniker och reningsmoment för avloppsvatten/avgaser direkt vid
källan, inklusive vilka resultat de ger.

ii) Information om avloppsvattenflödenas egenskaper, t.ex.
a) medelvärden och variation i fråga om flöde, pH-värde, temperatur och konduktivitet,
b) genomsnittliga koncentrations- och belastningsvärden för relevanta ämnen och dessa värdens variation
(t.ex. COD/TOC, kväveformer, fosfor, metaller och prioriterade ämnen/mikroföroreningar).
c) uppgifter om bioelimination (t.ex. BOD, BOD/COD-kvot, Zahn–Wellens-test, potential för biologisk
hämning [t.ex. hämning av aktivt slam]) (se BAT 52).
iii) Information om avgasflödenas egenskaper, t.ex.
a) medelvärden och variation i fråga om flöde och temperatur,
b) genomsnittliga koncentrations- och belastningsvärden för relevanta ämnen och dessa värdens variation
(t.ex. organiska föreningar och långlivade organiska föroreningar, som PCB:er).
c) antändlighet, nedre och övre explosionsgränser och reaktivitet,
d) förekomst av andra ämnen som kan påverka avgasbehandlingssystemet eller avfallsbehandlingsan
läggningens säkerhet (t.ex. syre, kväve, vattenånga eller stoft).
Tillämplighet
Förteckningens omfattning (t.ex. detaljnivå) och beskaffenhet hänger i allmänhet samman med anläggningens typ,
storlek och komplexitet och med den miljöpåverkan anläggningen kan ha (vilket även avgörs utifrån typen av
avfall och mängden avfall som behandlas).
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BAT 4. Bästa tillgängliga teknik för att minska miljörisken i samband med lagring av avfall är att använda alla de
tekniker som anges nedan.
Teknik

Beskrivning

Tillämplighet

Detta innefattar exempelvis följande tekni
ker:
— Lagringen sker så långt från känsliga om
råden, vattendrag etc., som är tekniskt
och ekonomiskt möjligt.

a)

Allmänt tillämpligt för nya
Optimerad plats för lagring — Lagringen placeras på ett sådant sätt att avfallsbehandlingsanlägg
onödig hantering av avfallet inom av ningar.
fallsbehandlingsanläggningen (t.ex. att
samma avfall hanteras två eller fler
gånger eller att transportavstånden inom
anläggningen är onödigt långa) elimine
ras eller minimeras.
Åtgärder vidtas för att undvika ansamling av
avfall, t.ex. följande:

b)

Tillräcklig lagringskapacitet

— Den maximala avfallslagringskapaciteten
fastställs tydligt och överskrids inte, med
hänsyn tagen till avfallens beskaffenhet
(t.ex. i fråga om brandrisk) och behand
lingskapaciteten.
— Mängden avfall som lagras kontrolleras
regelbundet mot den maximalt tillåtna
lagringskapaciteten.
— Avfallets maximala uppehållstid fastställs
tydligt.
Detta innefattar exempelvis följande åtgär
Allmänt tillämpligt.
der:
— Utrustning som används för lastning,
lossning och lagring av avfall är tydligt
dokumenterad och uppmärkt.

c)

Säker lagring

— Avfall som man vet är känsligt för
värme, ljus, luft, vatten etc. skyddas mot
sådana omgivningsförhållanden.
— Behållare och fat som används är lämp
liga för ändamålet och förvaras på ett sä
kert sätt.

d)

Separat område för lagring När så är relevant, används ett särskilt om
och hantering av förpackat råde för lagring och hantering av förpackat
farligt avfall.
farligt avfall.

BAT 5. Bästa tillgängliga teknik för att minska miljörisken i samband med hantering och förflyttning av avfall är
att upprätta och genomföra rutiner för hantering och förflyttning.

Beskrivning
Syftet med rutiner för hantering och förflyttning är att säkerställa att avfall hanteras och förflyttas till avsedd plats
för lagring eller behandling på ett säkert sätt. Följande element ska ingå:
— Hantering och förflyttning av avfall utförs av behörig personal.
— Hantering och förflyttning av avfall dokumenteras på tillbörligt sätt, valideras innan utförande och verifieras
efter utförande.
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— Åtgärder vidtas för att förhindra, detektera och minska följderna av spill.
— Försiktighetsåtgärder, i fråga om såväl utförande som utformning, vidtas när avfall ska blandas eller
sammansmältas (t.ex. dammsugande av dammiga/pulverformiga avfall).
Rutiner för hantering och förflyttning är riskbaserade och ska ta hänsyn till sannolikheten för olyckor och
incidenter och dessas miljöpåverkan.
1.2

Övervakning
BAT 6. I fråga om relevanta utsläpp till vatten, enligt identifieringen i förteckningen över avloppsvattenflöden
(se BAT 3), är bästa tillgängliga teknik att övervaka betydelsefulla processparametrar (t.ex. avloppsvattnets flöde,
pH-värde, temperatur, konduktivitet och BOD) på viktiga platser (t.ex. vid förbehandlingens inlopp och/eller
utlopp, vid slutbehandlingens inlopp och vid den punkt där utsläppen lämnar anläggningen).
BAT 7. Bästa tillgängliga teknik är att övervaka utsläppen till vatten med åtminstone den frekvens som anges
nedan och i enlighet med EN-standarder. Om EN-standarder saknas är bästa tillgängliga teknik att använda
ISO-standarder, nationella standarder eller andra internationella standarder som säkerställer att uppgifterna är av
likvärdig vetenskaplig kvalitet.

Standard(er)

Avfallsbehandlingsprocess

Lägsta övervakningsfre
kvens (1) (2)

Adsorberbara organiskt
bundna halogener
(AOX) (3) (4)

EN ISO 9562

Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång om dagen

Bensen, toluen,
etylbensen, xylen
(BTEX) (3) (4)

EN ISO 15680

Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång i månaden

All avfallsbehandling förutom be
handling av vattenbaserat flytande av
fall

En gång i månaden

Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång om dagen

Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång om dagen

Ämne/parameter

Kemisk syreförbrukning
(COD) (5) (6)

Fri cyanid (CN ) ( ) ( )
–

3

4

EN-standard saknas

Flera EN-standarder
finns (dvs.
EN ISO 14403-1
och -2)

BAT 20
Mekanisk behandling av metallavfall
i fragmenteringsanläggning
Behandling av WEEE innehållan
de VFC:er (flyktiga fluorkarboner)
och/eller VHC:er (flyktiga kolväten)
Omraffinering av spillolja

Oljeindex (HOI) (4)

Övervakning
med koppling
till

En gång i månaden

EN ISO 9377-2
Fysikalisk-kemisk behandling av avfall
med värmevärde
Vattentvätt av uppgrävd förorenad
jord
Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång om dagen
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Ämne/parameter

Standard(er)

Avfallsbehandlingsprocess
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Lägsta övervakningsfre
kvens (1) (2)

Mekanisk behandling av metallavfall
i fragmenteringsanläggning
Behandling av WEEE innehållande
VFC:er
(flyktiga
fluorkarboner)
och/eller VHC:er (flyktiga kolväten)
Mekanisk-biologisk behandling av av
fall
Omraffinering av spillolja
Arsenik (As), Kadmium
(Cd), Krom (Cr), Koppar
(Cu), Nickel (Ni), Bly (Pb),
Zink (Zn) (3) (4)

En gång i månaden
Flera EN-standarder
finns (t.ex.
EN ISO 11885,
EN ISO 17294-2
och EN ISO 15586)

Fysikalisk-kemisk behandling av avfall
med värmevärde
Fysikalisk-kemisk behandling av fast
och/eller trögflytande avfall
Regenerering av använda lösningsme
del
Vattentvätt av uppgrävd förorenad
jord

Mangan (Mn) (3) (4)

Sexvärt krom
(Cr[VI]) (3) (4)

Flera EN-standarder
finns (dvs.
EN ISO 10304-3
och EN ISO 23913)

Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång om dagen

Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång om dagen

Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång om dagen

Mekanisk behandling av metallavfall
i fragmenteringsanläggning
Behandling av WEEE innehållande
VFC:er
(flyktiga
fluorkarboner)
och/eller VHC:er (flyktiga kolväten)
Mekanisk-biologisk behandling av av
fall
Omraffinering av spillolja
Kvicksilver (Hg) (3) (4)

Flera EN-standarder
finns (dvs.
EN ISO 17852
och EN ISO 12846)

En gång i månaden
Fysikalisk-kemisk behandling av avfall
med värmevärde
Fysikalisk-kemisk behandling av fast
och/eller trögflytande avfall
Regenerering av använda lösningsme
del
Vattentvätt av uppgrävd förorenad
jord
Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång om dagen

Övervakning
med koppling
till

L 208/52

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Ämne/parameter

Standard(er)

Avfallsbehandlingsprocess

PFOA (3)
EN-standard saknas

Alla avfallsbehandlingar

PFOS ( )
3

17.8.2018

Lägsta övervakningsfre
kvens (1) (2)

Övervakning
med koppling
till

En gång var sjätte må
nad

Omraffinering av spillolja

Fenolindex ( )
6

EN ISO 14402

Fysikalisk-kemisk behandling av avfall
med värmevärde
Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång i månaden

En gång om dagen

Biologisk behandling av avfall
En gång i månaden
Totalkväve (totalt N) (6)

Totalt organiskt kol
(TOC) (5) (6)

Totalfosfor (totalt P) (6)

Totalt suspenderat
material (TSS) (6)

EN 12260,
EN ISO 11905-1

EN 1484

Flera EN-standarder
finns (dvs.
EN ISO 15681-1
och -2, EN ISO 6878
och EN ISO 11885)

EN 872

Omraffinering av spillolja
Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång om dagen

All avfallsbehandling förutom be
handling av vattenbaserat flytande av
fall

En gång i månaden

Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång om dagen

Biologisk behandling av avfall

En gång i månaden

Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång om dagen

All avfallsbehandling förutom be
handling av vattenbaserat flytande av
fall

En gång i månaden

Behandling av vattenbaserat flytande
avfall

En gång om dagen

(1)
(2)
(3)
(4)

Övervakningarna kan ske mer sällan om utsläppsnivåerna uppvisar en tillräcklig stabilitet.
Vid satsvisa utsläpp som sker mer sällan än den lägsta övervakningsfrekvensen, ska övervakningen utföras en gång per sats.
Övervakning är endast aktuellt om ämnet i fråga identifieras som relevant i avloppsvattenförteckningen som nämns i BAT 3.
Vid indirekt utsläpp till en vattenrecipient kan övervakningarna ske mer sällan ifall avloppsreningsverket nedströms minskar de aktuella förorening
arna.
(5) Antingen TOC eller COD övervakas. TOC bör väljas i första hand eftersom övervakningen inte kräver användning av mycket giftiga föreningar.
(6) Övervakning är endast aktuellt vid direkt utsläpp till en vattenrecipient.

BAT 8. Bästa tillgängliga teknik är att övervaka kanaliserade utsläpp till luft med åtminstone den frekvens som
anges nedan och i enlighet med EN-standarder. Om EN-standarder saknas är bästa tillgängliga teknik att använda
ISO-standarder, nationella standarder eller andra internationella standarder som säkerställer att uppgifterna är av
likvärdig vetenskaplig kvalitet.

Ämne/parameter

Bromerade
flamskyddsmedel (2)

Standard(er)

Avfallsbehandlingsprocess

Lägsta övervakningsfre
kvens (1)

Övervakning
med koppling
till

EN-standard saknas

Mekanisk behandling av metallavfall
i fragmenteringsanläggning

En gång om året

BAT 25
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Ämne/parameter

CFC:er

Dioxinlika PCB:er

Stoft

HCl

L 208/53

Standard(er)

Avfallsbehandlingsprocess

Lägsta övervakningsfre
kvens (1)

Övervakning
med koppling
till

EN-standard saknas

Behandling av WEEE innehållande
VFC:er
(flyktiga
fluorkarboner)
och/eller VHC:er (flyktiga kolväten)

En gång var sjätte
månad

BAT 29

Mekanisk behandling av metallavfall
i fragmenteringsanläggning (2)

En gång om året

BAT 25

Sanering av utrustning som innehål
ler PCB:er

En gång var tredje
månad

BAT 51

EN 1948-1, -2
och -4 (3)

EN 13284-1

EN 1911

Mekanisk behandling av avfall

BAT 25

Mekanisk-biologisk behandling av av
fall

BAT 34

Fysikalisk-kemisk behandling av fast
och/eller trögflytande avfall

En gång var sjätte
månad

BAT 41

Värmebehandling av använt aktivt
kol, avfallskatalysatorer och uppgrävd
förorenad jord

BAT 49

Vattentvätt av uppgrävd förorenad
jord

BAT 50

Värmebehandling av använt aktivt
kol, avfallskatalysatorer och uppgrävd
förorenad jord (2)

BAT 49
En gång var sjätte
månad

Behandling av vattenbaserat flytande
avfall (2)

BAT 53

HF

EN-standard saknas

Värmebehandling av använt aktivt
kol, avfallskatalysatorer och uppgrävd
förorenad jord (2)

En gång var sjätte
månad

BAT 49

Hg

EN 13211

Behandling av WEEE-avfall som inne
håller kvicksilver

En gång var tredje
månad

BAT 32

H2S

EN-standard saknas

Biologisk behandling av avfall (4)

En gång var sjätte
månad

BAT 34

Mekanisk behandling av metallavfall
i fragmenteringsanläggning

En gång om året

BAT 25

Biologisk behandling av avfall (4)

En gång var sjätte
månad

BAT 34

Metaller och halvmetaller
förutom kvicksilver
(t.ex. As, Cd, Co, Cr, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl
och V) (2)

NH3

EN 14385

EN-standard saknas

Fysikalisk-kemisk behandling av fast
och/eller trögflytande avfall (2)
Behandling av vattenbaserat flytande
avfall (2)

BAT 41
En gång var sjätte
månad
BAT 53
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Luktkoncentration
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Standard(er)

EN 13725

EN 1948-1, -2
och -3 (3)

Lägsta övervakningsfre
kvens (1)

Övervakning
med koppling
till

Biologisk behandling av avfall (5)

En gång var sjätte
månad

BAT 34

Mekanisk behandling av metallavfall
i fragmenteringsanläggning

En gång om året

BAT 25

Mekanisk behandling av metallavfall
i fragmenteringsanläggning

En gång var sjätte
månad

BAT 25

Behandling av WEEE innehållande
VFC:er
(flyktiga
fluorkarboner)
och/eller VHC:er (flyktiga kolväten)

En gång var sjätte
månad

BAT 29

Mekanisk behandling av avfall med
värmevärde (2)

En gång var sjätte
månad

BAT 31

Mekanisk-biologisk behandling av av
fall

En gång var sjätte
månad

BAT 34

Avfallsbehandlingsprocess

Fysikalisk-kemisk behandling av fast
och/eller trögflytande avfall (2)

BAT 41

Omraffinering av spillolja

BAT 44

Fysikalisk-kemisk behandling av avfall
med värmevärde

BAT 45

EN 12619

Regenerering av använda lösningsme
del

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

17.8.2018

En gång var sjätte
månad

BAT 47

Värmebehandling av använt aktivt
kol, avfallskatalysatorer och uppgrävd
förorenad jord

BAT 49

Vattentvätt av uppgrävd förorenad
jord

BAT 50

Behandling av vattenbaserat flytande
avfall (2)

BAT 53

Sanering av utrustning som innehål En gång var tredje må
ler PCB:er (6)
nad

BAT 51

Övervakningarna kan ske mer sällan om utsläppsnivåerna uppvisar en tillräcklig stabilitet.
Övervakning är endast aktuellt om ämnet i fråga identifieras som relevant i avgasflödet enligt förteckningen som nämns i BAT 3.
I stället för EN 1948–1 kan provtagning även utföras enligt CEN/TS 1948-5.
Luktkoncentrationen kan övervakas i stället.
Övervakning av NH3 och H2S kan användas som ett alternativ till övervakning av luktkoncentrationen.
Övervakning är endast aktuellt om lösningsmedel används för rengöring av den förorenade utrustningen.
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BAT 9. Bästa tillgängliga teknik är att övervaka diffusa utsläpp av organiska föreningar till luft från regenerering
av använda lösningsmedel, sanering av utrustning med innehåll av långlivade organiska föroreningar med hjälp av
lösningsmedel och fysikalisk-kemisk behandling av lösningsmedel för återvinning av deras värmevärde; detta ska
ske åtminstone en gång per år med användning av en eller en kombination av de tekniker som anges nedan.
Teknik

Beskrivning

a)

Mätning

Sniffningsmetoder, optisk gasdetektering, SOF (Solar Occultation Flux –
gasflödesmätning med solen som ljuskälla) eller differentiell absorption.
Se beskrivningar i avsnitt 6.2.

b)

Utsläppsfaktorer

Beräkning av utsläpp baserat på utsläppsfaktorer, regelbundet validerat
(t.ex. en gång vartannat år) genom mätningar.

Massbalans

Beräkning av diffusa utsläpp genom massbalans, med hänsyn tagen till
tillförda lösningsmedel, kanaliserade utsläpp till luft, utsläpp till vatten,
lösningsmedel i processresultatet och processrester (t.ex. från destilla
tion).

c)

BAT 10. Bästa tillgängliga teknik är att regelbundet övervaka luktutsläppen.
Beskrivning
Luktutsläpp kan övervakas med hjälp av
— EN-standarder (t.ex. dynamisk olfaktometri enligt EN 13725 för att bestämma luktkoncentrationen eller EN
16841–1 eller -2 för att bestämma luktexponeringen),
— vid tillämpning av alternativa metoder för vilka inga EN-standarder finns (t.ex. uppskattning av luktpåverkan),
ISO-standarder, nationella standarder eller andra internationella standarder som säkerställer att uppgifterna är
av likvärdig vetenskaplig kvalitet.
Övervakningsfrekvensen fastställs i lukthanteringsplanen (se BAT 12).
Tillämplighet
Tillämpligheten är begränsad till fall där luktproblem kan förväntas och/eller har rapporterats för känsliga
områden.
BAT 11. Bästa tillgängliga teknik är att övervaka den årliga förbrukningen av vatten, energi och råmaterial liksom
den årliga produktionen av rester och avloppsvatten, med en övervakningsfrekvens på åtminstone en gång per år.
Beskrivning
Övervakningen innefattar direkta mätningar, beräkningar eller registrering, t.ex. med användning av lämplig
mätutrustning eller fakturor. Övervakningen ska ske på den mest lämpade nivån (t.ex. på processnivå eller på
avfallsbehandlingsanläggnings-/anläggningsnivå) och ta hänsyn till alla betydande förändringar av avfallsbehand
lingsanläggningen/anläggningen.
1.3

Utsläpp till luft
BAT 12. Bästa tillgängliga teknik för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska luktutsläpp är
att, som en del av miljöledningssystemet (se BAT 1), upprätta, genomföra och regelbundet se över en lukthanter
ingsplan som omfattar samtliga av följande delar:
— Ett protokoll som innehåller åtgärder och tidsfrister.
— Ett protokoll för genomförande av luktövervakning, i enlighet med BAT 10.
— Ett protokoll för åtgärder vid identifierade luktincidenter, t.ex. klagomål.
— Ett program för förebyggande och minskning av luktutsläpp, som är utformat för att identifiera källan eller
källorna, fastställa bidraget från olika källor och genomföra åtgärder för förebyggande och/eller minskning.
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Tillämplighet
Tillämpligheten är begränsad till fall där luktproblem kan förväntas och/eller har rapporterats för känsliga
områden.

BAT 13. Bästa tillgängliga teknik för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska luktutsläpp är
att använda en eller en kombination av de tekniker som anges nedan.

Teknik

Beskrivning

Tillämplighet

a)

Minimering av uppehållstiden för (potenti
ellt) illaluktande avfall i lager eller i hanter
ingssystem (t.ex. rör, tankar och behållare),
Minimering av uppehållsti
Endast tillämpligt för öppna
i synnerhet under anaeroba förhållanden.
der
system.
När så är relevant, görs tillräckliga förbered
elser för mottagning av säsongsmässiga top
par av avfallsvolymer.

b)

Användning av kemikalier för att förhindra
Inte tillämpligt om det kan
Användning av kemisk be eller minska bildandet av illaluktande för
förhindra att önskad kvalitet
handling
eningar (t.ex. för oxidering eller för att fälla
uppnås på processresultatet.
ut svavel från vätesulfid).

