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MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, 
volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő 

ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 

2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelethez 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 130., 2017. május 19.) 

1. Az 5. oldalon, az 1 cikk (4) bekezdésének 

szövege: 

„(4) A Bizottság a 18. és 19. cikknek megfelelően – amennyiben az kivitelezhető – 2020. április 

1-jéig, de legkésőbb 2020. július 1-jéig felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el az I. melléklet 

módosítására a tantál- vagy nióbiumérc (dúsított is), az aranyérc (dúsított is), az ón-oxidok és -

hidroxidok, valamint a tantál-karbidok és -tantalátok mennyiségi küszöbértékeinek meghatározása 

révén.ˮ, 

helyesen: 

„(4) A Bizottság a 18. és 19. cikknek megfelelően – amennyiben az kivitelezhető – 2020. április 

1-jéig, de legkésőbb 2020. július 1-jéig felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el az I. melléklet 

módosítására a tantál- vagy nióbiumérc (dúsított is), az aranyérc (dúsított is), az ón-oxidok és -

hidroxidok, valamint a tantalátok és a tantál-karbidok mennyiségi küszöbértékeinek meghatározása 

révén.ˮ, 
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2. A 17. oldalon, az I. melléklet B. részében szereplő táblázatban: 

a következő szövegrész: 

„ 

Tantál ex 2841 90 85 30 az 1. cikk (4) bekezdése és a 18. cikk alkalmazandó 

ˮ, 

helyesen: 

„ 

Tantalátok ex 2841 90 85 30 az 1. cikk (4) bekezdése és a 18. cikk alkalmazandó 

ˮ. 
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