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BILAG III 

KATEGORI 1 — SÆRLIGE MATERIALER OG TILHØRENDE UDSTYR 

1A Systemer, udstyr og komponenter 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

1A002 “Kompositte” strukturer eller laminater med en eller flere af følgende egenskaber: 
a. Bestående af en organisk “matrix” og materialer, der er specificeret i 1C010.c, 

1C010.d eller 1C010.e. eller 
b. Bestående af en metal- eller carbon “matrix”, og et eller flere af følgende: 

1. Carbon “fiber- og trådmaterialer” med samtlige følgende egenskaber: 
a. “Specifikt modul” større end 10,15 × 106 m og 
b. “Specifik trækstyrke” større end 17,7 × 104 m eller 

2. Materialer, der er specificeret i 1C010.c. 

Note 1: 1A002 lægger ikke eksportkontrol på “kompositte” strukturer eller lami
nater, der er fremstillet af kul “fiber- eller trådmaterialer” imprægneret 
med epoxyharpiks, til reparation af civile flystrukturer eller laminater, 
som har samtlige følgende egenskaber: 
a. Et areal på højst 1 m2 

b. En længde på højst 2,5 m og 
c. En bredde på mere end 15 mm. 

Note 2: 1A002 lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der er specielt 
beregnet til rent civile anvendelser som følger: 
a. Sportsartikler 
b. Automobilindustrien 
c. Værktøjsmaskinindustrien 
d. Medicinske anvendelser. 

M6A1 Kompositte strukturer, laminater og produkter heraf, der er specielt konstrueret til 
brug i de systemer, som er specificeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2., og de 
undersystemer, der er specificeret i 2.A. eller 20.A. 
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Note 3: 1A002b.1. lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der indeholder 
sammenvævede tråde af højst to dimensioner, og som er specielt beregnet til 
følgende anvendelser: 
a. Ovne til varmebehandling af metaller med henblik på hærdning af 

metaller 
b. Udstyr til fremstilling af boules af silicium. 

Note 4: 1A002 lægger ikke eksportkontrol på færdigprodukter, der er specielt 
beregnet til en specifik anvendelse. 

1A102 Resaturerede pyroliserede carboncarbonkomponenter, der er udviklet til løftefar
tøjer til “rumfartøjer”, som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er 
specificeret i 9A104. 

M6A2 Resaturerede pyroliserede (dvs. carboncarbon-) komponenter med samtlige 
følgende egenskaber: a. De er konstrueret til raketsystemer og b. de kan anvendes 
i de systemer, der er specificeret i 1.A. eller 19.A.1. 

1B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

1B001 Udstyr til fremstilling eller inspektion af “kompositte” strukturer eller laminater, 
som er specificeret i 1A002, eller “fiber- og trådmaterialer”, som er specificeret i 
1C010, som følger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil: 

NB: JF. LIGELEDES 1B101 OG 1B201. 

a. Filamentvindemaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse, omlægning og 
vinding af fibre koordineres og programmeres i tre eller flere ‘primære servoan
bringelsesakser’, specielt konstrueret til fremstilling af “kompositte” strukturer 
eller -laminater, af “fiber- eller trådmaterialer” 

M6B1a Filamentvindemaskiner eller ‘fibervikle-/blårpålægningsmaskiner’, hvor bevægel
serne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre kan koordineres og program
meres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af kompositte 
strukturer eller laminater af fiber- eller trådmaterialer, og koordinering og 
programstyring hertil 

b. “Tape”-pålægningsmaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning 
af “tape” koordineres eller programmeres i fem eller flere ‘primære servoan
bringelsesakser’, specielt konstrueret til fremstilling af “kompositte” strukturer 
til flykroppe og ‘missiler’. 

M6B1b ‘Tapepålægningsmaskiner’, hvor bevægelserne til anbringelse og lægning af tape 
kan koordineres og programmeres i to eller flere akser, konstrueret til fremstilling 
af kompositte flyskrog og missilkonstruktioner 
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Note: Med ‘missiler’ menes i 1B001.b komplette raketsystemer og ubemandede 
luftfartøjssystemer. 

Teknisk note: 
“Tape”-pålægningsmaskiner i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere 
‘filamentbånd’ begrænset til bredder på over 25 mm og under eller lig med 
305 mm, og til at skære og genstarte produktionen af individuelle ‘filament- 
bånd’ under pålægningsprocessen. 

Note: I 6.B.1.a. og 6.B.1.b. forstås ved 
1. Et ‘filamentbånd’ er et kontinuerligt bånd af helt eller delvis 

harpiksimprægneret tape, blår eller fiber. Helt eller delvis harpiksim- 
prægneret ‘filamentbånd’ omfatter dem, der er belagt med pulver, som 
klæber ved opvarmning. 

2. ‘Fibervikle-/blårpålægningsmaskiner’ og ‘tapepålægningsmaskiner’ er 
maskiner, der foretager lignende processer, som anvender computer- 
styrede hoveder til at pålægge et eller flere ‘filamentbånd’ på en form for 
at fremstille en del eller en struktur. Disse maskiner er i stand til at skære 
og genstarte produktionen af individuelle ‘filamentbånd’ under pålæg- 
ningsprocessen. 

3. ‘Fibervikle-/blårpålægningsmaskiner’ er i stand til at pålægge et eller 
flere ‘filamentbånd’ begrænset til bredder på højst 25,4 mm. Dette 
refererer til den mindstebredde af materialet, som maskinen kan pålægge, 
uanset maskinens øvre kapacitet. 

4. ‘Tapepålægningsmaskiner’ er i stand til at pålægge et eller flere 
‘filamentbånd’ begrænset til bredder på højst 304,8 mm, men er ikke i 
stand til at pålægge ‘filamentbånd’ begrænset til bredder på højst 
25,4 mm. Dette refererer til den mindstebredde af materialet, som 
maskinen kan pålægge, uanset maskinens øvre håndteringsevne. 

c. Multidirektionelle, multidimensionelle vævemaskiner eller sammenfletnings
maskiner, inklusive tilpasningsstykker og modificeringssæt, specielt konstrueret 
eller modificeret til vævning, sammenfletning eller sammensnoning af fibre til 
“kompositte” strukturer. 

Teknisk note: 
I forbindelse med 1B001.c. omfatter sammenfletning også strikning. 

M6B1c Multidirektionelle, multidimensionelle vævemaskiner eller sammenfletningsmaski
ner, herunder tilpasningsstykker og modificeringssæt til vævning, sammenfletning 
eller sammensnoning af fibre til fremstilling af kompositte strukturer 

Note: 6.B.1.c. lægger ikke eksportkontrol på tekstilmaskiner, der ikke er modifi
ceret til de anførte endelige anvendelser. 

d. Udstyr, specielt konstrueret eller tilpasset til fremstilling af forstærkningsfibre 
som følger: 

Følgende udstyr konstrueret eller modificeret til produktion af fiber- eller tråd
materialer: 

1. Udstyr til omdannelse af polymeriske fibre (som f.eks. polyacrylonitril, 
rayon, beg eller polycarbosilan) til carbonfibre eller siliciumcarbidfibre, 
inklusive specielt udstyr til at strække fiberen under opvarmning 

M6B1d1 1. Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som for eksempel polyakrylonitril, 
rayon eller polycarbosilan), herunder specielle forholdsregler til strækning af 
fiberen under opvarmning 
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2. Udstyr til kemisk dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser, på 
opvarmede, trådede substrater, til fremstilling af siliciumcarbidfibre 

M6B1d2 2. Udstyr til dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede 
trådsubstrater 

3. Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. 
f.eks. aluminiumoxid) 

M6B1d3 3. Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som f.eks. 
aluminiumoxid) 

4. Udstyr til omdannelse af aluminium, der indeholder prækursorfibre, til 
aluminiumoxidfibre ved varmebehandling 

e. Udstyr til fremstilling af prepregs, der er specificeret i 1C010.e, ved varms
meltningsmetoden 

f. Ikkedestruktivt inspektionsudstyr, specielt udviklet til “kompositte” materialer, 
som følger. 
1. Røntgentomografisystemer til tredimensionel defektkontrol 
2. Numerisk styrede ultralydstestmaskiner, i hvilke bevægelserne for positione

ring af sendere eller modtagere simultant koordineres og programmeres i 
mindst fire akser for at følge de tredimensionelle konturer af den komponent, 
der kontrolleres 

g. ‘Blårpålægningsmaskiner’, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning 
af blår koordineres eller programmeres i to eller flere ‘primære servoanbringel
sesakser’, specielt konstrueret til fremstilling af “kompositte” strukturer til 
flyskrog og ‘missiler’. 

Teknisk note: 

‘Blårpålægningsmaskiner’ i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere 
‘filamentbånd’ begrænset til bredder på højst 25 mm, og til at skære og 
genstarte produktionen af individuelle ‘filamentbånd’ under pålægningsproces
sen. 
Teknisk note: 

1. For så vidt angår 1B001 kontrollerer ‘primære servoanbringelsesakser’ ved 
hjælp af et computerprogram terminalanordningens (dvs. hovedets) position 
i rummet i forhold til arbejdsemnet og sørger for, at den har den korrekte 
drejning og retning med henblik på at opnå den ønskede proces. 

2. I 1B001 forstås ved et ‘filamentbånd’ et kontinuerligt bånd af helt eller 
delvis harpiksimprægneret tape, blår eller fiber. 

M6B1e Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til speciel fiberoverfladebehandling 
eller fremstilling af prepregs og preforms, herunder valser, strammeanordninger, 
belægningsudstyr, skæreudstyr og clicker dies. 

Note: Eksempler på komponenter og tilbehør til de maskiner, der er specificeret i 
6.B.1. er: forme, dorne, matricer, opspændinger og værktøj til præform
presning, hærdning, støbning, sintring eller bonding af kompositte struk
turer, laminater og produkter heraf. 
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1B002 Udstyr til fremstilling af metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede mate
rialer, specielt udviklet til at undgå kontaminering og specielt udviklet til brug i en 
af de processer, der specificeret i 1C002.c.2. 

NB: JF. LIGELEDES 1B102. 

M4B3d “Produktionsudstyr” til metalpulver, som kan anvendes til “produktion” i et 
kontrolleret miljø af sfærisk, sfæroidal eller forstøvet materiale, der er specificeret 
i 4.C.2.c., 4.C.2.d. eller 4.C.2.e. Note: 4.B.3.d. omfatter: a. Plasmageneratorer 
(højfrekvent buejet), der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk 
metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø, b. Electrobur
studstyr, der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver 
med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø, c. Udstyr, der kan 
anvendes til “produktion” af sfærisk aluminiumpulver ved forstøvning af smelt 
i et inaktivt medium (f.eks. nitrogen). 

Noter: 

1. De eneste batchblandere og kontinuerlige blandere, der kan anvendes til faste 
drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer specificeret i 4.C., og møller baseret 
på fluidenergi specificeret i 4.B. er dem, der er specificeret i 4.B.3. 

