
6.E.  TEKNOLOGI 

6.E.1.  »Teknologi«, iflg. teknologikontrollen til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af udstyr, materiale eller 
»software«, der er specificeret i 6.A-6.D.   

BILAG II 

Liste over varer og teknologi, herunder software, der er omhandlet i artikel 3a. 

INDLEDENDE NOTER 

1. Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften »Beskrivelse« til de 
beskrivelser af produkter med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009. 

2. Et referencenummer i kolonnen med overskriften »Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009« betyder, at 
egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen »Beskrivelse«, afviger fra de fastsatte parametre i 
beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til. 

3. Udtryk i ’enkelte anførselstegn’ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt. 

4. Udtryk i ”dobbelte anførselstegn” defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009. 

GENERELLE NOTER 

1. Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af en ikkekontrolleret vare (herunder samlede anlæg), 
der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede 
komponenter er hovedbestanddelen af varen og let kan fjernes eller bruges til andre formål. 

NB: Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som 
hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt 
andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter 
må betragtes som hovedbestanddel af varen. 

2. De varer, der er specificeret i dette bilag, omfatter både varer som nye og i brugt tilstand. 

GENEREL TEKNISK NOTE (GTN) 

(Læses i forbindelse med afsnit II.B.) 

1. Det salg, den levering, overførsel eller eksport af ”teknologi”, der ”kræves” til ”udvikling”, ”produktion” eller ”brug” af 
varer, hvis salg, levering, overførsel eller eksport kontrolleres i medfør af del A (Varer) nedenfor, kontrolleres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit II.B. 

2. ”Teknologi”, der ”kræves” til ”udvikling”, ”produktion” eller ”brug” af en vare, der er pålagt eksportkontrol, forbliver 
under eksportkontrol, også når den kan anvendes på en vare, der ikke er pålagt eksportkontrol. 

3. Kontrollen anvendes ikke på den ’teknologi’, der som minimum kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) 
og reparation af de varer, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt eksporttilladelse i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 423/2007 eller nærværende forordning. 

4. Kontrollen anvendes ikke på ”teknologi” til ”fri offentlig anvendelse” eller til ”videnskabelig grundforskning” eller på 
de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger. 
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II.A. VARER 

A0. Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr 

Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.A0.001 Hulkatodelamper som følger: 

a.  Jod-hulkatodelamper med vinduer i ren silicium eller kvarts 

b.  Uran-hulkatodelamper 

— 

II.A0.002 Faraday-isolatorer i bølgelængdespektret 500 nm–650 nm — 

II.A0.003 Optiske gitre i bølgelængdespektret 500 nm–650 nm — 

II.A0.004 Optiske fibre i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm belagt med antireflek
slag i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm og med en kernediameter over 
0,4 mm, men ikke over 2 mm 

— 

II.A0.005 Følgende andre komponenter og andet testudstyr til atomreaktortanke end de 
under 0A001 anførte:  

1. Forseglinger  

2. Interne komponenter  

3. Forseglings-, test- og målingsudstyr 

0A001 

II.A0.006 Nukleare detekteringssystemer til detektering, identificering eller kvantificering 
af radioaktive materialer og stråling af nuklear oprindelse samt specielt udvik
lede komponenter hertil, som ikke er anført under 0A001.j eller 1A004.c. 

0A001.j 

1A004.c 

II.A0.007 Bælgventiler fremstillet af aluminiumlegering eller rustfrit stål type 304, 
304 L eller 316 L. 

Note: Omfatter ikke bælgventiler defineret under 0B001.c.6 og 2A226. 

0B001.c.6 

2A226 

II.A0.008 Laserspejle, som ikke er anført under 6A005.e., bestående af substrater med 
en varmeudvidelseskoefficient på 10– 6K – 1 eller derunder ved 20 °C 
(f. eks. kvartsglas eller safir). 

Note: Omfatter ikke optiske systemer, der er specielt udformet til anvendelse 
inden for astronomi, medmindre spejlene indeholder kvartsglas. 

0B001.g.5, 6A005.e 
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Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.A0.009 Laserspejle, som ikke er anført under 6A005.e.2, bestående af substrater med 
en varmeudvidelseskoefficient på 10– 6 K– 1 eller derunder ved 20 °C 
(f. eks. kvartsglas). 

0B001.g, 6A005.e.2 

II.A0.010 Rør, rørsystemer, flanger, fittings fremstillet af eller beklædt med nikkel eller 
nikkellegering med et nikkelindhold på over 40 vægtprocent, som ikke er an
ført under 2B350.h.1 

2B350 

II.A0.011 Følgende andre vakuumpumper end de under 0B002.f.2. eller 2B231 anførte: 

Turbomolekularpumper med en flowrate lig med eller over 400 l/s 

Grovvakuumpumper af rootstypen med en volumetrisk pumpeflowrate på 
over 200 m3/h. 

Bælgtætnede tørre scroll-kompressorer og bælgtætnede tørre scroll-vakuum
pumper. 

0B002.f.2, 2B231 

II.A0.012 Afskærmede kamre til manipulering, oplagring og håndtering af radioaktive 
stoffer (hot cells). 

0B006 

II.A0.013 ’Naturligt uran’ eller ’depleteret uran’ eller thorium i form af metal, legering, 
kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, 
der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer, bortset fra dem, som er an
ført under 0C001. 

0C001 

II.A0.014 Detonationskamre med en eksplosionsabsorptionskapacitet på over 2,5 kg 
TNT-ækvivalent 

— 

II.A0.015 ’Handskebokse’ specielt beregnet til radioaktive isotoper eller kilder eller radio
nuklider. 

Teknisk note: 

’Handskebokse’ er udstyr, der giver brugeren beskyttelse mod farlig damp, par
tikler eller stråling fra materialer i udstyret, der håndteres eller forarbejdes af 
en person uden for udstyret ved hjælp af manipulatorer eller handsker, der er 
integreret i udstyret. 

