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Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego
zawartość

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 80/2012

►B

z dnia 31 stycznia 2012 r.
ustanawiające wykaz substancji biologicznych lub chemicznych przewidziany w art. 53 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych
(tekst jednolity)

(Dz.U. L 29 z 1.2.2012, s. 33)

zmienione przez:
Dziennik Urzędowy

►M1

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 197/2013 z dnia 7 marca
2013 r.

nr

strona

L 65

15

data
8.3.2013
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▼B
ROZPORZĄDZENIE

WYKONAWCZE
80/2012

KOMISJI

(UE)

NR

z dnia 31 stycznia 2012 r.
ustanawiające wykaz substancji biologicznych lub chemicznych
przewidziany w art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE)
nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień
celnych
(tekst jednolity)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listo
pada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2288/83 z dnia 29 lipca
1983 r. ustanawiające wykaz substancji biologicznych lub
chemicznych przewidziany w art. 60 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system
zwolnień celnych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3).
Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy je ujedno
licić.

(2)

Artykuł 53 ust. 1 lit. b) oraz ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1186/2009 przewiduje zwolnienie z należności celnych przywo
zowych substancji biologicznych lub chemicznych przywożonych
wyłącznie do celów niehandlowych, przeznaczonych dla insty
tucji publicznych lub dla tych oddziałów instytucji publicznych
lub dla tych upoważnionych instytucji o charakterze prywatnym,
których podstawową działalnością jest edukacja lub prowadzenie
badań naukowych. Takie zwolnienie ograniczone jest jednakże do
substancji biologicznych lub chemicznych, których odpowiedniki
nie są produkowane na obszarze celnym Unii i które są zawarte
w wykazie sporządzonym zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 247a rozporządzenia Rady (EWG) 2913/92 z dnia
12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
Celny (4).

(3)

Z informacji otrzymanych od państw członkowskich wynika, że
równoważniki substancji biologicznych lub chemicznych, wymie
nionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, nie są
produkowane na obszarze celnym Unii.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne
z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

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

Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 23.
Dz.U. L 220 z 11.8.1983, s. 13.
Zob. załącznik II.
Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
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▼B
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Wykaz substancji biologicznych lub chemicznych korzystających ze
zwolnienia z należności celnych przywozowych, o których mowa
w art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 jest określony
w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Rozporządzenie (EWG) nr 2288/83 traci moc.
Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania
do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku
III.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane
we wszystkich państwach członkowskich.
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▼B
ZAŁĄCZNIK I

Numer CUS

Kod CN (1)

Wyszczególnienie

ex 2845 90 90

hel-3

ex 2845 90 90

(tlen-18) woda

ex 2849 90 90

węglik
tytanowo
krzemowy
o czystości 99 % masy lub więk
szej, proszek

0020273-3

ex 2901 29 00

3-metylo-1-penten

0020274-4

ex 2901 29 00

4-metylo-1-penten

0020275-5

ex 2901 29 00

2-metylo-2-penten

0020276-6

ex 2901 29 00

3-metylo-2-penten

0020277-7

ex 2901 29 00

4-metylo-2-penten

0025634-8

ex 2902 19 00

p-menta-1(7), 2-dien beta-felan
dren

0014769-3

ex 2903 99 90

4,4’-dibromobifenyl

0017305-7

ex 2904 10 00

metylosulfonian etylu

0020641-7

ex 2926 90 95

1-naftonitryl

0020642-8

ex 2926 90 95

2-naftonitryl

ex 2934 99 90

oligomery morfolino fosforodia
midu (morfolino oligonukleotydy)

0022830-8

ex 2936 21 00

octan retinylu

0045091-9

ex 3204 12 00

sulforodamina G (C.I. Acid Red
50)

0021887-1

ex 3507 90 90

fosfoglukomutaza

▼M1

▼B

▼M1

___

▼B

▼M1

▼B

(1) O ile wskazane są kody ex CN, system preferencyjny należy określić poprzez łączne
zastosowanie kodu CN i odpowiedniego opisu towarów.
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▼B
ZAŁĄCZNIK II
Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2288/83
(Dz.U. L 220 z 11.8.1983, s. 13)
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1798/84
(Dz.U. L 168 z 28.6.1984, s. 22)
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2340/86
(Dz.U. L 203 z 26.7.1986, s. 15)
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3692/87
(Dz.U. L 347 z 11.12.1987, s. 16)
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 213/89
(Dz.U. L 25 z 28.1.1989, s. 70)
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▼B
ZAŁĄCZNIK III
TABELA KORELACJI
Rozporządzenie (EWG) nr 2288/83

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

—

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Załącznik

Załącznik I

—

Załącznik II

—

Załącznik III