Vid aerob behandling av vattenbaserat fly
tande avfall, kan detta innefatta
c)

— användning av rent syre,
Optimering av aerob be
— avlägsnande av skum i tankar,
handling
— täta underhåll av luftningssystemet.

Allmänt tillämpligt.

Vid aerob behandling av annat avfall än vat
tenbaserat flytande avfall, se BAT 36.

BAT 14. Bästa tillgängliga teknik för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska diffusa utsläpp
till luft av i synnerhet stoft, organiska föreningar och lukt, är att använda en lämplig kombination av de tekniker
som anges nedan.

Beroende på den risk som avfallet utgör i fråga om diffusa utsläpp till luft, kan BAT 14d vara särskilt relevant.

Teknik

Beskrivning

Tillämplighet

Detta innefattar exempelvis följande tekni
ker:

a)

— Lämplig utformning av rörnät (t.ex. mi
nimering av rörlängden, minskning av
antalet flänsar och ventiler och använd
ning av svetsade armaturer och rör).
Minimering av antalet möj
liga källor till diffusa ut — Användning av överföring med hjälp av Allmänt tillämpligt.
släpp
tyngdkraft framför användning av pum
par.
— Begränsning av materialets fallhöjd.
— Begränsning av trafikhastigheten.
— Användning av vindskydd.
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Teknik

Beskrivning
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Tillämplighet

Detta innefattar exempelvis följande tekni
ker:
— Ventiler med dubbla packningstätningar
eller utrustning med motsvarande effekti
vitet.

b)

— Packningar med hög tillförlitlighet (t.ex.
spirallindade eller tätningsringar) för kri
tiska användningsområden.
Tillämpligheten kan vara be
Val och användning av ut
gränsad för befintliga avfalls
—
Pumpar/kompressorer/omblandare
med
rustning med hög tillförlit
behandlingsanläggningar till
mekaniska
tätningar
i
stället
för
pack
lighet
följd av driftstekniska krav.
ningar.
— Magnetiskt drivna pumpar/kompressore
r/omblandare.
— Lämpliga öppningar för serviceslang, hål
tagningstänger och borrhuvuden vid t.ex.
avgasning av WEEE innehållande VFC:er
(flyktiga fluorkarboner) och/eller VHC:er
(flyktiga kolväten).

Detta innefattar exempelvis följande tekni
ker:
c)

Förebyggande av korrosion

— Lämpligt val av byggnadsmaterial.
— Fodring eller beläggning av utrustning
och målning av rör med korrosionshäm
mare.

Allmänt tillämpligt.

Detta innefattar exempelvis följande tekni
ker:

d)

— Lagring, behandling och hantering av av
fall och material som kan ge upphov till
diffusa utsläpp i inneslutna byggnader
och/eller med innesluten utrustning (t.ex.
transportband).
Inneslutning, insamling och
behandling av diffusa ut — Upprätthållande av lämpligt tryck för in
släpp
nesluten utrustning eller inneslutna
byggnader.

Användningen av innesluten
utrustning eller inneslutna
byggnader kan begränsas av
säkerhetsskäl, t.ex. explo
sionsrisk eller risk för syre
brist.

Användningen av innesluten
utrustning eller inneslutna
— Insamling och vidaresändning av utsläp byggnader kan även begrän
pen till ett lämpligt reningssystem (se av sas av avfallets volym.
snitt 6.1) via ett system för luftutsug
och/eller luftsugningssystem i närheten
av utsläppskällorna.

e)

Befuktning

Befuktning av potentiella källor till diffusa
utsläpp av stoft (t.ex. avfallslagring, trafike
Allmänt tillämpligt.
rade områden och öppna hanteringsproces
ser) med vatten eller vattendimma.

Detta innefattar exempelvis följande tekni
ker:
f)

Underhåll

— Säkerställande av tillgång till potentiellt
Allmänt tillämpligt.
läckande utrustning.
— Regelbunden kontroll av skyddsutrust
ning som lamellridåer och snabbgående
portar.
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Tillämplighet

g)

Detta innefattar tekniker som regelbunden
Rengöring av områden för
rengöring av hela avfallsbehandlingsområdet
Allmänt tillämpligt.
avfallsbehandling och -lag
(hallar, trafikområden, lagringsområden etc.),
ring
transportband, utrustning och behållare.

h)

Se avsnitt 6.2. När utsläpp av organiska för
eningar förväntas, upprättas och genomförs
Program för läckagedetek
ett LDAR-program genom användning av en
tering och läckagerepara
riskbaserad metod, med särskilt beaktande Allmänt tillämpligt.
tion (LDAR – Leak Detec
av avfallsbehandlingsanläggningens utform
tion and Repair)
ning och de aktuella organiska föreningarnas
mängd och beskaffenhet.

BAT 15. Bästa tillgängliga teknik är att endast använda fackling av säkerhetsskäl eller vid icke-rutinmässiga
driftsförhållanden (t.ex. vid start eller avstängning), med användning av båda de tekniker som anges nedan.

Teknik

Beskrivning

Tillämplighet

a)

Allmänt tillämpligt för nya
avfallsbehandlingsanlägg
Detta innefattar tillhandahållande av ett ga ningar.
Korrekt utformning av
såtervinningssystem med tillräcklig kapacitet
avfallsbehandlingsanlägg
gasåtervinningssystem
och användning av säkerhetsventiler med Ett
ningen
kan installeras i efterhand
hög tillförlitlighet.
i befintliga avfallsbehand
lingsanläggningar.

b)

Detta innefattar balansering av gassystemet
Drift av avfallsbehandlings
och användning av avancerad processtyr Allmänt tillämpligt.
anläggningen
ning.

BAT 16. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen till luft från fackling när fackling inte går att undvika är
att använda båda de tekniker som anges nedan.

Teknik

Beskrivning

Optimering av höjd och tryck, hjälp av ånga,
luft eller gas, val av lämplig typ av fackeltop
av
par etc. i syfte att få en rökfri och tillförlitlig
drift och en effektiv förbränning av över
skottsgaser.

Tillämplighet

Allmänt tillämpligt för nya
facklingsenheter I befintliga
avfallsbehandlingsanlägg
ningar kan tillämpligheten
vara begränsad, t.ex. på
grund av den tillgängliga ti
den för underhåll.

a)

Korrekt utformning
facklingsenheter

b)

Detta innefattar kontinuerlig övervakning av
kvantiteten gas som skickas för fackling. Dä
rutöver kan uppskattning av andra paramet
rar (t.ex. gasflödets sammansättning, vär
meinnehåll, understödsandel, hastighet,
Övervakning och registre
spolgasens flöde, utsläpp av föroreningar
ring som en del av fack
Allmänt tillämpligt.
[exempelvis NOX, CO och kolväten] och
lingsdriften
buller) ingå. I registreringen av facklingshän
delser ingår vanligtvis händelsernas varaktig
het och antal, och den möjliggör kvantifie
ring av utsläppen och ett potentiellt
förebyggande av framtida facklingshändelser.
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Buller och vibrationer
BAT 17. Bästa tillgängliga teknik för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska utsläpp av
buller och vibrationer är att, som en del av miljöledningssystemet (se BAT 1), upprätta, genomföra och
regelbundet se över en buller- och vibrationshanteringsplan som omfattar samtliga av följande delar:
I.

Ett protokoll som innehåller lämpliga åtgärder och tidsfrister.

II. Ett protokoll för genomförande av buller- och vibrationsövervakning.
III. Ett protokoll för åtgärder vid identifierade buller- och vibrationshändelser, t.ex. klagomål.
IV. Ett program för minskning av buller och vibrationer, som är utformat för att identifiera källan eller källorna,
mäta/uppskatta buller- och vibrationsexponeringen, fastställa bidraget från olika källor och genomföra
åtgärder för förebyggande och/eller minskning.
Tillämplighet
Tillämpligheten är begränsad till fall där buller- eller vibrationsproblem kan förväntas och/eller har rapporterats
för känsliga områden.
BAT 18. Bästa tillgängliga teknik för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska utsläpp av
buller och vibrationer är att använda en eller en kombination av de tekniker som anges nedan.
Teknik

a)

Beskrivning

Bullernivåerna kan minskas genom att man
ökar avståndet mellan bullerkällan och det
Lämplig placering av ut
påverkade området, använder byggnader
rustning och byggnader
som bullerskärmar och flyttar byggnaders
in- eller utgångar.

Tillämplighet

För befintliga avfallsbehand
lingsanläggningar kan möj
ligheten att flytta utrustning
och byggnaders in- eller ut
gångar begränsas av plats
brist eller alltför höga kost
nader.

Detta innefattar exempelvis följande tekni
ker:
i)

Inspektion och underhåll av utrustning.

ii) Stängning av dörrar och fönster till inne
slutna områden, om detta är möjligt.
b)

Driftsåtgärder

iii) Drift av utrustningen av erfaren perso
nal.
iv) Undvikande av bullrande verksamhet Allmänt tillämpligt.
nattetid, om detta är möjligt.
v) Åtgärder för bullerkontroll i samband
med underhåll, trafik, hantering och be
handling.

c)

Utrustning med låg buller Detta kan innefatta direktdrivna motorer,
nivå
kompressorer, pumpar och facklingsenheter.
Detta innefattar exempelvis följande tekni
ker:

d)

Tillämpligheten kan begrän
i) Bullerdämpare.
Utrustning för buller- och
sas av brist på utrymme (för
ii) Ljud- och vibrationsmässig isolering av
vibrationskontroll
befintliga avfallsbehandlings
utrustning.
anläggningar).
iii) Inneslutning av bullrande utrustning.
iv) Ljudisolering av byggnader.
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e)

Bullerdämpning

Beskrivning
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Tillämplighet

Endast tillämpligt för be
fintliga avfallsbehandlingsan
läggningar, eftersom ut
formningen
av
nya
avfallsbehandlingsanlägg
ningar ska göra denna teknik
onödig. För befintliga avfalls
Bullrets utbredning kan minskas genom behandlingsanläggningar kan
uppsättande av barriärer mellan bullerkällor möjligheten att sätta upp
och påverkade områden (t.ex. skärmar, vallar barriärer begränsas av plats
brist.
och byggnader).
För mekanisk behandling av
metallavfall i fragmenterings
anläggning är tekniken till
ämplig inom de gränser som
sätts av risken för deflagra
tion i fragmenteringsanlägg
ningen.

1.5

Utsläpp till vatten
BAT 19. Bästa tillgängliga teknik för att optimera vattenförbrukningen, minska volymen producerat avloppsvatten
och förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska utsläppen till mark och vatten är att använda en
lämplig kombination av de tekniker som anges nedan.
Teknik

Beskrivning

Tillämplighet

Vattenförbrukningen optimeras genom an
vändning av olika åtgärder, exempelvis föl
jande:
— Planer för vattenbesparing (t.ex. framtag
ning av vatteneffektivitetsmål, flödesdiag
ram och massbalanser för vatten).
a)

Vattenförvaltning

— Optimering av användningen av tvättvat Allmänt tillämpligt.
ten (t.ex. torr rengöring i stället för spol
ning med slang och användning av av
tryckare på all tvättutrustning).
— Minskad användning av vatten för att
skapa vakuum (t.ex. användning av väts
keringpumpar med vätskor med hög
kokpunkt).

b)

c)

Återcirkulation av vatten

Vattenflöden återcirkuleras inom avfallsbe
handlingsanläggningen, vid behov efter be
handling. Graden av återcirkulation begrän
sas
av
avfallsbehandlingsanläggningens
Allmänt tillämpligt.
vattenbalans, innehållet av föroreningar (t.ex.
illaluktande föreningar) och/eller vattenflöde
nas egenskaper (t.ex. innehållet av närings
ämnen).

Ogenomsläpplig yta

Beroende på de risker som avfallet utgör
i fråga om mark- och/eller vattenförorening,
kan ytan på hela avfallsbehandlingsområdet
(t.ex. ytor för mottagning, hantering, lagring, Allmänt tillämpligt.
behandling och vidaresändning av avfall) gö
ras ogenomsläpplig för de aktuella väts
korna.
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Beskrivning
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Tillämplighet

Beroende på de risker som vätskor i tankar
och kärl utgör i fråga om mark- och/eller
vattenförorening, kan detta exempelvis inne
fatta följande tekniker:
— Översvämningsdetektorer.

d)

— Överströmningsrör som leder vätskan till
ett inneslutet dräneringssystem (dvs. rele
Tekniker för att minska
sannolikheten för att tankar
vant sekundär inneslutning eller ett an
och kärl svämmar över eller
nat kärl).
Allmänt tillämpligt.
går sönder och påverkan — Placering av tankar för vätskor i en
om detta sker
lämplig sekundär inneslutning; volymen
är normalt anpassad för att hantera en
förlorad inneslutning hos den största
tanken inom den sekundära inneslut
ningen.
— Isolering av tankar, kärl och sekundär in
neslutning (t.ex. stängning av ventiler).

e)

Beroende på de risker som avfallet utgör
i fråga om mark- och/eller vattenförorening,
Tak över ytor för lagring kan avfallet lagras och behandlas på över
och behandling av avfall
täckta ytor för att förhindra kontakt med
regnvatten och därigenom minimera voly
men förorenat ytavrinningsvatten.

f)

Varje vattenflöde (t.ex. ytavrinningsvatten el
ler processvatten) samlas in och behandlas
separat, utifrån innehållet av föroreningar
och kombinationen av behandlingstekniker.
I synnerhet åtskiljs oförorenade avloppsvat
tenflöden från avloppsvattenflöden som krä
ver behandling.

Åtskiljning av vattenflöden

Tillämpligheten kan vara be
gränsad när stora volymer
avfall lagras eller behandlas
(t.ex. mekanisk behandling
av metallavfall i fragmenter
ingsanläggning).
Allmänt tillämpligt för nya
avfallsbehandlingsanlägg
ningar.
Allmänt tillämpligt för be
fintliga avfallsbehandlingsan
läggningar inom de begräns
ningar som hänger samman
med utformningen av vat
tenuppsamlingssystemet.

Allmänt tillämpligt för nya
Ytan för avfallsbehandling är ansluten till
avfallsbehandlingsanlägg
dräneringssystemet.
ningar.
Regnvatten som faller på ytorna för behand
dräneringssys ling och lagring samlas upp i dräneringssyste Allmänt tillämpligt för be
fintliga avfallsbehandlingsan
met tillsammans med tvättvatten, eventuella
läggningar inom de begräns
spill etc. och, beroende på innehållet av för
ningar som hänger samman
oreningar, antingen återcirkuleras eller
med utformningen av drä
skickas vidare för ytterligare behandling.
neringssystemet.

g)

Tillräckligt
tem

h)

Användning av komponenter
Den regelbundna övervakningen för att hitta ovan jord är generellt til
eventuella läckor är riskbaserad och vid be lämpligt för nya avfallsbe
hov repareras utrustningen.
handlingsanläggningar.
Utformnings- och under Användningen av komponenter under jord Tillämpningen kan dock be
hållsåtgärder som möjliggör minimeras. När komponenter under jord an gränsas av risken för frys
detektering och reparation vänds, och beroende på de risker som avfal ning.
av läckor
let i dessa komponenter utgör i fråga om Möjligheten att installera se
mark- och/eller vattenförorening, installeras kundär inneslutning kan
sekundär inneslutning för komponenter un vara begränsad för befintliga
der jord.
avfallsbehandlingsanlägg
ningar.
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Teknik

i)

Beskrivning

Lämplig buffertlagringskapacitet tillhanda
hålls för avloppsvatten som produceras un
der icke-normala driftsförhållanden med
tillämpning av en riskbaserad metod (t.ex.
med hänsyn tagen till föroreningarnas be
Lämplig buffertlagringska skaffenhet, effekterna för den fortsatta av
loppsvattenreningen och den mottagande
pacitet
miljön).

17.8.2018
Tillämplighet

Allmänt tillämpligt för nya
avfallsbehandlingsanlägg
ningar.

För befintliga avfallsbehand
lingsanläggningar kan till
ämpligheten begränsas av
det tillgängliga utrymmet
Utsläpp av avloppsvatten från denna buffert
och av utformningen av vat
lagring är endast möjligt efter att lämpliga
tenuppsamlingssystemet.
åtgärder har vidtagits (t.ex. övervakning, be
handling eller återanvändning).

BAT 20. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen till vatten är att behandla avloppsvattnet genom en
lämplig kombination av de tekniker som anges nedan.

Typiska föroreningar som behandlingen är
inriktad på

Teknik (1)

Tillämplighet

Förberedande behandling och primärt behandlingssteg, t.ex.
a)

Utjämning

Alla föroreningar

b)

Neutralisering

Syror, alkalier

c)

Fysisk avskiljning, t.ex. via
kontinuerliga siktar, satsvisa
siktar, sandavskiljare, fettav Grövre föroreningar, suspenderat material,
skiljare, oljeavskiljare eller olja/fett
primära sedimenteringstan
kar

Allmänt tillämpligt.

Fysikalisk-kemisk behandling, t.ex.

Adsorption

Adsorberbara upplösta biologiskt icke-ned
brytbara föroreningar eller föroreningar som
hämmar det biologiska reningssteget, t.ex.
kolväten, kvicksilver eller AOX

Destillering/rektifikation

Upplösta biologiskt icke-nedbrytbara förore
ningar eller föroreningar som hämmar det
biologiska reningssteget som kan destilleras,
t.ex. vissa lösningsmedel

f)

Utfällning

Utfällbara upplösta biologiskt icke-nedbryt
bara föroreningar eller föroreningar som
hämmar det biologiska reningssteget, t.ex.
metaller eller fosfor

g)

Kemisk oxidation

Oxiderbara upplösta biologiskt icke-nedbryt
bara föroreningar eller föroreningar som
hämmar det biologiska reningssteget, t.ex.
nitrit eller cyanid

d)

e)

Allmänt tillämpligt.
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Teknik (1)

Typiska föroreningar som behandlingen är
inriktad på

h)

Kemisk reduktion

Reducerbara upplösta biologiskt icke-ned
brytbara föroreningar eller föroreningar som
hämmar det biologiska reningssteget, t.ex.
sexvärt krom (Cr[VI])

i)

Avdunstning

Lösliga föroreningar

j)

Jonbyte

Joniska upplösta biologiskt icke-nedbrytbara
föroreningar eller föroreningar som hämmar
det biologiska reningssteget, t.ex. metaller

Strippning

Avskiljbara föroreningar, t.ex. vätesulfid
(H2S), ammoniak (NH3), vissa adsorberbara
organiskt bundna halogener (AOX) eller kol
väten

k)

L 208/63

Tillämplighet

Biologisk rening, t.ex.
l)

Aktivslammetod
Biologiskt nedbrytbara organiska föreningar

m)

Allmänt tillämpligt.

Membranbioreaktor
Avlägsnande av kväve

n)

Nitrifikation/denitrifikation
när behandlingen innefattar Totalkväve, ammoniak
en biologisk behandling

Nitrifikation är eventuellt
inte tillämpligt vid höga klo
ridkoncentrationer (t.ex. över
10 g/l) och när en minsk
ning av kloridkoncentratio
nen innan nitrifikation inte
kan motiveras av de miljö
mässiga fördelarna. Nitrifika
tion är inte tillämpligt när
avloppsvattnets temperatur
är låg (t.ex. under 12 °C).