2. Former for “produktionsudstyr” til metalpulver, der ikke er specificeret i 
4.B.3.d., skal bedømmes i overensstemmelse med 4.B.2. 

1B101 Udstyr ud over det, der er specificeret i 1B001, til “produktion” af konstruktions 
“kompositter” som følger og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil: 

NB: JF. LIGELEDES 1B201. 

Note: Eksempler på komponenter og tilbehør til maskiner, som er specificeret i 
1B101, er: Forme, dorne, matricer, opspændinger og værktøj til præform
presning, hærdning, støbning, sintring eller bonding af “komposit” strukturer, 
laminater og produkter heraf. 

a. Filamentvindemaskiner eller fiberviklemaskiner, hvor bevægelserne til anbrin
gelse, omlægning og vinding af fibre kan koordineres og programmeres i tre 
eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af “komposit” struktur eller 
laminater af “fiber- eller trådmaterialer”, og koordinering og programstyring 
hertil 

M6B1a Filamentvindemaskiner eller ‘fibervikle-/blårpålægningsmaskiner’, hvor bevægel
serne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre kan koordineres og program
meres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af kompositte 
strukturer eller laminater af fiber- eller trådmaterialer, og koordinering og 
programstyring hertil 
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b. “Tape” pålægningsmaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse og lægning af 
“tape” og folie kan koordineres og programmeres i to eller flere akser, 
konstrueret til fremstilling af “kompositte” flyskrog og “missil” konstruktioner 

M6B1b ‘Tapepålægningsmaskiner’, hvor bevægelserne til anbringelse og lægning af tape 
kan koordineres og programmeres i to eller flere akser, konstrueret til fremstilling 
af kompositte flyskrog og missilkonstruktioner 

Note: 

I 6.B.1.a. og 6.B.1.b. forstås ved 

1. Et ‘filamentbånd’ er et kontinuerligt bånd af helt eller delvis harpiksimpræg
neret tape, blår eller fiber. Helt eller delvis harpiksimprægneret ‘filament
bånd’ omfatter dem, der er belagt med pulver, som klæber ved opvarmning. 

2. ‘Fibervikle-/blårpålægningsmaskiner’ og ‘tapepålægningsmaskiner’ er maski
ner, der foretager lignende processer, som anvender computerstyrede hoveder 
til at pålægge et eller flere ‘filamentbånd’ på en form for at fremstille en del 
eller en struktur. Disse maskiner er i stand til at skære og genstarte produk
tionen af individuelle ‘filamentbånd’ under pålægningsprocessen. 

3. ‘Fibervikle-/blårpålægningsmaskiner’ er i stand til at pålægge et eller flere 
‘filamentbånd’ begrænset til bredder på højst 25,4 mm. Dette refererer til den 
mindstebredde af materialet, som maskinen kan pålægge, uanset maskinens 
øvre håndteringsevne. 

4. ‘Tapepålægningsmaskiner’ er i stand til at pålægge et eller flere ‘filament
bånd’ begrænset til bredder på højst 304,8 mm, men er ikke i stand til at 
pålægge ‘filamentbånd’ begrænset til bredder på højst 25,4 mm. Dette refe
rerer til den mindstebredde af materialet, som maskinen kan pålægge, uanset 
maskinens øvre håndteringsevne. 

c. Udstyr konstrueret eller modificeret til “produktion” af “fiber- eller trådmate
rialer” som følger: 

1. Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som for eksempel polyakrylonitril, 
rayon eller polycarbosilan), herunder specielle forholdsregler til strækning af 
fiberen under opvarmning 

2. Udstyr til dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede 
trådsubstrater 

3. Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. 
aluminiumoxid) 

M6B1d Følgende udstyr konstrueret eller modificeret til produktion af fiber- eller tråd
materialer: 

1. Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som for eksempel polyakrylonitril, 
rayon eller polycarbosilan), herunder specielle forholdsregler til strækning af 
fiberen under opvarmning 

2. Udstyr til dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede 
trådsubstrater 

3. Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som f.eks. 
aluminiumoxid). 
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d. Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til speciel fiberoverfladebehandling 
eller fremstilling af de prepregs og preforms, der er specificeret i 9C110. 

Note: 1B101.d. omfatter valser, strammeanordninger, belægningsudstyr, 
skæreudstyr og clicker dies. 

M6B1e Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til speciel fiberoverfladebehandling 
eller fremstilling af prepregs og preforms, herunder valser, strammeanordninger, 
belægningsudstyr, skæreudstyr og clicker dies. 

Note: Eksempler på komponenter og tilbehør til de maskiner, der er specificeret i 
6.B.1. er: forme, dorne, matricer, opspændinger og værktøj til præform
presning, hærdning, støbning, sintring eller bonding af kompositte struk
turer, laminater og produkter heraf. 

1B102 Udstyr til “produktion” af metalpulver ud over det, der er specificeret i 1B002, og 
komponenter som følger: 

NB: JF. LIGELEDES 1B115.b. 

a. Udstyr til “produktion” af metalpulver, som kan anvendes til “produktion” i et 
kontrolleret miljø af sfærisk, sfæroidal eller forstøvet materiale, der er specifi
ceret i 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2. eller kontrolbestemmelserne 
for produkter til militære formål 

b. Specielt konstruerede komponenter til udstyr til “produktion”, som er specifi
ceret i 1B002 eller 1B102.a. 

Note: 1B102 omfatter: 

a. Plasmageneratorer (højfrekvent buejet), der kan anvendes til frem
stilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af 
processen i et argon-vand-miljø 

b. Electroburstudstyr, der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller 
sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon- 
vand-miljø 

c. Udstyr, der kan anvendes til “produktion” af sfærisk aluminium
pulver ved forstøvning af smelt i et inaktivt medium (f.eks. nitrogen). 

M4B3d “Produktionsudstyr” til metalpulver, som kan anvendes til “produktion” i et 
kontrolleret miljø af sfærisk, sfæroidal eller forstøvet materiale, der er specificeret 
i 4.C.2.c., 4.C.2.d. eller 4.C.2.e. 

Note: 4.B.3.d. omfatter: 

a. Plasmageneratorer (højfrekvent buejet), der kan anvendes til fremstil
ling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af 
processen i et argon-vand-miljø 

b. Electroburstudstyr, der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller 
sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand- 
miljø 

c. Udstyr, der kan anvendes til “produktion” af sfærisk aluminiumpulver 
ved forstøvning af smelt i et inaktivt medium (f.eks. nitrogen). 

Noter: 

1. De eneste batchblandere og kontinuerlige blandere, der kan anvendes til faste 
drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer specificeret i 4.C., og møller baseret 
på fluidenergi specificeret i 4.B. er dem, der er specificeret i 4.B.3. 

2. Former for “produktionsudstyr” til metalpulver, der ikke er specificeret i 
4.B.3.d., skal bedømmes i overensstemmelse med 4.B.2. 
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1B115 Følgende udstyr ud over det, der er specificeret i 1B002 eller 1B102, til produktion 
af drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer og specielt konstruerede komponenter 
hertil: 

a. “Produktionsudstyr” til “produktion”, håndtering og godkendelsesafprøvning af 
flydende drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 
1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til mili
tære formål 

M4B1 “Produktionsudstyr”, og specielt konstruerede komponenter hertil, til “produk
tion”, håndtering eller godkendelsesafprøvning af flydende drivstoffer eller 
bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 4.C. 

b. “Produktionsudstyr” til “produktion”, håndtering, blanding, hærdning, støbning, 
presning, maskinbehandling, strengpresning eller godkendelsesafprøvning af 
faste drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 
1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål. 

Note: 1B115.b. lægger ikke eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige 
blandere, møller baseret på fluidenergi. For så vidt angår eksportkon
trol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluide
nergi, se 1B117, 1B118 og 1B119. 

Note 1: For så vidt angår udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af 
militære produkter, se kontrolbestemmelserne for produkter til militære 
formål. 

Note 2: 1B115 omfatter ikke kontrol med “produktion”, håndtering og godken
delsesprøvning af borcarbid. 

M4B2 “Produktionsudstyr”, ud over det, der er beskrevet i 4.B.3., til produktion, hånd
tering, blanding, hærdning, støbning, presning, maskinbehandling, strengpresning 
eller godkendelsesafprøvning af faste drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, 
der er specificeret i 4.C. 

1B116 Specielt konstruerede dyser til fremstilling af pyrolytisk afledte materialer, der 
dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i 
temperaturområder fra 1 573 K (1 300 °C) til 3 173 K (2 900 °C) ved tryk på 130 
Pa til 20 kPa. 

M6B2 Dyser, der er specielt konstrueret til de processer, der er omhandlet i 6.E.3. 

1B117 Blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 
13 326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har 
samtlige følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil: 

a. Et totalt rumfang på 110 l eller derover og 

b. Mindst en excentrisk monteret ‘blande/ælteaksel’. 

Note: I 1B117.b. anvendes udtrykket ‘blande/ælteaksel’ ikke om deagglomera
torer eller knife-spindles. 

M4B3a Batchblandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 
13 326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har 
samtlige følgende egenskaber: 

1. Et totalt rumfang på 110 l eller derover og 

2. Mindst en excentrisk monteret “blande/ælteaksel”. 

Note: I 4.B.3.a.2 anvendes udtrykket “blande/ælteaksel” ikke om deagglome
ratorer eller knife-spindles. 
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1B118 Kontinuerlige blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul 
til 13 326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har en 
eller flere af følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil: 
a. To eller flere blande/ælteaksler eller 
b. En enkelt roterende aksel med oscillerende bevægelse og med æltetænder/tappe 

både på akslen og indvendigt i blandekammeret. 

M4B3b Kontinuerlige blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra 
nul til 13 326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som 
har en eller flere af følgende egenskaber: 
1. To eller flere blande/ælteaksler eller 
2. En enkelt roterende aksel med oscillerende bevægelse og med æltetænder/ 

tappe både på akslen og indvendigt i blandekammeret. 

1B119 Møller baseret på fluidenergi til formaling og fræsning af stoffer, der er specificeret 
i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære 
formål, og specielt udviklede komponenter hertil. 

M4B3c Møller baseret på fluidenergi til formaling og fræsning af stoffer, der er specifi
ceret i 4.C. 

