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►B

A BIZOTTSÁG 80/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. január 31.)
a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 53.
cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt biológiai vagy vegyi anyagok jegyzékének
megállapításáról
(kodifikált szöveg)

(HL L 29., 2012.2.1., 33. o.)

Módosította:
Hivatalos Lap
Szám
►M1

A Bizottság 197/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 7.)

L 65

Oldal
15

Dátum
2013.3.8.
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▼B
A BIZOTTSÁG 80/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. január 31.)
a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló
1186/2009/EK tanácsi rendelet 53. cikke (1) bekezdésének b)
pontjában előírt biológiai vagy vegyi anyagok jegyzékének
megállapításáról
(kodifikált szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról
szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendeletre (1),

mivel:

(1)

A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló
918/83/EGK tanácsi rendelet 60. cikke (1) bekezdésének b) pont
jában előírt biológiai vagy vegyi anyagok jegyzékének megálla
pításáról szóló, 1983. július 29-i 2288/83/EGK bizottsági rende
letet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekint
hetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Az 1186/2009/EK rendelet 53. cikke (1) bekezdésének b) pontja
és (2) bekezdése lehetőséget ad biológiai vagy vegyi anyagok
behozatali vámmentességére, ha azokat kizárólag nem kereske
delmi célokra hozzák be olyan állami vállalatok, vagy közintéz
mények, vagy ezeknek egyes részlegei, vagy hivatalosan felhatal
mazott magánintézmények, amelyek fő tevékenysége az oktatás
vagy a kutatás. Azonban a behozatali vámmentesség azokra a
biológiai vagy vegyi anyagokra korlátozódik, amelyek tekinte
tében nincs a helyettesítésükre megfelelő termelés az Unió vámte
rületén belül, és amelyek szerepelnek abban a listában, amelyet a
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i
2913/92/EGK tanácsi rendelet (4) 247a. cikkében említett eljárás
alapján állítottak össze.

(3)

A tagállamoktól kapott információk alapján megállapítható, hogy
az Unió vámterületén nincs az e rendelet I. mellékletében felso
rolt biológiai vagy vegyi anyagok helyettesítésére megfelelő
termelés.

(4)

Az ebben a rendeletben elrendelt intézkedések összhangban
vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

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

HL L 324., 2009.12.10., 23. o.
HL L 220., 1983.8.11., 13. o.
Lásd a II. mellékletet.
HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
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▼B
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Azokat a biológiai vagy vegyi anyagokat, amelyek az 1186/2009/EK
rendelet 53. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a behozatali
vámok alól mentesülhetnek, e rendelet I. melléklete sorolja fel.
2. cikk
A 2288/83/EGK rendelet hatályát veszti.
A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre
való hivatkozásnak kell tekinteni, és a III. mellékletben szereplő
megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó
valamennyi tagállamban.
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▼B
I. MELLÉKLET

CUS-szám

KN-kód (1)

Leírás

ex 2845 90 90

Hélium-3

ex 2845 90 90

(Oxigén-18) Víz

ex 2849 90 90

Titán-szilícium-karbid por,
legalább 99 tömegszázalékos
tisztaságú

0020273-3

ex 2901 29 00

3-Metilpent-1-én

0020274-4

ex 2901 29 00

4-Metilpent-1-én

0020275-5

ex 2901 29 00

2-Metilpent-2-én

0020276-6

ex 2901 29 00

3-Metilpent-2-én

0020277-7

ex 2901 29 00

4-Metilpent-2-én

0025634-8

ex 2902 19 00

P-mentán-1
fellandrén

0014769-3

ex 2903 99 90

4,4-dibróm-bifenil

0017305-7

ex 2904 10 00

Etil metán-szulfonát

0020641-7

ex 2926 90 95

1-Naftonitril

0020642-8

ex 2926 90 95

2-Naftonitril

ex 2934 99 90

Morfolin – foszfordiamidát oligo
merek (morfolin oligonukleoti
dok)

0022830-8

ex 2936 21 00

Retinil-acetát

0045091-9

ex 3204 12 00

Szulforodamin G (C.I. Acid Red
50)

0021887-1

ex 3507 90 90

Foszfor-glükomutáz

▼M1

▼B

▼M1

(7),

2-dién

béta-

___

▼B

▼M1

▼B

(1) Ahol „ex” KN-kódok szerepelnek, a preferenciális rendszert a KN-kód és az ahhoz
tartozó árumegnevezés együttes alkalmazása határozza meg.
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▼B
II. MELLÉKLET
A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak
jegyzéke
A Bizottság 2288/83/EGK rendelete
(HL L 220., 1983.8.11., 13. o.)
A Bizottság 1798/84/EGK rendelete
(HL L 168., 1984.6.28., 22. o.)
A Bizottság 2340/86/EGK rendelete
(HL L 203., 1986.7.26., 15. o.)
A Bizottság 3692/87/EGK rendelete
(HL L 347., 1987.12.11., 16. o.)
A Bizottság 213/89/EGK rendelete
(HL L 25., 1989.1.28., 70. o.)
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▼B
III. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
2288/83/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

—

2. cikk

2. cikk

3. cikk

Melléklet

I. melléklet

—

II. melléklet

—

III. melléklet

