
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: 

1.  Az anyag 

megnevezése és 

Vegyianyag 

Nyilvántartási 

Szolgálat 

nyilvántartási száma 

(CAS-szám) 

2.  Határérték 3.  Felső határérték 

az 5. cikk (3) 

bekezdése szerinti 

engedélyezés 

alkalmazásában 

4.  Kombinált 

Nómenklatúra (KN) kód a 

KN 28., illetve 29. 

árucsoportjához tartozó 1. 

megjegyzés követelmé-

nyeinek megfelelő, önálló, 

vegyileg meghatározott 

vegyületek esetében (1) 

5.  Kombinált Nómenklatúra 

(KN) kód a más KN-kód szerinti 

besorolást indokoló alkotórészt 

(pl. higany, nemesfémek vagy 

ritkaföld-fémek, radioaktív 

anyagok) nem tartalmazó 

keverékek esetében (1) 

Salétromsav (CAS-

szám 7697-37-2) 

3 % (m/m) 10 % (m/m) ex 2808 00 00 ex 3824 99 96 

Hidrogén-peroxid 

(CAS-szám 7722-84-1) 

12 % (m/m) 35 % (m/m) 2847 00 00 ex 3824 99 96 

Kénsav (CAS-szám 

7664-93-9) 

15 % (m/m) 40 % (m/m) ex 2807 00 00 ex 3824 99 96 

Nitrometán (CAS-szám 

75-52-5) 

16 % (m/m) 100 % (m/m) ex 2904 20 00 ex 3824 99 92 

Ammónium-nitrát 

(CAS-szám 6484-52-2) 

A keverék 

ammónium-nitrátból 

származó nitrogén 

tartalma 16 (m/m) (4) 

Engedélyezése nem 

megengedett 

3102 30 10 (vizes 

oldatban) 

3102 30 90 (egyéb) 

ex 3824 99 96 

Kálium-klorát (CAS-

szám 3811-04-9) 

40 % (m/m) Engedélyezése nem 

megengedett 

ex 2829 19 00 ex 3824 99 96 

Kálium-perklorát (CAS-

szám 7778-74-7) 

40 % (m/m) Engedélyezése nem 

megengedett 

ex 2829 90 10 ex 3824 99 96 

Nátrium-klorát (CAS-

szám 7775-09-9) 

40 % (m/m) Engedélyezése nem 

megengedett 

2829 11 00 ex 3824 99 96 

Nátrium-perklorát 

(CAS-szám 7601-89-0) 

40 % (m/m) Engedélyezése nem 

megengedett 

ex 2829 90 10 ex 3824 99 96 

(
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. 
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