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PRIEDAI 

prie 

Pasiūlymo dėl 
 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO 
 

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų 
rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, 

susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu 
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I PRIEDAS 

Naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems taikomas šis reglamentas ir kurie 
klasifikuojami pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, sąrašas 

KN kodas Produkto aprašymas 

2609 00 00 Alavo rūdos ir koncentratai 

2611 00 00 Volframo rūdos ir koncentratai 

2615 90 00 Tantalo rūdos ir koncentratai 

2616 90 00 Aukso rūdos ir koncentratai 

2825 90 40 Volframo oksidai ir hidroksidai 

2849 90 30 Volframo karbidai 

2849 90 50 Tantalo karbidai 

7108  Auksas, neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą 

8001 Neapdorotas alavas 

8003 00 00 Alavo strypai, juostos, profiliai ir viela 

8007 00  Kiti alavo gaminiai 

8101 10 00 Volframo milteliai 

8101 94 00 Neapdorotas volframas, įskaitant strypus ir juostas, pagamintus paprasto 
sukepinimo būdu 

8101 96 00 Volframo viela 

8101 99 Volframo strypai ir juostos, išskyrus pagamintus paprasto sukepinimo būdu, 
profiliai, plokštės, lakštai, juostelės ir folija 

8103 20 00 Neapdorotas tantalas, įskaitant strypus ir juostas, pagamintus paprasto sukepinimo 
būdu; milteliai 

8103 90 Tantalo strypai ir juostos, išskyrus pagamintus paprasto sukepinimo būdu, profiliai, 
viela, plokštės, lakštai, juostelės, folija ir kiti 
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II PRIEDAS 

8 straipsnyje nurodytas atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašo pavyzdys  

A skiltis Lydyklų ar rafinavimo įmonių pavadinimai abėcėlės tvarka 

B skiltis Lydyklos ar rafinavimo įmonės adresas 

C skiltis (*) – jei lydykla arba rafinavimo įmonė perka naudingąsias 
iškasenas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų 

 

A B C 

 

III PRIEDAS 

9 straipsnyje nurodytas valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašo pavyzdys  

A skiltis Valstybių narių pavadinimai abėcėlės tvarka 

B skiltis Kompetentingos institucijos pavadinimas 

C skiltis Kompetentingos institucijos adresas  

 

A B C 

 


