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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 94/67/EB frá 31. desember 1994
um brennslu hættulegs úrgangs (1), einkum 2. mgr. 7. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 94/67/EB ber að gera
samræmdar mælingaraðferðir um heildarstyrk díoxína og fúrana
í útblæstri aðgengilegar á vettvangi bandalagsins í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 16. gr.

Til að sinna þessu verkefni nýtur framkvæmdastjórnin aðstoðar
nefndarinnar sem komið var á fót samkvæmt 16. gr. tilskipunar
94/67/EB.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í
samræmi við álit þeirrar nefndar.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Samræmdu mælingaraðferðirnar sem um getur í 2. mgr. 7. gr.
tilskipunar 94/67/EB skulu vera mælingaraðferðir pr EN 1948
(júní 1996) ,,kyrrstæður gjafi útblásturs: ákvörðun massastyrks
fjölklóraðra díbensódíoxína (PCDD) og fjölklóraðra
díbensófúrana (PCDF), 1. hluti - sýnataka, 2. hluti - skiljun og
hreinsun, 3. hluti – auðkenning og mæling“ sem voru lagðar
fram af Staðlasamtökum Evrópu (CEN) til að ákvarða massastyrk
díoxína og fúrana í útblæstri. Framangreind tilvísun pr EN 1948
(júní 1996) verður EN 1948 við lokasamþykkt CEN.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 113, 30. 4. 1997, bls. 11, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/98 frá 6. mars
1998 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 365, 31. 12. 1994, bls. 34.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 21. apríl 1997

um samræmdar mælingaraðferðir til að ákvarða massastyrk díoxína og
fúrana í útblæstri í samræmi við 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 94/67/EB um

brennslu hættulegs úrgangs(*)

(97/283/EB)

Gjört í Brussel 21. apríl 1997.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.


