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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 94/67/EF av 16. desember 1994
om forbrenning av farlig avfall(1 ), særlig artikkel 7 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 7 nr. 2 i direktiv 94/67/EF skal harmoniserte
målemetoder for bestemmelse av massekonsentrasjonen av
dioksiner og furaner i utslipp til atmosfæren gjøres tilgjengelige
på fellesskapsplan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16.

Ved gjennomføringen av dette arbeidet skal Kommisjonen bistås
av komiteen nedsatt ved artikkel 16 i direktiv 94/67/EF om
forbrenning av farlig avfall.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
nevnte komité-

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Målemetodene for bestemmelse av massekonsentrasjonen av
dioksiner og furaner i utslipp til atmosfæren, pr EN 1948 (juni
1996): «Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av
massekonsentrasjon av PCDD/PCDF - Del 1: Prøvetaking, Del 2:
Ekstraksjon og opparbeidelse, Del 3: Identifisering og
kvantifisering», utarbeidet av Den europeiske
standardiseringsorganisasjon (CEN), skal utgjøre de harmoniserte
målemetodene nevnt i artikkel 7 nr. 2 i direktiv 94/67/EF. Nevnte
referanse pr EN 1948 (juni 1996) vil bli EN 1948 når den er
endelig vedtatt av CEN.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 113 av 30.4.1997, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/98 av 6. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 365 av 31.12.1994, s. 34.

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. april 1997

om harmoniserte målemetoder for bestemmelse av
massekonsentrasjonen av

dioksiner og furaner i utslipp til atmosfæren i henhold til artikkel 7 nr. 2 i
direktiv 94/67/EF om forbrenning av farlig avfall(*)

(97/283/EF)

Utferdiget i Brussel, 21. april 1997.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen


