
 

DA    DA 

 

 
EUROPA-
KOMMISSIONEN 

Bruxelles, den 5.3.2014  
COM(2014) 111 final 

ANNEXES 1 to 3 

  

BILAG 

til 

Forslag til 
 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 

om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for 
ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i 

konfliktramte områder og højrisikoområder 

 



 

DA 2   DA 

BILAG I 

Liste over mineraler og metaller, som er omfattet af denne forordning og klassificeret i 
henhold til den kombinerede nomenklatur 

KN-kode Varebeskrivelse 

2609 00 00 Tinmalm og koncentrater deraf 

2611 00 00 Wolframmalm og koncentrater deraf 

2615 90 00 Tantalmalm og koncentrater deraf 

2616 90 00 Guldmalm og koncentrater deraf 

2825 90 40 Wolframoxider og wolframhydroxider 

2849 90 30 Wolframcarbider 

2849 90 50 Tantalcarbider 

7108  Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver 

8001 Tin, ubearbejdet 

8003 00 00 Stænger, profiler og tråd af tin 

8007 00  Andre varer af tin 

8101 10 00 Pulver af wolfram 

8101 94 00 Wolfram, ubearbejdet, herunder kun sintrede stænger 

8101 96 00 Tråd af wolfram 

8101 99 Stænger (undtagen kun sintrede), profiler, plader, bånd og folie af wolfram og 
andre wolframvarer 

8103 20 00 Tantal, ubearbejdet, herunder pulver og kun sintrede stænger 

8103 90 Stænger (undtagen kun sintrede), profiler, tråd, plader, bånd og folie af tantal og 
andre tantalvarer 
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BILAG II 

Liste over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder - model som omhandlet i 
artikel 8  

Kolonne A: Navne på smelterier eller forædlingsvirksomheder i alfabetisk 
rækkefølge 

Kolonne B: Adressen på smelterier eller forædlingsvirksomheder 

Kolonne C: (*) anføres, hvis smelteriet eller forædlingsvirksomheden 
tilvejebringer mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder 

 

A B C 

 

BILAG III 

Liste over medlemsstaternes kompetente myndigheder - model som omhandlet i artikel 
9  

Kolonne A: Medlemsstaternes navne i alfabetisk rækkefølge 

Kolonne B: Navnet på den kompetente myndighed 

Kolonne C: Adressen på den kompetente myndighed  
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