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ZAŁĄCZNIKI 

do dokumentu 

Wniosek 
 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

ustanawiające unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w 
łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz 
złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
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ZAŁĄCZNIK I 

Wykaz minerałów i metali objętych zakresem rozporządzenia, sklasyfikowanych w 
ramach Nomenklatury scalonej 

Kod CN Wyszczególnienie produktów 

2609 00 00 Rudy i koncentraty cyny 

2611 00 00 Rudy i koncentraty wolframu 

2615 90 00 Rudy i koncentraty tantalu 

2616 90 00 Rudy i koncentraty złota 

2825 90 40 Tlenki i wodorotlenki wolframu 

2849 90 30 Węgliki wolframu 

2849 90 50 Węgliki tantalu 

7108  Złoto w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku 

8001 Cyna, nieobrobiona plastycznie 

8003 00 00 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty z cyny 

8007 00  Pozostałe artykuły z cyny 

8101 10 00 Wolfram, proszki 

8101 94 00 Wolfram, nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez 
zwykłe spiekanie 

8101 96 00 Drut z wolframu 

8101 99 Sztaby, pręty z wolframu inne niż otrzymane przez zwykłe spiekanie, 
kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia i pozostałe artykuły z wolframu 

8103 20 00 Tantal nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe 
spiekanie, oraz proszki 

8103 90 Sztaby, pręty z tantalu inne niż otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, 
druty, blachy grube, cienkie, taśma i folia i pozostałe artykuły z tantalu 
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ZAŁĄCZNIK II 

Wzór wykazu odpowiedzialnych hut i rafinerii, o którym mowa w art. 8  

Kolumna A: Nazwy huty lub rafinerii w porządku alfabetycznym 

Kolumna B: Adres huty lub rafinerii 

Kolumna C: Oznaczenie (*), jeżeli dana huta lub rafineria pozyskuje minerały 
pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka 

 

A B C 

 

ZAŁĄCZNIK III 

Wzór wykazu właściwych organów państw członkowskich, o którym mowa w art. 9  

Kolumna A: Nazwy państw członkowskich w porządku alfabetycznym 

Kolumna B: Nazwa właściwego organu 

Kolumna C: Adres właściwego organu  

 

A B C 

 