Avlägsnande av fasta ämnen, t.ex.
o)

Koagulering och flockning

p)

Sedimentering

q)

r)

Suspenderat material och partikelbundna
Allmänt tillämpligt.
Filtrering (t.ex. sandfiltre metaller
ring, mikrofiltrering eller
ultrafiltrering)
Flotation

(1) Beskrivningar av teknikerna finns i avsnitt 6.3.
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Tabell 6.1
Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för direkta utsläpp till en
vattenrecipient

Ämne/parameter

BAT-AEL (1)

Avfallsbehandlingsprocess för vilken BAT-AEL
gäller

10–60 mg/l

— All avfallsbehandling förutom behandling
av vattenbaserat flytande avfall

10–100 mg/l (3) (4)

— Behandling av vattenbaserat flytande avfall

30–180 mg/l

— All avfallsbehandling förutom behandling
av vattenbaserat flytande avfall

30–300 mg/l (3) (4)

— Behandling av vattenbaserat flytande avfall

Totalt organiskt kol (TOC) (2)

Kemisk syreförbrukning (COD) (2)

Totalt suspenderat material (TSS)

5–60 mg/l

— Alla avfallsbehandlingar
— Mekanisk behandling av metallavfall i frag
menteringsanläggning
— Behandling av WEEE innehållande VFC:er
(flyktiga fluorkarboner) och/eller VHC:er
(flyktiga kolväten)

Oljeindex (HOI)

0,5–10 mg/l

— Omraffinering av spillolja
— Fysikalisk-kemisk behandling av avfall
med värmevärde
— Vattentvätt av uppgrävd förorenad jord
— Behandling av vattenbaserat flytande avfall

1–25 mg/l (5) (6)
Totalkväve (totalt N)
10–60 mg/l (5) (6) (7)

— Biologisk behandling av avfall
— Omraffinering av spillolja
— Behandling av vattenbaserat flytande avfall

0,3–2 mg/l

— Biologisk behandling av avfall

1–3 mg/l (4)

— Behandling av vattenbaserat flytande avfall

Totalfosfor (totalt P)

— Omraffinering av spillolja
0,05–0,2 mg/l

— Fysikalisk-kemisk behandling av avfall
med värmevärde

0,05–0,3 mg/l

— Behandling av vattenbaserat flytande avfall

0,02–0,1 mg/l

— Behandling av vattenbaserat flytande avfall

0,2–1 mg/l

— Behandling av vattenbaserat flytande avfall

Fenolindex

Fri cyanid (CN–) (8)
Adsorberbara organiskt bundna haloge
ner (AOX) (8)
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Ämne/parameter

Avfallsbehandlingsprocess för vilken BAT-AEL
gäller

Arsenik (uttryckt
som As)

0,01–0,05 mg/l

Kadmium (uttryckt
som Cd)

0,01–0,05 mg/l

— Mekanisk behandling av metallavfall i frag
menteringsanläggning

Krom (uttryckt
som Cr)

0,01–0,15 mg/l

— Behandling av WEEE innehållande VFC:er
(flyktiga fluorkarboner) och/eller VHC:er
(flyktiga kolväten)

Koppar (uttryckt
som Cu)

0,05–0,5 mg/l

Bly (uttryckt som Pb)
Nickel (uttryckt
som Ni)
Kvicksilver (uttryckt
som Hg)

Metaller och
halvmetaller (8)

BAT-AEL (1)

L 208/65

0,05–0,1 mg/l (9)
0,05–0,5 mg/l

— Omraffinering av spillolja
— Fysikalisk-kemisk behandling av avfall
med värmevärde
— Fysikalisk-kemisk behandling
och/eller trögflytande avfall

av

fast

— Regenerering av använda lösningsmedel
0,5–5 µg/l

Zink (uttryckt
som Zn)

0,1–1 mg/l (10)

Arsenik (uttryckt
som As)

0,01–0,1 mg/l

Kadmium (uttryckt
som Cd)

0,01–0,1 mg/l

Krom (uttryckt
som Cr)

0,01–0,3 mg/l

Sexvärt krom (uttryckt
som Cr[VI])

0,01–0,1 mg/l

Koppar (uttryckt
som Cu)

0,05–0,5 mg/l

Bly (uttryckt som Pb)

0,05–0,3 mg/l

Nickel (uttryckt
som Ni)

— Mekanisk-biologisk behandling av avfall

— Vattentvätt av uppgrävd förorenad jord

— Behandling av vattenbaserat flytande avfall

0,05–1 mg/l

Kvicksilver (uttryckt
som Hg)

1–10 µg/l

Zink (uttryckt
som Zn)

0,1–2 mg/l

(1) Medelvärdesperioderna är definierade under Allmänna överväganden.
(2) Antingen BAT-AEL för COD eller BAT-AEL för TOC tillämpas. TOC-övervakning bör väljas i första hand eftersom den inte
kräver användning av mycket giftiga föreningar.
(3) Intervallets övre ände gäller eventuellt inte i följande fall:
— När reningens effektivitet är ≥ 95 % som rullande årsmedelvärde och det inkommande avfallet uppvisar följande egen
skaper: TOC > 2 g/l (eller COD > 6 g/l) som dygnsmedelvärde och det finns en stor andel svårnedbrytbara organiska
föreningar (dvs. som är svåra att bryta ned biologiskt).
— Vid höga kloridkoncentrationer (t.ex. över 5 g/l i det inkommande avfallet).
(4) BAT-AEL gäller eventuellt inte för avfallsbehandlingsanläggningar som behandlar borrslam/borrkax.
(5) BAT-AEL gäller eventuellt inte när avloppsvattnets temperatur är låg (t.ex. under 12 °C).
(6) BAT-AEL gäller eventuellt inte vid höga kloridkoncentrationer (t.ex. över 10 g/l i det inkommande avfallet).
(7) BAT-AEL gäller endast när biologisk behandling av avloppsvatten används.
(8) BAT-AEL gäller endast när ämnet i fråga identifieras som relevant i avloppsvattenförteckningen som nämns i BAT 3.
(9) Den övre änden av intervallet är 0,3 mg/l för mekanisk behandling av metallavfall i fragmenteringsanläggning.
(10) Den övre änden av intervallet är 2 mg/l för mekanisk behandling av metallavfall i fragmenteringsanläggning.
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Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 7.

Tabell 6.2
Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för indirekta utsläpp till en
vattenrecipient
Ämne/parameter

BAT-AEL (1) (2)

Avfallsbehandlingsprocess för vilken BAT-AEL
gäller

— Mekanisk behandling av metallavfall i frag
menteringsanläggning
— Behandling av WEEE innehållande VFC:er
(flyktiga fluorkarboner) och/eller VHC:er
(flyktiga kolväten)
Oljeindex (HOI)

0,5–10 mg/l

— Omraffinering av spillolja
— Fysikalisk-kemisk behandling av avfall
med värmevärde
— Vattentvätt av uppgrävd förorenad jord
— Behandling av vattenbaserat flytande avfall

Fri cyanid (CN–) (3)

0,02–0,1 mg/l

— Behandling av vattenbaserat flytande avfall

Adsorberbara organiskt bundna haloge
ner (AOX) (3)

0,2–1 mg/l

— Behandling av vattenbaserat flytande avfall

Metaller
och Arsenik (uttryckt som
halvmetaller (3) As)

0,01–0,05 mg/l

Kadmium (uttryckt
som Cd)

0,01–0,05 mg/l

Krom (uttryckt som
Cr)

0,01–0,15 mg/l

Koppar (uttryckt som
Cu)

0,05–0,5 mg/l

Bly (uttryckt som Pb)

0,05–0,1 mg/l (4)

Nickel (uttryckt som
Ni)

0,05–0,5 mg/l

Kvicksilver (uttryckt
som Hg)

0,5–5 µg/l

Zink (uttryckt som
Zn)

0,1–1 mg/l (5)

Arsenik (uttryckt
som As)

0,01–0,1 mg/l

Kadmium (uttryckt
som Cd)

0,01–0,1 mg/l

Krom (uttryckt
som Cr)

0,01–0,3 mg/l

— Mekanisk behandling av metallavfall i frag
menteringsanläggning
— Behandling av WEEE innehållande VFC:er
(flyktiga fluorkarboner) och/eller VHC:er
(flyktiga kolväten)
— Mekanisk-biologisk behandling av avfall
— Omraffinering av spillolja
— Fysikalisk-kemisk behandling av avfall
med värmevärde
— Fysikalisk-kemisk behandling
och/eller trögflytande avfall

av

fast

— Regenerering av använda lösningsmedel
— Vattentvätt av uppgrävd förorenad jord

— Behandling av vattenbaserat flytande avfall
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Ämne/parameter

BAT-AEL (1) (2)

Sexvärt krom (uttryckt
som Cr[VI])

0,01–0,1 mg/l

Koppar (uttryckt
som Cu)

0,05–0,5 mg/l

Bly (uttryckt som Pb)

0,05–0,3 mg/l

Nickel (uttryckt
som Ni)
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Avfallsbehandlingsprocess för vilken BAT-AEL
gäller

0,05–1 mg/l

Kvicksilver (uttryckt
som Hg)

1–10 µg/l

Zink (uttryckt
som Zn)

0,1–2 mg/l

(1) Medelvärdesperioderna är definierade under Allmänna överväganden.
(2) BAT-AEL gäller eventuellt inte om avloppsreningsverket nedströms minskar de aktuella föroreningarna, förutsatt att detta
inte leder till en högre föroreningsnivå i miljön.
(3) BAT-AEL gäller endast när ämnet i fråga identifieras som relevant i avloppsvattenförteckningen som nämns i BAT 3.
(4) Den övre änden av intervallet är 0,3 mg/l för mekanisk behandling av metallavfall i fragmenteringsanläggning.
(5) Den övre änden av intervallet är 2 mg/l för mekanisk behandling av metallavfall i fragmenteringsanläggning.

Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 7.

1.6

Utsläpp från olyckor och tillbud
BAT 21. Bästa tillgängliga teknik för att förhindra eller begränsa miljökonsekvenser vid olyckor och tillbud är att
använda alla de tekniker som anges nedan, som en del av olyckshanteringsplanen (se BAT 1).
Teknik

Beskrivning

Följande åtgärder omfattas exempelvis:
— Skydd av avfallsbehandlingsanläggningen mot sabotage.
a)

— System som skyddar mot brand och explosion, med utrustning för
förebyggande, detektering och släckning.

Skyddsåtgärder

— Möjlighet att komma åt och använda relevant styrutrustning i hän
delse av en nödsituation.

b)

Hantering av utsläpp
olyckor och tillbud

från

Rutiner fastställs och tekniska åtgärder tas fram för att hantera utsläpp
från olyckor och tillbud (i form av möjlig inneslutning), t.ex. utsläpp via
spill, släckningsvatten eller säkerhetsventiler.
Detta innefattar exempelvis följande tekniker:

c)

1.7

Registrerings- och bedöm
ningssystem för olyckor/tillbud

— En loggbok/dagbok där alla olyckor, tillbud, avvikelser från rutiner
och upptäckter under inspektioner registreras.
— Rutiner för att identifiera, hantera och dra lärdom av sådana olyckor
och tillbud.

Materialeffektivitet
BAT 22. Bästa tillgängliga teknik för en effektiv materialanvändning är att ersätta material med avfall.
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Beskrivning
Avfall används i stället för andra material vid behandlingen av avfall (t.ex. används avfallsalkalier eller avfallssyror
för pH-justering eller flygaskor som bindemedel).
Tillämplighet
Det finns vissa begränsningar av tillämpligheten på grund av föroreningsrisken vid förekomst av föroreningar (t.ex.
tungmetaller, långlivade organiska föroreningar, salter eller patogener) i avfallet som ska ersätta andra material. En
annan begränsning är förenligheten hos avfallet som ska ersätta andra material med det inkommande avfallet (se
BAT 2).
1.8

Energieffektivitet
BAT 23. Bästa tillgängliga teknik för en effektiv energianvändning är att använda båda de tekniker som anges
nedan.
Teknik

a)

Energieffektivitetsplan

Beskrivning

I en energieffektivitetsplan ingår definiering och beräkning av den speci
fika energiförbrukningen för verksamheten (eller verksamheterna), fast
ställande av resultatindikatorer på årlig basis (t.ex. specifik energiför
brukning uttryckt i kWh/ton behandlat avfall) och planering av
återkommande förbättringsmål med tillhörande åtgärder. Planen anpassas
efter avfallsbehandlingens specifika karaktär, sett till utförd process (eller
utförda processer), behandlat avfallsflöde (eller behandlade avfallsflöden)
etc.
En redogörelse för energibalansen analyserar energiförbrukningen och
energiproduktionen (inklusive utförsel av energi) utifrån typen av energi
källa (dvs. elektricitet, gas, konventionella flytande bränslen, konventio
nella fasta bränslen och avfall). I detta ingår följande:
i)

b)

Information om energiförbrukningen, i form av levererad energi.

Redogörelse för energibalansen ii) Information om energin som förs ut från anläggningen.
iii) Information om energiflödet (t.ex. Sankey-diagram eller energibalans
beräkningar) som visar hur energin används under hela processen.
Redogörelsen för energibalansen anpassas efter avfallsbehandlingens spe
cifika karaktär, sett till utförd process (eller utförda processer), behandlat
avfallsflöde (eller behandlade avfallsflöden) etc.

1.9

Återanvändning av emballage
BAT 24. Bästa tillgängliga teknik för att minska kvantiteten avfall som måste bortskaffas är att maximera
återanvändningen av emballage, som en del av planen för hantering av rester (se BAT 1).
Beskrivning
Emballage (fat, containrar, IBC-behållare, lastpallar etc.) återanvänds för att rymma avfall, när de är i gott skick och
tillräckligt rena, förutsatt att de klarar en kontroll av förenligheten mellan de olika ämnena (vid på varandra
följande användningar). Vid behov skickas emballaget för lämplig behandling innan återanvändningen (t.ex.
rekonditionering eller rengöring).
Tillämplighet
Det finns vissa restriktioner för tillämpningen kopplade till risken att avfallet förorenas av det återanvända
emballaget.

2.

BAT-SLUTSATSER FÖR MEKANISK BEHANDLING AV AVFALL

Om inget annat anges ska BAT-slutsatserna i avsnitt 2, i tillägg till de allmänna BAT-slutsatserna i avsnitt 1,
tillämpas för mekanisk behandling av avfall när behandlingen inte är kombinerad med biologisk behandling
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Allmänna BAT-slutsatser för mekanisk behandling av avfall

2.1.1 Utsläpp till luft
BAT 25. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen till luft av stoft och av partikelbundna metaller,
PCDD/F och dioxinlika PCB:er, är att tillämpa BAT 14d och att använda en eller en kombination av de tekniker
som anges nedan.
Teknik

Beskrivning

Tillämplighet

Se avsnitt 6.1.
a)

Cyklon

Cykloner används framför allt som inledande Allmänt tillämpligt.
avskiljare för grovt stoft.

b)

Textilfilter

Se avsnitt 6.1.

Är eventuellt inte tillämpligt
för frånluftskanaler som
är direkt anslutna till en
fragmenteringsanläggning,
när deflagrationspåverkan på
textilfiltret inte kan dämpas
(t.ex. genom användning av
tryckutjämningsventiler).

c)

Våtskrubbning

Se avsnitt 6.1.

Allmänt tillämpligt.

d)

Avfallet som ska fragmenteras fuktas genom
insprutning av vatten i fragmenteringsanlägg
ningen. Mängden vatten som sprutas in reg
leras i förhållande till mängden avfall som
fragmenteras
(vilket kan övervakas via ener
Vatteninsprutning i frag
giförbrukningen hos fragmenteringsanlägg
menteringsanläggningen
ningens motor).

Endast tillämpligt inom de
begränsningar som skapas av
lokala förhållanden (t.ex. låg
temperatur eller torka).

Avgaserna som innehåller stoftrester skickas
till en cyklon (eller flera cykloner) och/eller
en våtskrubber.

Tabell 6.3
Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för kanaliserade stoftutsläpp till luft
från mekanisk behandling av avfall

Parameter

Stoft

Enhet

BAT-AEL
(Medelvärde under provtagnings
perioden)

mg/Nm3

2–5 (1)

(1) När textilfilter inte är tillämpligt är intervallets övre gräns 10 mg/Nm3.

Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 8.
2.2

BAT-slutsatser för mekanisk behandling av metallavfall i fragmenteringsanläggning
Om inget annat anges ska BAT-slutsatserna i detta avsnitt, i tillägg till BAT 25, tillämpas för mekanisk behandling
av metallavfall i fragmenteringsanläggning.

2.2.1 Total miljöprestanda
BAT 26. Bästa tillgängliga teknik för att förbättra den totala miljöprestandan och förhindra utsläpp på grund av
olyckor och incidenter är att tillämpa BAT 14g och använda alla de tekniker som anges nedan:
a) Införande av en detaljerad inspektionsrutin för balat avfall att användas före körning i fragmenteringsan
läggning.
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b) Borttagning av farliga föremål från det inkommande avfallsflödet samt säkert bortskaffande av dessa (t.ex.
gasbehållare, uttjänta fordon där förorenande ämnen inte avlägsnats, WEEE-avfall där förorenande ämnen inte
avlägsnats, föremål som är förorenade med PCB:er eller kvicksilver eller radioaktiva föremål).
c) Behandling av behållare endast när dessa åtföljs av en renlighetsdeklaration.
2.2.2 Deflagration
BAT 27. Bästa tillgängliga teknik för att förhindra deflagration och minska utsläppen om deflagration ändå sker,
är att använda teknik a och en eller båda av teknikerna b och c som anges nedan.
Teknik

Beskrivning

Tillämplighet

I detta ingår:

a)

— Ett program för deflagrationsreducering
som har tagits fram för att identifiera
källan (eller källorna) och för att genom
föra åtgärder som förhindrar att deflagra
tion sker, t.ex. inspektion av det inkom
mande avfallet enligt beskrivningen
Plan för deflagrationshan
i
BAT 26a eller borttagning av farliga fö
tering.
remål enligt beskrivningen i BAT 26b.
— En genomgång av tidigare deflagrations
incidenter och -åtgärder och spridande Allmänt tillämpligt.
av kunskap om deflagration.
— Ett protokoll för åtgärder vid deflagra
tionsincidenter.

b)

c)

Tryckutjämningsventiler

Tryckutjämningsventiler installeras för att ut
jämna tryckvågor som orsakas av deflagra
tioner, vilka annars skulle kunna leda till
omfattande skador med efterföljande ut
släpp.

Förfragmentering

Allmänt tillämpligt för nya
avfallsbehandlingsanlägg
ningar, beroende på materia
Använd en fragmenteringsanläggning med let som kommer in.
låg hastighet som installeras före den huvud Tillämpligt vid omfattande
sakliga fragmenteringsanläggningen.
uppgradering av en avfalls
behandlingsanläggning där
ett betydande antal deflagra
tioner har rapporterats.

2.2.3 Energieffektivitet
BAT 28. Bästa tillgängliga teknik för en effektiv energianvändning är att hålla fragmenteringsanläggningens
matning stabil.
Beskrivning
Fragmenteringsanläggningens matning hålls på en jämn nivå genom att avbrott i eller överbelastningar av
avfallsmatningen undviks, vilka annars skulle leda till oönskade driftstopp och efterföljande starter av fragmenter
ingsanläggningen.
2.3

BAT-slutsatser för behandling av WEEE innehållande VFC:er (flyktiga fluorkarboner) och/eller VHC:er
(flyktiga kolväten)
Om inget annat anges ska BAT-slutsatserna i detta avsnitt, i tillägg till BAT 25, tillämpas för behandling av WEEE
innehållande VFC:er (flyktiga fluorkarboner) och/eller VHC:er (flyktiga kolväten).
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2.3.1 Utsläpp till luft
BAT 29. Bästa tillgängliga teknik för att förhindra eller, när detta inte är praktiskt möjligt, minska utsläppen av
organiska föreningar till luft är att tillämpa BAT 14d och BAT 14h, samt att använda teknik a och en eller båda av
teknikerna b och c som anges nedan.
Teknik

a)

Beskrivning

Alla köldmedier och oljor avlägsnas från WEEE innehållande VFC:er
(flyktiga fluorkarboner) och/eller VHC:er (flyktiga kolväten) och samlas
Optimerat avlägsnande och upp genom ett vakuumbaserat sugsystem (som exempelvis uppnår ett
optimerad uppsamling av köld avlägsnande av köldmedium på minst 90 %). Köldmedier separeras från
oljor och oljorna avgasas.
medier och oljor
Mängden olja som finns kvar i kompressorn reduceras till ett minimum
(så att kompressorn inte droppar).

b)

c)

Kryogen kondensation

Avgaser som innehåller organiska föreningar som VFC:er/VHC:er skickas
till en enhet för kryogen kondensation där de antar vätskeform (se be
skrivningen i avsnitt 6.1). Den kondenserade gasen förvaras i trycksatta
kärl för vidare behandling.

