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ANNEXES 1 to 3 

  

BILAGOR 

till 

Förslag till 
 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 
 

om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av 

dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden  
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BILAGA I 

Förteckning över mineraler och metaller som omfattas av denna förordning 
klassificerade enligt Kombinerade nomenklaturen 

KN-nummer Varubeskrivning 

2609 00 00 Tennmalm, även anrikad 

2611 00 00 Volframmalm, även anrikad 

2615 90 00 Tantalmalm, även anrikad 

2616 90 00 Guldmalm, även anrikad 

2825 90 40 Volframoxider och volframhydroxider 

2849 90 30 Volframkarbider 

2849 90 50 Tantalkarbider 

7108  Guld, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller i pulver 

8001 Tenn i obearbetad form 

8003 00 00 Stång, profiler och tråd av tenn 

8007 00  Andra varor av tenn 

8101 10 00 Pulver av volfram 

8101 94 00 Volfram i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits enbart genom sintring 

8101 96 00 Tråd av volfram 

8101 99 Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sintring), profiler, plåt, band och 
folier samt andra varor av volfram 

8103 20 00 Tantal i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits enbart genom sintring, och 
pulver av tantal  

8103 90 Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sintring), profiler, tråd, plåt, 
band och folier samt andra varor av tantal 
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BILAGA II 

Mall till den förteckning över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk som avses i 
artikel 8  

Kolumn A: Namn på smältverk eller anrikningsverk i alfabetisk ordning 

Kolumn B: Adress till smältverket eller anrikningsverket 

Kolumn C: (*) anger om smältverket eller anrikningsverket anskaffar mineraler 
med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden 

 

A B C 

 

BILAGA III 

Mall till den förteckning över medlemsstaternas behöriga myndigheter som avses i 
artikel 9  

Kolumn A: Namn på medlemsstater i alfabetisk ordning 

Kolumn B: Namn på behörig myndighet 

Kolumn C: Adress till behörig myndighet  

 

A B C 

 


