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ANNEXES 1 to 3 

  

PRÍLOHY 

k 

návrhu 
 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, 
 

ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a 

zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach
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PRÍLOHA I 

Zoznam nerastov a kovov v rozsahu pôsobnosti nariadenia zatriedených do 
kombinovanej nomenklatúry 

Číselný znak 
KN 

Opis výrobku 

2609 00 00 Cínové rudy a koncentráty 

2611 00 00 Volfrámové rudy a koncentráty 

2615 90 00 Tantalové rudy a koncentráty 

2616 90 00 Zlaté rudy a koncentráty 

2825 90 40 Oxidy a hydroxidy volfrámu 

2849 90 30 Karbidy volfrámu 

2849 90 50 Karbidy tantalu 

7108  Zlato, netepané alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu 

8001 Neopracovaný (surový) cín 

8003 00 00 Cínové tyče, prúty, profily a drôty 

8007 00  Ostatné predmety z cínu 

8101 10 00 Volfrám, prášok 

8101 94 00 Neopracovaný (surový) volfrám, vrátane tyčí a prútov získaných jednoduchým 
spekaním 

8101 96 00 Volfrámové drôty 

8101 99 Volfrámové tyče a prúty, iné ako získané jednoduchým spekaním, profily, dosky, 
plechy, pásy a fólie a ostatné 

8103 20 00 Neopracovaný (surový) tantal, vrátane tyčí a prútov získaných jednoduchým 
spekaním; prášok 

8103 90 Tantalové tyče a prúty, iné ako získané jednoduchým spekaním, profily, drôty, 
dosky, plechy, pásy a fólie a ostatné 
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PRÍLOHA II 

Vzor zoznamu zodpovedných taviarní a rafinérií uvedeného v článku 8  

Stĺpec A: Názov taviarní alebo rafinérií v abecednom poradí 

Stĺpec B: Adresa taviarne alebo rafinérie 

Stĺpec C: (*) ukazovateľ, či taviareň alebo rafinéria získava nerastné zdroje s 
pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo 
vysokorizikových oblastiach 

 

A B C 

 

PRÍLOHA III 

Vzor zoznamu príslušných orgánov uvedeného v článku 9  

Stĺpec A: Názov členských štátov v abecednom poradí 

Stĺpec B: Názov príslušného orgánu 

Stĺpec C: Adresa príslušného orgánu  

 

A B C 

 


