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ANEXE 

la 

Propunerea de 
 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 
 

de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența 
necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, 

tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu 
risc ridicat 
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ANEXA I 

Lista mineralelor și metalelor incluse în domeniul de aplicare a regulamentului 
clasificate în conformitate cu Nomenclatura combinată 

Cod NC Descrierea produsului 

2609 00 00 Minereuri de staniu și concentratele lor 

2611 00 00 Minereuri de tungsten și concentratele lor 

2615 90 00 Minereuri de tantal și concentratele lor 

2616 90 00 Minereuri de aur și concentratele lor 

2825 90 40 Oxizi și hidroxizi de tungsten 

2849 90 30 Carburi de tungsten 

2849 90 50 Carburi de tantal 

7108  Aur, sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere 

8001 Staniu, sub formă brută 

8003 00 00 Bare, tije, profile și sârmă din staniu 

8007 00  Alte articole din staniu 

8101 10 00 Pulberi de tungsten 

8101 94 00 Tungsten sub formă brută, inclusiv barele și tijele simplu obținute prin sinterizare 

8101 96 00 Sârmă de tungsten 

8101 99 Bare și tije din tungsten, altele decât cele simplu obținute prin sinterizare, profile, 
table, benzi și folii și alte articole din tungsten 

8103 20 00 Tantal sub formă brută, inclusiv barele și tijele simplu obținute prin sinterizare; 
pulberi 

8103 90 Bare și tije din tantal, altele decât cele simplu obținute prin sinterizare, profile, 
sârme, table, benzi și folii și alte articole din tantal 
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ANEXA II 

Modelul listei cu topitoriile și rafinăriile responsabile prevăzute la articolul 8  

Coloana A: Denumirea topitoriilor sau a rafinăriilor în ordine alfabetică 

Coloana B: Adresa topitoriei sau a rafinăriei 

Coloana C: (*) indicator al faptului dacă topitoria sau rafinăria se 
aprovizionează cu minerale provenind din zone de conflict și zone 
cu risc ridicat 

 

A B C 

 

ANEXA III 

Modelul listei cu autoritățile competente din statele membre prevăzute la articolul 9  

Coloana A: Numele statelor membre în ordine alfabetică 

Coloana B: Denumirea autorității competente 

Coloana C: Adresa autorității competente  
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