1C Materialer 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

1C001 Materialer specielt udviklet til at absorbere elektromagnetiske bølger eller intrinsisk 
ledende polymerer som følger: 

NB: JF. LIGELEDES 1C101. 
a. Materialer til absorbering af frekvenser på over 2 × 108 Hz, men under 3 × 1012 Hz 

Note 1: 1C001.a. lægger ikke eksportkontrol på: 
a. Absorberende stoffer af hårtypen, konstrueret af naturlige eller synte

tiske fibre, med umagnetisk fyldstof for at tilvejebringe absorption 
b. Absorberende stoffer uden magnetisk tab, hvis indfaldsflade er ikkeplan 

af form, inklusive pyramider, kegler, kiler og krumme overflader 
c. Plane, absorberende materialer med samtlige følgende egenskaber: 

1. Fremstillet af en eller flere af følgende: 
a. Plastiske skummaterialer (bøjelige eller stive), med carbonfyld

stof, eller organiske materialer, inklusive bindematerialer, som 
giver mere end 5 % ekko i sammenligning med metal 

M17C1 Materialer til formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultravio
lette/infrarøde og akustiske signaturer (dvs. stealthteknologi) til applikationer, der 
kan anvendes til de systemer, der er specificeret i 1.A. eller 19.A., eller de 
undersystemer, der er specificeret i 2.A. 
Noter: 
1. 17.C.1. omfatter konstruktionsmaterialer og belægninger (herunder malinger), 

der er specielt konstrueret til formindsket eller tilpasset reflektivitet eller emis
sivitet i mikrobølgespektrummet, det infrarøde eller ultraviolette spektrum. 

2. 17.C.1. lægger ikke eksportkontrol på belægninger (herunder malinger), der 
specielt bruges til varmekontrol af satellitter. 
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over en båndbredde på over ± 15 % af den indfaldende energis 
midtfrekvens, og ikke i stand til at modstå temperaturer på mere 
end 450 K (177 °C) eller 

b. Keramiske materialer, der giver mere end 20 % ekko i sammen
ligning med metal over en båndbredde på over ± 15 % af den 
indfaldende energis midtfrekvens og kan modstå temperaturer på 
mere end 800 K (527 °C). 

Teknisk note: 

Absorptionsprøveemner til 1C001.a. Note: 1.c.1 skal være 
kvadrater med sider på mindst 5 bølgelængder af midtfrekvensen 
og anbragt i det fjerneste felt af det strålende element. 

2. Trækstyrke mindre end 7 × 106 N/m2 og 

3. Trykstyrke mindre end 14 × 106 N/m2 

d. Plane absorbere fremstillet af sintret ferrit med samtlige følgende egen
skaber: 

1. Massefylde på mere end 4,4 og 

2. Maksimal driftstemperatur på 548 K (275 °C). 

Note 2: Intet i note 1 til 1C001.a fritager magnetiske materialer, som 
forårsager absorption, når de indeholdes i maling. 

b. Materialer til absorbering af frekvenser på over 1,5 × 1014 Hz, men under 
3,7 × 1014 Hz, og ikkegennemsigtige med synligt lys 

Note: 1C001.b. lægger ikke eksportkontrol på materialer, der er specielt 
udviklet til eller formuleret til følgende anvendelser: 

a. Lasermærkning af polymerer eller 

b. Lasersvejsning af polymerer. 

c. Intrinsisk ledende polymere materialer med en ‘samlet specifik elektrisk 
ledningsevne’ på mere end 10 000 S/m (Siemens pr. meter) eller en ‘specifik 
overflademodstand’ på mere end 100 ohm/kvadrat, baseret på nogen af følgende 
polymerer: 
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1. Polyanilin 
2. Polypyrrol 
3. Polythiophen 
4. Polyphenylenvinylen eller 
5. Polythienylenvinylen. 

Note: 1C001.c. lægger ikke eksportkontrol på materialer i flydende form. 
Teknisk note: 
‘Samlet elektrisk ledningsevne’ og ‘specifik overflademodstand’ skal bestemmes 
ved hjælp af ASTM D-257 eller tilsvarende nationale normer. 

1C007 Keramiske pulvere, ikke “kompositte” keramiske materialer, keramiske “matrix”- 
“kompositte” materialer og prækursormaterialer som følger: 

NB: JF. LIGELEDES 1C107. 

M6C5 Keramiske kompositmaterialer (dielektrisk konstant mindre end 6 ved alle 
frekvenser fra 100 MHz til 100 GHz) til brug i missilradomer, der kan anvendes 
i de systemer, der er specificeret i 1.A. eller 19.A.1. 

a. Keramiske pulvere af enkelte eller komplekse titanborider, med et totalt indhold 
af metalliske urenheder, eksklusive ønskede tilsatte stoffer, på mindre end 
5 000 ppm, en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 μm 
og ikke mere end 10 % af partiklerne større end 10 μm 

b. Ikke “kompositte” keramiske materialer i uforarbejdet eller halvforarbejdet 
form, sammensat af titanborider med en massefylde på mindst 98 % af den 
teoretiske massefylde 

Note: 1C007.b. lægger ikke eksportkontrol på slibemidler. 
c. Keramisk-keramiske “kompositte” materialer med en glas- eller oxid-“matrix”, 

og forstærket med fibre med samtlige følgende egenskaber: 

1. Fremstillet af et eller flere af følgende materialer: 

a. Si-N 

b. Si-C 

c. Si-Al-O-N eller 

d. Si-O-N og 

2. Med en “specifik trækstyrke” på mere end 12,7 × 103 m 

M6C6 Følgende siliciumcarbidmaterialer: 

a. Ubrændt, maskinbearbejdeligt, siliciumcarbidforstærket keramisk materiale i 
bulkform, der kan anvendes til næser, som kan anvendes i de systemer, der 
er specificeret i 1.A. eller 19.A.1. 

Forstærkede keramiske kompositter af siliciumcarbid, der kan anvendes til 
næser, reentry vehicles og dyseflaps, som kan anvendes i de systemer, der 
er specificeret i 1.A. eller 19.A.1. 
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d. Keramisk-keramiske “kompositte” materialer, med eller uden en gennemgående 
metallisk fase, indeholdende partikler, whiskers eller fibre, hvor carbider eller 
nitrider af silicium, zirconium eller bor danner “matrixen” 

e. Prækursormaterialer (dvs. polymeriske eller metalloorganiske materialer til 
specielle formål) til fremstilling af enhver fase eller faser af de materialer, der 
er specificeret i 1C007.c, som følger: 

1. Polydiorganosilaner (til fremstilling af siliciumcarbid) 

2. Polysilazaner (til fremstilling af siliciumnitrid) 

3. Polycarbosilazaner (til fremstilling af keramiske materialer med silicium-, 
carbon- og nitrogenkomponenter) 

f. Keramisk-keramiske “kompositte” materialer med en oxid- eller glas-“matrix”, 
forstærket med kontinuerlige fibre af et eller flere af følgende systemer: 

1. Al 2O 3 (CAS 1344-28-1) eller 

2. Si-C-N. 

Note: 1C007.f. lægger ikke eksportkontrol på “kompositter”, der indeholder 
fibre af disse systemer med en fibertrækstyrke på mindre end 700 MPa ved 
1 273 K (1 000 °C) eller fibertrækkrybestyrke på mere end 1 % krybe- 
forlængelse ved 100 MPa belastning og 1 273 K (1 000 °C) i 100 timer. 

1C010 “Fiber- og trådmaterialer” som følger: 

NB: JF. LIGELEDES 1C210 OG 9C110. 

a. Organiske “fiber- og trådmaterialer” med samtlige følgende egenskaber: 

1. “Specifikt modul” større end 12,7 × 106 m og 

2. “Specifik trækstyrke” større end 23,5 × 104 m 

Note: 1C010.a. lægger ikke eksportkontrol på polyethylen. 
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b. Carbon “fiber- og trådmaterialer” med samtlige følgende egenskaber: 
1. “Specifikt modul” større end 14,65 × 106 m og 
2. “Specifik trækstyrke” større end 26,82 × 104 m 

Note: 1C010.b. lægger ikke eksportkontrol på: 
a. “Fiber- eller trådmaterialer” til reparation af civile flystrukturer eller 

laminater med samtlige følgende egenskaber: 
1. Et areal på højst 1 m2 

2. En længde på højst 2,5 m og 
3. En bredde på mere end 15 mm. 

b. Mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon “fiber- eller trådmater- 
ialer” med en længde på 25,0 mm eller mindre. 

c. Uorganiske “fiber- og trådmaterialer” med samtlige følgende egenskaber: 
1. “Specifikt modul” større end 2,54 × 106 m og 
2. Smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mere end 

1 922 K (1 649 °C) i et inaktivt miljø 

Note: 1C010.c. lægger ikke eksportkontrol på: 

a. Diskontinuerte, multifase-, polykrystallinske aluminium-oxidfibre i form 
af skårne fibre eller måtter med tilfældigt orienterede fibre, 
indeholdende mindst 3 vægtprocent silicium, med et “specifikt modul” 
på mindre end 10 × 106 m 

b. Molybdæn og molybdænlegeringsfibre 

c. Borfibre 

d. Diskontinuerte keramiske fibre med smelte-, blødgørings-, nedbrydn- 
ings- eller sublimeringspunkt på mindre end 2 043 K (1 770 °C) i et 
inaktivt miljø. 

Tekniske noter: 

1. Med henblik på beregningen af “specifik trækstyrke”, “specifikt modul” eller 
specifik vægt af “fiber- eller trådmaterialer” beskrevet i 1C010.a, 1C010.b 
eller 1C010.c beregnes trækstyrke og modul ved hjælp af metode A i ISO 
10618 (2004) eller tilsvarende nationale metoder. 
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2. Vurderingen af “specifik trækstyrke”, “specifikt modul” eller specifik vægt af 
ikke-ensrettede “fiber- eller trådmaterialer” (f.eks. væv, måtter og flettede 
bånd) i 1C010. baseres på de mekaniske egenskaber ved de indeholdte 
ensrettede monofilamenter (f.eks. monofilamenter, garner, forgarner eller 
blår), før de omdannes til ikke-ensrettede “fiber- og trådmaterialer”. 

d. “Fiber- og trådmaterialer” med en eller flere af følgende egenskaber: 

1. Sammensat af en eller flere af følgende: 

a. Polyetherimider, som er specificeret i 1C008.a. eller 

b. Materialer, der er specificeret i 1C008.b-1C008.f eller 

2. Sammensat af materialer, der er specificeret i 1C010.d.1.a eller 1C010.d.1.b, 
og “blandet” med andre fibre, der er specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 
1C010.c. 

e. Helt eller delvis harpiksimprægnerede eller begimprægnerede “fiber- eller tråd
materialer” (prepregs), metal- eller carboncoatede “fiber- eller trådmaterialer” 
(preforms) eller “carbonfiberpreforms” med samtlige følgende egenskaber: 

1. En eller flere af følgende egenskaber: 

a. Uorganiske “fiber- og trådmaterialer”, som er specificeret i 1C010.c. eller 

b. Organiske eller carbon-“fiber- og trådmaterialer” med samtlige følgende 
egenskaber: 

1. “Specifikt modul” større end 10,15 × 106 m og 

2. “Specifik trækstyrke” større end 17,7 × 104 m og 

2. En eller flere af følgende egenskaber: 

a. Harpiks eller beg, som er specificeret i 1C008 eller 1C009.b 

b. ‘Dynamisk mekanisk analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)’ lig 
med eller mere end 453 K (180 °C) og med phenolharpiks eller 

M6C1 Harpiksimprægnerede fiberprepregs og metalbelagte fiberpreforms til de produk
ter, der er specificeret i 6.A.1., fremstillet enten med organisk matrix eller metal
matrix ved brug af fiber- eller filamentforstærkninger med en specifik trækstyrke 
på mere end 7,62 × 104 m og et specifikt modul på mere end 3,18 × 106 m. 