0B006 

II.A0.016 Kontrolsystemer til giftige gasser beregnet til kontinuerlig drift og detektion af 
hydrogensulfider og specielt udformede detektorer hertil. 

0A001 

0B001.c 
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Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.A0.017 Tæthedsdetektorer med helium. 0A001 

0B001.c 

A1. Materialer, kemiske stoffer, ’mikroorganismer’ og ’toksiner’ 

Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.A1.001 Bis(2-ethylhexyl)fosforsyreopløsning (HDEHP eller D2HPA) CAS 298-07-7 i 
en hvilken som helst mængde med en renhed på over 90 %. 

— 

II.A.1.002 Fluorgas (Chemical Abstract nummer (CAS) 7782-41-4) med en renhed på 
mindst 95 %. 

— 

II.A1.003 Ringformede forseglinger og pakninger med en indre diameter på 400 mm el
ler derunder fremstillet af et af følgende materialer: 

a. Copolymerer af vinylidenfluorid med mindst 75 % betakrystallinsk struk
tur uden strækning 

b.  Fluorerede polyimider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor 

c.  Fluorerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent 
bunden fluor 

d.  Polychlortrifluorethylen (PCTFE, f.eks. Kel-F ®) 

e.  Fluoroelastomerer (f.eks. Viton ®, Tecnoflon ®) 

f.  Polytetrafluorethylen (PTFE). 

— 

II.A1.004 Personudstyr til detektering af stråling af nuklear oprindelse, herunder person
dosimetre. 

Note: Omfatter ikke nukleare detektionssystemer defineret under 1A004.c 

1A004.c 

II.A.1.005 Elektrolyseceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere 
end 100 g fluor pr. time. 

Note: Omfatter ikke elektrolyseceller defineret under 1B225. 

1B225 

II.A1.006 Andre katalysatorer end dem, der forbydes ved 1A225, som indeholder platin, 
palladium eller rhodium, som kan anvendes til at fremme hydrogenisotopbyg
ningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt 
vand eller til produktion af tungt vand. 

1B231, 1A225 
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Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.A1.007 Aluminium og dets legeringer, ud over de under 1C002.b.4 eller 1C202.a an
førte, i uforarbejdet eller halvforarbejdet form med én af følgende egenskaber: 

a.  Kan belastes med en maksimal trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 
293 K (20 °C), eller 

b.  Kan belastes med en trækstyrke på 415 MPa eller derover ved 298 K  
(25 °C.) 

1C002.b.4, 1C202.a 

II.A.1.008 Magnetiske metaller af enhver type eller form med en initial, relativ permeabi
litet på 120 000 eller mere, og en tykkelse på mellem 0,05 mm og 0,1 mm. 

1C003.a 

II.A.1.009 ’Fiber- eller trådmaterialer’ eller prepregs som følger: 

NB. SE OGSÅ II.A1.019.a. 

a. ’Fiber- eller trådmaterialer’ af carbon eller aramid med en af følgende egen
skaber:  

1. Et ”specifikt modul” på mere end 10 × 106 m, eller  

2. Et ”specifikt modul” på mere end 17 × 104 m 

b.  ”Fiber- eller trådmaterialer” af glas med den ene af følgende egenskaber:  

1. Et ’specifikt modul’ på mere end 3,18 × 106 m, eller  

2. Et ”specifikt modul” på mere end 76,2 × 103 m 

c. Kontinuerlige ’garner’, ’forgarner’, ’blår’ eller ’tape’, imprægneret med ter
mohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstillet 
af ’fiber- eller trådmaterialer’ af carbon eller glas, som er specificeret i  
II.A1.010.a eller b. 

Note: Omfatter ikke ’fiber- eller trådmateriale’ defineret under nr. 1C010.a, 
1C010.b, 1C210.a og 1C210.b 

1C010.a 

1C010.b 

1C210.a 

1C210.b 

II.A1.010 Harpiksimprægnerede eller begimprægnerede fibre (prepegs), metal- eller car
boncoatede fibre (preforms) eller ’carbonfiberpreforms’ som følger: 

a.  Fremstillet af de ’fiber- eller trådmaterialer’, der er anført under II.A1.009 
ovenfor 

b. Carbon-’fiber- eller trådmaterialer’, der er imprægneret med epoxyharpiks
matrix (prepregs), der er specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c til 
reparation af flystrukturer eller laminater, i hvilke de enkelte prepregduges 
størrelse ikke overstiger 50 cm × 90 cm 

c.  Prepregsimprægneret som specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c 
med phenol- eller epoxyharpikser med en glasomdannelsestemperatur (Tg) 
lavere end 433 K (160 °C) og en genoprettelsestemperatur lavere end glas
omdannelsestemperaturen. 

Note: Omfatter ikke ’fiber- eller trådmateriale’ defineret under 1C010.e. 

1C010.e. 

1C210 

II.A.1.011 Siliciumcarbidforstærkede keramiske kompositter, der kan anvendes til næser, 
fartøjer, der kan vende tilbage til jorden, dyseklapper, der kan anvendes i ’mis
siler’, bortset fra dem, som er anført under 1C107. 

1C107 
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Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.A1.012 Martensitisk stål, som ikke er anført under 1C116 eller 1C216, ’med’ en mak
simal trækstyrke på 2 050 MPa eller derover ved 293 K (20 °C). 

Teknisk note: 

Udtrykket ’martensitisk stål med’ omfatter også martensitisk stål før eller efter 
varmebehandling. 

1C216 

II.A1.013 Wolfram, tantal, wolframcarbid, tantalcarbid og legeringer, som har begge føl
gende egenskaber: 

a. I forme med en hul cylindersymmetri eller sfærisk symmetri (herunder cy
linderafsnit) med en indvendig diameter på mellem 50 mm og 300 mm 
og 

b.  En masse på mere end 5 kg 

Note: Omfatter ikke wolfram, wolframcarbid og legeringer defineret under 
1C226. 

1C226 

II.A.1.014 Grundstofpulver af kobalt, neodym eller samarium eller legeringer eller blan
dinger deraf indeholdende mindst 20 vægtprocent kobalt, neodym eller sama
rium, med en partikelstørrelse på under 200 μm. 

— 

II.A1.015 Rent tributhylphosphat (TBH) [CAS nr.126-73-8] eller enhver blanding med 
et TBH-indhold på over 5 vægtprocent. 

— 

II.A1.016 Martensitisk stål, bortset fra dem, der forbydes ved 1C116, 1C216 eller  
II.A1.012 

Teknisk note: 

Martensitisk stål er jernlegeringer, der generelt karakteriseres ved højt nikkel
indhold, meget lavt kulstofindhold og brug af substitutionskomponenter eller 
udskillelser til at fremkalde forstærkning og ældningshærdning af legeringen. 

— 

II.A1.017 Metaller, metalpulvere og –materialer som følger: 

a.  Wolfram og wolframlegeringer bortset fra dem, der forbydes ved 1C117 i 
form af ensartede, sfæriske eller forstøvede partikler med en diameter på 
500 μm eller derunder, med et wolframindhold på mindst 97 vægtprocent 

b.  Molybden og molybdenlegeringer bortset fra dem, der forbydes ved 1C117 
i form af ensartede, sfæriske eller forstøvede partikler med en diameter på 
500 μm eller derunder, med et molybdenindhold på mindst 97 vægtpro
cent 

c. Wolframmaterialer i fast form bortset fra dem, der forbydes ved 1C226 el
ler II.A1.013, med følgende materialesammensætninger: 

1. Wolfram og legeringer med et indhold af wolfram på mindst 97 vægt
procent  

— 
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Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009  

2. Kobberinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 
80 vægtprocent, eller 

3. Sølvinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægt
procent.  

II.A1.018 Bløde magnetiske legeringer med følgende kemiske sammensætning: 

a)  Jernindhold på mellem 30 % og 60 % og 

b)  Kobaltindhold på mellem 40 % og 60 %. 

— 

II.A1.019 ’Fiber- eller trådmateriale’ eller prepregs, som ikke forbydes i henhold til bilag I 
eller bilag II (under II.A1.009, II.A1.010) i nærværende forordning eller ikke 
er specificeret i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 som følger: 

a)  ”Fiber- eller trådmaterialer” af carbon 

Note: II.A1.019a. omfatter ikke vævede materialer. 

b) Kontinuerlige ”garner”, ”forgarner”, ”blår” eller ”tape” imprægneret med ter
mohærdende harpiks, fremstillet af ”fiber- eller trådmaterialer” af carbon 

c)  Kontinuerlige ”garner”, ”forgarner”, ”blår” eller ”tape” af polyacrylonitril 
(PAN). 

— 

II.A1.020 Stållegeringer i form af plader med en eller flere af følgende egenskaber: 

a)  Stållegeringer, der ’kan belastes med’ en makismal trækstyrke på 
1 200 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) eller 

b)  Nitrogenstabiliseret duplex rustfrit stål. 

Note: Udtrykket ’Kan belastes med’ vedrører legeringer både før eller efter 
varmebehandling 

Teknisk note: 

’Nitrogenstabiliseret duplex rustfrit stål’ har en tofaset mikrostruktur be
stående af korn af ferritisk og austenitisk stål med tilføjelse af nitrogen for at 
stabilisere mikrostrukturen. 

1C116 

1C216 

II.A1.021 Carbon-carbon-kompositmateriale. 1A002.b.1 

II.A1.022 Nikkellegeringer i uforarbejdet eller halvforarbejdet form med mindst 60 % 
vægtprocent nikkel. 

1C002.c.1.a 

II.A1.023 Titanlegeringer i pladeform, der ’kan belastes med’ en maksimal trækstyrke på 
900 MPA eller derover ved 293 K (20 °C). 

Note: Udtrykket ’Kan belastes med’ vedrører legeringer både før eller efter 
varmebehandling. 

1C002.b.3 

18.10.2015 L 274/89 Den Europæiske Unions Tidende DA    



Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.A1.024 Drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, som føl
ger: 

a)  Toluylendiisocyanat (TDI) 

b)  Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) 

c)  Isophorondiiscocyanat (IPDI) 

d)  Natriumperchlorat 

f)  Xylidin 

f)  Hydroxytermineret polyether (HTPE) 

g)  Hydroxy Termineret Caprolactonether (HTCE) 

Teknisk note: 

Omfatter rene substanser eller blandinger med mindst 50 % af en af de oven
nævnte kemiske stoffer. 

1C111 

II.A1.025 ’Smøremidler’, der som deres hovedbestanddele indeholder en eller flere af føl
gende: 

a)  Perfluoroalkylether, (CAS 60164-51-4) 

b)  Perfluoropolyalkylether, PFPE, (CAS 6991-67-9). 

’Smøremidler’ betegner olier og væsker. 

1C006 

II.A1.026 Berylliumkobber eller berylliumkobberlegeringer i form af plader, strimler el
ler valsede stænger, hvor kobber er det største element i sammensætningen 
udregnet per vægt, og hvor andre elementer i sammensætningen indeholder 
mindre end 2 vægtprocent beryllium. 

1C002.b 

A2. Materialebehandling 

Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.A2.001 Vibrationsprøvesystemer, udstyr og komponenter hertil, som ikke er anført 
under 2B116: 

a.  Vibrationsprøvesystemer, som bruger teknikker med feedback eller lukket 
sløjfe og indeholder en digital styreenhed, og som er i stand til at vibrere 
et system ved en acceleration lig med eller større end 0,1g rms (effekt) 
mellem 0,1 Hz og 2 kHz og at afsætte kræfter lig med eller større end 
50 kN, målt på ’tomt vibrationsbord’ 

b. Digitale styreenheder, der kombineret med specielt konstrueret vibrations
prøvesoftware, med en realitetsbåndbredde på over 5 kHz og konstrueret 
til brug sammen med vibrationsprøvesystemer som specificeret i a. 

c.  Vibrationsgeneratorer (rysteenheder) med eller uden forstærkere, som kan 
afsætte en kraft lig med eller større end 50 kN, målt på ’tomt vibrations
bord’, og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i a. 

d.  Strukturer til opspændning af prøveemner og elektroniske enheder, som er 
konstrueret til at kombinere flere rysteenheder til et system, der kan yde 
en samlet effektiv kraft lig med eller større end 50 kN, målt på ’tomt vibra
tionsbord’, og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret 
i a.  

2B116 
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Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

Teknisk note: 

Ved ’tomt vibrationsbord’ forstås et plant bord eller en plan flade uden nogen 
form for stativ eller beslag.  

II.A2.002 Værktøjsmaskiner og komponenter og numeriske styringsenheder til værktøjs
maskiner som følger: 

a.  Værktøjsmaskiner til slibning med positioneringsnøjagtigheder, med ”alle 
disponible kompenseringer”, som er lig med eller mindre (bedre) end 
15 μm i henhold til ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsvarende nationale stan
darder langs enhver lineær akse 

Note: Omfatter ikke værktøjsmaskiner til slibning defineret under 2B201. 
b og 2B001.c. 

b. Komponenter og numeriske styringsenheder, specielt udviklet til værktøjs
maskiner som anført under 2B001, 2B201 eller a. 

2B201.b 

2B001.c 

II.A2.003 Følgende afbalanceringsmaskiner samt tilhørende udstyr: 

a.  Afbalanceringsmaskiner, der er konstrueret eller modificeret med henblik 
på tandlægeudstyr eller andet medicinsk udstyr, og som har samtlige føl
gende egenskaber:  

1. Er ikke i stand til at afbalancere rotorer/samlinger, der har en masse på 
over 3 kg 

2. Er i stand til at afbalancere rotorer/samlinger ved hastigheder, der over
stiger 12 500 omdrejninger pr. minut  

3. Er i stand til at korrigere en ubalance i to planer eller mere og  

4. Er i stand til at afbalancere en residuel specifik ubalance på 0,2 g × mm 
pr. kg rotormasse 

b.  Aflæsningsenheder konstrueret eller ændret til anvendelse i forbindelse 
med maskiner, der er specificeret i litra a) ovenfor 

Teknisk note: 

Aflæsningsenheder kaldes undertiden afbalanceringsinstrumentering. 

2B119 

II.A2.004 Fjernmanipulatorer, som kan bruges til at udføre fjernbevægelser i radiokemi
ske adskillelsesoperationer eller hot cells, som ikke er anført under 2B225, og 
som har en af følgende egenskaber: 

a.  Er i stand til at fungere gennem en væg på mindst 0,3 m i et hot cell-anlæg 
(gennem væggen-operation) eller 

b.  Er i stand til at række over toppen af en væg med en tykkelse på mindst 
0,3 m i et hot cell-anlæg (over væggen-operation). 

2B225 

II.A2.006 Ovne, der er i stand til at fungere ved temperaturer på over 400 °C som føl
ger: 

a.  Oxidationsovne 

b.  Varmebehandlingsovne med kontrolleret atmosfære 

Note: Omfatter ikke tunnelovne med rulle- eller vogntransport, tunnelovne 
med transportbånd, ovne af skubbetypen eller pendulovne, som er spe
cielt udformet til fremstilling af glas, husholdningskeramik eller teknisk 
keramik. 

2B226 

2B227 
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Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.A2.007 ”Tryktransducere”, bortset fra dem, der er anført i 2B230, som er i stand til 
måle absolutte tryk på ethvert punkt mellem 0 og 200 kPa, og som har begge 
følgende egenskaber: 

a. Trykfølerelementer, der er fremstillet af eller beskyttet af ”UF6-korrosions
bestandigt materiale”, og 

b.  Som har en af følgende egenskaber:  

1. Et fuldt udslag på mindre end 200 kPa og en ”nøjagtighed” bedre end 
1 % af fuldt udslag, eller  

2. Et fuldt udslag på mindst 200 kPA og en ”nøjagtighed” bedre end 
2 kPa. 

2B230 

II.A2.008 Væskeblandingsudstyr (blande-/afsætningsbeholdere, pulserende kolonner og 
centrifugalkontaktorer) og væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere 
til brug i sådant udstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring 
med væskerne, er fremstillet af et af følgende materialer: 

NB. SE OGSÅ II.A2.014  

1. Rustfrit stål. 

Note: for rustfrit stål med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtpro
cent chrom, se II.A2.014.a 

2B350.e 

II.A2.009 Følgende industrielle udstyr og komponenter, bortsat fra dem, som er anført 
under 2B350.d: 

NB. SE OGSÅ II.A2.015 

Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 
0,05 m2 og mindre end 30 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) 
til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der 
kommer i direkte berøring med væskerne, er fremstillet af et af følgende mate
rialer:  

1. Rustfrit stål. 

Note 1: for rustfrit stål med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtpro
cent chrom, se II.A2.015a 

Note 2: Omfatter ikke kølere til køretøjer. 

Teknisk note: 

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er 
ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus. 

2B350.d 

II.A2.010 Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper bortset fra dem, som er anført un
der 2B350.i, som er egnet til ætsende væsker, og som har en fabrikantspecifi
ceret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m3/time, vakuum
pumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed 
på over 5 m3/time [målt ved standardtemperatur (273 K (0 °C.)) og tryk 
(101,3 kPa)] samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsfo
ringer, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor 
alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, 
er fremstillet af: 

NB. SE OGSÅ II.A2.016  

1. Rustfrit stål  

2B350.i 

18.10.2015 L 274/92 Den Europæiske Unions Tidende DA    



Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

Note: for rustfrit stål med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtpro
cent chrom, se II.A2.016.a 

Teknisk note: 

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er 
ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus.  

II.A2.011 Centrifugalseparatorer, der kan foretage kontinuerlig adskillelse uden udled
ning af aerosol og er fremstillet af:  

1. Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent 
chrom  

2. Fluorpolymerer  

3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)  

4. Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel  

5. Tantal eller tantallegeringer  

6. Titan eller titanlegeringer eller  

7. Zirconium eller zirconiumlegeringer. 

Note: Omfatter ikke centrifugalseparatorer, som er anført under 2B352.c. 

2B352.c 

II.A2.012 Sintrede metalfiltre af nikkel eller nikkellegering med 40 vægtprocent nikkel 
eller derover. 

Note: Omfatter ikke kontrolfiltre, som er anført under 2B352.d. 

2B352.d 

II.A2.013 Maskiner til rotationsformning og flydeformning, ud over dem, der er omfat
tet af 2B009, 2B109 eller 2B209 med et valsetryk på mere end 60 kN og til
hørende særligt udformede komponenter. 

Teknisk note: 

Hvad angår II.A2.013, betragtes maskiner, der kombinerer rotationsform
nings- og flydeformningsfunktionerne, som flydeformningsmaskiner. 

— 

II.A2.014 Væskeblandingsudstyr (blande-/afsætningsbeholdere, pulserende kolonner og 
centrifugalkontaktorer) og væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere 
til brug i sådant udstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring 
med væskerne, er fremstillet af et af følgende materialer: 

NB. SE OGSÅ II.A2.008 

a.  Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:  

1. Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent 
chrom  

2. Fluorpolymerer  

3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)  

4. Grafit eller ’carbongrafit’  

5. Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel  

6. Tantal eller tantallegeringer  

7. Titan eller titanlegeringer eller  

8. Zirconium eller zirconiumlegeringer eller  

2B350.e 
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b.  Fremstillet af rustfrit stål og et eller flere af materialerne, der er specificeret 
i II.A2.014.a. 

Teknisk note: 

’Carbongrafit’ er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit med 
et grafitindhold på mindst otte vægtprocent.  

II.A2.015 Følgende industrielle udstyr og komponenter, bortset fra dem, som er anført 
under 2B350.d: 

NB. SE OGSÅ II.A2.009. 

Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 
0,05 m2 og mindre end 30 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) 
til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der 
kommer i direkte berøring med væskerne, er fremstillet af et af følgende mate
rialer: 

a.  Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:  

1. Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent 
chrom  

2. Fluorpolymerer  

3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)  

4. Grafit eller ’carbongrafit’  

5. Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel  

6. Tantal eller tantallegeringer  

7. Titan eller titanlegeringer  

8. Zirconium eller zirconiumlegeringer  

9. Siciliumcarbid eller  

10. Titancarbid eller 

b.  Fremstillet af rustfrit stål og et eller flere af materialerne, der er specificeret 
i II.A2.015.a. 

Note: Omfatter ikke kølere til køretøjer. 

Teknisk note: 

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er 
ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus. 

2B350.d 

II.A2.016 Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper ud, bortset fra dem, som er anført 
under 2B350.i, som er egnet til ætsende væsker, og som har en fabrikantspe
cificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m3/time, vakuum
pumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed 
på over 5 m3/time [målt ved standardtemperatur (273 K (0 °C.)) og tryk 
(101,3 kPa)] samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsfo
ringer, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor 
alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, 
er fremstillet af: 

NB. SE OGSÅ II.A2.010. 

a.  Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:  

1. Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent 
chrom  

2. Keramik  

3. Ferrosilicium  

2B350.i 
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4. Fluorpolymerer  

5. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)  

6. Grafit eller ’carbongrafit’  

7. Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel  

8. Tantal eller tantallegeringer  

9. Titan eller titanlegeringer  

10. Zirconium eller zirconiumlegeringer  

11. Niobium (columbium) eller niobiumlegeringer eller  

12. Aluminiumlegeringer eller 

b.  Fremstillet af rustfrit stål og et eller flere af materialerne, der er specificeret 
i II.A2.016.a. 

Teknisk note: 

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er 
ikke bestemmende for pumpens kontrolstatus.  

II.A2.017 Elektrisk udladningsmaskiner (EDM) til at fjerne eller skære følgende metal, 
keramik eller ”kompositter” og specielt udviklede stempler, sænkere eller trå
delektroder hertil: 

a)  Elektriske udladningsmaskiner med stempler eller sænkeelektroder 

b)  Elektriske udladningsmaskiner med trådelektroder. 

Note: Elektriske udladningsmaskiner betegnes også som gnistskæremaskiner 
eller maskiner med trådelektroder. 

2B001.d 

II.A2.018 Computerstyrede eller ”numerisk styrede” koordinatmålings-maskiner (CMM) 
eller dimensionsinspektionsmaskiner med en tredimensional (volumetrisk) 
maksimal fejlvisningsmargen (MPPE) i et givet punkt inden for maskinens 
driftsområde (dvs. inden for aksernes længde) lig med eller mindre (bedre) 
end (3 + L/1 000) μm (L er den målte længde i mm) afprøvet efter ISO 
10360-2 (2001) og måleprober udviklet hertil. 

2B006.a 

2B206.a 

II.A2.019 Computerstyrede eller ”numerisk styrede” elektronstrålesvejsemaskiner og spe
cielt udviklede dele hertil. 

2B001.e.1.b 

II.A2.020 Computerstyrede eller ”numerisk styrede” lasersvejse- og skæremaskiner og 
specielt udviklede dele hertil. 

2B001.e.1.c 

II.A2.021 Computerstyrede eller ”numerisk styrede” plasmaskæremaskiner og specielt 
udviklede dele hertil. 

2B001.e.1 

II.A2.022 Vibrationskontroludstyr, der er specielt udviklet til rotorer og roterende udstyr 
og maskiner, der kan måle alle frekvenser imellem 600-2 000 Hz. 

2B116 

II.A2.023 Væskeringsvakuumpumper og specielt udviklet udstyr hertil. 2B231 

2B350.i 
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II.A2.024 Vingevakuumpumper og specielt udviklet udstyr hertil. 

Note 1: II.A2.024 omfatter ikke vingevakuumpumper, der er specielt udviklet 
til andet specifikt udstyr. 

Note 2: Kontrolstatus for vingevakuumpumper, der er specielt konstrueret til 
andet specifikt udstyr, bestemmes af det andet udstyrs kontrolstatus. 

2B231 

2B235.i 

0B002.f 

II.A2.025 Luftfiltre med en eller flere fysisk dimensioner, der overstiger 1 000 mm, som 
følger: 

a)  HEPA-filtre (High Efficiency Particulate Air) 

b  Ultra-Low Penetration Air (ULPA) filters 

Note: II.A2.025 omfatter ikke luftfiltre, der er specielt udviklet til medicinsk 
udstyr. 

2B352.d 

A3. Elektronik 

Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.A3.001 DC-strømforsyninger med høj spænding, der har begge følgende egenskaber: 

a.  Er i stand til kontinuerligt at yde mindst 10 kV eller mere over en periode 
på 8 timer med en udgangseffekt på mindst 5 kW med eller uden swee
ping og 

b.  Med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 4 
timer. 

Note: Omfatter ikke strømforsyninger, som er anført under 0B001.j.5 og 
3A227. 

3A227 

II.A3.002 Massespektrometre, bortset fra dem, som er anført under 3A233 eller 0B002. 
g, og som er i stand til at måle ioner med mindst 200 atommasseenheder el
ler derover, og med opløsning bedre end 2 dele i 200 som følger samt ionkil
der hertil: 

a.  Induktivt koblede plasmamassespektrometre (ICP/MS) 

b.  Glimudladningsmassespektrometre (GDMS) 

c.  Termisk ioniseringsmassespektrometre (TIMS) 

d.  Elektronbombardementmassespektrometre, som har et kildekammer, der er 
konstrueret af, foret med eller belagt med ’UF6-bestandige materialer’ 

e.  Molekylestrålemassespektrometre med en af følgende egenskaber:  

1. Kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller belagt med rustfrit 
stål eller molybdæn, og som er udstyret med en kold fælde, der er i 
stand til at køle ned til 193 K (– 80 °C) eller derunder eller  

3A233 
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2. Kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller bilagt med ’UF6-be
standige materialer’ 

f.  Massespektrometre, der er udstyret med en mikrofluoreringsionkilde, der 
er beregnet til actinider eller actinidfluorider.  

II.A3.003 Spektometre og diffraktometre, der er udformet til vejledende prøvning eller 
kvantitativ analyse af grundstofsammensætningen for metaller og legeringer 
uden kemisk nedbrydning af materialet. 

— 

II.A3.004 Frekvensomformere eller generatorer ud over dem, der forbydes ved 0B001 
eller 3A225, med samtlige følgende egenskaber og tilhørende særligt udfor
mede komponenter og software: 

a.  Multifaseudgangseffekt i stand til at præstere mindst 10 W 

b.  I stand til at operere i frekvensområdet på 600 Hz eller mere og 

c.  Frekvensstyring bedre end (under) 0,2 %. 

Teknisk note: 

Frekvensomformere betegnes også som konvertere eller invertere. 

Noter: 

1. II.A3.004 omfatter ikke frekvensomformere, der omfatter kommunikati
onsprotokoller eller –grænseflader, der er udviklet for specifikke industri
maskiner som værktøjsmaskiner, spindemaskiner eller maskiner med 
trykte kredsløbskort), hvor frekvensomformerne ikke kan anvendes til an
dre formål, men har de ovennævnte egenskaber. 

2. II.A3.004 omfatter ikke frekvensomformere, der specielt udviklet til køre
tøjer og som operer med en styrefrekvens, der kommunikeres gensidigt 
mellem frekvensomformeren og køretøjets kontrolenhed.  

3A225 

0B001.b.13 

A6. Følere og lasere 

Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.A6.001 Stave af yttrium-aluminium-granat (YAG). — 

II.A6.002 Følgende optiske udstyr og komponenter, ud over hvad der er specificeret i 
6A002, 6A004.b: 

Infrarødt optisk udstyr med en bølgelængde på mellem 9 000 nm og 
17 000 nm og komponenter hertil, herunder komponenter af cadmiumtellu
rid (CdTe). 

6A002 

6A004.b 
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II.A6.003 Bølgefrontkorrektionssystemer, som bruges med en laserstråle med diameter 
på over 4 mm, og specielt konstruerede komponenter hertil, herunder kon
trolsystemer, fasefront-sensorer og ’deformerbare spejle’ inkl. bimorfe spejle. 

Note: Omfatter ikke spejle, som er anført under 6A004.a, 6A005.e og 
6A005.f. 

6A003 

II.A6.004 Ioniseret argon ”laser” med en middeludgangseffekt på eller større end 5 W. 

Note: Omfatter ikke ioniserede ’argonlasere’, som er anført under 0B001.g.5, 
6A005 og 6A205.a. 

6A005.a.6 

6A205.a 

II.A6.005 Halvleder-”lasere” og komponenter hertil som følger: 

a.  Individuelle halvleder-”lasere” med en udgangseffekt på over 200 mW 
pr. stk., i et antal på over 100 

b.  Stakkede grupper af halvleder-”lasere” med en udgangseffekt på over 20 W. 

Noter: 

1. Halvleder-”lasere” kaldes normalt ”laser”-dioder. 

2. Omfatter ikke ”lasere”, som er anført under 0B001.g.5, 0B001.h.6 og 
6A005.b. 

3. Omfatter ikke ”laser”-dioder med en bølgelængde i området 1 200 nm- 
2 000 nm. 

6A005.b 

II.A6.006 Afstemmelige halvleder-”lasere” og afstemmelige halvleder-”laser”-systemer 
med en bølgelængde på mellem 9 μm og 17 μm samt stakkede grupper af 
halvleder-”lasere” indeholdende mindst et afstemmeligt halvleder-”lasersystem” 
med denne bølgelængde. 

Noter: 

1. Halvleder-”lasere” kaldes normalt ”laser”-dioder. 

2. Omfatter ikke halvleder-”lasere”, som er anført under 0B001.h.6 og 
6A005.b. 

6A005.b 

II.A6.007 ”Afstemmelige” halvleder-”lasere”, og specielt konstruerede komponenter her
til, herunder: 

a.  Titan safir-lasere 

b.  Alexandrit-lasere. 

Note: Omfatter ikke titan safir-lasere og alexandrit-lasere, som er anført un
der 0B001.g.5, 0B001.h.6 og 6A005.c.1. 

6A005.c.1 

II.A6.008 Neodym-doped (ekskl. glas) ”lasere” med en udgangsbølgelængde på over 
1 000 nm, men ikke over 1 100 nm og en udgangsenergi på over 10 J pr. 
impuls. 

Note: Omfatter ikke neodym-doped (bortset fra glas) ’lasere’, som er anført 
under 6A005.c.2.b. 

6A005.c.2 
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II.A6.009 Komponenter til optoakustik, herunder: 

a.  Billedrør og faststofudstyr til billeddannelse med en repetitionsfrekvens lig 
med eller over 1kHz 

b.  Repetitionsfrekvensudstyr 

c.  Pockels-celler. 

6A203.b.4.c 

II.A6.010 Strålingsbeskyttede tv-kameraer eller linser hertil, bortset fra dem, som er an
ført under 6A203.c, specialdesignede eller klassificeret som strålingsbeskyt
tede med mulighed for at modstå en samlet strålingsdosis på over 50 × 103 

Gy(silicium) (5 × 106 rad (silicium)) uden driftsforringelse. 

Teknisk note: 

Udtrykket Gy (silicium) betegner den mængde energi i joule pr. kg, der absor
beres af en uafskærmet siliciumprøve, når den udsættes for ioniserende strå
ling. 

6A203.c 

II.A6.011 Afstemmelige impulsfarvelaserforstærkere og oscillatorer med samtlige føl
gende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 300 og 800 nm  

2. Middeludgangseffekt på over 10 W, men ikke over 30 W  

3. En impulsfrekvens højere end 1 kHz og  

4. Impulsbredde på under 100 ns. 

Noter: 

1. Omfatter ikke singlemode-oscillatorer. 

2. Omfatter ikke afstemmelige impuls-farvelaserforstærkere og oscillatorer, 
som er anført under 6A205.c, 0B001.g.5 og 6A005. 

6A205.c 

II.A6.012 Impulscarbondioxid (CO2) ”lasere” med samtlige følgende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 9 000 og 11 000 nm  

2. En impulsfrekvens højere end 250 Hz  

3. Middeludgangseffekt på over 100 W, men ikke over 500 W og  

4. Impulsbredde på under 200 ns. 

Note: Omfatter ikke impuls-carbondioxid-laserforstærkere og oscillatorer, 
som er anført under 6A205.d, 0B001.h.6 og 6A005.d. 

6A205.d 

II.A6.013 Kobber ’lasere’ med begge følgende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 500 og 600 nm og  

2. Middeludgangseffekt på 15 W eller derover. 

6A005.b 
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II.A6.014 Impuls-carbonmonoxid-’lasere’ med samtlige følgende egenskaber:  

1. Bølgelængder mellem 5 000 og 6 000 nm  

2. En impulsfrekvens højere end 250 Hz  

3. En ”middeludgangseffekt” på over 100 W; og  

4. Impulsbredde på under 200 ns. 

Note: Omfatter ikke industrielle højeffekt-carbonmonoxidlasere (typisk 1 til 
5 kW), der eksempelvis anvendes til at svejse og skære, da disse er kon
tinuert-bølge-lasere eller har en impulsbredde på over 200 ns.  

II.A6.015 ’Vakuumtrykmålere’, der er elektrisk drevne og med en målenøjagtighed på 
5 % eller mindre (bedre). 

’Vakkumtrykmålere’ omfatter Pirani-trykmålere, Penning-trykmålere og kapa
citansmanometre. 

0B001.b 

II.A6.016 Mikroskoper samt beslægtet udstyr som følger: 

a)  Elektronrastermikroskoper 

b)  Scanning Auger-mikroskoper 

c)  Transmissionselektronmikroskop 

d)  Atomic Force-mikroskoper 

e)  Scanning Force-mikroskoper 

f)  Udstyr og detektorer, der er specielt udviklet til anvendelse i forbindelse 
med mikroskoperne specificeret i III.A6.013 a) til e) ovenfor, og som an
vender en eller flere analyseteknikker:  

1. Røntgenfotospektroskopi (XPS)  

2. Energidispersiv røntgenspektroskopi (EDX, EDS) eller  

3. Elektronspektroskopi til kemiske analyser (ESCA). 

6B 

A7. Styring af fly og skibe 

Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.A7.001 Inertinavigationssystemer og specielt konstruerede komponenter hertil, som 
følger: 

I.  Inertinavigationssystemer, som er godkendt af de nationale myndigheder i 
en stat, der deltager i Wassenaar-arrangementet, til brug i ”civile fly”, og 
specielt konstruerede komponenter hertil: 

a.  Inertinavigationssystemer (INS) (kardan-ophængt eller fast monteret) 
og inertiudstyr, konstrueret til ”fly”, køretøjer, skibe (overfladeskibe el
ler undervandsfartøjer) eller, ”rumfartøjer”, til flyvestilling, føring eller 
styring med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt kon
struerede komponenter hertil: 

1. Navigationsfejl (fri inerti) efter normal indstilling på 0,8 sømil i ti
men (nm/hr) ’Circular Error Probable’ (CEP) eller mindre (bedre) el
ler  

7A003 

7A103 
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2. Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 10 g 

b. Hybridinertinavigationssystemer med indbygget(de) globalt(e) satellitna
vigations-system(er) (GNSS) eller med ”databaseret(de) referencenaviga
tionssystem(er)” (”DBRN”) til flyvestilling, føring eller styring, efter nor
mal indstilling, med en INS-navigations-positionsnøjagtighed, efter tab 
af GNSS eller ”DBRN” i en periode på indtil fire minutter, på mindre 
(bedre) end 10 meter ’Circular Error Probable’ (CEP) 

c.  Inertiudstyr til angivelse af azimut, kurs eller nord med en eller flere af 
følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil: 

1. Konstrueret til at kunne angive azimut, kurs eller nord med en præ
cision på 6 bueminutter rms eller mindre (dvs. bedre) ved 45 graders 
bredde eller  

2. Konstrueret til en stødpåvirkning uden for drift på mindst 900 g i 
mindst 1 millisekund. 

Note:  Parametrene i I.a og I.b finder anvendelse under følgende forhold:  

1. Vilkårligt vibrationsinput på i alt 7,7 g rms den første halve 
time og en samlet afprøvningstid på halvanden time for hver 
af de tre perpendikulære akser, idet følgende betingelser skal 
være opfyldt for den vilkårlige vibration: 

a. Den skal have en kraftspekter-tæthed (power spectral den
sity/PSD) med en konstant værdi på 0,04 g2/Hz over fre
kvensintervallet 15-1 000 Hz og 

b.  PSD skal dæmpes frekvens-afhængigt fra 0,04 g2/Hz til 
0,01 g2/Hz over frekvensintervallet 1 000-2 000 Hz  

2. Rulnings- og giringsudsving på mindst + 2,62 radian/sek. 
(150 grader/sek.) eller 

3. De til punkt 1 og 2 svarende bestemmelser i nationale stan
darder. 

Tekniske noter: 

1. I.b henviser til systemer, hvor INS og andre uafhængige navigations
hjælpemidler er integreret i én enhed (indbygget) for at opnå bedre 
ydeevne. 

2. ’Circular Error Probable’ (CEP) — Ved cirkulær normal distribution, ra
dius af en cirkel, som indeholder 50 % af de enkelte målinger, der er 
foretaget, eller radius af en cirkel, inden for hvilken der er 50 % sand
synlighed for, at de befinder sig. 

II. Teodolitsystemer med inertiudstyr, der er specielt konstrueret til civil op
måling og konstrueret til at kunne angive azimut, kurs eller nord med en 
præcision på 6 bueminutter rms eller mindre (dvs. bedre) ved 45 graders 
bredde, og specielt konstruerede komponenter hertil. 

III.  Inerti- eller andet udstyr, der anvender accelerometre, som er specificeret i 
7A001 eller 7A101, såfremt de pågældende accelerometre er specielt kon
strueret og udviklet som MWD-følere (Measurement While Drilling) til 
brug ved servicering i borehuller.   
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II.A7.002 Accelerometre med piezoelektriske, keramiske transducerelementer, med en 
følsomhed på 1 000 mV/g eller bedre (højere) 

7A001 

A9. Rumfart og fremdrift 

Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.A9.001 Eksplosive låsestykker. — 

II.A9.002 Vejecelle, der kan måle reaktionseffekten af raketmotorer med en kapacitet på 
over 30 kN. 

Teknisk note: 

’Vejeceller’ betegner anordninger og transducere til måling af kraft ved både 
træk og tryk. 

Note: II.A9.002 omfatter ikke udstyr, enheder eller transducere, specielt ud
viklet til måling af køretøjers vægt f.eks. brovægt. 

9B117 

II.A9.003 Elproducerende gasturbiner, komponenter og beslægtet udstyr som følger: 

a)  Gasturbiner specielt konstrueret til elproduktion med effekt over 200 MW 

b)  Skovle, statorer, forbrændingskamre og brændstofindsprøjtningsdyser, der 
er specielt udviklet til elproducerende gasturbiner specificeret i III.A9.003.a 

c) Udstyr, der er specielt konstrueret til ”udvikling” og ”produktion” af elpro
ducerende gasturbiner specificeret i II. A9.003.a. 

9A001 

9A002 

9A003 

9B001 

9B003 

9B004  

II.B. TEKNOLOGI 

Nr. Beskrivelse Nr. i bilag I til forord
ning (EF) nr. 428/2009 

II.B.001 Teknologi til udvikling, fremstilling og brug af produkter under del II.A. (Va
rer) ovenfor. 

Teknisk note: 

Udtrykket ’teknologi’ omfatter software. 

—  

BILAG III 

Liste over produkter, herunder software og teknologi, i den liste fra missilteknologikontrolregimet, der er 
omhandlet i artikel 4a 

Dette bilag omfatter følgende produkter, der er opført i missilteknologikontrolregimet, som defineret deri. De indledende 
bemærkninger (afsnit 1) bør læses som et redskab til at fortolke de præcise specifikationer for de opførte produkter; de 
stiller ikke spørgsmål ved forbuddet mod eksport af de pågældende produkter til Iran, jf. artikel 4.  
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