Adsorption

Avgaser som innehåller organiska föreningar som VFC:er/VHC:er skickas
till ett adsorptionssystem (se beskrivningen i avsnitt 6.1). Det använda
aktiva kolet regenereras genom att uppvärmd luft pumpas in i filtret för
att desorbera de organiska föreningarna. Därefter komprimeras avgaserna
från regenereringen och kyls ned, så att de organiska föreningarna kon
denseras (i vissa fall genom kryogen kondensation). Den kondenserade
gasen förvaras i trycksatta kärl. De kvarvarande avgaserna från kompri
meringssteget leds vanligtvis tillbaka till adsorptionssystemet för att mi
nimera VFC/VHC-utsläppen.

Tabell 6.4
Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för kanaliserade TVOC- och
CFC-utsläpp till luft från behandling av WEEE innehållande VFC:er (flyktiga fluorkarboner) och/eller
VHC:er (flyktiga kolväten)

Enhet

BAT-AEL
(Medelvärde under provtagnings
perioden)

TVOC

mg/Nm3

3–15

CFC:er

mg/Nm3

0,5–10

Parameter

Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 8.
2.3.2 Explosioner
BAT 30. Bästa tillgängliga teknik för att förhindra utsläpp till följd av explosioner vid behandling av WEEE
innehållande VFC:er (flyktiga fluorkarboner) och/eller VHC:er (flyktiga kolväten) är att använda endera av de
tekniker som anges nedan.
Teknik

a)

b)

Beskrivning

Inert atmosfär

Genom att spruta in inert gas (t.ex. kväve) kan syrekoncentrationen i den
inneslutna utrustningen (t.ex. innesluten fragmenteringsanläggning, kross
eller stoft- och skumuppsamlare) minskas (t.ex. till 4 volymprocent).

Mekanisk ventilation

Genom användning av mekanisk ventilation minskas koncentrationen av
kolväten i den inneslutna utrustningen (t.ex. innesluten fragmenterings
anläggning, kross eller stoft- och skumuppsamlare) till < 25 % av den
nedre explosionsgränsen.
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BAT-slutsatser för mekanisk behandling av avfall med värmevärde
BAT-slutsatserna i det här avsnittet gäller, i tillägg till BAT 25, för mekanisk behandling av avfall med värmevärde
som omfattas av punkterna 5.3 a iii och 5.3 b ii i bilaga I till direktiv 2010/75/EU.

2.4.1 Utsläpp till luft
BAT 31. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen till luft av organiska föreningar är att tillämpa BAT 14d
och att använda en eller en kombination av de tekniker som anges nedan.
Teknik

a)

Adsorption

b)

Biofilter

c)

Termisk oxidation

d)

Våtskrubbning

Beskrivning

Se avsnitt 6.1.

Tabell 6.5
Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för kanaliserade TVOC-utsläpp till luft
från mekanisk behandling av avfall med värmevärde

Parameter

TVOC

Enhet

BAT-AEL
(Medelvärde under provtagnings
perioden)

mg/Nm3

10–30 (1)

(1) BAT-AEL gäller endast när organiska föreningar identifieras som relevanta i avgasflödet enligt förteckningen som nämns
i BAT 3.

Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 8.
2.5

BAT-slutsatser för mekanisk behandling av WEEE-avfall som innehåller kvicksilver
Om inget annat anges ska BAT-slutsatserna i detta avsnitt, i tillägg till BAT 25, tillämpas för mekanisk behandling
av WEEE-avfall som innehåller kvicksilver.

2.5.1 Utsläpp till luft
BAT 32. Bästa tillgängliga teknik för att minska kvicksilverutsläppen till luft är att samla upp kvicksilverutsläppen
vid källan, skicka dem för rening och utföra lämplig övervakning.
Beskrivning
Detta omfattar samtliga av följande åtgärder:
— Utrustning som används för att behandla WEEE-avfall som innehåller kvicksilver innesluts, under negativt
tryck och med anslutning till ett punktutsugsystem.
— Avgaser från processerna behandlas med stoftavskiljande teknik, t.ex. cykloner, textilfilter och HEPA-filter, följt
av adsorption på aktivt kol (se avsnitt 6.1).
— Effektiviteten hos avgasreningen övervakas.
— Kvicksilvernivåerna mäts ofta i behandlings- och lagringsområden (t.ex. en gång i veckan) för att potentiella
kvicksilverläckor ska upptäckas.
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Tabell 6.6
Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för kanaliserade kvicksilverutsläpp till
luft från mekanisk behandling av WEEE-avfall som innehåller kvicksilver

Parameter

Kvicksilver (Hg)

Enhet

BAT-AEL
(Medelvärde under provtagnings
perioden)

µg/Nm3

2–7

Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 8.
3.

BAT-SLUTSATSER FÖR BIOLOGISK BEHANDLING AV AVFALL

Om inget annat anges ska BAT-slutsatserna i avsnitt 3, i tillägg till de allmänna BAT-slutsatserna i avsnitt 1,
tillämpas för biologisk behandling av avfall. BAT-slutsatserna i avsnitt 3 gäller inte för behandling av vattenbaserat
flytande avfall.
3.1

Allmänna BAT-slutsatser för biologisk behandling av avfall

3.1.1 Total miljöprestanda
BAT 33. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen av lukt och förbättra den totala miljöprestandan är att
välja det inkommande avfallet.
Beskrivning
Tekniken består i att utföra förhandsgodkännande, godkännande och sortering av det inkommande avfallet
(se BAT 2), för att säkerställa att det inkommande avfallet är lämpligt för avfallsbehandlingen, t.ex. i fråga om
balansen mellan näringsämnen, fukthalten eller förekomsten av giftiga föreningar som kan försämra den
biologiska aktiviteten.
3.1.2 Utsläpp till luft
BAT 34. Bästa tillgängliga teknik för att minska de kanaliserade utsläppen till luft av stoft, organiska föreningar
och illaluktande föreningar, däribland vätesulfid (H2S) och ammoniak (NH3), är att använda en eller en
kombination av de tekniker som anges nedan.
Teknik

a)

Adsorption

Beskrivning

Se avsnitt 6.1.
Se avsnitt 6.1.

b)

Biofilter

En förbehandling av avgaserna före biofiltret (t.ex. med en vatteneller syraskrubber) kan behövas vid högt innehåll av NH3
(t.ex. 5–40 mg/Nm3), för att reglera filtermediets pH-värde och begränsa
bildandet av N2O i biofiltret.
Vissa andra illaluktande föreningar (t.ex. merkaptaner, H2S) kan orsaka
försurning av biofiltrets medium och göra det nödvändigt att använda en
vattenskrubber eller en alkalisk skrubber för förbehandling av avgaserna
före biofiltret.

c)

Textilfilter

Se avsnitt 6.1. Textilfiltret används vid mekanisk-biologisk behandling av
avfall.

d)

Termisk oxidation

Se avsnitt 6.1.

e)

Våtskrubbning

Se avsnitt 6.1. Vattenskrubbrar, syraskrubbrar eller alkaliska skrubbrar
används i kombination med ett biofilter, termisk oxidation eller adsorp
tion på aktivt kol.
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Tabell 6.7
Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för kanaliserade utsläpp av NH3, lukt,
stoft och TVOC till luft från biologisk behandling av avfall

Enhet

BAT-AEL
(Medelvärde under provtagnings
perioden)

NH3 (1) (2)

mg/Nm3

0,3–20

Luktkoncentration (1) (2)

ouE/Nm3

200–1 000

Stoft

mg/Nm3

2–5

TVOC

mg/Nm3

5–40 (3)

Parameter

Avfallsbehandlingsprocess

All biologisk behandling av
avfall

Mekanisk-biologisk behand
ling av avfall

(1) Antingen BAT-AEL för NH3 eller BAT-AEL för luktkoncentration tillämpas.
(2) Denna BAT-AEL gäller inte för behandling av avfall som huvudsakligen utgörs av gödsel.
(3) Den nedre änden av intervallet kan nås genom användning av termisk oxidation.

Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 8.
3.1.3 Utsläpp till vatten och vattenanvändning
BAT 35. Bästa tillgängliga teknik för att minska produktionen av avloppsvatten och minska vattenanvändningen
är att använda alla de tekniker som anges nedan.
Teknik

Beskrivning

Tillämplighet

Allmänt tillämpligt för nya
avfallsbehandlingsanlägg
ningar.
a)

3.2

Åtskiljning av vattenflöden

Lakvatten som sipprar ut från komposthögar Allmänt tillämpligt för be
och kompoststrängar separeras från ytavrin fintliga avfallsbehandlingsan
ningsvattnet (se BAT 19f).
läggningar inom de begräns
ningar som hänger samman
med utformningen av vat
tenkretsarna.
Återcirkulation av processvattenflöden (t.ex.
från avvattning av flytande rötrester i ana
eroba processer) eller största möjliga an
vändning av andra vattenflöden (t.ex. kon
densvatten,
sköljvatten
eller
ytavrinningsvatten). Graden av återcirkula
Allmänt tillämpligt.
tion begränsas av avfallsbehandlingsanlägg
ningens vattenbalans, innehållet av förore
ningar (t.ex. tungmetaller, salter, patogener
eller illaluktande föreningar) och/eller vatten
flödenas egenskaper (t.ex. innehållet av nä
ringsämnen).

b)

Återcirkulation av vatten

c)

Minimerad produktion av Optimering av fuktinnehållet i avfallet för att
Allmänt tillämpligt.
lakvatten
minimera produktionen av lakvatten.

BAT-slutsatser för aerob behandling av avfall
Om inget annat anges ska BAT-slutsatserna i detta avsnitt, i tillägg till de allmänna BAT-slutsatserna för biologisk
behandling av avfall i avsnitt 3.1, tillämpas för aerob behandling av avfall.
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3.2.1 Total miljöprestanda
BAT 36. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen till luft och förbättra den totala miljöprestandan är att
övervaka och/eller kontrollera de viktigaste avfalls- och processparametrarna.
Beskrivning
Övervakning och/eller kontroll av de viktigaste avfalls- och processparametrarna, däribland följande:
— Det inkommande avfallets beskaffenhet (t.ex. C/N-kvot och partikelstorlek).
— Temperatur och fukthalt på olika ställen i strängen.
— Strängens luftning (t.ex. hur ofta strängen vänds, O2- och/eller CO2-koncentrationen i strängen eller
luftflödenas temperatur vid användning av mekanisk luftning).
— Strängens porositet, höjd och bredd.
Tillämplighet
Övervakning av fukthalten i strängen är inte tillämpligt för slutna processer där hälso- och/eller säkerhetsproblem
har identifierats. I dessa fall kan fukthalten övervakas innan avfallet förs in i det inneslutna komposteringssteget
och justeras när det lämnar det inneslutna komposteringssteget.
3.2.2 Lukt och diffusa utsläpp till luft
BAT 37. Bästa tillgängliga teknik för att minska de diffusa utsläppen till luft av stoft, lukt och bioaerosoler från
behandlingssteg utomhus är att använda en av eller båda de tekniker som anges nedan.
Teknik

a)

Beskrivning

Tillämplighet

Täckning med semiper Aktiva komposteringssträngar täcks med se
Allmänt tillämpligt.
meabla membran
mipermeabla membran.
Detta innefattar exempelvis följande tekni
ker:

b)

— Hänsynstagande till väderförhållanden
och väderprognoser när mer omfattande
processaktiviteter ska utföras utomhus.
Till exempel undviks bildande eller vänd
ning av strängar eller högar, siktning och
fragmentering vid meteorologiska förhål
landen som är ogynnsamma vad gäller
Anpassning av verksamhe
spridandet av utsläpp (t.ex. för låg eller Allmänt tillämpligt.
ten efter de meteorologiska
för hög vindhastighet eller att vinden
förhållandena
blåser i riktning mot känsliga områden).
— Inriktning av strängar så att minsta möj
liga yta på den komposterade massan ut
sätts för den dominerande vindrikt
ningen, för att minska spridningen av
föroreningar från strängens yta. Strängar
och högar bör helst placeras på den lägst
belägna platsen inom anläggningen.

3.3

BAT-slutsatser för anaerob behandling av avfall
Om inget annat anges ska BAT-slutsatserna i detta avsnitt, i tillägg till de allmänna BAT-slutsatserna för biologisk
behandling av avfall i avsnitt 3.1, tillämpas för anaerob behandling av avfall.

3.3.1 Utsläpp till luft
BAT 38. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen till luft och förbättra den totala miljöprestandan är att
övervaka och/eller kontrollera de viktigaste avfalls- och processparametrarna.
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Beskrivning
Införande av ett manuellt och/eller automatiskt övervakningssystem, med följande uppgifter:
— Säkerställa en stabil rötkammarfunktion.
— Minimera problem under driften, t.ex. skumning, som kan leda till luktutsläpp.
— Ge tidiga varningar, i tillräcklig utsträckning, om systemfel som riskerar att leda till förlorad inneslutning och
explosioner.
I detta ingår övervakning och/eller kontroll av de viktigaste avfalls- och processparametrarna, t.ex. följande:
— pH-värde och alkalitet hos materialet som förs in i rötkammaren.
— Rötkammarens drifttemperatur.
— Hydraulisk och organisk belastning för materialet som förs in i rötkammaren.
— Koncentrationen av VFA (flyktiga fettsyror) och ammoniak i rötkammaren och rötresterna.
— Biogasens kvantitet, sammansättning (t.ex. i fråga om H2S) och tryck.
— Vätske- och skumnivåer i rötkammaren.
3.4

BAT-slutsatser för mekanisk-biologisk behandling av avfall
Om inget annat anges ska BAT-slutsatserna i detta avsnitt, i tillägg till de allmänna BAT-slutsatserna för biologisk
behandling av avfall i avsnitt 3.1, tillämpas för mekanisk-biologisk behandling av avfall.
BAT-slutsatserna för aerob (avsnitt 3.2) och anaerob (avsnitt 3.3) behandling av avfall ska, när detta är relevant,
tillämpas för mekanisk-biologisk behandling av avfall.

3.4.1 Utsläpp till luft
BAT 39. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen till luft är att använda båda de tekniker som anges
nedan.
Teknik

a)

Avskiljning av avgasflöden

Beskrivning

Uppdelning av det samlade avgasflödet i av
gasflöden med ett högt innehåll av förore
ningar och avgasflöden med ett lågt innehåll
av föroreningar, efter hur de identifieras i för
teckningen som nämns i BAT 3.
Återcirkulation av avgaser med ett lågt inne
håll av föroreningar i den biologiska proces
sen, följt av avgasbehandling som är anpas
sad efter koncentrationen av föroreningar (se
BAT 34).

b)

Återcirkulation av avgaser

Tillämplighet

Allmänt tillämpligt för nya
avfallsbehandlingsanlägg
ningar.

Allmänt tillämpligt för be
fintliga avfallsbehandlingsan
läggningar inom de begräns
Användningen av avgaser i den biologiska ningar som hänger samman
processen kan begränsas av avgasernas tem med utformningen av luft
peratur och/eller innehållet av föroreningar.
kretsarna.
Det kan vara nödvändigt att kondensera vat
tenångan som finns i avgaserna innan dessa
återanvänds. I så fall krävs kylning och det
kondenserade vattnet återcirkuleras när så är
möjligt (se BAT 35) eller behandlas före ut
släpp.
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BAT-SLUTSATSER FÖR FYSIKALISK-KEMISK BEHANDLING AV AVFALL

Om inget annat anges ska BAT-slutsatserna i avsnitt 4, i tillägg till de allmänna BAT-slutsatserna i avsnitt 1,
tillämpas för fysikalisk-kemisk behandling av avfall.
4.1

BAT-slutsatser för fysikalisk-kemisk behandling av fast och/eller trögflytande avfall

4.1.1 Total miljöprestanda
BAT 40. Bästa tillgängliga teknik för att förbättra den totala miljöprestandan är att övervaka det inkommande
avfallet som en del av rutinerna för förhandsgodkännande och godkännande vid mottagning av avfall (se BAT 2).
Beskrivning
Övervakning av det inkommande avfallet, t.ex. i fråga om följande:
— Innehållet av organiska ämnen, oxidationsmedel, metaller (t.ex. kvicksilver), salter och illaluktande
komponenter.
— Potentialen att vätgas (H2) bildas när rester från rökgasreningen, t.ex. flygaskor, blandas med vatten.
4.1.2 Utsläpp till luft
BAT 41. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen av stoft, organiska föreningar och NH3 till luft är att
tillämpa BAT 14d och att använda en eller en kombination av de tekniker som anges nedan.
Teknik

a)

Adsorption

b)

Biofilter

c)

Textilfilter

d)

Våtskrubbning

Beskrivning

Se avsnitt 6.1.

Tabell 6.8
Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för kanaliserade stoftutsläpp till luft
från fysikalisk-kemisk behandling av fast och/eller trögflytande avfall

Parameter

Stoft

Enhet

BAT-AEL
(Medelvärde under provtagnings
perioden)

mg/Nm3

2–5

Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 8.
4.2

BAT-slutsatser för omraffinering av spillolja

4.2.1 Total miljöprestanda
BAT 42. Bästa tillgängliga teknik för att förbättra den totala miljöprestandan är att övervaka det inkommande
avfallet som en del av rutinerna för förhandsgodkännande och godkännande vid mottagning av avfall (se BAT 2).
Beskrivning
Övervakning av det inkommande avfallet vad gäller innehållet av klorerade föreningar (t.ex. klorerade
lösningsmedel eller PCB:er).
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BAT 43. Bästa tillgängliga teknik för att minska kvantiteten avfall som skickas för bortskaffning är att använda en
av eller båda de tekniker som anges nedan.

Teknik

Beskrivning

a)

Materialåtervinning

Användning av organiska rester från vakuumdestillation, lösningsmedels
extraktion, tunnfilmsförångare etc. i asfaltsprodukter m.m.

b)

Energiåtervinning

Användning av organiska rester från vakuumdestillation, lösningsmedels
extraktion, tunnfilmsförångare etc. för att återvinna energi.

4.2.2 Utsläpp till luft
BAT 44. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen av organiska föreningar till luft är att tillämpa BAT 14d
och att använda en eller en kombination av de tekniker som anges nedan.

Teknik

Beskrivning

a)

Adsorption

Se avsnitt 6.1.

b)

Termisk oxidation

Se avsnitt 6.1. Detta innefattar när avgaserna skickas till en processugn
eller en panna.

c)

Våtskrubbning

Se avsnitt 6.1.

BAT-AEL som anges i avsnitt 4.5 gäller.
Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 8.

4.3

BAT-slutsatser för fysikalisk-kemisk behandling av avfall med värmevärde

4.3.1 Utsläpp till luft
BAT 45. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen av organiska föreningar till luft är att tillämpa BAT 14d
och att använda en eller en kombination av de tekniker som anges nedan.

Teknik

a)

Adsorption

b)

Kryogen kondensation

Beskrivning

Se avsnitt 6.1.
c)

Termisk oxidation

d)

Våtskrubbning

BAT-AEL som anges i avsnitt 4.5 gäller.
Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 8.
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BAT-slutsatser för regenerering av använda lösningsmedel

4.4.1 Total miljöprestanda
BAT 46. Bästa tillgängliga teknik för att förbättra den totala miljöprestandan vid regenerering av använda
lösningsmedel är att använda en av eller båda de tekniker som anges nedan.

Teknik

Beskrivning

Tillämplighet

a)

Materialåtervinning

Tillämpligheten kan vara be
gränsad om energibehovet är
Lösningsmedel återvinns från destillations
orimligt stort med tanke på
resterna genom avdunstning.
kvantiteten
lösningsmedel
som återvinns.

b)

Energiåtervinning

Destillationsresterna används för att energi
Allmänt tillämpligt.
återvinning.

