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KOMISE 

V Bruselu dne 5.3.2014  
COM(2014) 111 final 

ANNEXES 1 to 3 

  

PŘÍLOHY 

  

Návrhu 
 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
 

kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, 
wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce 

rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce  
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PŘÍLOHA I 

Seznam nerostných surovin a kovů, na které se vztahuje nařízení, klasifikovaných podle 
kombinované nomenklatury 

Kód KN Popis zboží 

2609 00 00 Cínové rudy a koncentráty 

2611 00 00 Wolframové rudy a koncentráty 

2615 90 00 Tantalové rudy a koncentráty 

2616 90 00 Zlaté rudy a koncentráty 

2825 90 40 Oxidy a hydroxidy wolframu 

2849 90 30 Karbidy wolframu 

2849 90 50 Karbidy tantalu 

7108  Zlato, netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu 

8001 Netvářený (surový) cín 

8003 00 00 Tyče, pruty, profily a dráty z cínu 

8007 00  Cín, ostatní výrobky 

8101 10 00 Wolfram, prášek 

8101 94 00 Netvářený (surový) wolfram, včetně tyčí a prutů získaných prostým slinováním 

8101 96 00 Wolframové dráty 

8101 99 Wolframové tyče a pruty, jiné než získané prostým slinováním, profily, dráty, 
desky, plechy, pásy a fólie a ostatní 

8103 20 00 Netvářený (surový) tantal, včetně tyčí a prutů získaných prostým slinováním; 
prášek 

8103 90 Tantalové tyče a pruty, jiné než získané prostým slinováním, profily, desky, 
plechy, pásy a fólie a ostatní 
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PŘÍLOHA II 

Šablona seznamu zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací uvedená v 
článku 8  

Sloupec A: Abecedně seřazené názvy subjektů zabývajících se tavením nebo 
rafinací 

Sloupec B: Adresa subjektu zabývajícího se tavením nebo rafinací 

Sloupec C: (*) uvede se, zda subjekt zabývající se tavením nebo rafinací 
získává nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí 

 

A B C 

 

PŘÍLOHA III 

Šablona seznamu příslušných orgánů členských států uvedená v článku 9  

Sloupec A: Abecedně seřazené názvy členských států 

Sloupec B: Název příslušného orgánu 

Sloupec C: Adresa příslušného orgánu  

 

A B C 

 