Note: De eneste harpiksimprægnerede fiberprepregs, der er specificeret i 6.C.1., 
er dem, der indeholder harpikser med en glasomdannelsestemperatur (Tg) 
efter hærdning på mere end 145 °C, bestemt ved ASTM D 4065 eller 
tilsvarende nationale standarder. 

Tekniske noter: 
1. I 6.C.1. er ‘specifik trækstyrke’ den maksimale trækstyrke i N/m2 divideret med 

rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2)K ((23 ± 2)°C) og en 
relativ fugtighed på (50 ± 5) %. 

2. I 6.C.1. er “specifikt modul” Young's modul i N/m2 divideret med rumvægten i 
N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2)K ((23 ± 2)°C) og en relativ 
fugtighed på (50 ± 5) %. 
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c. ‘Dynamisk mekanisk analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)’ lig 
med eller mere end 505 K (232 °C) og med harpiks eller beg, som ikke er 
specificeret i 1C008 eller 1C009.b, og som ikke er en phenolharpiks 

Note 1: Metal- eller carboncoatede “fiber- og trådmaterialer” (preforms) eller 
“carbonfiberpreforms”, der ikke er imprægneret med harpiks eller beg, 
er specificeret med “fiber- og trådmaterialer” i 1C010.a, 1C010.b eller 
1C010.c. 

Note 2: 1C010.e. lægger ikke eksportkontrol på: 
a. Carbon-“fiber- eller trådmaterialer”, der er imprægneret med 

epoxyharpiks “matrix” (prepregs), til reparation af civile flystruk- 
turer eller laminater, som har samtlige følgende egenskaber: 
1. Et areal på højst 1 m2 

2. En længde på højst 2,5 m og 
3. En bredde på mere end 15 mm. 

b. Helt eller delvis harpiksimprægnerede eller begimprægnerede 
mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon “fiber- eller 
trådmaterialer” med en længde på 25,0 mm eller mindre ved 
anvendelse af harpiks eller beg, der ikke er specificeret i 1C008 
eller 1C009.b. 

Teknisk note: 
‘Den dynamiske mekaniske analyseglasomdannelsestemperatur (DMA T g)’ for 
materialer, der er specificeret i 1C010.e, bestemmes ved metoden beskrevet i 
ASTM D 702807 eller en tilsvarende national standard på et tørt prøveemne. I 
forbindelse med termohærdende materialer skal hærdningsgraden for et tørt 
prøveemne være på mindst 90 % som defineret i ASTM E 216004 eller en 
tilsvarende national standard. 

1C011 Metaller og forbindelser som følger: 

NB: JF. LIGELEDES 1C111. 

a. Metaller med kornstørrelser på mindre end 60 μm, i sfærisk, forstøvet, sfæroi
dal, skæl- eller formalet form, fremstillet af materialer indeholdende mindst 
99 % zirconium, magnesium og legeringer heraf 

M4C2d Metalpulvere af et eller flere af følgende: zirconium (CAS 7440-67-7), beryllium 
(CAS 7440-41-7) og magnesium (CAS 7439-95-4) eller legeringer af disse, hvis 
mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. partikelvolumen eller vægt består af 
partikler på mindre end 60 μm (bestemt ved måleteknikker såsom sibunde, laser
diffraktion eller optisk scanning), uanset om de er sfæriske, sfæroidale, forstøvede 
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Teknisk note: 
Det naturlige indhold af hafnium i zirconium (typisk 2-7 %) medregnes i 
zirconium. 
Note: De metaller og legeringer der er specificeret i 1C011.a, er pålagt 

eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i 
aluminium, magnesium, zirconium eller beryllium. 

eller i skæl- eller formalet form, bestående af 97 vægtprocent eller mere af et eller 
flere af ovennævnte metaller. 

Note: Ved multimodal partikelfordeling (f.eks. blandinger af forskellige kornstør
relser), hvor en eller flere typer er pålagt eksportkontrol, kontrolleres hele 
pulverblandingen. 

Teknisk note: 
Det naturlige indhold af hafnium (CAS 7440-58-6) i zirconium (typisk 2-7 %) 
medregnes i zirconium. 

b. Bor eller borlegeringer med en kornstørrelse på højst 60 μm som følger: 
1. Bor med en renhed på mindst 85 vægtprocent 
2. Borlegeringer med et borindhold på mindst 85 vægtprocent 

Note: De metaller og legeringer, der er specificeret i 1C011.b, er pålagt 
eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i 
aluminium, magnesium, zirconium eller beryllium. 

c. Guanidinnitrat (CAS 506-93-4) 
d. Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7). 
NB: Jf. ligeledes kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål for 

metalpulver, der blandes med andre stoffer for at danne en blanding, der 
er formuleret til militære formål. 

M4C2e Metalpulver af bor (CAS 7440-42-8) eller borlegeringer med et indhold af bor på 
mindst 85 vægtprocent, hvis mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. 
partikelvolumen eller vægt består af partikler på mindre end 60 μm (bestemt 
ved måleteknikker såsom sibunde, laserdiffraktion eller optisk scanning), uanset 
om de er sfæriske, sfæroidale, forstøvede eller i skæl- eller formalet form. 

Note: Ved multimodal partikelfordeling (f.eks. blandinger af forskellige kornstør
relser), hvor en eller flere typer er pålagt eksportkontrol, kontrolleres hele 
pulverblandingen. 

1C101 Materialer og indretninger til formindskede observerbare størrelser som radarreflek
tivitet, ultraviolet/infrarøde og akustiske signaturer ud over dem, der er specificeret 
i 1C001, til anvendelse i ‘missiler’, “missil” undersystemer eller ubemandede luft
fartøjer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a. 

Note 1: 1C101 omfatter: 

a. Konstruktionsmaterialer og belægninger, der er specielt udviklede til 
formindsket radarreflektivitet 

b. Belægninger, herunder malinger, der er specielt udviklet til formind
sket eller tilpasset reflektivitet eller emissivitet i mikrobølge-, infrarøde 
eller ultraviolette dele af det elektromagnetiske spektrum. 

M17A1 Indretninger til formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultra
violette/infrarøde og akustiske signaturer (dvs. stealthteknologi) til applikationer, 
der kan anvendes til de systemer, der er specificeret i 1.A. eller 19.A., eller de 
undersystemer, der er specificeret i 2.A. eller 20.A. 

M17C1 Materialer til formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultravio
lette/infrarøde og akustiske signaturer (dvs. stealthteknologi) til applikationer, der 
kan anvendes til de systemer, der er specificeret i 1.A. eller 19.A., eller de 
undersystemer, der er specificeret i 2.A. 

Noter: 

1. 17.C.1. omfatter konstruktionsmaterialer og belægninger (herunder malinger), 
der er specielt konstrueret til formindsket eller tilpasset reflektivitet eller emis
sivitet i mikrobølgespektrummet, det infrarøde eller ultraviolette spektrum. 
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Note 2: 1C101 omfatter ikke belægninger, der specielt bruges til varmekontrol af 
satellitter. 

Teknisk note: 

Ved ‘missil’ forstås i 1C101 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssys- 
temer med en rækkevidde på over 300 km. 

2. 17.C.1. lægger ikke eksportkontrol på belægninger (herunder malinger), der 
specielt bruges til varmekontrol af satellitter. 

1C102 Resaturerede pyroliserede carboncarbonmaterialer, der er udviklet til løftefartøjer til 
“rumfartøjer”, som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 
9A104. 

M6C2 Resaturerede pyroliserede (dvs. carboncarbon-) materialer med samtlige følgende 
egenskaber: a. De er konstrueret til raketsystemer, og b. De kan anvendes i de 
systemer, der er specificeret i 1.A. eller 19.A.1. 

1C107 Grafit og keramiske materialer ud over dem, der er specificeret i 1C007, som 
følger: 

a. Finkornede grafitter med en bulktæthed på mindst 1,72 g/cm3 målt ved 288 K 
(15 °C) og med kornstørrelse 100 μm eller derunder, der er anvendelige til 
raketdyser og næser til reentry vehicles, som kan maskinbearbejdes til et af 
følgende produkter: 

1. Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm 
eller derover 

2. Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 
25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover eller 

3. Blokke med en størrelse på 120 × 120 × 50 mm eller derover 

NB: Se også 0C004. 

M6C3 Finkornede grafitter med en bulktæthed på mindst 1,72 g/cm3 målt ved 15 °C og 
med kornstørrelse på 100 × 10–6 m (100 μm) eller derunder, der kan anvendes til 
raketdyser og næser til reentry vehicles, som kan maskinbearbejdes til et af 
følgende produkter: 

a. Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm 
eller derover 

b. Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 
25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover eller 

c. Blokke med en størrelse på 120 mm × 120 mm × 50 mm eller derover. 

b. Pyrolytiske eller fiberforstærkede grafitter, der er anvendelige til raketdyser og 
næser til reentry vehicles, og som kan anvendes i “missiler”, løftefartøjer til 
“rumfartøjer”, der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 
9A104 

NB: Se også 0C004. 

M6C4 Pyrolytiske eller fiberforstærkede grafitter, der kan anvendes til raketdyser og 
næser til reentry vehicles, som kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 
1.A. eller 19.A.1. 

c. Keramiske kompositmaterialer (dielektrisk konstant mindre end 6 ved alle 
frekvenser fra 100 MHz til 100 GHz) til brug i radomer, der kan anvendes i 
“missiler”, løftefartøjer til “rumfartøjer”, der er specificeret i 9A004, eller raket
sonder, der er specificeret i 9A104 

M6C5 Keramiske kompositmaterialer (dielektrisk konstant mindre end 6 ved alle 
frekvenser fra 100 MHz til 100 GHz) til brug i missilradomer, der kan anvendes 
i de systemer, der er specificeret i 1.A. eller 19.A.1. 
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d. Ubrændt, maskinbearbejdeligt, siliciumcarbidforstærket keramisk materiale i 
bulkform, der er anvendeligt til næser, der kan anvendes i “missiler”, løftefar
tøjer til “rumfartøjer”, der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er 
specificeret i 9A104 

M6C6a Ubrændt, maskinbearbejdeligt, siliciumcarbidforstærket keramisk materiale i bulk
form, der kan anvendes til næser, som kan anvendes i de systemer, der er 
specificeret i 1.A. eller 19.A.1. 

e. Forstærkede keramiske “kompositter” af siliciumcarbid, som er anvendelige til 
næser, reentry vehicles og dyseflaps, der kan anvendes i “missiler”, løftefartøjer 
til “rumfartøjer”, der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specifi
ceret i 9A104. 

