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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

για την 

πρόταση 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον 
αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και 

βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Κατάλογος των ορυκτών και μετάλλων στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού που έχουν ταξινομηθεί στη συνδυασμένη ονοματολογία 

Κωδικός ΣΟ  Περιγραφή προϊόντος 

2609 00 00 Μεταλλεύματα κασσιτέρου και συμπυκνώματα 

2611 00 00 Μεταλλεύματα βολφραμίου και συμπυκνώματα 

2615 90 00 Μεταλλεύματα τανταλίου και συμπυκνώματα 

2616 90 00 Μεταλλεύματα χρυσού και συμπυκνώματα 

2825 90 40 Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου 

2849 90 30 Καρβίδια του βολφραμίου 

2849 90 50 Καρβίδια του τανταλίου 

7108  Χρυσός, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη 

8001 Κασσίτερος, ακατέργαστος 

8003 00 00 Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι και σύρματα από κασσίτερο 

8007 00  Κασσίτερος, άλλα είδη 

8101 10 00 Βολφράμιο, σκόνη 

8101 94 00 Βολφράμιο, σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που 
παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση 

8101 96 00 Σύρμα από βολφράμιο 

8101 99 Βολφραμίου ράβδοι, εκτός εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη 
με καθορισμένη μορφή, ελάσματα, ταινίες και φύλλα και άλλα είδη, 

8103 20 00 Ταντάλιο, σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που 
παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση· σκόνες 

8103 90 Τανταλίου ράβδοι, εκτός εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με 
καθορισμένη μορφή, σύρμα, ελάσματα, ταινίες και φύλλα και άλλα είδη, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Κατάλογος των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 8  

Στήλη Α: Επωνυμία μεταλλουργείων ή εγκαταστάσεων εξευγενισμού σε 
αλφαβητική σειρά 

Στήλη Β: Διεύθυνση του μεταλλουργείου ή της εγκατάστασης εξευγενισμού 

Στήλη Γ: (*) δείκτης, εάν το μεταλλουργείο ή η εγκατάσταση εξευγενισμού 
προμηθεύεται ορυκτά από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις ή περιοχές υψηλού κινδύνου 

 

A B Γ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Κατάλογος των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών όπως αναφέρεται στο άρθρο 9  

Στήλη Α: Ονομασία των κρατών μελών σε αλφαβητική σειρά 

Στήλη Β: Ονομασία της αρμόδιας αρχής 

Στήλη Γ: Διεύθυνση της αρμόδιας αρχής  
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