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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ 

Брюксел, 5.3.2014 г. 
COM(2014) 111 final 

ANNEXES 1 to 3 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

към 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
 

за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни 
вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с 
произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на 

надлежната проверка на веригата на доставки  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Списък на обхванатите от регламента минерали и метали, класифицирани в 
Комбинираната номенклатура 

Код по КН Описание на продукта 

2609 00 00 Калаени руди и техните концентрати 

2611 00 00 Волфрамови руди и техните концентрати 

2615 90 00 Танталови руди и техните концентрати 

2616 90 00 Златни руди и техните концентрати 

2825 90 40 Волфрамови оксиди и хидроксиди 

2849 90 30 Волфрамови карбиди 

2849 90 50 Танталови карбиди 

7108  Злато в необработени или полуобработени форми или на прах 

8001 Необработен калай 

8003 00 00 Пръти, профили и тел от калай 

8007 00  Калай и други изделия 

8101 10 00 Волфрам на прах 

8101 94 00 Необработен волфрам, включително прътите, получени само чрез 
синтероване 

8101 96 00 Телове от волфрам 

8101 99 Пръти от волфрам (различни от тези, получени само чрез синтероване), 
профили, ламарини, ленти, листове, фолио и др. 

8103 20 00 Необработен тантал, включително прътите, получени само чрез синтероване;
прахове 

8103 90 Пръти (различни от получените само чрез синтероване), профили, телове, 
ламарини, ленти, листове, фолио и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Образец на списъка на отговорните топилни предприятия и обогатителните 
фабрики, посочен в член 8  

Колона A: Наименование на топилното предприятие или обогатителната 
фабрика по азбучен ред 

Колона Б: Адрес на топилното предприятие или обогатителната фабрика 

Колона В: (*) показател, ако топилното предприятие или обогатителната 
фабрика се снабдява с полезни изкопаеми с произход от 
засегнати от конфликти и високорискови зони 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Образец на списъка на компетентните органи на държавите членки, посочен в 
член 9  

Колона A: Име на държавите членки по азбучен ред 

Колона Б: Наименование на компетентния орган 

Колона В: Адрес на компетентния орган  
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