M6C6b Forstærkede keramiske kompositter af siliciumcarbid, der kan anvendes til næser, 
reentry vehicles og dyseflaps, som kan anvendes i de systemer, der er specificeret 
i 1.A. eller 19.A.1. 

1C111 Drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, ud over 
dem, der er specificeret i 1C011, som følger: 

a. Drivstoffer: 

1. Sfærisk eller sfæroidalt aluminiumspulver ud over det, der er specificeret i 
kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, med partikelstørrelse 
på mindre end 200 μm og et aluminiumindhold på 97 vægtprocent eller 
derover, hvis mindst 10 % af den samlede vægt udgøres af partikler, der er 
mindre end 63 μm, iflg. ISO 2591-1:1988 eller tilsvarende nationale standarder 

Teknisk note: 

En partikelstørrelse på 63 μm (ISO R-565) svarer til 250 mesh (Tyler) eller 230 
mesh (ASTM standard E-11). 

2. Metalpulver ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for 
produkter til militære formål som følger: 

M4C2c Sfærisk eller sfæroidalt aluminiumspulver (CAS 7429-90-5) med partikelstørrelse 
på mindre end 200 × 10–6 m (200 μm) og et aluminiumindhold på 97 vægtprocent 
eller derover, hvis mindst 10 % af den samlede vægt udgøres af partikler, der er 
mindre end 63 μm, iflg. ISO 2591-1:1988 eller tilsvarende nationale standarder 

Teknisk note: 

En partikelstørrelse på 63 μm (ISO R-565) svarer til 250 mesh (Tyler) eller 
230 mesh (ASTM standard E-11). 

a. Metalpulver af zirconium, beryllium og magnesium, eller legeringer af disse 
metaller, hvis mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. partikelvolumen 
eller vægt består af partikler på mindre end 60 μm (bestemt ved måleteknikker 
såsom sibunde, laserdiffraktion eller optisk scanning), uanset om de er sfæriske, 
sfæroidale, forstøvede eller i skæl- eller formalet form, bestående af 97 vægt
procent eller mere af et eller flere af følgende stoffer: 

1. Zirconium 

2. Beryllium eller 

3. Magnesium 

M4C2d Metalpulvere af et eller flere af følgende: zirconium (CAS 7440-67-7), beryllium 
(CAS 7440-41-7) og magnesium (CAS 7439-95-4) eller legeringer af disse, hvis 
mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. partikelvolumen eller vægt består af 
partikler på mindre end 60 μm (bestemt ved måleteknikker såsom sibunde, laser
diffraktion eller optisk scanning), uanset om de er sfæriske, sfæroidale, forstøvede 
eller i skæl- eller formalet form, bestående af 97 vægtprocent eller mere af et eller 
flere af ovennævnte metaller. 

Note: Ved multimodal partikelfordeling (f.eks. blandinger af forskellige korn
størrelser), hvor en eller flere typer er pålagt eksportkontrol, kontrolleres 
hele pulverblandingen. 

▼M30



 

02012R
0267 —

 D
A

 —
 29.05.2019 —

 025.001 —
 179 

Teknisk note: 

Det naturlige indhold af hafnium i zirconium (typisk 2-7 %) medregnes i 
zirconium. 

Teknisk note: 

Det naturlige indhold af hafnium (CAS 7440-58-6) i zirconium (typisk 2-7 %) 
medregnes i zirconium. 

b. Metalpulver af bor eller borlegeringer med et indhold af bor på mindst 85 
vægtprocent, hvis mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. partikelvo
lumen eller vægt består af partikler på mindre end 60 μm (bestemt ved måle
teknikker såsom sibunde, laserdiffraktion eller optisk scanning), uanset om de er 
sfæriske, sfæroidale, forstøvede eller i skæl- eller formalet form. 

Note: 1C111.a.2.a og 1C111a.2.b lægger eksportkontrol på pulverblandinger 
med en multimodal partikelfordeling (f.eks. blandinger af forskellige 
kornstørrelser), hvis en eller flere typer er pålagt eksportkontrol. 

M4C2e Metalpulver af bor (CAS 7440-42-8) eller borlegeringer med et indhold af bor på 
mindst 85 vægtprocent, hvis mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. 
partikelvolumen eller vægt består af partikler på mindre end 60 μm (bestemt 
ved måleteknikker såsom sibunde, laserdiffraktion eller optisk scanning), uanset 
om de er sfæriske, sfæroidale, forstøvede eller i skæl- eller formalet form. 

Note: Ved multimodal partikelfordeling (f.eks. blandinger af forskellige kornstør
relser), hvor en eller flere typer er pålagt eksportkontrol, kontrolleres hele 
pulverblandingen. 

3. Følgende iltningsmidler, som kan anvendes i raketmotorer til flydende brænd
stof: 

a. Dinitrogentrioxid (CAS 10544-73-7) 

b. Nitrogendioxid (CAS 10102-44-0)/dinitrogentetroxid (CAS 10544-72-6) 

c. Dinitrogenpentoxid (CAS 10102-03-1) 

d. Blandede nitrogenoxider (MON) 

Teknisk note: 

Blandede nitrogenoxider (MON) er opløsninger af nitrogenoxid (NO) i dini
trogentetroxid/nitrogendioxid (N 2O 4/NO 2), der kan anvendes i missilsyste
mer. En række forbindelser kan betegnes som MONi eller MONij, hvor i 
og j er hele tal, der repræsenterer den procentvise andel af nitrogenoxid i 
blandingen (f.eks. indeholder MON3 3 % nitrogenoxid og MON25 25 % 
nitrogenoxid. Den øvre grænse er MON40, 40 vægtprocent). 

M4C4a Følgende iltningsmidler, som kan anvendes i raketmotorer med flydende brænd
stof: 

1. Dinitrogentrioxid (CAS 10544-73-7) 

2. Nitrogendioxid (CAS 10102-44-0)/dinitrogentetroxid (CAS 10544-72-6) 

3. Dinitrogenpentoxid (CAS 10102-03-1) 

4. Blandede nitrogenoxider (MON) 

Teknisk note: 

Blandede nitrogenoxider (MON) er opløsninger af nitrogenoxid (NO) i dini
trogentetroxid/nitrogendioxid (N 2O 4/NO 2), der kan anvendes i missilsystemer. 
En række forbindelser kan betegnes som MONi eller MONij, hvor i og j er 
hele tal, der repræsenterer den procentvise andel af nitrogenoxid i blandingen 
(f.eks. indeholder MON3 3 % nitrogenoxid og MON25 25 % nitrogenoxid. 
Den øvre grænse er MON40, 40 vægtprocent). 
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e. SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE 
FORMÅL FOR Inhiberet, rød, rygende salpetersyre (IRFNA) 

f. SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE 
FORMÅL OG 1C238 FOR Forbindelser af fluor og en eller flere andre 
halogener, oxygen eller nitrogen. 

5. Inhiberet, rød, rygende salpetersyre (IRFNA) (CAS 8007-58-7) 

6. Forbindelser af fluor og en eller flere andre halogener, oxygen eller nitrogen. 

Note: 4.C.4.a.6. lægger ikke eksportkontrol på gasformigt nitrogentrifluorid 
(NF 3) (CAS 7783-54-2), da det ikke kan anvendes til missilformål. 

4. Følgende hydrazinderivater: 

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER 
TIL MILITÆRE FORMÅL. 

a. Trimethylhydrazin (CAS 1741-01-1) 

b. Tetramethylhydrazin (CAS 6415-12-9) 

c. N,N diallylhydrazin (CAS 5164-11-4) 

d. Allylhydrazin (CAS 7422-78-8) 

e. Ethylendihydrazin 

f. Monomethylhydrazindinitrat 

g. Asymmetrisk dimethylhydrazinnitrat 

h. Hydrazinazid (CAS 14546-44-2) 

i. Dimethylhydrazinazid 

j. Hydrazindinitrat (CAS 13464-98-7) 

k. Diimido-oxalsyredihydrazin (CAS 3457-37-2) 

l. 2-hydroxyethylhydrazinnitrat (HEHN) 

m. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål for hydrazinper
klorat 

n. n. Hydrazindiperklorat (CAS 13812-39-0) 

o. Methylhydrazinnitrat (MHN) (CAS 29674-96-2) 

M4C2b Følgende hydrazinderivater: 

1. Monomethylhydrazin (MMH) (CAS 60-34-4) 
2. Asymmetrisk dimethylhydrazin (UDMH) (CAS 57-14-7) 

3. Hydrazinmononitrat (CAS 13464-97-6) 
4. Trimethylhydrazin (CAS 1741-01-1) 

5. Tetramethylhydrazin (CAS 6415-12-9) 
6. N,N diallylhydrazine (CAS 5164-11-4) 

7. Allylhydrazin (CAS 7422-78-8) 
8. Ethylendihydrazin (CAS 6068-98-0) 
9. Monomethylhydrazindinitrat 

10. Asymmetrisk dimethylhydrazinnitrat 
11. Hydrazinazid (CAS 14546-44-2) 

12. 1,1-Dimethylhydrazinazid (CAS 227955-52-4)/1,2-Dimethylhydrazinazid 
(CAS 299177-50-7) 

13. Hydrazindinitrat (CAS 13464-98-7) 
14. Diimido-oxalsyredihydrazin (CAS 3457-37-2) 

15. 2-hydroxyethylhydrazinnitrat (HEHN) 
16. Hydrazindiperklorat (CAS 27978-54-7) 
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p. Diethylhydrazinnitrat (DEHN) 

q. 3,6-dihydrazintetrazinnitrat (1,4-dihydrazinnitrat) (DHTN) 

17. Hydrazindiperklorat (CAS 13812-39-0) 
18. Methylhydrazinnitrat (MHN) (CAS 29674-96-2) 

19. 1,1-Diethylhydrazinnitrat (DEHN)/1,2-Diethylhydrazinnitrat (DEHN) (CAS 
363453-17-2) 

20. 3,6-dihydrazintetrazinnitrat (DHTN). 
Teknisk note: 

3,6-dihydrazintetrazinnitrat benævnes også 1,4-dihydrazinnitrat. 

5. Materialer med høj energitæthed ud over dem, der er specificeret i kontrol
bestemmelserne for produkter til militære formål, til anvendelse i ‘missiler’ 
eller ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a 

a. Brændselsblandinger, der indeholder både fast og flydende brændsel såsom 
borslurry, som har en massebaseret energitæthed på 40 × 106 J/kg eller 
derover 

b. Andre brændstoffer og brændstofadditiver med høj energitæthed (f.eks. 
cuban, ioniske opløsninger og JP-10), som har en volumenbaseret energi
tæthed på 37,5 × 109 J/m3 eller derover målt ved 20 °C og én atmosfæres 
tryk (101 325 kPa) 

Note: 1C111.a.5.b lægger ikke eksportkontrol på raffinerede fossile brænd
stoffer og biobrændstoffer, der er fremstillet af planter, herunder 
motorbrændstoffer, som er godkendt til brug i civile fly, medmindre 
de er specielt formuleret til ‘missiler’ eller ubemandede luftfartøjer 
som specificeret i 9A012 eller 9A112.a. 

