I. MELLÉKLET
KORLÁTOZOTT ROBBANÓANYAG-PREKURZOROK
Azon anyagok jegyzéke, amelyek önmagukban vagy az ezeket tartalmazó keverékekben vagy az említett
anyagokat tartalmazó anyagokban – kivéve, ha a koncentráció nem haladja meg a 2.oszlopban foglalt
határértékeket – nem bocsáthatók lakossági személyek rendelkezésére, lakossági személyek ezeket nem
hozhatják be, nem birtokolhatják és nem használhatják fel, illetve amely anyagok esetében a gyanús
tranzakciókat, jelentős hiányokat és lopásokat 24 órán belül jelenteni kell:
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(1) Az (EU) 2017/1925 bizottsági végrehajtási rendelet (2). A frissített KN-kódok tekintetében lásd a 2658/87/EGK tanácsi
rendelet (3) I. mellékletének későbbi módosításait.
(2) A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelete (2017. október 12.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról,
valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 282.,
2017.10.31., 1. o.).
(3) A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös
Vámtarifáról (HL L 256, 1987.9.7., 1. o.).
(4) A nitrogénnek az ammónium-nitráthoz képest mért 16 % (m/m) koncentrációja 45,7 % ammónium-nitrátnak felel meg,
a szennyeződések eltávolítását követően.

