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ANNEXES 1 to 3 

  

ANEXOS 

da 

Proposta de 
 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 
 

que institui um sistema da União para a autocertificação, no quadro do dever de 
diligência nas cadeias de aprovisionamento, dos importadores responsáveis de estanho, 
de tungsténio e de tântalo, dos seus minérios e de ouro provenientes de zonas de conflito 

e de alto risco 
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ANEXO I 

Lista de minerais e metais abrangidos pelo regulamento, classificados de acordo com a 
Nomenclatura Combinada 

Código NC Designação das mercadorias 

2609 00 00 Minérios de estanho e seus concentrados 

2611 00 00 Minérios de tungsténio (volfrâmio) e seus concentrados 

2615 90 00 Minérios de tântalo e seus concentrados 

2616 90 00 Minérios de ouro e seus concentrados 

2825 90 40 Óxidos e hidróxidos de tungsténio 

2849 90 30 Carbonetos de tungsténio 

2849 90 50 Carbonetos de tântalo 

7108  Ouro, em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó 

8001 Estanho em formas brutas 

8003 00 00 Barras, perfis e fios de estanho 

8007 00  Outras obras de estanho 

8101 10 00 Pó de tungsténio 

8101 94 00 Tungsténio (volfrâmio) em formas brutas, incluindo as barras simplesmente 
obtidas por sinterização 

8101 96 00 Fios de tungsténio 

8101 99 Barras de tungsténio (volfrâmio), exceto as simplesmente obtidas por sinterização, 
perfis, chapas, tiras e folhas, e outros 

8103 20 00 Tântalo em formas brutas, incluindo as barras simplesmente obtidas por 
sinterização; pós 

8103 90 Barras de tântalo, exceto as simplesmente obtidas por sinterização, perfis, fios, 
chapas, folhas e tiras, e outros 
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ANEXO II 

Modelo de lista das fundições e refinarias responsáveis a que se refere o artigo 8.º  

Coluna A: Nome das fundições ou refinarias por ordem alfabética 

Coluna B: Endereço de cada fundição ou refinaria 

Coluna C: Assinalar com asterisco (*), se a fundição ou refinaria se 
aprovisionar em minerais originários de zonas de conflito e de alto 
risco 

 

A B C 

 

ANEXO III 

Modelo de lista das autoridades competentes dos Estados-Membros a que se refere o 
artigo 9.º  

Coluna A: Nome dos Estados-Membros por ordem alfabética 

Coluna B: Nome da autoridade competente 

Coluna C: Endereço da autoridade competente  

 

A B C 

 


