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BIJLAGEN 

bij het 

voorstel voor een 
 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
 

tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in 
de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, 

de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden 
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BIJLAGE I 

Lijst van mineralen en metalen die binnen de werkingssfeer van de verordening vallen, 
ingedeeld volgens de gecombineerde nomenclatuur 

GN-code Omschrijving 

2609 00 00 Tinerts en concentraten daarvan 

2611 00 00 Wolfraamerts en concentraten daarvan 

2615 90 00 Tantaalerts en concentraten daarvan 

2616 90 00 Gouderts en concentraten daarvan 

2825 90 40 Wolfraamoxiden en wolfraamhydroxiden 

2849 90 30 Wolfraamcarbiden 

2849 90 50 Tantaalcarbiden 

7108  Goud, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm 

8001 Ruw tin 

8003 00 00 Staven, profielen en draad, van tin 

8007 00  Andere werken van tin 

8101 10 00 Poeder van wolfraam 

8101 94 00 Ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen 

8101 96 00 Draad van wolfraam 

8101 99 Staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, platen, bladen, 
strippen en andere van wolfraam 

8103 20 00 Ruw tantaal, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen; poeder 

8103 90 Staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, draad, platen, bladen, 
strippen en andere van tantaal 
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BIJLAGE II 

In artikel 8 genoemd model van de lijst van betrouwbare smelterijen en raffinaderijen  

Kolom A: naam van de smelterijen of raffinaderijen in alfabetische volgorde 

Kolom B: adres van de smelterij of raffinaderij 

Kolom C: (*) indicator indien de smelterij of raffinaderij mineralen wint die 
afkomstig zijn uit conflict- of hoogrisicogebieden 

 

A B C 

 

BIJLAGE III 

In artikel 9 genoemd model van de lijst van bevoegde autoriteiten van de lidstaten  

Kolom A: naam van de lidstaten in alfabetische volgorde 

Kolom B: naam van de bevoegde autoriteit 

Kolom C: adres van de bevoegde autoriteit  

 

A B C 

 