4.4.2 Utsläpp till luft
BAT 47. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen av organiska föreningar till luft är att tillämpa BAT 14d
och att använda en kombination av de tekniker som anges nedan.

Teknik

Beskrivning

Tillämplighet

a)

För att undvika att produ
cera och släppa ut PCB:er
Processavgaser från kondensorerna skickas
Återcirkulation av proces
och/eller PCDD/F är detta
till avfallsbehandlingsanläggningens ång
eventuellt inte tillämpligt vid
savgaser i en ångpanna
panna.
behandling av avfall från ha
logenerade lösningsmedel.

b)

Se avsnitt 6.1.

Det kan finnas begräns
ningar för tillämpligheten av
säkerhetsskäl (t.ex. tenderar
bäddar med aktivt kol att
självantända när de fylls med
ketoner).

Se avsnitt 6.1.

För att undvika att produ
cera och släppa ut PCB:er
och/eller PCDD/F är detta
eventuellt inte tillämpligt vid
behandling av avfall från ha
logenerade lösningsmedel.

Adsorption

c)

Termisk oxidation

d)

Kondensation eller kryogen
Se avsnitt 6.1.
kondensation

Allmänt tillämpligt.

e)

Våtskrubbning

Allmänt tillämpligt.

Se avsnitt 6.1.

BAT-AEL som anges i avsnitt 4.5 gäller.
Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 8.
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Utsläppsnivå som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för utsläpp av organiska föreningar till
luft från omraffinering av spillolja, fysikalisk-kemisk behandling av avfall med värmevärde och
regenerering av använda lösningsmedel

Tabell 6.9
Utsläppsnivå som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för kanaliserade TVOC-utsläpp till luft
från omraffinering av spillolja, fysikalisk-kemisk behandling av avfall med värmevärde och regenerering
av använda lösningsmedel

Parameter

TVOC

Enhet

BAT-AEL (1)
(Medelvärde under provtagnings
perioden)

mg/Nm3

5–30

(1) BAT-AEL gäller inte när utsläppet är mindre än 2 kg/tim vid utsläppspunkten, förutsatt att inga CMR-ämnen har identifierats
som relevanta i avgasflödet enligt förteckningen som nämns i BAT 3.

4.6

BAT-slutsatser för värmebehandling av använt aktivt kol, avfallskatalysatorer och uppgrävd förorenad
jord

4.6.1 Total miljöprestanda
BAT 48. Bästa tillgängliga teknik för att förbättra den totala miljöprestandan vid värmebehandling av använt
aktivt kol, avfallskatalysatorer och uppgrävd förorenad jord är att använda alla de tekniker som anges nedan.

Teknik

a)

b)

Beskrivning

Tillämplighet

Återvunnen värme kan, exempelvis, använ
Värmeåtervinning från ugn das för att förvärma förbränningsluft eller
Allmänt tillämpligt.
för att producera ånga, som också används
savgaser
för återaktiveringen av använt aktivt kol.

Indirekt eldad ugn

Indirekt eldade ugnar kon
strueras normalt med ett
metallrör och tillämpligheten
kan vara begränsad till följd
En indirekt eldad ugn används för att und av korrosionsproblem.
vika kontakt mellan ugnens innehåll och
rökgaserna från brännaren (eller brännarna). Det kan även finnas ekono
miska begränsningar för ef
termodifiering av befintliga
avfallsbehandlingsanlägg
ningar.
Detta innefattar exempelvis följande tekni
ker:

c)

—
Processintegrerade tekniker
för att minska utsläppen till
—
luft
—

Kontroll av ugnens temperatur och av
rotationshastigheten för roterugn.
Val av bränsle.
Användning av en försluten ugn eller
drift av ugnen vid reducerat tryck för att
undvika diffusa utsläpp till luft.

Allmänt tillämpligt.
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4.6.2 Utsläpp till luft
BAT 49. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen av HCl, HF, stoft och organiska föreningar till luft är att
tillämpa BAT 14d och att använda en eller en kombination av de tekniker som anges nedan.
Teknik

Beskrivning

Se avsnitt 6.1. Tekniken används i kombination med ytterligare renings
tekniker.

a)

Cyklon

b)

Elfilter (ESP)

c)

Textilfilter

d)

Våtskrubbning

e)

Adsorption

f)

Kondensation

g)

Termisk oxidation (1)

Se avsnitt 6.1.

(1) Vid regenerering av aktivt kol som har använts i industritillämpningar där förekomst av svårnedbrytbara halogenerade äm
nen eller andra termiskt resistenta ämnen kan förväntas utförs den termiska oxidationen vid en minimitemperatur på
1 100 °C och med en uppehållstid på två sekunder. Om det rör sig om aktivt kol som har använts för dricksvatten- och livs
medelsgodkända tillämpningar, räcker det med en efterbrännare med en minimitemperatur på 850 °C och en uppehållstid
på två sekunder (se avsnitt 6.1).

Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 8.
4.7

BAT-slutsatser för vattentvätt av uppgrävd förorenad jord

4.7.1 Utsläpp till luft
BAT 50. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen av stoft och organiska föreningar till luft från
processtegen lagring, hantering och tvätt är att tillämpa BAT 14d och att använda en eller en kombination av de
tekniker som anges nedan.
Teknik

a)

Adsorption

b)

Textilfilter

c)

Våtskrubbning

Beskrivning

Se avsnitt 6.1.

Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 8.
4.8

BAT-slutsatser för sanering av utrustning som innehåller PCB:er

4.8.1 Total miljöprestanda
BAT 51. Bästa tillgängliga teknik för att förbättra den totala miljöprestandan och minska de kanaliserade
utsläppen av PCB:er och organiska föreningar till luft är att använda alla de tekniker som anges nedan.
Teknik

a)

Beskrivning

Detta innefattar exempelvis följande teknik:
Beläggning av ytor för lagring
— Applicering av hartsbaserad beläggning på betonggolvet för hela lag
och behandling av avfall
rings- och behandlingsområdet.
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Beskrivning

Detta innefattar exempelvis följande tekniker:
b)

Införande av regler rörande — Dörrar eller portar till lagrings- och behandlingsområden hålls låsta.
personalens tillträde för att för — Särskild behörighet krävs för tillträde till området där förorenad ut
hindra spridning av förore
rustning förvaras och hanteras.
ningar
— Separata ”rena” och ”smutsiga” ombytesrum där man tar på sig re
spektive tar av sig personlig skyddsutrustning.
Detta innefattar exempelvis följande tekniker:
— Externa ytor på den förorenade utrustningen rengörs med anjonde
tergent.
— Tömning av utrustningen med pump eller under vakuum i stället för
med hjälp av tyngdkraften.

c)

Optimerad rengöring och drä
— Rutiner tas fram och används för fyllande, tömning och anslut
nering av utrustning
ning/frånkoppling av vakuumbehållaren.
— Efter separation av kärnan från höljet på en elektrisk transformator
används en lång tömningsperiod (minst 12 timmar) för att undvika
risken att det droppar förorenad vätska under den fortsatta behand
lingen.
Detta innefattar exempelvis följande tekniker:
— Saneringsområdets luft samlas in och renas genom filter med aktivt
kol.

d)

— Frånluften från vakuumpumpen som nämns i teknik c ovan ansluts
till
ett
end-of-pipe-reningssystem
Kontroll och övervakning av
(t.ex. en förbränningsugn med hög temperatur eller ett system för
utsläpp till luft
termisk oxidation eller adsorption på aktivt kol).
— De kanaliserade utsläppen övervakas (se BAT 8).
— Den potentiella depositionen av PCB:er från atmosfären övervakas (t.
ex. genom fysikalisk-kemisk mätning eller biologisk miljöövervak
ning).
Detta innefattar exempelvis följande tekniker:

e)

f)

— Porösa, förorenade delar från elektriska transformatorer (trä och pap
per) skickas till förbränning i hög temperatur.
Bortskaffning av rester från av
fallsbehandling
— PCB:er i oljorna förstörs (t.ex. genom deklorering, hydrogenering,
processer med lösta elektroner (SET) eller förbränning i hög tempera
tur).
Återvinning av lösningsmedel
Organiska lösningsmedel samlas upp och destilleras för att återanvändas
när lösningsmedelstvätt an
i processen.
vänds

Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 8.

5.

BAT-SLUTSATSER FÖR BEHANDLING AV VATTENBASERAT FLYTANDE AVFALL

Om inget annat anges ska BAT-slutsatserna i avsnitt 5, i tillägg till de allmänna BAT-slutsatserna i avsnitt 1,
tillämpas för behandling av vattenbaserat flytande avfall.

5.1

Total miljöprestanda
BAT 52. Bästa tillgängliga teknik för att förbättra den totala miljöprestandan är att övervaka det inkommande
avfallet som en del av rutinerna för förhandsgodkännande och godkännande vid mottagning av avfall (se BAT 2).
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Beskrivning
Övervakning av det inkommande avfallet, t.ex. med avseende på
— bioelimination (t.ex. BOD, BOD/COD-kvot, Zahn–Wellens-test, potential för biologisk hämning [t.ex. hämning
av aktivt slam]),
— möjlighet till emulsionsbrytning, t.ex. genom prov på laboratorieskala.
5.2

Utsläpp till luft
BAT 53. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen av HCl, NH3 och organiska föreningar till luft är att
tillämpa BAT 14d och att använda en eller en kombination av de tekniker som anges nedan.
Teknik

a)

Adsorption

b)

Biofilter

c)

Termisk oxidation

d)

Våtskrubbning

Beskrivning

Se avsnitt 6.1.

Tabell 6.10
Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för kanaliserade utsläpp av HCl och
TVOC till luft från behandling av vattenbaserat flytande avfall

Parameter

Enhet

Väteklorid (HCl)

BAT-AEL (1)
(Medelvärde under provtagnings
perioden)

1–5
mg/Nm3

TVOC

3–20 (2)

(1) BAT-AEL gäller endast när ämnet i fråga identifieras som relevant i avgasflödet enligt förteckningen som nämns i BAT 3.
(2) Den övre änden av intervallet är 45 mg/Nm3 när utsläppet är mindre än 0,5 kg/tim vid utsläppspunkten.

Tillhörande övervakning beskrivs i BAT 8.
6.

BESKRIVNING AV TEKNIKER

6.1

Kanaliserade utsläpp till luft
Teknik

Adsorption

Typisk förorening (eller typiska
föroreningar) som minskas

Beskrivning

Adsorption är en heterogen reaktion där gasmo
lekyler fastnar på en fast eller flytande yta, där
specifika föreningar fastnar i högre grad än
andra, och därigenom avlägsnas från avloppets
flöde. När ytan har adsorberat så mycket som är
Kvicksilver, flyktiga organiska
möjligt ersätts adsorbenten, eller så desorberas
föreningar, vätesulfid, illaluk
det adsorberade innehållet som en del av regene
tande föreningar
reringen av adsorbenten. När föroreningarna des
orberas har de vanligtvis en högre koncentration
och kan antingen återvinnas eller bortskaffas.
Den vanligaste adsorbenten är granulerat aktivt
kol.
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Beskrivning

Avgasflödet passerar genom en bädd av organiskt
material (t.ex. torv, ljung, kompost, rotflis, bark,
barrvedsflis eller olika kombinationer av dessa)
eller något inert material (t.ex. lera, aktivt kol el
ler polyuretan), där det biologiskt oxideras av na
turligt förekommande mikroorganismer till koldi
oxid, vatten, oorganiska salter och biomassa.
Biofilter

Ammoniak, vätesulfid, flyktiga Ett biofilter utformas med hänsyn till typen (eller
organiska föreningar, illaluk typerna) av inkommande avfall. Ett lämpligt
tande föreningar
bäddmaterial, t.ex. med avseende på vattenhål
lande förmåga, skrymdensitet, porositet och
strukturell integritet, väljs. Det är även viktigt att
ha en lämplig höjd och ytarea på filterbädden,
Biofiltret ansluts till ett lämpligt ventilations- och
luftcirkulationssystem, för att säkerställa en lik
formig luftfördelning genom hela bädden och en
lämplig uppehållstid för avgaserna inuti bädden.

Kondensation och kryogen
Flyktiga organiska föreningar
kondensation

Cyklon

Stoft

Kondensation är en teknik som avlägsnar lös
ningsmedelsångor från ett avgasflöde genom att
temperaturen sänks under gasens daggpunkt. För
kryogen kondensation kan drifttemperaturen
vara så låg som – 120 °C, men i praktiken är det
ofta mellan – 40 °C och – 80 °C i kondensations
enheten. Kryogen kondensation kan hantera alla
VOC-föreningar och flyktiga oorganiska förore
ningar, oberoende av deras respektive ångtryck.
De låga temperaturerna ger en väldigt hög kon
densationseffektivitet, vilket gör tekniken mycket
lämpad som en sista utsläppsbegränsande teknik
för VOC-utsläpp.

Cyklonfilter används för att avlägsna tyngre par
tiklar, som ”faller ur” när avgaserna tvingas in
i en roterande rörelse innan de lämnar avskilja
ren.
Cykloner används för att filtrera bort partikulärt
material, i synnerhet PM10.

Elfilter (ESP)

Textilfilter

Stoft

I ett elfilter laddas partiklar och avskiljs under in
verkan av ett elektriskt fält. Elfilter kan användas
under en mängd olika driftsförhållanden. I ett
torrt elfilter avlägsnas det uppsamlade materialet
mekaniskt (t.ex. genom skakning, vibrationer el
ler tryckluft), medan det i ett vått elfilter spolas
ut med en lämplig vätska, vanligtvis vatten.

Stoft

Textilfilter, ofta kallade påsfilter, är tillverkade av
poröst vävd eller filtad duk genom vilken gaser
får passera för att partiklar ska avlägsnas. Vid an
vändning av textilfilter måste ett textilmaterial
väljas som är lämpligt för avgasernas egenskaper
och den maximala drifttemperaturen.
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Teknik

Beskrivning

Stoft

HEPA-filter (högeffektiva partikelluftfilter) är en
typ av mikrofilter. Filtermaterialet består av pap
per eller spunnen glasfiber med en hög pack
ningstäthet. Avgasflödet passerar genom filterma
terialet där partiklarna samlas upp.

Termisk oxidation

Flyktiga organiska föreningar

Oxidation av brännbara gaser och luktämnen
i ett avgasflöde genom att en blandning av för
oreningar och luft eller syrgas värms upp över
självantändningspunkten i en förbränningskam
mare, varpå temperaturen hålls hög tillräckligt
länge för att gaserna ska förbrännas fullständigt
till koldioxid och vatten.

Våtskrubbning

Stoft, flyktiga organiska för
eningar, gasformiga sura för
eningar (alkalisk skrubber),
gasformiga alkaliska föreningar
(syraskrubber)

Avlägsnande av gasformiga eller partikelformiga
föroreningar från ett gasflöde genom massöver
föring till ett vätskeformigt lösningsmedel, ofta
vatten eller en vattenlösning. Det kan även före
komma en kemisk reaktion (t.ex. i en syraskrub
ber eller en alkalisk skrubber). I vissa fall kan för
eningarna återvinnas från lösningsmedlet.

HEPA-filter

6.2

Typisk förorening (eller typiska
föroreningar) som minskas

L 208/85

Diffusa utsläpp av organiska föreningar till luft

En strukturerad metod för att minska de flyktiga
utsläppen av organiska föreningar genom detek
tering och därpå följande reparation eller utbyte
av läckande komponenter. För närvarande an
vänds teknikerna sniffning (som beskrivs
i EN 15446) och optisk gasdetektering för att
identifiera läckor.

Program för läckagedetekter
ing och läckagereparation
Flyktiga organiska föreningar
(LDAR – Leak Detection and
Repair)

Sniffning: Det första steget är detektering med
hjälp av handhållna analysatorer för organiska
föreningar som mäter koncentrationen i närheten
av utrustningen (t.ex. genom flamjonisering eller
fotojonisering). För det andra steget innesluts
komponenten i en ogenomtränglig påse, så att
det går att utföra en direkt mätning vid utsläpps
källan. Ibland ersätts detta andra steg av matema
tiska korrelationskurvor baserade på statistiska
resultat från ett stort antal tidigare mätningar
som gjorts på liknande komponenter.
Optisk gasdetektering: Vid optisk gasdetekter
ing används små och lätta handhållna kameror
som gör det möjligt att visualisera gasläckor i rea
ltid; de visas som ”rök” på skärmen tillsammans
med den normala bilden av den aktuella kompo
nenten, vilket gör det snabbt och enkelt att hitta
betydande läckor av organiska föreningar. Aktiva
system skapar en bild med hjälp av återspridande
infrarött laserljus som återspeglas på komponen
ten och dess omgivning. Passiva system använder
sig av den naturliga infraröda strålningen från ut
rustningen och dess omgivning.
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Metoderna sniffning och optisk gasdetektering
beskrivs under programmet för läckagedetekter
ing och läckagereparation.
En fullständig undersökning och kvantifiering av
utsläppen från anläggningen kan åstadkommas
genom en lämplig kombination av komplette
rande metoder, t.ex. SOF (Solar Occultation Flux
– gasflödesmätning med solen som ljuskälla) eller
Dial (Differential Absorption Light Detection and
Ranging – differentiell absorptions-Lidar). Resul
taten kan användas för trendbedömning över tid,
korskontroller och uppdatering/validering av det
pågående LDAR-programmet.
Mätning av diffusa VOC-ut
Flyktiga organiska föreningar
släpp

SOF (Solar Occultation Flux): Tekniken bygger
på registrering och spektrometrisk Fouriertrans
formeringsanalys av ett brett solljusspektrum
med infrarött eller ultraviolett/synligt ljus längs
en given geografisk bana som korsar vindrikt
ningen och skär genom VOC-plymerna.
Dial (Differential Absorption Light Detection
and Ranging): Dial är en laserbaserad teknik
som använder differentiell absorptions-Lidar
(Light Detection and Ranging), som är den op
tiska motsvarigheten till radiovågsbaserad radar.
Tekniken bygger på återspridningen av laserljus
pulser till följd av atmosfäriska aerosoler och
analys av spektralegenskaperna hos det återvän
dande ljuset som samlas in med en kikare.

6.3

Utsläpp till vatten

Teknik

Typisk förorening (eller typiska
föroreningar) som reningen är
inriktad på

Beskrivning

Aktivslammetod

Biologisk oxidation av lösta organiska förore
ningar med syre genom utnyttjande av mikroor
ganismers metabolism. I närvaro av löst syrgas
(insprutat som luft eller ren syrgas) omvandlas de
organiska komponenterna till koldioxid, vatten
Biologiskt nedbrytbara orga
eller andra metaboliter och biomassa (dvs. det ak
niska föreningar
tiva slammet). Mikroorganismerna hålls suspen
derade i avloppsvattnet och hela blandningen luf
tas mekaniskt. Den aktiva slamblandningen
skickas till en separeringsanläggning varifrån
slammet återvinns till luftningstanken.

Adsorption

Adsorberbara upplösta biolo
giskt icke-nedbrytbara förore
Separationsmetod genom vilken föreningar (t.ex.
ningar eller föroreningar som
föroreningar) i en vätska (t.ex. avloppsvatten) tas
hämmar det biologiska re
upp på en fast yta (vanligtvis aktivt kol).
ningssteget, t.ex. kolväten,
kvicksilver eller AOX
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Typisk förorening (eller typiska
föroreningar) som reningen är
inriktad på

Beskrivning

Kemisk oxidation

Oxiderbara upplösta biologiskt
icke-nedbrytbara föroreningar
eller föroreningar som häm
mar det biologiska renings
steget, t.ex. nitrit eller cyanid

Organiska föreningar oxideras till mindre skadliga
och lättare biologiskt nedbrytbara föreningar.
Teknikerna innefattar våt oxidation eller oxida
tion med ozon eller väteperoxid, eventuellt med
hjälp av katalysatorer eller UV-strålning. Kemisk
oxidation används även för att bryta ned orga
niska föreningar som orsakar lukt, smak och färg
och för desinficering.