Teknisk note: 

Ved ‘missiler’ forstås i 1C111.a.5 komplette raketsystemer og ubemandede 
luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km. 

M4C2f Følgende materialer med høj energitæthed, der kan anvendes i de systemer, der er 
specificeret under 1.A. eller 19.A.: 

1. Brændselsblandinger, der indeholder både fast og flydende brændsel såsom 
borslurry, som har en massebaseret energitæthed på 40 × 106 J/kg eller 
derover 

2. Andre brændstoffer og brændstofadditiver med høj energitæthed (f.eks. cuban, 
ioniske opløsninger og JP-10), som har en volumenbaseret energitæthed på 
37,5 × 109 J/m3 eller derover målt ved 20 °C og én atmosfæres tryk 
(101 325 kPa). 

Note: 4.C.2.f.2. lægger ikke eksportkontrol på raffinerede fossile brændstoffer 
og biobrændstoffer, der er fremstillet af planter, herunder motorbrænd
stoffer, som er godkendt til brug i civile fly, medmindre de er specielt 
formuleret til de systemer, der er specificeret i 1.A. eller 19.A. 

6. Brændstoffer til erstatning af hydrazin som følger: 

a. 2-dimethylaminoethylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8) 

M4C2g Følgende erstatningsbrændstoffer for hydrazin: 1. 2-Dimethylaminoethylazid 
(DMAZ) (CAS 86147-04-8). 
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b. Polymere stoffer: 
1. Carboxytermineret polybutadien (herunder carboxyltermineret polybuta

dien) (CTPB) 
2. Hydroxytermineret polybutadien (herunder hydroxyltermineret polybuta

dien) (HTPB) ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for 
produkter til militære formål 

3. Polybutadienakrylsyre (PBAA) 
4. Polybutadienakrylsyreacrylonitril (PBAN) 
5. Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG) 

Teknisk note: 
Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG) er en blockcopolymer af 
poly-1,4-butanediol (CAS 110-63-4) og polyethylenglykol (PEG) (CAS 
25322-68-3). 

6. Polyglycidylnitrat (PGN eller poly-GLYN) (CAS 27814-48-8). 

M4C5 Følgende polymere stoffer: 
a. Carboxytermineret polybutadien (herunder carboxyltermineret polybutadien) 

(CTPB) 
b. Hydroxytermineret polybutadien (herunder hydroxyltermineret polybutadien) 

(HTPB) 
c. Glycidylazidpolymer (GAP) 
d. Polybutadienakrylsyre (PBAA) 
e. Polybutadienakrylsyreacrylonitril (PBAN) (CAS 25265-19-4/CAS 68891-50-9) 
f. Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG) 

Teknisk note: 
Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG) er en blockcopolymer af poly-1,4- 
butanediol (CAS 110-63-4) og polyethylenglykol (PEG) (CAS 25322-68-3). 

g. Polyglycidnylnitrat (PGN eller poly-GLYN) (CAS 27814-48-8) 

c. Andre tilsætningsstoffer og bestanddele: 

1. JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR 
PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL 
vedrørende carboraner; decaboraner, pentaboraner og derivater 
heraf 

M4C6c1 Carboraner, decaboraner, pentaboraner og derivater heraf 

2. Triethylenglycoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8) M4C6d1 Triethylenglycoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8) 

3. 2-nitrodiphenylamin (CAS 119-75-5) M4C6e1 2-nitrodiphenylamin (CAS 119-75-5) 

4. Trimethylolethantrinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1) M4C6d2 Trimethylolethantrinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1) 

5. Diethylenglycoldinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0) M4C6d4 Diethylenglycoldinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0) 

6. Følgende ferrocenderivater: 
a. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 

catocen 
b. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 

ethylferrocen 
c. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 

propylferrocen 
d. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 

n-butylferrocen 
e. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 

pentylferrocen 

M4C6c2 Følgende ferrocenderivater: 
a. Catocen (CAS 37206-42-1) 
b. Ethylferrocen (CAS 1273-89-8) 
c. Propylferrocen 
d. n-butylferrocen (CAS 31904-29-7) 
e. Penthylferrocen (CAS 1274-00-6) 
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f. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 
dicyclopentylferrocen 

g. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 
dicyclohexylferrocen 

h. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 
diethylferrocen 

i. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 
dipropylferrocen 

j. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 
dibutylferrocen 

k. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 
dihexylferrocen 

l. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 
acetylferrocen/1,1′-diacetylferrocen 

m. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 
ferrocencarboxylsyrer 

n. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende 
butacen 

o. Andre ferrocenderivater, der kan anvendes til at ændre raketdrivstoffers 
forbrændingshastighed, ud over dem, der er specificeret i kontrolbes- 
temmelser for produkter til militære formål. 

Note: 1C111.c.6.o lægger ikke eksportkontrol på ferrocenderivater, 
som indeholder en aromatisk funktionel gruppe med seks 
kulstofatomer bundet til ferrocenmolekylet. 

f. Dicyclopentylferrocen (CAS 125861-17-8) 
g. Dicyclohexylferrocen 
h. Diethylferrocen (CAS 1273-97-8) 
i. Dipropylferrocen 
j. Dibutylferrocen (CAS 1274-08-4) 
k. Dihexylferrocen (CAS 93894-59-8) 
l. Acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1′-diacetylferrocen (CAS 1273-94-5) 
m. Ferrocencarboxylsyrer (CAS 1271-42-7)/1,1′-ferrocendicarboxylsyre (CAS 

1293-87-4) 
n. Butacen (CAS 125856-62-4) 
o. Andre ferrocenderivater, der kan anvendes til at ændre raketdrivstoffers 

forbrændingshastighed. 

Note: 4.C.6.c.2.o lægger ikke eksportkontrol på ferrocenderivater, som inde
holder en aromatisk funktionel gruppe med seks kulstofatomer bundet 
til ferrocenmolekylet. 

7. 4,5 Diazidomethyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), ud over dem, der 
er specificeret i kontrolbestemmelser for produkter til militære formål. 

Note: For så vidt angår drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en 
bestanddel af drivstoffer, som ikke er specificeret i 1C111: se 
kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål. 

M4C6d5 4,5 diazidomethyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR) 

1C116 Martensitisk stål til brug i ‘missiler’ med samtlige følgende egenskaber: 

NB: JF. LIGELEDES 1C216. 

M6C8 Martensitstål, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 1.A. eller 
19.A.1., og som har samtlige følgende egenskaber: 
a. En trækbrudsstyrke målt ved 20 °C på mindst: 

1. 0,9 GPa i opløsningsglødet tilstand eller 
2. 1,5 GPa i ældningshærdet tilstand og 

b. Som har en eller flere af følgende former: 
1. Plade eller rør med en væg- eller godstykkelse på højst 5,0 mm eller 
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2. Rørformede typer med en vægtykkelse på højst 50 mm og en indvendig 
diameter på mindst 270 mm. 

Teknisk note: 

Martensitstål er jernlegeringer, 
a. som generelt karakteriseres ved højt nikkelindhold, meget lavt kulstofindhold 

og brug af substitutionskomponenter eller udskillelser til at fremkalde 
forstærkning og ældningshærdning af legeringen, og 

b. som udsættes for varmebehandling for at fremme den martensitiske transfor
mationsproces (opløsningsglødet tilstand) og derefter ældningshærdet tilstand. 

1C117 Materialer til fremstilling af ‘missilkomponenter’ som følger: 

a. Wolfram og legeringer i partikelform med et indhold af wolfram på mindst 97 
vægtprocent og en partikelstørrelse på 50 × 10–6 m (50 μm) eller mindre 

b. Molybdæn og legeringer i partikelform med et indhold af molybdæn på mindst 
97 vægtprocent og en partikelstørrelse på 50 × 10–6 m (50 μm) eller mindre 

c. Wolframmaterialer i fast form med samtlige følgende egenskaber: 

1. Som har en eller flere af følgende materialesammensætninger: 
a. Wolfram og legeringer med et indhold af wolfram på mindst 97 vægt

procent 
b. Kobberinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægt

procent eller 

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

2. I stand til at kunne maskinbearbejdes til et eller flere af følgende produkter: 

a. Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 
50 mm eller derover 

b. Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 
25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover eller 

c. Blokke med en størrelse på 120 × 120 × 50 mm eller derover. 

Teknisk note: 

Ved ‘missil’ forstås i 1C117 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjs
systemer med en rækkevidde på over 300 km. 

M6C7 Følgende materialer til fremstilling af missilkomponenter i de systemer, der er 
specificeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2.: 
a. Wolfram og legeringer i partikelform med et indhold af wolfram på mindst 

97 vægtprocent og en partikelstørrelse på 50 × 10–6 m (50 μm) eller mindre 

b. Molybdæn og legeringer i partikelform med et indhold af molybdæn på mindst 
97 vægtprocent og en partikelstørrelse på 50 × 10–6 m (50 μm) eller mindre 

c. Wolframmaterialer i fast form med samtlige følgende egenskaber: 
1. Som har en eller flere af følgende materialesammensætninger: i. Wolfram 

og legeringer med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent ii. 
Kobberinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægt
procent eller iii. Sølvinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på 
mindst 80 vægtprocent og 

2. Som er i stand til at kunne maskinbearbejdes til et eller flere af følgende 
produkter: i. Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en 
længde på 50 mm eller derover ii. Rør med en indre diameter på 65 mm 
eller derover og en vægtykkelse på 25 mm eller derover og en længde 
på 50 mm eller derover eller iii. Blokke med en størrelse på 120 mm × 
120 mm × 50 mm eller derover. 
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1C118 Titanstabiliseret duplex rustfrit stål (Ti-DSS) med samtlige følgende egenskaber: 
a. Som har samtlige følgende egenskaber: 

1. Indeholder 17,0-23,0 vægtprocent chrom og 4,5-7,0 vægtprocent nikkel 
2. Har et titanindhold på mindst 0,10 vægtprocent og 

3. Har en ferritisk austenitisk mikrostruktur (også kaldet tofaset mikrostruktur, 
hvoraf mindst 10 % er austenit opgjort som volumenindhold (iflg. ASTM E- 
1181-87 eller tilsvarende nationale standarder) og 

b. Som har en eller flere af følgende former: 
1. Barrer eller stænger med en størrelse på 100 mm eller mere i enhver dimen

sion 

2. Plader med en bredde på 600 mm eller mere og en tykkelse på 3 mm eller 
mindre eller 

3. Rør med en ydre diameter på 600 mm eller mere og en vægtykkelse på 
3 mm eller mindre. 

M6C9 Titanstabiliseret duplex rustfrit stål (Ti-DSS), der kan anvendes i de systemer, der 
er specificeret i 1.A. eller 19.A.1., og som har samtlige følgende egenskaber: 
a. Som har samtlige følgende egenskaber: 

1. Indeholder 17,0-23,0 vægtprocent chrom og 4,5-7,0 vægtprocent nikkel 
2. Har et titanindhold på mindst 0,10 vægtprocent og 

3. Har en ferritisk austenitisk mikrostruktur (også kaldet tofaset mikrostruktur, 
hvoraf mindst 10 % er austenit opgjort som volumenindhold (iflg. ASTM 
E-1181-87 eller tilsvarende nationale standarder), og 

b. Som har en eller flere af følgende former: 
1. Barrer eller stænger med en størrelse på 100 mm eller mere i enhver 

dimension 
2. Plader med en bredde på 600 mm eller mere og en tykkelse på 3 mm eller 

mindre eller 

3. Rør med en ydre diameter på 600 mm eller mere og en vægtykkelse på 
3 mm eller mindre. 

1C238 Chlortrifluorid (CIF 3). M4C4a6 Forbindelser af fluor og en eller flere andre halogener, oxygen eller nitrogen. 

