
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 197/2013 

z dnia 7 marca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 80/2012 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 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 
16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwol
nień celnych ( 1 ), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 
80/2012 ( 2 ) zamieszczono wykaz substancji biologicz
nych lub chemicznych przewidziany w art. 53 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1186/2009. 

(2) Należy zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 
80/2012 w celu umieszczenia w wykazie dwóch substan
cji, których odpowiedniki nie są obecnie produkowane 
na obszarze celnym Unii. 

(3) Ponadto nie ma już potrzeby utrzymywania w wykazie 
substancji, które są obecnie wymienione w załączniku 3 
do części trzeciej załącznika I do rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie 
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej ( 3 ) dotyczącego substancji farma
ceutycznych, które są zwolnione z cła. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
wykonawcze (UE) nr 80/2012. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
80/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 23. 
( 2 ) Dz.U. L 29 z 1.2.2012, s. 33. ( 3 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 80/2012 wprowadza się następujące zmiany: 

1) po wierszu z kodem CN ex 2845 90 90 dotyczącym (tlenu-18) wody dodaje się wiersz w brzmieniu: 

„ex 2849 90 90 Węglik tytanowo krzemowy o czystości 99 % masy lub więk
szej, proszek” 

2) po wierszu z kodem CN ex 2926 90 95 dotyczącym 2-naftonitrylu dodaje się wiersz w brzmieniu: 

„ex 2934 99 90 Oligomery morfolino fosforodiamidu (morfolino oligonukleo
tydy)” 

3) skreśla się wiersz w brzmieniu: 

„0014364-6 ex 2923 90 00 Bromek dekametonium (INN)”
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