Kemisk reduktion

Reducerbara upplösta biolo
giskt icke-nedbrytbara förore
Vid kemisk reduktion omvandlas föroreningar ge
ningar eller föroreningar som
nom kemiska reduktionsmedel till liknande men
hämmar det biologiska re
mindre skadliga eller farliga föreningar.
ningssteget, t.ex. sexvärt krom
(Cr[VI])

Koagulering och flockning

Koagulering och flockning används för att av
skilja suspenderat material från avloppsvatten
och utförs ofta i flera steg. Koagulering utförs ge
nom att koaguleringsmedel med en laddning
som är motsatt den hos det suspenderade materi
Suspenderat material och par
alet tillsätts. Flockning utförs genom tillsats av
tikelbundna metaller
polymerer, så att kollisioner mellan mikroflock
partiklar får dem att slås samman till större
flockar. Flockarna separeras sedan genom sedi
mentering, flotation med användning av luft eller
filtrering.

Destillering/rektifikation

Upplösta biologiskt icke-ned
brytbara föroreningar eller för
oreningar som hämmar det
biologiska reningssteget som
kan destilleras, t.ex. vissa lös
ningsmedel

Utjämning

Alla föroreningar

Balansering av flöden och föroreningsbelast
ningar genom användning av tankar eller andra
hanteringstekniker.

Lösliga föroreningar

Användning av destillation (se ovan) för att kon
centrera vattenlösningar med högkokande ämnen
för vidare användning, behandling eller bortskaf
fande (t.ex. förbränning av avloppsvatten), genom
omvandling av vatten till ångfas. Destillationen
utförs vanligtvis i flerstegsenheter med ökande
vakuum för att begränsa energibehovet. Vatten
ångan kondenseras för att återanvändas eller
släpps ut som avloppsvatten.

Teknik

Avdunstning

Destillation är en teknik för att separera för
eningar med olika kokpunkt genom partiell för
ångning och återkondensation.
Vid destillation av avloppsvatten avlägsnas för
oreningar med låg kokpunkt från avloppsvattnet
genom att de omvandlas till ångfas. Destillation
utförs i kolonner med bottnar eller packningsma
terial och en kondensor nedströms.
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Beskrivning

Avskiljning av fast material från avloppsvatten
genom att vattnet får passera ett poröst medium,
t.ex. sandfiltrering, mikrofiltrering och ultrafilt
rering.

Filtrering

Suspenderat material och par
tikelbundna metaller
Avskiljning av fasta eller flytande partiklar från
avloppsvatten genom att låta dem fångas upp av
små gasbubblor, vanligtvis av luft. De lättflytande
partiklarna samlas på vattenytan och fångas upp
med skimmers.

Flotation

Kvarhållande av oönskade eller farliga förore
ningar i jonform i avloppsvatten varvid de ersätts
med mindre skadliga joner genom användning av
ett jonbytarharts. Föroreningarna kvarhålls tillfäl
ligt och frisätts sedan till en regenererings- eller
backspolningsvätska.

Jonbyte

Joniska upplösta biologiskt
icke-nedbrytbara föroreningar
eller föroreningar som häm
mar det biologiska renings
steget, t.ex. metaller

Membranbioreaktor

En kombination av rening med aktivt slam och
membranfiltrering. Två olika varianter används:
a) en extern återcirkulationsslinga mellan tanken
Biologiskt nedbrytbara orga med aktivt slam och membranmodulen, eller
b) nedsänkning av membranmodulen i en luftad
niska föreningar
tank med aktivt slam, där avloppsvattnet filtreras
genom ett ihåligt fibermembran medan biomas
san blir kvar i tanken.

Membranfiltrering

Mikrofiltrering (MF) och ultrafiltrering (UF) är
membranfiltreringsprocesser som på ena sidan av
Suspenderat material och par
membranet kvarhåller och koncentrerar förore
tikelbundna metaller
ningar, t.ex. suspenderade partiklar och kolloidala
partiklar, som finns i avloppsvattnet.

Neutralisering

Nitrifikation/denitrifikation

Syror, alkalier

Justering av avloppsvattnets pH-värde till en ne
utral nivå (ungefär 7) genom tillsats av kemika
lier. Natriumhydroxid (NaOH) eller kalciumhydr
oxid (Ca(OH)2) kan användas för att höja pHvärdet, medan svavelsyra (H2SO4), saltsyra (HCl)
eller koldioxid (CO2) kan användas för att sänka
pH-värdet. Vissa föroreningar kan fällas ut vid
neutralisering.

Totalkväve, ammoniak

En process i två steg som vanligtvis ingår i biolo
giska anläggningar för rening av avloppsvatten.
Det första steget är den aeroba nitrifikationen där
mikroorganismer oxiderar ammonium (NH4+) till
mellanprodukten nitrit (NO2–), som därefter oxi
deras vidare till nitrat (NO3–). I det efterföljande
anoxiska denitrifikationssteget reducerar mikro
organismer nitratet till kvävgas på kemisk väg.
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Beskrivning

Separering av olja och vatten och efterföljande
avlägsnande av oljan genom gravimetrisk avskilj
ning av fri olja, genom användning av separa
tionsutrustning eller emulsionsbrytning (med
hjälp av emulsionsbrytande kemikalier som me
tallsalter, mineralsyror, adsorbenter och organiska
polymerer).

Oljeavskiljning

Olja/fett

Sedimentering

Suspenderat material och par Avskiljning av suspenderade partiklar genom fäll
tikelbundna metaller
ning till följd av gravitationens inverkan.

Utfällning

Utfällbara upplösta biologiskt
icke-nedbrytbara föroreningar
eller föroreningar som häm
mar det biologiska renings
steget, t.ex. metaller eller fosfor

Lösta förorenande ämnen omvandlas till olösliga
föreningar genom tillsats av fällningsmedel. De
fasta utfällningar som bildas separeras sedan ge
nom sedimentering, flotation med användning av
luft eller filtrering.

Strippning

Avskiljbara föroreningar, t.ex.
vätesulfid (H2S), ammoniak
(NH3), vissa adsorberbara orga
niskt bundna halogener (AOX)
eller kolväten

Avlägsnande av avskiljbara föroreningar från vat
tenfasen med hjälp av en gasformig fas (t.ex.
ånga, kväve eller luft) som passerar genom väts
kan. De samlas sedan in (t.ex. genom kondensa
tion) för fortsatt användning eller bortskaffande.
Effektiviteten i avlägsnandet kan förbättras ge
nom att temperaturen höjs eller trycket sänks.

Sorteringstekniker
Teknik

Beskrivning

Vindsiktning

Vindsiktning (även kallat vindklassering eller luftströmsseparering) är en
process där torra blandningar med olika partikelstorlekar delas in i unge
färliga storleksgrupper eller storleksklasser, inom ett storleksintervall
som sträcker sig från 10 mesh till storlekar som är större än mesh-ska
lan. Vindsiktar (som även kallas luftseparatorer) är ett komplement till
kontinuerliga siktar vid tillämpningar som kräver siktningsstorlekar som
är mindre än de kommersiella siktningsstorlekarna och även ett komple
ment till kontinuerliga och satsvisa siktar för grövre siktningsstorlekar
när de speciella fördelarna med vindsiktning motiverar det.

Metallseparator för alla metaller

Metaller (såväl järnmetaller som icke-järnmetaller) sorteras med hjälp av
en detektionsspole, vars magnetiska fält påverkas av metallpartiklar, som
är kopplad till en processor som styr ett luftmunstycke som blåser ut de
tekterade material.

Icke-järnmetaller sorteras med hjälp av virvelströmsseparatorer. En vir
velström induceras av en rad rotorer av sällsynt jordartsmagnetiskt mate
rial eller keramiskt material som sitter i änden av ett transportband och
Elektromagnetisk separation av ickesom roterar med hög hastighet oberoende av transportbandet. Processen
järnmetaller
inducerar tillfälliga magnetiska fält hos icke-magnetiska metaller med
samma polaritet som rotorn, vilket får metallerna att stötas bort och se
dan separeras från det övriga materialet.
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Beskrivning

Manuell separering

Material separeras manuellt genom visuell undersökning av personal vid
ett transportband eller på en sorteringsyta, antingen i syfte att selektivt
hämta ett målmaterial från ett allmänt avfallsflöde eller i syfte att av
lägsna föroreningar från ett flöde för att öka renheten. Den här tekniken
används framför allt för återvinningsbara material (glas, plast etc.) och
för föroreningar, farliga material och stora material som WEEE-avfall.

Magnetseparering

Järnmetaller sorteras med hjälp av en magnet som attraherar järnhaltiga
metallmaterial. Detta kan exempelvis ske via en magnetisk överbandsse
parator eller en magnettrumma.

NIRS (Nära infraröd spektroskopi)

Material sorteras med hjälp av en nära infraröd sensor som läser av hela
transportbandets bredd och skickar de olika materialens karakteristiska
spektrum till en processor som styr ett luftmunstycke som blåser ut de
tekterade material. Generellt sett lämpar sig inte NIRS för sortering av
svarta material.

Gravimetrisk avskiljning

Fasta material separeras i två flöden genom användning av materialens
olika densitet.

Storleksbaserad separering

Material sorteras utifrån deras partikelstorlek. Detta kan utföras med
hjälp av trumsiktar, linjär- och cirkulärsvängande siktar, flip-flop-siktar,
plansiktar, tummelsiktar och rörliga galler.

Skakbord

Material separeras utifrån densitet och storlek genom att de rör sig (i en
slamliknande vätska för våta bord eller våta densitetsseparatorer) över ett
lutande bord som skakar fram och tillbaka.

Röntgensystem

Material sorteras utifrån olika materialdensiteter, innehåll av halogener
eller innehåll av organiska komponenter med hjälp av röntgen. Egenska
perna hos de olika materialen skickas till en processor som styr ett luft
munstycke som om blåser ut detekterade material.

Hanteringstekniker

Olyckshanteringsplan

Olyckshanteringsplanen är en del av miljöledningssystemet
(se BAT 1) och identifierar de faror som avfallsbehandlingsanläggningen
innebär och de tillhörande riskerna, samt definierar åtgärder för att han
tera dessa risker. Planen tar hänsyn till förteckningen över föroreningar
som finns eller sannolikt kan finnas och som skulle leda till miljökonse
kvenser om de slapp ut.

Plan för hantering av rester

Planen för hantering av rester är en del av miljöledningssystemet
(se BAT 1) och utgörs av en uppsättning åtgärder som syftar till att 1) mi
nimera produktionen av rester från avfallsbehandlingen, 2) optimera
återanvändning, regenerering, återvinning och/eller energiåtervinning av
resterna och 3) säkerställa en korrekt bortskaffning av rester.
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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2018/1148
av den 10 augusti 2018
om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av
Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första
strecksatsen, artikel 12.1, artikel 18 samt artikel 34.1 andra strecksatsen,
med beaktande av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av
Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (1) (riktlinjen om den allmänna dokumentationen), särskilt
artikel 1.4, avdelningarna I, II, IV, V, VI och VIII i del 4, samt del 6,
med beaktande av Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/31 av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder
som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje
ECB/2007/9 (2), särskilt artiklarna 1.3, 6.1 och 8, och
av följande skäl:
(1)

Artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken föreskriver att
Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta
får utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfreds
ställande säkerheter.

(2)

Standardkriterierna och minimikriterierna avseende kreditkvalitetströsklar som avgör huruvida omsättbara
tillgångar godtas som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner framgår av riktlinje (EU)
2015/510 (ECB/2014/60), särskilt artikel 59 och i del 4, avdelning II i denna.

(3)

Enligt artikel 1.4 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) får ECB-rådet när som helst ändra de verktyg,
instrument, krav, kriterier och förfaranden som används för att genomföra Eurosystemets penningpolitiska
transaktioner. Enligt artikel 59.6 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) förbehåller sig Eurosystemet rätten att
avgöra om en emission, emittent, gäldenär eller borgensman uppfyller Eurosystemets krav på kreditvärdighet
utifrån all information som Eurosystemet bedömer som relevant för att säkerställa ett adekvat skydd för
Eurosystemet.

(4)

Med avvikelse från Eurosystemets krav på kreditvärdighet för omsättbara tillgångar fastställer artikel 8.2 i riktlinje
ECB/2014/31 att Eurosystemets kreditkvalitetströsklar inte gäller för omsättbara skuldinstrument som emitterats
eller fullt ut garanteras av staten i euroområdets medlemsstater som omfattas av ett EU–IMF-program utom
i sådana fall där ECB-rådet beslutar att medlemsstaten i fråga inte uppfyller villkoren för det ekonomiska stödet
och/eller det makroekonomiska programmet.

(5)

Den 19 augusti 2015, efter det att euroområdets stabilitetsfonds (EFSF) tidigare stödprogram för Grekland löpt ut,
godkände styrelsen för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) det aktuella treåriga ekonomiska stödprogrammet
för Grekland.

(6)

ECB-rådet bedömde effekterna av det ovannämnda ESM-programmet för Grekland, dess fortsatta genomförande
och den beslutsamhet som de grekiska myndigheterna visat att fullt ut genomföra programmet. Utifrån denna
bedömning ansåg ECB-rådet att Republiken Grekland uppfyllde villkoren för programmet. Därför antog ECBrådet den 22 juni 2016 Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/1041 (ECB/2016/18) (3) som innebar att

(1) EUT L 91, 2.4.2015, s. 3.
(2) EUT L 240, 13.8.2014, s. 28.
(3) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/1041 av den 22 juni 2016 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som
emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2015/300 (ECB/2016/18) (EUT L 169,
28.6.2016, s. 14).
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sådana omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland åter kom att
godtas vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, dock med tillämpning av särskilda värderingsavdrag på
sådana instrument och under förutsättning att Republiken Grekland kan anses vara en medlemsstat
i euroområdet som uppfyller ett EU/IMF-program.
(7)

För närvarande stadgar artikel 1.3 i riktlinje ECB/2014/31 att Republiken Grekland, vid tillämpningen av
artiklarna 6.1 och 8 i den riktlinjen, bör anses vara en medlemsstat i euroområdet som uppfyller ett EU/IMFprogram. Därutöver stadgar artikel 8.3 i den riktlinjen att omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt
ut garanteras av Republiken Grekland ska omfattas av de specifika värderingsavdrag som framgår av bilaga I till
den riktlinjen.

(8)

Enligt artikel 1 i det finansiella stödavtalet mellan Europeiska stabilitetsmekanismen, Republiken Grekland, Bank
of Greece och Hellenic Financial Stability Fund av den 19 augusti 2015 (1), är slutdatum för det aktuella ESMprogrammet den 20 augusti 2018. Följaktligen kan Republiken Grekland från och med den 21 augusti 2018 inte
längre anses vara en medlemsstat i euroområdet som omfattas av ett EU/IMF-program. Från och med den dagen
uppfylls därför inte längre förutsättningarna för att tillfälligt upphäva Eurosystemets kreditkvalitetströsklar
avseende omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland, enligt vad
som framgår av artikel 8.2 i riktlinje ECB/2014/31.

(9)

Mot bakgrund av detta har ECB-rådet beslutat att Eurosystemets standardkriterier och kreditkvalitetströsklar
fr.o.m. den 21 augusti 2018 bör tillämpas för omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras
av Republiken Grekland och att sådana skuldinstrument kommer att omfattas av de standardiserade värdering
savdragen som framgår av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Godtagande av omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken
Grekland
1.
När det gäller artiklarna 1.3, 6.1 och 8 i riktlinje ECB/2014/31 ska Republiken Grekland inte längre anses vara en
medlemsstat i euroområdet som omfattas av ett EU/IMF-program.
2.
Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar, såsom framgår av riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60),
särskilt i artikel 59 och i del 4 avdelning II i denna, ska gälla för omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut
garanteras av Republiken Grekland.
3.
Omsättbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland ska inte längre
omfattas av de specifika värderingsavdrag som framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2014/31.

Artikel 2
Upphävande
Beslut (EU) 2016/1041 (ECB/2016/18) upphävs härmed.

Artikel 3
Slutbestämmelser
1.

Detta beslut träder i kraft den 21 augusti 2018.

(1) Finns på ESM:s webbplats www.esm.europa.eu.
(2) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet
av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35) (EUT L 14, 21.1.2016, s. 30).
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2.
Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut och någon av riktlinjerna (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) och
ECB/2014/31, såsom dessa har genomförts på nationell nivå av de nationella centralbankerna i de medlemsstater som
har euron som valuta, ska det här beslutet ges tolkningsföreträde.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 10 augusti 2018.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande
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REKOMMENDATIONER
KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2018/1149
av den 10 augusti 2018
om icke-bindande riktlinjer för att identifiera konfliktdrabbade områden och högriskområden och
andra risker i leveranskedjan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och
av följande skäl:
(1)

Naturresurser i form av mineral i konfliktdrabbade områden eller högriskområden kan, även om de har en stor
potential för utveckling, vara en orsak till tvist när inkomster från dem utlöser eller driver fortsatta våldsamma
konflikter och undergräver strävanden för att uppnå utveckling, goda styrelseformer och upprätthållande av
rättsstaten. I sådana områden är det av avgörande betydelse att bryta sambandet mellan konflikter och olaglig
exploatering av mineral för att garantera fred, utveckling och stabilitet.

(2)

För att åtgärda dessa problem fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 (1)
skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram,
malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden, som ska
tillämpas från och med den 1 januari 2021 (nedan kallad förordningen).

(3)

Vid tillämpning av den förordningen avses med konfliktdrabbade områden och högriskområden områden
i väpnad konflikt eller områden som är instabila efter en konflikt, samt områden med svag eller obefintlig
styrning och säkerhet, såsom sönderfallande stater, och omfattande och systematiska kränkningar av
internationell rätt, inklusive brott mot de mänskliga rättigheterna,

(4)

För att skapa tydlighet och säkerhet för ekonomiska aktörer samt konsekvens när det gäller dessa aktörers praxis,
särskilt små och medelstora företag, ska kommissionen enligt artikel 14.1 i den förordningen i samråd med
Europeiska utrikestjänsten och OECD utarbeta icke bindande riktlinjer i form av en handbok för ekonomiska
aktörer, där det förklaras hur man bäst tillämpar kriterierna för att identifiera konfliktdrabbade områden och
högriskområden (nedan kallade riktlinjerna).

(5)

I den artikeln fastställs också att dessa riktlinjer ska baseras på definitionen av konfliktdrabbade områden och
högriskområden som anges i denna förordning och ta hänsyn till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet på
detta område, inbegripet andra risker i leveranskedjan som utlöser varningssignaler i enlighet med relevanta
tillägg till de riktlinjerna.

(6)

Dessa riktlinjer bör, för att vara effektiva, fastställa begreppet tillbörlig aktsamhet i leveranskedjor för mineraler
och metaller med koppling till konfliktdrabbade områden och högriskområden, samt de åtgärder som företag bör
vidta för att identifiera och hantera riskerna i detta avseende i samband med anskaffning av tenn, tantal, volfram
och guld.

(7)

Det bör erinras om att förordningens krav för importörer i unionen inte enbart avser metaller och mineraler med
ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden, utan även därmed sammanhängande risker i tidigare
led när det gäller t.ex. handel, hantering och export.

(8)

Dessa riktlinjer bör också förklara huvudprinciperna för identifiering av konfliktdrabbade områden och
högriskområden i det specifika syftet att tillämpna förordningen, även om definitionen och klargörandet av dessa
områden inte påverkar unionens ståndpunkt avseende vad som kan utgöra konfliktdrabbade områden och
högriskområden utanför ramen för denna förordning.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig
aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung
i konfliktdrabbade områden och högriskområden (EUT L 130, 19.5.2017, s. 1).
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(9)

Hänvisning till relevant information från öppna källor som ekonomiska aktörer kan använda för att identifiera
konfliktdrabbade områden och högriskområden bör vara ett centralt inslag i dessa riktlinjer. Samtidigt erinras om
att relevanta källor uppdateras med varierande frekvens och bör kompletteras med andra källor där så är
lämpligt.

(10)

Andra risker i leveranskedjan som utlöser röda flaggor som omfattas av dessa riktlinjer bör avse plats,
leverantörer och ovanliga omständigheter i handelstransaktioner och bör baseras på OECD:s arbete på detta
område.