Note: 4.C.4.a.6. lægger ikke eksportkontrol på gasformigt nitrogentrifluorid (NF 3) 
(CAS 7783-54-2), da det ikke kan anvendes til missilformål. 

1D Software 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

1D001 “Software”, der er specielt udviklet eller modificeret til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af udstyr, der er specificeret i 1B001-1B003. 

M6D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til drift eller vedligehol
delse af det udstyr, der er specificeret i 6.B.1. 

1D101 “Software”, der er specielt udviklet eller ændret til drift eller vedligeholdelse af 
produkter, der er specificeret i 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 eller 1B119. 

M4D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til drift eller vedligehol
delse af det udstyr, der er specificeret i 4.B. til “produktion” og håndtering af de 
materialer, der er specificeret i 4.C. 

M6D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til drift eller vedligehol
delse af det udstyr, der er specificeret i 6.B.1. 
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1D103 “Software”, der er specielt udviklet til analyse af formindskede observerbare stør
relser som radarreflektivitet, ultraviolet/infrarøde og akustiske signaturer. 

M17D1 “Software”, der er specielt konstrueret til formindskede observerbare størrelser 
som radarreflektivitet, ultraviolette/infrarøde og akustiske signaturer (dvs. stealth
teknologi) til applikationer, der kan anvendes til de systemer, der er specificeret i 
1.A. eller 19.A., eller de undersystemer, der er specificeret i 2.A. 

Note: 17.D.1. omfatter “software”, der er specielt konstrueret til analyse af signa
turreduktion. 

1E Teknologi 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

1E001 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling” eller “produktion” af 
udstyr eller materialer, der er specificeret i 1A001.b, 1A001.c, 1A002-1A005, 
1A006.b., 1A007, 1B eller 1C. 

M “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling”, “produktion” eller 
“brug” af det udstyr eller den “software”, der er specificeret i 1.A., 1.B. eller 1.C. 

1E101 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “brug” af produkter, der er 
specificeret i 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115-1B119, 1C001, 1C101, 
1C107, 1C111-1C118, 1D101 eller 1D103. 

M “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling”, “produktion” eller 
“brug” af det udstyr eller den “software”, der er specificeret i 1.A., 1.B. eller 1.C. 

1E102 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling” af “software”, der er 
specificeret i 1D001, 1D101 eller 1D103. 

M6E1 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling”, “produktion” eller 
“brug” af det udstyr, de materialer eller den “software”, der er specificeret i 6.A., 
6.B., 6.C. eller 6.D. 

M17E1 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling”, “produktion” eller 
“brug” af det udstyr, de materialer eller den “software”, der er specificeret i 17.A., 
17.B., 17.C. eller 17.D. 

Note: 17.E.1. omfatter databaser, der er specielt konstrueret til analyse af signa
turreduktion. 

1E103 “Teknologi” til regulering af temperatur, tryk og atmosfære i autoklaver og hydro
klaver, når de bruges til “produktion” af “kompositter” eller delvis fremstillede 
“kompositter”. 

M6E2 “Tekniske data” (herunder betingelser for behandling) og procedurer til regulering 
af temperatur, tryk og atmosfære i autoklaver og hydroklaver, når de bruges til 
produktion af kompositter eller delvis fremstillede kompositter, som kan anvendes 
til det udstyr eller de materialer, der er specificeret i 6.A. eller 6.C. 
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1E104 “Teknologi” til “produktion” af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en 
form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i temperatur
området fra 1 573 K (1 300 °C) til 3 173 K (2 900 °C) ved tryk på 130 Pa til 
20 kPa. 

Note: 1E104 omfatter “teknologi” til kombination af prækursorgasser, flowha
stigheder og processtyringsprogrammer og parametre. 

M6E1 

KATEGORI 2 — MATERIALEBEHANDLIN G 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

2A001 Følgende rulningslejer og lejesystemer samt komponenter hertil: 

NB: JF. LIGELEDES 2A101. 
Note: 2A001 lægger ikke eksportkontrol på kugler med tolerancer, der er specifi

ceret af producenten i overensstemmelse med ISO 3290 som grad 5 eller 
dårligere. 

a. Kuglelejer og massive rullelejer, med tolerancer, der alle er specificeret af 
producenten i overensstemmelse med ISO 492 Tolerance Class 4 (eller tilsva
rende nationale standarder) eller bedre, med både ringe og rullelegemer (ISO 
5593), fremstillet af monel eller beryllium 

Note: 2A001.a lægger ikke eksportkontrol på koniske rullelejer. 
b. Ikke anvendt 
c. Aktive magnetlejesystemer med en eller flere af følgende egenskaber: 

1. Materialer med fluxdensitet på 2,0 T eller større og flydegrænser på mere 
end 414 MPa 

2. Hel-elektromagnetisk 3D homopolær forspændingsdesign for aktuatorer eller 
3. Positionssensorer til høj temperatur (mindst 450 K (177 °C)). 

M3A7 Radialkuglelejer med tolerancer, der alle er specificeret i overensstemmelse med 
ISO 492 Tolerance Class 2 (eller ANSI/ABMA Std 20 Tolerance Class ABEC-9 
eller tilsvarende nationale standarder) eller bedre, og som har samtlige følgende 
egenskaber: 
a) En indre ring med boringdiameter på mellem 12 og 50 mm 
b) En ydre ring med udvendig diameter på mellem 25 og 100 mm og 
c) En bredde på mellem 10 og 20 mm. 

▼M30



 

02012R
0267 —

 D
A

 —
 29.05.2019 —

 025.001 —
 188 

2A101 Radialkuglelejer ud over dem, der er specificeret i 2A001, med tolerancer, der alle 
er specificeret i overensstemmelse med ISO 492 Tolerance Class 2 (eller ANSI/ 
ABMA Std 20 Tolerance Class ABEC-9 eller tilsvarende nationale standarder) 
eller bedre, og som har samtlige følgende egenskaber: 
a. En indre ring med boringsdiameter på mellem 12 og 50 mm 
b. En ydre ring med udvendig diameter på mellem 25 og 100 mm og 
c. En bredde på mellem 10 og 20 mm. 

M3A7 Radialkuglelejer med tolerancer, der alle er specificeret i overensstemmelse med 
ISO 492 Tolerance Class 2 (eller ANSI/ABMA Std 20 Tolerance Class ABEC-9 
eller tilsvarende nationale standarder) eller bedre, og som har samtlige følgende 
egenskaber: 
a) En indre ring med boringdiameter på mellem 12 og 50 mm 
b) En ydre ring med udvendig diameter på mellem 25 og 100 mm og 
c) En bredde på mellem 10 og 20 mm. 

2B004 Varme “isostatiske presser” med samtlige af følgende egenskaber samt specielt 
konstruerede komponenter og tilbehør hertil: 

NB: JF. LIGELEDES 2B104 og 2B204. 
a. Et styret termisk miljø inde i det lukkede kammer, og med et trykkammer med 

en indvendig diameter på mindst 406 mm og 
b. En eller flere af følgende: 

1. Maksimalt arbejdstryk på mere end 207 MPa 
2. Styret termisk miljø på mere end 1 773 K (1 500 °C) eller 
3. Indrettet til hydrocarbonimprægnering og fjernelse af de resulterende luft

formige nedbrydningsprodukter. 

Teknisk note: 
Den indvendige kammerdimension er dimensionen på det kammer, hvor både 
arbejdstemperaturen og arbejdstrykket opnås, og indbefatter ikke opspændings
midler. Dimensionen skal være den mindste af enten trykkammerets indvendige 
diameter eller det isolerede ovnkammers indvendige diameter, afhængigt af 
hvilket af de to kamre der befinder sig inden i det andet. 
NB: For så vidt angår specielt konstruerede matricer, forme og redskaber, se 

1B003, 9B009 og kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål. 

M6B3 Isostatiske presser, der har samtlige følgende egenskaber: 
a) Maksimalt arbejdstryk lig med eller større end 69 MPa 
b) Konstrueret til at opnå og vedligeholde et kontrolleret termisk miljø på 600 °C 

eller derover og 
c) Har et kammer med en indvendig diameter på 254 mm eller derover. 

2B009 Maskiner til rotationsformning (spin forming) og flydeformning, som efter 
producentens tekniske specifikationer kan udstyres med “numeriske styrings”- 
enheder eller computerstyring med samtlige følgende egenskaber: 

NB: JF. LIGELEDES 2B109 OG 2B209. 

M3B3 Flydeformningsmaskiner, og specielt konstruerede komponenter hertil, der: 
a) ifølge producentens tekniske specifikation kan udstyres med numeriske 

styreenheder eller computerstyring, selv om de ikke ved leveringen er udstyret 
med sådanne enheder, og 
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a. Tre eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til “profilstyring”og 
b. En valsekraft på mere end 60 kN. 
Teknisk note: 
For så vidt angår 2B009 anses maskiner, der har kombineret rotations- og 
flydeformningsfunktion, for at være flydeformningsmaskiner. 

b) har mere end 2 akser, som kan koordineres samtidigt til profilstyring. 
Note: Dette punkt omfatter ikke maskiner, der ikke kan anvendes i “produktion” 

af fremdrivningskomponenter og udstyr (f.eks. motorhuse) til systemer, der 
er specificeret i 1.A. 

Teknisk note: 
Maskiner, der har kombineret rotations- og flydeformningsfunktion, anses for så 
vidt angår dette punkt for at være flydeformningsmaskiner. 

