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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1087/2013 

av 4. november 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 med hensyn til innsending 

av opplysninger om metylbromid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned 

ozonlaget(1), særlig artikkel 26 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 26 nr. 1 bokstav a) skal medlems-

statene hvert år sende inn opplysninger om hvilke 

mengder metylbromid det er gitt tillatelse til å bruke til 

karanteneformål og før forsendelse i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2, og om hvilke mengder metylbromid 

det er gitt tillatelse til å bruke i nødssituasjoner i 

samsvar med artikkel 12 nr. 3. 

2)  Fristen 18. mars 2010 fastsatt i artikkel 12 nr. 1 er 

utløpt, og metylbromid kan ikke lenger bringes i 

omsetning og brukes til karanteneformål og før 

forsendelse. Det er derfor ikke behov for å fortsette å 

anmode medlemsstatene om hvert år å sende inn opp-

lysninger om hvilke mengder metylbromid det er gitt 

tillatelse til å bruke til karanteneformål og før 

forsendelse i samsvar med artikkel 12 nr. 2. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 5.11.2013,  

s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 

7.4.2016, s. 42. 

(1) EUT L 286 av 31.10.2009, s. 1. 

3)  Den midlertidige tillatelsen til å bruke metylbromid i 

nødssituasjoner i samsvar med artikkel 12 nr. 3 krever 

en særlig beslutning fra Kommisjonen i hvert tilfelle. 

Det er derfor ikke behov for å fortsette å anmode 

medlemsstatene om hvert år å sende inn opplysninger, 

ettersom rapporteringsplikten kan innlemmes direkte i 

hver enkelt beslutning. 

4)  Artikkel 26 nr. 1 bokstav a) bør derfor oppheves. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 25 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1005/2009 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 26 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1005/2009 

oppheves. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende.  

2018/EØS/11/39 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 4. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