(11)

I artikel 14.2 i förordningen fastställs att kommissionen ska anlita externa experter som ska tillhandahålla en
vägledande, icke-uttömmande och regelbundet uppdaterad förteckning över konfliktdrabbade områden och
högriskområden. Denna kommande förteckning bör baseras på de externa experternas analys av dessa riktlinjer
och befintlig information från, bland annat, akademiska institutioner och system för tillbörlig aktsamhet
i leveranskedjan.

(12)

Dessa riktlinjer är inte bindande och importörer i unionen har fortsatt ansvar för att uppfylla skyldigheterna
avseende tillbörlig aktsamhet enligt denna förordning, medan kommissionens avdelningar ser till att dessa
riktlinjer förblir relevanta.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1. Unionsimportörer med skyldigheter enligt förordning (EU) 2017/821 bör följa de icke-bindande riktlinjerna i bilagan
till denna rekommendation. Dessa riktlinjer kommer att hjälpa dem att identifiera konfliktdrabbade områden och
högriskområden och röda flaggor i tillräcklig utsträckning för att på ett korrekt sätt uppfylla kraven i den
förordningen när de tillämpas från och med den 1 januari 2021. Riktlinjerna kan också följas av andra enheter som
tillämpar tillbörlig aktsamhet i sin leveranskedja för mineraler.
2. Denna rekommendation kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2018.
På kommissionens vägnar
Cecilia MALMSTRÖM

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

1. SYFTET MED DESSA RIKTLINJER
Förordning (EU) 2017/821 (nedan kallad förordningen) trädde i kraft den 8 juni 2017 och gäller för importörer
i unionen (1) (inbegripet men inte begränsat till smältverk och raffinaderier) från och med den 1 januari 2021. Enligt vad
som anges i den första artikeln är förordningen utformad för att ge insyn och säkerhet när det gäller unionsimportörers
anskaffningsmetoder i konfliktdrabbade områden och högriskområden.
Enligt artikel 14.1 i förordningen har Europeiska kommissionen i uppdrag att utarbeta icke bindande riktlinjer i form av
en handbok för ekonomiska aktörer, som förklarar hur man bäst tillämpar kriterierna för att identifiera konfliktdrabbade
områden och högriskområden. I denna artikel fastställs också att riktlinjerna ska ta hänsyn till OECD:s riktlinjer om
tillbörlig aktsamhet (2) på detta område, inbegripet andra risker i leveranskedjan som utlöser så kallade ”röda flaggor”
i enlighet med relevanta tillägg till OECD:s riktlinjer.
I dessa riktlinjer
— fastställs i avsnitt 2 det allmänna begreppet tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för mineral från konfliktdrabbade
områden och högriskområden enligt riktlinjerna om de åtgärder företag bör vidta för att identifiera och hantera
riskerna i samband med anskaffning av tenn, tantal, volfram och guld.
— I avsnitt 3 beskrivs de viktigaste delarna i definitionen av konfliktdrabbade områden och högriskområden i den mening
som avses i förordningen.
— Avsnitt 4 innehåller information från öppna källor för att hjälpa företagen att identifiera konfliktdrabbade områden och
högriskområden och andra risker.
— I avsnitt 5 ges information om andra indikationer på potentiella risker (eller ”röda flaggor”) i leveranskedjan för
mineraler i fråga om lokalisering, leverantörer och ovanliga omständigheter i handelstransaktioner.
Dessa riktlinjer är utformade för att hjälpa EU:s importörer att genomföra tillbörlig aktsamhet i sin leveranskedja. De
påverkar inte tillämpningen av förordning (EU) 2017/821 och är inte rättsligt bindande.
Dessutom bör det noteras att enligt artikel 14.2 i förordningen kommer Europeiska kommissionen att (därefter) anlita
externa experter som ska tillhandahålla en vägledande, icke-uttömmande och regelbundet uppdaterad förteckning över
konfliktdrabbade områden och högriskområden. Denna förteckning ska baseras på de externa experternas analys av
dessa riktlinjer och befintlig information från bland annat regeringar, internationella organisationer, akademiska
institutioner och system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.

2. TILLBÖRLIG AKTSAMHET I LEVERANSKEDJAN FÖR MINERALER – ALLMÄN BESKRIVNING OCH
ÅTGÄRDER

2.1 Begreppet riskbaserad tillbörlig aktsamhet
I konfliktdrabbade områden och högriskområden har företag som är inblandade i utvinning och bearbetning av samt handel
med mineraler potential att generera inkomster, tillväxt och välstånd, ge försörjningsmöjligheter och främja utvecklingen
på lokal nivå. I sådana situationer kan företagen även riskera att bidra till eller sammankopplas med betydande negativa
konsekvenser i samband med sin verksamhet eller beslut om anskaffning, däribland väpnade konflikter och allvarliga
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. För att se till att företag inte avsiktligt eller oavsiktligt bidrar till eller
sammankopplas (eller fortsätter att sammankopplas) med dessa negativa konsekvenser, bör de använda sig av riskbaserad
tillbörlig aktsamhet som en del av en kontinuerlig, proaktiv och reaktiv process som är helt integrerad i deras
förvaltningssystem.
(1) Enligt artikel 2.l i förordning (EU) 2017/821 är en ”unionsimportör” varje fysisk eller juridisk person som deklarerar mineral eller
metaller för övergång till fri omsättning i den mening som avses i artikel 201.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1) eller varje fysisk eller
juridisk person i vars namn en sådan deklaration görs, enligt vad som anges i dataelement 3/15 och 3/16 i enlighet med bilaga B
i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).
2
( ) OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och
högriskområden. (andra upplagan, OECD 2013) utgör en ram för att genomföra tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i enlighet med
förordning (EU) 2017/821.
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Allmänt handlar riskbaserad tillbörlig aktsamhet enligt riktlinjerna om de åtgärder som företag bör vidta för att identifiera
och åtgärda faktiska och potentiella risker i sin leveranskedja för mineral, för att förebygga eller mildra eventuella bidrag
till negativa effekter som rör utvinning, produktion, bearbetning, handel, hantering och export av mineraler som härrör
från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Risker definieras i förhållande till de potentiellt negativa
konsekvenserna av ett visst företags verksamhet, vilka är en följd av företagets egen verksamhet eller som kan vara direkt
kopplade till verksamheter, produkter eller tjänster genom företagets affärsförbindelser med tredje part, bland annat
leverantörer och andra aktörer i leveranskedjan. Negativa effekter kan omfatta skador på människor (externa effekter)
eller skadat anseende eller rättsligt ansvar för företaget (interna effekter), eller både och.

Företag kan ställas inför risker i sina leveranskedjor för mineraler eftersom omständigheterna för mineralutvinning,
produktion, handel, hantering och export till sin natur medför en större risk för betydande negativa konsekvenser, t.ex.
finansiering av konflikter eller underblåsande, underlättande eller förvärrande av konflikter, i enlighet med vad som
beskrivs i bilaga II till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och dess tillägg.

På grund av dessa risker bör företagen göra uppriktiga ansträngningar för att identifiera och bedöma risker som rör plats,
leverantörer eller omständigheter och införa åtgärder för tillbörlig aktsamhet som är anpassade till de särskilda kraven för
sådana risker. Tillbörlig aktsamhet kan också hjälpa företag att respektera folkrätten och följa inhemsk lagstiftning,
inbegripet sådan som rör olaglig handel med mineralresurser, samt FN:s sanktioner och EU:s beslut på grundval av
fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),
särskilt restriktiva åtgärder enligt artikel 215 i EUF-fördraget.

Det övergripande målet med förordningen, som bygger på de principer som anges i OECD:s riktlinjer, är att möjliggöra
utvecklingen av säkra, öppna och kontrollerbara leveranskedjor för mineraler och säkerställa, underlätta och främja
ansvarsfull import till EU av mineraler och metaller från konfliktdrabbade områden och högriskområden, utan att bidra
till väpnade konflikter och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och därigenom bidra till den ekonomiska
utvecklingen och försörjningen för lokalsamhällena.

2.2 Tillbörlig aktsamhet - fem åtgärder

Riskbaserad tillbörlig aktsamhet i enlighet med OECD:s rekommendationer om tillbörlig aktsamhet är uppbyggd kring
följande fem åtgärder, som också fastställs i förordningen.
Företag i leveranskedjan bör:
— Etablera ett starkt förvaltningssystem och anta och på ett tydligt sätt meddela leverantörer och allmänheten sin strategi för att
hantera mineraler och metaller som kan komma från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Detta
inbegriper identifiering av de faktiska omständigheterna kring utvinning, transport, hantering, handel, bearbetning,
raffinering och smältning, legering, tillverkning eller försäljning av produkter som innehåller mineraler från konflikt
drabbade områden och högriskområden. (Artikel 4 i förordningen)
— Kartlägga och bedöma alla faktiska eller potentiella risker i leveranskedjan (1). (Artikel 5.1 a i förordningen)
— Utforma och genomföra en strategi för att hantera de identifierade riskerna i syfte att undvika eller minska dem genom att
anta och genomföra en riskhanteringsplan. Detta kan leda till ett beslut om att fortsätta handeln och samtidigt
genomföra riskreducerande åtgärder, tillfälligt upphöra med handeln och samtidigt genomföra riskreducerande åtgärder,
eller avbryta samarbetet med en leverantör, antingen efter misslyckade försök till riskreduktion, eller om leverantören
begår allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna (t.ex. de värsta formerna av barnarbete, tvångsarbete och
tortyr) eller tillhandahåller direkt eller indirekt stöd till icke-statliga väpnade grupper. (Artikel 5.1 b i förordningen)
— Utföra eller inhämta en oberoende extern granskning av företagets verksamheter, förfaranden och system som används för
att genomföra tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan vid identifierade punkter i leveranskedjan, särskilt när det gäller
tillbörlig aktsamhet för smältverk och raffinaderier. (Artikel 6 i förordningen)
— Offentligt rapportera om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan och åtgärder för att skapa förtroende hos allmänheten för de
åtgärder som företagen vidtar. (Artikel 7 i förordningen)
(1) Risker i enlighet med bilaga II till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, inklusive risker som utlöses av ”röda flaggor” enligt
definition i tilläggen.
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3. FÖRSTÅ DEFINITIONEN AV KONFLIKTDRABBADE OMRÅDEN OCH HÖGRISKOMRÅDEN
Definitionen av konfliktdrabbade områden och högriskområden i förordningen ligger i linje med OECD:s riktlinjer om
tillbörlig aktsamhet när det gäller vad som kännetecknar dessa områden, och påverkar inte EU:s ståndpunkt om vad som
kan utgöra konfliktdrabbade områden och högriskområden utanför förordningens ram. Definitionen avser endast
tillämpningen av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för metaller och mineraler som omfattas av denna förordning och
har utformats för att vara praktisk, genomgripande och lättbegriplig för företag.
Definitionen av konfliktdrabbade områden och högriskområden i förordningen (artikel 2 f):
”Områden i väpnad konflikt eller områden instabila efter en konflikt samt områden med svag eller obefintlig
styrning och säkerhet, såsom sönderfallande stater, samt med omfattande och systematiska kränkningar av
internationell rätt, inklusive brott mot de mänskliga rättigheterna.”
Denna definition följer vissa grundläggande principer som fastställs i internationell rätt, inbegripet ”väpnad konflikt”,
”områden instabila efter konflikt” och ”sönderfallande stater”. Dessa principer illustreras och förklaras ytterligare nedan
för att göra dem praktiskt begripliga inom ramen för företagens ansvarsfulla hantering av leveranskedjan.
Dessa grundläggande principer bör möjliggöra enkel matchning med information från öppna källor om situationen på
fältet i konfliktdrabbade områden och högriskområden, och hjälpa företagen med en bredare identifiering av riskerna
i deras leveranskedja och den potentiella effekten av deras insatser (se avsnitt 4).
Det bör erinras om att tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i den mening som anges i förordningen – liksom i OECD:s
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet – innebär att identifiera och bedöma riskerna för negativa konsekvenser av viss
verksamhet och förhållanden som avser metaller och mineraler som har sitt ursprung i eller transporteras genom
konfliktdrabbade områden och högriskområden (som kan vara subnationella). Landsspecifik information kan ge bakgrundsin
formation för att identifiera den allmänna aktsamhetsnivå som krävs.
Centrala inslag i definitionen

Tillstånd av väpnad konflikt

Förklaring

Förekomst av väpnad konflikt, utbrett våld eller risk för att människor skadas, i enlig
het med vad som föreskrivs i internationell humanitär rätt som reglerar väpnade kon
flikter mellan stridande. Väpnade konflikter kan ta sig många olika uttryck,
t.ex. ha internationell eller icke-internationell prägel, beröra två eller fler sta
ter eller utspela sig i form av ett frihetskrig eller uppror, inbördeskrig, osv.
En särskild vägledning om tillståndet ”väpnad konflikt” definieras i Genèvekon
ventionerna av 1949 och omfattar alla typer av förklarat krig eller annan väpnad
konflikt, som uppstår mellan två eller flera parter, även om krigstillståndet
inte erkänns av en av dem. Samtliga fall av partiell eller total ockupation av en
parts territorium, även om ockupationen inte möter något militärt motstånd.
Enligt protokoll II (1977) till Genèvekonventionen från 1949, är de inte
tillämpliga på situationer som uppkommit till följd av interna störningar och
spänningar, såsom upplopp, enstaka och sporadiska våldshandlingar och andra
liknande handlingar.

Utsatta områden efter en konflikt
Områden med svag eller obefintlig styr
ning och säkerhet, såsom sönderfallande
stater, samt med omfattande och syste
matiska kränkningar av internationell
rätt, inklusive brott mot de mänskliga
rättigheterna.

Utsatta områden efter en konflikt är områden som efter upphörandet av fientlig
heter befinner sig i ett utsatt läge, vilket innebär att regionen eller staten har
en svag förmåga att utföra grundläggande uppgifter och saknar kapacitet att ut
veckla ömsesidigt konstruktiva förbindelser i samhället på grund av ett tidi
gare konflikttillstånd. Sådana områden är mer sårbara för interna och externa
chocker såsom ekonomiska kriser eller naturkatastrofer. I sådana fall, till
exempel sådana som avses i nästa stycke i definitionen (dvs. områden med
svag eller obefintlig styrning och säkerhet), måste ekonomiska aktörer fast
ställa att det föreligger antingen institutionell svaghet eller brist på styrning och
utbredda och systematiska kränkningar av internationell rätt och av mänsk
liga rättigheter, i syfte att avgöra om området är ett konfliktdrabbat område
eller ett högriskområde. Därför är villkoret om överträdelser av internationell
rätt kumulativt i förhållande till principerna för utsatta områden efter en kon
flikt samt områden med svag eller obefintlig styrning och säkerhet. I det se
nare fallet skulle till exempel avsaknaden av ett formellt tillståndsförfarande
för gruvdrift utgöra bevis på bristande styrning.
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Förklaring

En ”sönderfallande stat” är ett exempel på en situation med extrem institutionell
svaghet. En sönderfallande stat innebär att makt- och myndighetsstrukturer im
ploderar, att lag och ordning bryter samman och att det saknas institutioner
som kan företräda staten.

4. INFORMATION FRÅN ÖPPNA KÄLLOR FÖR ATT IDENTIFIERA KONFLIKTDRABBADE OMRÅDEN OCH
HÖGRISKOMRÅDEN

Detta avsnitt innehåller en vägledande, icke uttömmande förteckning över relevant information från öppna källor för att
hjälpa företagen att identifiera konfliktdrabbade områden och högriskområden. Genom en bättre förståelse för de
nationella och regionala förhållandena samt de potentiella riskerna i områden där de verkar eller hämtar resurser, kan
företagen utforma sina ansträngningar för tillbörlig aktsamhet i enlighet med detta. Sådan mer allmän landsspecifik
information kan också vara till nytta för att bedöma rimligheten i påståenden om missförhållanden.
Den information från öppna källor som förtecknas är indelad enligt de viktigaste aspekterna som anges i definitionen av
konfliktdrabbade områden och högriskområden (se avsnitt 3):
— KONFLIKT – det är möjligt att bedöma om ett område befinner sig i ”väpnad konflikt” eller är ett ”instabilt område till
följd av en konflikt”.
— STYRNING – det är möjligt att bedöma i vilken utsträckning områden upplever svag eller obefintlig styrning och
säkerhet.
— MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – det är möjligt att bedöma huruvida ett visst område är drabbat av omfattande och
systematiska kränkningar av internationell rätt, inklusive brott mot de mänskliga rättigheterna (1).
Dessutom innehåller förteckningen i avsnitt 4.2 information om mineralresurser för sammanhangets skull.

4.1 Hur informationskällorna bäst kan användas
De förtecknade informationskällorna är av icke-kommersiell natur, dvs. de kräver inte betalning avabonnemangsavgifter
eller något ekonomiskt bidrag. Företagen bör överväga huruvida dessa källor tillhandahåller uppdaterad information
innan de använder dem. Dessutom anges i förordningen att Europeiska kommissionen utöver dessa riktlinjer kommer att
anlita externa experter som ska tillhandahålla en vägledande, icke-uttömmande och regelbundet uppdaterad förteckning
över konfliktdrabbade områden och högriskområden. Europeiska kommissionens avdelningar kommer tillsammans med
externa experter att säkerställa lämplig uppdatering av förteckningen över informationskällor för att säkerställa deras
fortsatta relevans.
Ytterligare källor av mer allmän karaktär (varav vissa inte uttryckligen ingår i förteckningen nedan) som förtjänar att
användas omfattar geologiska undersökningar med information om mineralresurser (brittiska och amerikanska
geologiska undersökningar), Europeiska kommissionens informationssystem för råvaror, webbplatser hos ledande
organisationer som behandlar denna fråga, till exempel landsrapporter från U.S. State Department (Governance and
Human Rights), rapporter från olika FN-byråer (bl.a. FN:s råd för mänskliga rättigheter, UNHCR, OHCHR, Unicef, UNDP,
ILO och IOM) samt övriga relevanta organisationer från det civila samhället, t.ex. Amnesty International, Global Witness,
Human Rights Watch och IMPACT (f.d. Partnership Africa Canada). Webbplatser för andra organisationer som
Internationella rödakorskommittén, Natural Resource Governance Index, Globalt fredsindex osv. kan också användas av
företagen för mer ämnesinriktad, nyhetsbaserad information.
Det skulle också vara lämpligt att samråda med nationella eller regionala källor. Även om de ibland kan vara svårare att
få tillgång till, ger nationella/regionala källor en mer djupgående översyn av läget i ett visst område, jämfört med
information på aggregerad landsnivå.
Företag som använder dessa källor kan gå till väga på följande sätt:
1. På grundval av information om leveranskedjan i sina ledningssystem (steg 1 av 5 i ramverket (se avsnitt 2) bör
företagen i första hand försöka identifiera sina geografiska områden för mineralutvinning, handel, hantering och
transport, i syfte att förstå det sammanhang i vilket gruv- och handelsverksamhet äger rum samt identifiera de risker
som hänger samman med detta.
(1) För definitionen av mänskliga rättigheter, se Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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2. För detta ändamål kan företagen använda öppna källor (dvs. analytiska källor, kartor eller tabeller och nyheter) som
anges nedan och som omfattar de tre viktigaste delarna i definitionen av konfliktdrabbade områden och
högriskområden (dvs. konflikt, samhällsstyrning och mänskliga rättigheter) för att förstå den politiska och
säkerhetsmässiga situationen, och identifiera och bedöma de potentiella riskerna för negativa konsekvenser i sin
leveranskedja mot sin strategi för leveranskedjan som ska överensstämma med bilaga II till OECD:s riktlinjer, och de
”röda flaggorna” i dess tillägg.
3. Om de källor som förtecknas nedan ger motstridiga eller ofullständiga uppgifter bör företagen iaktta försiktighet
innan de avför ett område från fördjupade förfaranden för tillbörlig aktsamhet. Det bör återigen betonas att ansvaret
för tillbörlig aktsamhet är kopplat till att identifiera och åtgärda faktiska och potentiella risker i syfte att förebygga
eller mildra negativa konsekvenser av verksamheten, i synnerhet anskaffning, handels- och affärsförbindelser samt
andra omständigheter i samband med företagens verksamhet och inte bara till det land eller det område varifrån
mineralerna kommer.
4. De källor som förtecknas nedan uppdateras med varierande frekvens. Även om de är relevanta är de inte alltid helt
korrekta. De bör därför användas tillsammans och med tillägg av kompletterande källor, beroende på vad som är
lämpligt. Så snart den ovannämnda vägledande, icke-uttömmande och regelbundet uppdaterade förteckningen över
konfliktdrabbade områden och högriskområden som ska tillhandahållas av externa experter är tillgänglig, kommer
den att utgöra en ytterligare källa till information.
4.2 Förteckning över öppna informationskällor
Fråga som ska
bedömas
KONFLIKT

Tillämpnings
område

Hela världen

Öppna källor

Källornas innehåll

Analytiska källor
Heidelberg Conflict Barometer
http://www.hiik.de/?lang=en/

Geneva Academy Rule of Law in Armed Conflicts
http://www.rulac.org/

Analys av de senaste globala konflikterna
i form av text och grafik. Separata regionala
och individuella landskapitel.
Rapportering genom databaser och analys av
genomförandet av internationell rätt i väpnade
konflikter runtom i världen (global täckning
och kortfattade översikter).

Assessment Capacities Project – Global Emergency Världskarta och landsspecifik analys som ger
Overview
överblick och analys av länder i ”oroande si
tuation”, ”humanitär kris”, och ”allvarlig hu
https://www.acaps.org/countries/
manitär kris”.
Kartor och tabeller
Uppsala Conflict Data Programme – Georeferenced Interaktiv karta över organiserade våldshand
Event Dataset
lingar, på grundval av nyhetskällor, inklusive
dödsoffer, typ av våld (statligt, icke-statligt,
http://www.ucdp.uu.se/ged/
ensidigt), användaren kan zooma in på en
skilda händelser.
CrisisWatch
http://www.crisisgroup.org

Globalt fredsindex
http://www.visionofhumanity.org

Läget i de viktigaste globala konfliktsituatio
nerna/potentiella konfliktsituationer, interak
tiv karta och databas som gör det möjligt att
bedöma situationen i utvalda länder
2003–2018.
Interaktiv karta som mäter den globala freden
utifrån kvalitativa och kvantitativa indikatorer
(säkerhetspersonal och polis, politisk instabili
tet, organiserade konflikter, väpnade styrkor,
osv.).
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Öppna källor

Viktiga förekomster av politiskt våld
http://www.systemicpeace.org
Regionalt

Väpnade konflikter: lokalisering och händelser
http://www.acleddata.com/
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Källornas innehåll

Kartor och tabeller som förtecknar t.ex. före
komsten av väpnade konflikter (inklusive
dödsfall) i världen 1946–2017.
Rapporter och analyser av hur konflikter ut
vecklas, bland annat genom månatliga uppda
teringar om det politiska våldet i Afrika, Mel
lanöstern och Asien som grundar sig på data
i realtid, och analys av den nuvarande och hi
storiska dynamiken i vissa stater.

International Peace Information Service – kartlägg Kartor över Demokratiska republiken Kongo
(konflikter/konfliktmineraler), Centralafrikans
ning av konflikter
ka republiken, Sudan-Sydsudan (omstridda
http://ipisresearch.be/
områden, incidenter, naturresurser, utbild
ning, lokalt våld, inhemskt och mellanstatligt
våld), en analys av kartorna finns tillgänglig.
International Tin Association
https://www.internationaltin.org/
http://www.itsci.org/

Gruvdriftkonflikter i Latinamerika
http://ejatlas.org/featured/mining-latam
STYRNING

Hela världen

Worldwide Governance Indicators
http://info.worldbank.org/governance/wgi

Index över bräckliga stater

Tin Supply Chain Initiative (iTSCi) tillhanda
håller bedömningsrapporter om säkerhetssi
tuationen i gruvor i Rwanda, Demokratiska
republiken Kongos östra provinser, Burundi
och Uganda.
Atlas för miljömässig rättvisa dokumenterar
och katalogiserar sociala konflikter i miljöfrå
gor, som bakgrundsinformation.
Uppgifter om uppdaterade aggregerade och
enskilda indikatorer för styrning i vissa län
der, sex dimensioner av styrning, landsrap
porter som sammanfattar indikatorer per
land.

http://ffp.statesindex.org

Index inriktat på riskindikatorer, baserat på
nyhetsartiklar och rapporter.

Corruption Perception Index

Index för uppfattad korruption i länderna.

http://www.transparency.org/research/cpi/overview
National Resource Governance Institute
https://resourcegovernance.org/
MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

Hela världen

FN:s säkerhetsråds resolutioner

Landsspecifik information och jämförande
analyser av frågor med anknytning till styr
ning av naturresurser.

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions

FN:s säkerhetsråds resolutioner utgör en an
vändbar beskrivning av den politiska och sä
kerhetsmässiga situationen i berörda länder
på årsbasis.

FN:s råd för mänskliga rättigheter

Allmänna regelbundna översyner.

http://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
Förenta nationernas högkommissariat för mänsk Landsspecifik information om frågor som rör
mänskliga rättigheter.
liga rättigheter
http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
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Öppna källor

Källornas innehåll

FN:s utvecklingsprogram – Internationella indikato Årliga landsrapporter över landsspecifika
rer för mänsklig utveckling – landsprofiler
mänskliga rättigheter, global täckning.
http://hdr.undp.org/en/countries
Amnesty International
https://www.amnesty.org/en/countries/
Global Witness
https://www.globalwitness.org/en-gb/
Human Rights Watch
https://www.hrw.org/
Mines and Communities
http://www.minesandcommunities.org/

MINERALTILLG
ÅNGAR OCH
PRODUKTION

Hela världen

British Geological Survey
https://www.bgs.ac.
uk/mineralsuk/statistics/worldStatistics.html
British Geological Survey
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/
EU:s informationssystem för råvaror
http://rmis.jrc.ec.europa.eu/

Nyhetsartiklar och analyser av den globala
gruvindustrin och dess inverkan, klassifice
rade enligt ämne, land, företag, mineraler.
Landsrapporter med internationell statistik
och information om mineraler.

Landsrapporter med internationell statistik
och information om mineraler.

Information om produktion, handelsflöden
och politik i fråga om råvaror.

Utöver ovan nämnda öppna informationskällor, förväntas OECD tillhandahålla ytterligare information som är relevant
för att identifiera konfliktdrabbade områden och högriskområden (http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm).
Risker i samband med humanitära kriser och katastrofer kan också ge bakgrundsinformation och visa på områden där
väpnade konflikter kan uppstå. I detta sammanhang är INFORM en värdefull informationskälla (ett samarbetsprojekt
mellan FN:s permanenta samordningskommitté och Europeiska kommissionen, http://www.inform-index.org). Ett annat
användbart verktyg i detta avseende är Global Conflict-index (en öppen faktabas till stöd för beslutsfattandet om
långsiktiga risker för konflikt som har utarbetats av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum,
http://conflictrisk.jrc.ec.europa.eu/).
Europeiska kommissionen kommer dessutom att ge stöd till små och medelstora företag i deras ansträngningar för att
inrätta och genomföra en politik för ansvarsfull anskaffning av mineraler genom Cosme-programmet, som delvis avser
att identifiera konfliktdrabbade områden och högriskområden enligt förordning (EU) 2017/821.

5. RISKBEDÖMNING AV LEVERANSKEDJOR FÖR MINERALER – ”RÖDFLAGGNING” FÖR SKÄRPT
TILLBÖRLIG AKTSAMHET

5.1 Inledning om rödflaggning och allmänna synpunkter
Det förfarande för tillbörlig aktsamhet som fastställs i förordningen och i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet är
inte begränsat till identifiering av risker och riskreducering i samband med ursprung och transport av mineraler från konflikt
drabbade områden och högriskområden. Företagen ska faktiskt överväga och lämna information om riskerna i enlighet
med OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet när det gäller handel, hantering och export av mineraler i tidigare led
längs försörjningskedjan och ovanliga omständigheter.
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För detta ändamål innehåller tilläggen till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet en förteckning över de så kallade ”röd
flagg”-situationer som utlöser behovet av skärpta åtgärder för tillbörlig aktsamhet, inklusive insamling av ytterligare
information med hjälp av företagets förvaltningssystem, i synnerhet i följande situationer:
A. Ursprungs- och transitländer för mineraler som försetts med röd flagg
— Om mineralerna har sitt ursprung i eller har transporterats via konfliktdrabbade områden och högriskområden.
— Om mineraler påstås härröra från ett land genom vilket mineraler från konfliktdrabbade områden och
högriskområden brukar transiteras eller skäligen misstänks transiteras.
— Om mineraler som påstås härröra från ett land som har begränsade kända mineralresurser, sannolika resurser eller
förväntad produktion av mineralen i fråga (dvs. den deklarerade volymen av mineraler från detta land inte är i linje
med kända mineraltillgångar eller förväntad produktion).
I vart och ett av dessa ”rödflaggsområden”, särskilt i situationer av svag eller obefintlig styrning, ökar risken när
lagstiftning mot penningtvätt, lagar mot korruption, tullkontroller och andra relevanta myndigheters tillsynsregler
är otillräckligt genomförda, när informella banksystem verkar, och när likvida medel används överdrivet mycket.
B. Röd flagg för leverantören
— När ett företags leverantörer eller andra kända företag i tidigare led verkar i ett av ovannämnda ”rödflaggsområden” där
mineraler har sitt ursprung eller transiteras, eller har ägarintressen eller andra intressen i leverantörer av mineral
från någon av de ovannämnda ”rödflaggsområden” där mineraler har sitt ursprung eller transiteras.
— När ett företags leverantörer eller andra kända företag i tidigare led kan konstateras ha anskaffat mineraler från ett
”rödflaggsområde” där mineraler har sitt ursprung eller har transiterats under de senaste tolv månaderna.
— Guld: När guldet påstås härröra från återvunnen metall/metallskrot eller blandade källor och har förädlats i ett
land genom vilket guld från konfliktdrabbade områden och högriskområden transiteras eller skäligen misstänks
transiteras.
C. Omständigheter som ger upphov till röda flaggor
— Om avvikelser eller ovanliga omständigheter kan identifieras genom uppgifter som insamlats genom företagets
ledningssystem och som ger upphov till skälig misstanke om att mineraler bidrar till konflikter eller allvarliga
övergrepp i samband med utvinning, transport och handel.

5.2 Identifiera specifika röda flaggor och säkerställa lämplig tillbörlig aktsamhet
Efter identifiering av de ”röda flaggor” som anges i avsnitt 5.1 som en del av företagets riskbedömning, bör företagen
genomföra en grundlig översyn av sammanhanget för alla dessa ”röda flaggor” genom att samla in ytterligare uppgifter
med hjälp av företagets ledningssystem och se till att de risker som är förenade med dessa vederbörligen beaktas.
Som understryks i OECD:s riktlinjer är tillbörlig aktsamhet en riskbaserad och progressiv strategi som innebär att
företagen måste införa lämpliga förvaltningssystem och processer, kartlägga de faktiska omständigheterna
i leveranskedjan och identifiera de risker som kan få dem att vidta skärpta åtgärder för tillbörlig aktsamhet.
Följande riktlinjer bör hjälpa företagen att ta fram relevant information om ”röd flagg”-situationer och anpassa sina
åtgärder för tillbörlig aktsamhet på lämpligt sätt. Det bör noteras att de informationskällor som förtecknas nedan
uppdateras med varierande frekvens. Även om de är relevanta är de eventuellt inte alltid helt korrekta. De bör därför
användas tillsammans och med tillägg av kompletterande källor, beroende på vad som är lämpligt.
A. Ursprungs- och transitländer för mineraler som försetts med röd flagg
— Röd flagg: Mineraler som har sitt ursprung i eller har transporterats via konfliktdrabbade områden och högriskområden
Förstärkt tillbörlig aktsamhet ska utlösas om mineralerna har sitt ursprung i eller har transporterats via konflikt
drabbade områden och högriskområden. Fastställande av sådana områden diskuteras i avsnitt 4 i dessa riktlinjer.
— Röd flagg: Mineraler som påstås härröra från ett land genom vilket mineraler från konfliktdrabbade områden och
högriskområden transiteras eller skäligen misstänks transiteras.
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Företagen bör bedöma i vilken utsträckning följande förhållanden gäller:
— Avsnittet Styrelseformer och andra landsspecifika frågor behöver ses över, i syfte att fastställa i vilken utsträckning
länder eller områden kan kontrollera sina gränser och ha adekvata interna kontrollmekanismer för att
säkerställa trovärdig och dokumenterad spårbarhet för handel med mineraler för att motverka risker
i samband med transitering, i fall av svag styrning.
Indikatorer

Informationskällor (1)

— Det deklarerade ursprungslandet har porösa — FN:s säkerhetsråds resolutioner (se avsnitt 4).
gränser eller svag efterlevnad av tullagstiftnin — Information som tillhandahålls av lokala ambassader,
gen för varor.
EU eller andra delegationer

— Lagstiftningen mot korruption tillämpas brist — Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF)
fälligt och rapporterade fall av korruption
http://www.fatf-gafi.org/countries/
i samband med gruvdrift och inom handeln
— Transparency Internationals korruptionsindex
har konstaterats.
http://www.transparency.org/research/cpi/overview
— Lagar mot penningtvätt eller om banktillsyn
saknas eller är otillräckligt införda eller inte — Worldwide Governance Indicator, Världsbanken
helt genomförda.
http://info.worldbank.org/governance/wgi
— Ekonomierna är i huvudsak kontantbaserade,
— Rapporter från Global Financial Integrity
särskilt för handel med mineraler.
http://www.gfintegrity.org/
— Se avsnitt 4 om ”styrning” i dessa riktlinjer

— Avsnittet Direkt närhet, regionala och historiska frågor ger information om risken för felaktig ursprungsangivelse
genom smuggling från angränsande länder, länder med historiska band, eller länder som tillhandahåller
skatteincitament.
Indikatorer

Informationskällor

— Det deklarerade ursprungslandet gränsar di — FN:s säkerhetsråds resolutioner
rekt till områden där olagliga väpnade grup — Lokala ambassader, EU-delegationer
per, offentliga säkerhetsstyrkor eller kriminella
organisationer är inblandade i produktion av — Se avsnitt 4 om ”konflikter” i dessa riktlinjer
och handel med mineraler.
— Det deklarerade ursprungslandet har ekono
miska band till konfliktdrabbade områden
och högriskområden och därmed tillhörande
olaglig mineralhandel.

— Ursprungslandets skattepolitik ger incitament — OECD:s databas för exportrestriktioner avseende råva
att smuggla mineraler till transitländer där ex
ror
port inte beskattas, eller beskattas på mycket
http://www.oecd.org/tad/benefitlib/export-restrictionslägre nivåer.
raw-materials.htm

— Röd flagg: Mineraler som påstås härröra från ett land som har begränsade kända resurser/reserver eller förväntade
produktionsnivåer
I nedanstående checklista anges ”Specifika frågor som rör mineraler och leveranskedjan”. Som en del av sin tillbörliga
aktsamhet bör företagen särskilt kontrollera om ett påstått ursprungsland faktiskt har kända geologiska resurser
eller förväntad utvinning av den berörda mineralen. På samma sätt bör företag göra en bedömning av huruvida
det deklarerade ursprunget är ekonomiskt rimligt – såsom närvaron av intilliggande och attraktiva marknader.
(1) Informationen bör uppdateras regelbundet, när så är lämpligt
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Informationskällor

— Det deklarerade ursprungslandet har begränsade — British Geological Survey
kända mineralresurser eller reserver, sannolika re
https://www.bgs.ac.
surser eller förväntad produktion av mineraler,
uk/mineralsuk/statistics/worldStatistics.html
samt mineraler med särskilda egenskaper.
— USGS U.S. Geological Survey:
— Det deklarerade ursprungslandet har en stor in
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/
formell eller hantverksmässig och småskalig gruv
drift, där riskerna vanligen är högre.
— Nationella geologiska tjänster i EU:s medlemsstater
— Enhet för geologiska tjänster i det påstådda ursprung
slandet

B. Röd flagg för leverantören
— Röd flagg: Ett företags leverantörer eller andra kända företag i tidigare led verkar på en av de ovannämnda ”röda flagg”platser där mineralen har sitt ursprung eller transiterar, eller har aktieägarintresse eller andra intressen i leverantörer av
mineral från någon av ovannämnda ”röda flagg”-platser där mineralen har sitt ursprung eller transiterar, och företagets
leverantörer eller andra kända företag i tidigare led är kända för att ha anskaffat mineraler från en ”röda flagg”-plats för
ursprung och transitering under de senaste tolv månaderna.
Denna leverantörsspecifika information bör huvudsakligen härröra från uppgifter som samlats in av företagen
i samband med att de tillämpat sina system för tillbörlig aktsamhet. När identiteten hos ett företags leverantör
eller ett annat känt företag uppströms, bör företagen sträva efter att kontrollera om leverantören är verksam på
en ort med röd flagg genom att:
— Utforska internet för allmän information om nämnda leverantör/företaget i tidigare led, inbegripet regeringar
och internationella organisationer (särskilt FN:s expertgrupper) och rapporter från internationella och lokala
medier och organisationer i det civila samhället i allmänhet.
— Kontrollera företagens webbplatser och varje tillgänglig rapport om tillbörlig aktsamhet (t.ex. rapporter till
amerikanska Securities and Exchange Commission).
— Kontrollera smältverkets eller raffinaderiets förteckningar över befintliga system för tillbörlig aktsamhet, samt
Europeiska kommissionens kommande förteckning över ansvarstagande smältverk och raffinaderier globalt, så
snart den finns tillgänglig.
— Utforska nationella handelsregister som kan ge indikationer för att lokalisera huvudkontor och eventuellt
operativa dotterbolag.
Företagen kan också konsultera register över faktiskt ägande där dessa finns att tillgå, samt landsrapporter från
utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) som
innehåller en ökande mängd information om faktiskt ägande för företag verksamma i utvinningsindustrin).
C. Omständigheter som ger upphov till röda flaggor
— Röd flagg: Om avvikelser eller ovanliga omständigheter identifieras genom den information som samlats in av företagets
förvaltningssystem och dessa ger upphov till en skälig misstanke om att mineraler bidrar till konflikter eller allvarliga
missbruk i samband med utvinning, transport och handel.
Denna verksamhetsspecifika information grundar sig nästan helt på uppgifter som samlats in av företag
i samband med tillämpningen av tillbörlig aktsamhet.
Avvikelser/ovanliga omständigheter kan ta sig olika uttryck. I ett tillägg om guld i OECD:s riktlinjer om tillbörlig
aktsamhet anges t.ex. att om smycken som bärs i ett land vanligen är 14k (58 %), bör ett erbjudande om guld
framställt av återvunna smycken med 90 % guldinnehåll ifrågasättas.
Andra exempel är en situation där en leverantör i ett tidigare led (t.ex. en lokal exportör) oförklarligt kan öka sin
exportvolym under en kort tidsperiod, och rapporter om återkommande stölder av mineralresurser i en region
där den europeiska importören har anledning att tro att hans leveranser har sitt ursprung.
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Andra exempel på ”ovanliga förhållanden”, särskilt när det gäller guld och andra ädla metaller, återfinns
i punkt 111 i Financial Action Task Forces riskbaserade vägledning för återförsäljare av ädla metaller och
ädelstenar (1) samt i en rapport från Financial Transaction and Reports Analysis Centre of Canada om en
handbok för försäljare av ädla metaller och ädelstenar (2), t.ex.:
— En tidigare okänd kund begär att en förädlare omvandlar guld till mynt.
— Guldandel, vikt, ursprung och värde är felaktigt klassificerade i tulldeklarationsformulären.
— Personer eller företag som producerar och säljer guld utan tillstånd.
— Mynt med fysiska egenskaper som är oförenliga med branschstandarder.

(1) http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf
(2) http://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/compliance-conformite/rba/rba-dpms-eng.asp
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