2B104 “Isostatiske presser” ud over dem, der er specificeret i 2B004, med samtlige 
følgende egenskaber: 

NB: JF. LIGELEDES 2B204. 
a. Maksimalt arbejdstryk på 69 MPa eller derover 
b. Konstrueret til at opnå og vedligeholde et kontrolleret termisk miljø på 873 K 

(600 °C) eller derover og 
c. Har et kammer med en indvendig diameter på 254 mm eller derover. 

M6B3 Isostatiske presser, der har samtlige følgende egenskaber: 
a) Maksimalt arbejdstryk lig med eller større end 69 MPa 
b) Konstrueret til at opnå og vedligeholde et kontrolleret termisk miljø på 600 °C 

eller derover og 
c) Har et kammer med en indvendig diameter på 254 mm eller derover. 

2B105 Ovne til kemisk dampudfældning (CVD) ud over dem, der er specificeret i 
2B005.a, som er konstrueret eller modificeret til densifikation af carboncarbon
kompositter. 

M6B4 Ovne til kemisk dampudfældning, som er konstrueret eller modificeret til densi
fikation af carboncarbonkompositter. 

2B109 Flydeformningsmaskiner ud over dem, der er specificeret i eksportkontrol iflg. 
2B009, samt følgende specielt konstruerede komponenter: 

NB: JF. LIGELEDES 2B209. 
a. Flydeformningsmaskiner med samtlige følgende egenskaber: 

1. Ifølge producentens tekniske specifikation kan udstyres med “numeriske 
styrings”-enheder eller computerstyring, selv om de ikke ved leveringen er 
udstyret med sådanne enheder og 

2. Har mere end 2 akser, som kan koordineres samtidigt til “profilstyring”. 
b. Specielt konstruerede komponenter til flydeformningsmaskiner, der er specifi

ceret i 2B009 eller 2B109.a. 

M3B3 Flydeformningsmaskiner, og specielt konstruerede komponenter hertil, der: 

a) ifølge producentens tekniske specifikation kan udstyres med numeriske 
styreenheder eller computerstyring, selv om de ikke ved leveringen er udstyret 
med sådanne enheder, og 

b) har mere end 2 akser, som kan koordineres samtidigt til profilstyring. 

Note: Dette punkt omfatter ikke maskiner, der ikke kan anvendes i “produktion” 
af fremdrivningskomponenter og udstyr (f.eks. motorhuse) til systemer, der 
er specificeret i 1.A. 
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Note: 2B109 lægger ikke eksportkontrol på maskiner, der ikke kan benyttes til 
produktion af fremdrivningskomponenter og udstyr (f.eks. motorhuse) til 
systemer, der er specificeret i 9A005, 9A007.a. eller 9A105.a. 

Teknisk note: 
Maskiner, der har kombineret rotations- og flydeformningsfunktion, anses for så 
vidt angår 2B109 for at være flydeformningsmaskiner. 

Teknisk note: 
Maskiner, der har kombineret rotations- og flydeformningsfunktion, anses for så 
vidt angår dette punkt for at være flydeformningsmaskiner. 

2B116 Følgende vibrationsprøvesystemer og udstyr og komponenter hertil: 
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 10 g rms (eff.) mellem 20 Hz og 
2 kHz, mens der afsættes kræfter lig med eller større end 50 kN, målt på ‘tomt 
vibrationsbord’ 

b. Digitale styreenheder, kombineret med specielt konstrueret vibrationsprøvesoft
ware, med en ‘realtidsstyringsbåndbredde’ på over 5 kHz og konstrueret til brug 
sammen med vibrationsprøvesystemer som specificeret i 2B116.a 

Teknisk note: 
I 2B116.b forstås ved ‘realtidsstyringsbåndbredde’ det maksimale tempo, hvori 
en styreenhed kan gennemføre fuldstændige samplingcyklusser, hvor der 
behandles data og sendes kontrolsignaler. 

c. Vibrationsgeneratorer (rysteenheder) med eller uden forstærkere, som kan 
afsætte kræfter lig med eller større end 50 kN, målt på ‘tomt vibrationsbord’, 
og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i 2B116.a 

d. Strukturer til opspænding 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 vibrations
bord’, og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i 2B116.a. 

M15B1 Vibrationsprøveudstyr, der kan anvendes til de systemer, der er specificeret i 1.A., 
19.A.1. eller 19.A.2., eller de undersystemer, der er specificeret i 2.A. eller 20.A., 
og komponenter hertil, som følger: 
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 10 g rms (eff.) mellem 
20 Hz og 2 kHz, mens der afsættes kræfter lig med eller større end 50 kN, 
målt på ‘tomt vibrationsbord’. 

b) Digitale styreenheder, kombineret med specielt konstrueret vibrationsprøve- 
“software”, med en ‘realtidsstyringsbåndbredde’ på over 5 kHz og konstrueret 
til brug sammen med de vibrationsprøvesystemer, der er specificeret i 
15.B.1.a. 

Teknisk note: 
‘Realtidsstyringsbåndbredde’ defineres som det maksimale tempo, hvori en 
styreenhed kan gennemføre fuldstændige samplingscyklusser, hvor der 
behandles data og sendes kontrolsignaler. 

c) Vibrationsgeneratorer (rysteenheder) med eller uden forstærkere, der er i stand 
til at afsætte kræfter lig med eller større end 50 kN, målt på ‘tomt vibrations
bord’, og som kan bruges i de vibrationsprøvesystemer, der er specificeret i 
15.B.1.a. 

d) Strukturer til opspændning af prøveemner og elektroniske enheder, som er 
konstrueret til at kombinere flere rysteenheder til et system, der er i stand 
til at yde en samlet effektiv kraft lig med eller større end 50 kN, målt på ‘tomt 
vibrationsbord’, og som kan bruges i de vibrationsprøvesystemer, der specifi
ceret i 15.B.1.a. 
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Teknisk note: 
I 2B116 forstås ved ‘tomt vibrationsbord’ et plant bord eller en plan flade uden 
nogen form for stativ eller beslag. 

Teknisk note: 
Vibrationsprøvesystemer, der indeholder en digital styreenhed, er de systemer, 
hvis funktioner delvist eller fuldstændig styres automatisk af lagrede og digitalt 
kodede elektriske signaler. 

2B117 Udstyr og processtyring ud over det, der er specificeret i 2B004, 2B005.a., 2B104 
eller 2B105, konstrueret eller modificeret til densifikation og pyrolyse af struktu
relle, kompositte raketdyser og næser til reentry vehicles. 

M6B5 Udstyr og processtyring ud over det, der er specificeret i 6.B.3. eller 6.B.4, 
konstrueret eller modificeret til densifikation og pyrolyse af strukturelle, kompo
sitte raketdyser og næser til reentry vehicles. 

2B119 Følgende afbalanceringsmaskiner samt tilhørende udstyr: 

NB: JF. LIGELEDES 2B219. 
a. Afbalanceringsmaskiner, der har samtlige følgende 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 overstiger 
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 til en residuel specifik ubalance på 0,2 g mm pr. 

kg. rotormasse 

Note: 2B119.a. lægger ikke eksportkontrol på afbalanceringsmaskiner, der er 
konstrueret eller modificeret med henblik på tandlægeudstyr eller andet 
medicinsk udstyr. 

M9B2a Følgende udstyr: 
1. Afbalanceringsmaskiner, der har samtlige følgende 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 overstiger 
12 500 o/min 

3. Er i stand til at korrigere en ubalance i to planer eller mere og 
4. Er i stand til at afbalancere til 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 2B119.a. 

Teknisk note: 
Aflæsningsenheder kaldes undertiden afbalanceringsinstrumentering. 

M9B2b Aflæsningsenheder (undertiden kaldet afbalanceringsinstrumentering), der er 
konstrueret eller modificeret til brug med de maskiner, der er specificeret i 
9.B.2.a. 

2B120 Bevægelsessimulatorer eller drejeborde, der har samtlige følgende egenskaber: 
a. To akser eller flere 
b. Konstrueret eller ændret til at indeholde slæberinge eller integrerede kontaktfrie 

anordninger, der er i stand til at overføre elektrisk kraft, signaloplysninger eller 
begge dele, og 

M9B2c Bevægelsessimulatorer/drejeborde (udstyr, der er i stand til at simulere bevægelse) 
med samtlige følgende egenskaber: 

1. To akser eller flere 
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c. En af følgende egenskaber: 
1. Anordninger med enkelt akse, der har samtlige af følgende egenskaber: 

a. Er i stand til at dreje 400 grader/s eller mere eller 30 grader/s eller mindre 
og 

b. Har en drejningsrateresolution lig med eller mindre end 6 grader/s og en 
nøjagtighed lig med eller mindre end 0,6 grader/s 

2. En worstcasedrejningsratestabilitet lig med eller bedre (mindre) end plus eller 
minus 0,05 % i gennemsnit over 10 grader eller mere eller 

3. En “positionsnøjagtighed” lig med eller mindre (bedre) end 5 buesekunder. 

Note 1: 2B120 lægger ikke eksportkontrol på drejeborde, der er konstrueret eller 
modificeret med henblik på værktøjsmaskiner eller medicinsk udstyr. For 
så vidt angår eksportkontrol på drejeborde til værktøjsmaskiner se 2B008. 

Note 2: Bevægelsessimulatorer eller drejeborde som specificeret i 2B120 er stadig 
kontrolleret, uanset om der monteres slæberinge eller integrerede kontakt
frie anordninger i forbindelse med eksport. 

2. Konstrueret eller modificeret til at indeholde slæberinge eller integrerede 
kontaktfrie anordninger, der er i stand til at overføre elektrisk kraft, signal
oplysninger eller begge dele, og 

3. Med en eller flere af følgende egenskaber: 
a. Anordninger med enkelt akse, der har samtlige følgende egenskaber: 

1. Er i stand til at dreje 400 grader/s eller mere eller 30 grader/s eller 
mindre og 

2. Har en drejningsrateresolution lig med eller mindre end 6 grader/s og en 
nøjagtighed lig med eller mindre end 0,6 grader/s 

b. En worstcasedrejningsratestabilitet lig med eller bedre (mindre) end plus 
eller minus 0,05 % i gennemsnit over 10 grader eller mere eller 

c. En positions-“nøjagtighed” lig med eller mindre (bedre) end 5 buesekunder. 

2B121 Positioneringsborde (udstyr, der er i stand til præcis rotationspositionering i ethvert 
plan) ud over dem, der er specificeret i 2B120, med samtlige følgende egenskaber: 
a. To akser eller flere og 
b. En “positionsnøjagtighed” lig med eller mindre (bedre) end 5 buesekunder. 
Note: 2B121 lægger ikke eksportkontrol på drejeborde, der er konstrueret eller 

modificeret med henblik på værktøjsmaskiner eller medicinsk udstyr. For så 
vidt angår eksportkontrol på drejeborde til værktøjsmaskiner se 2B008. 

M9B2d Positioneringsborde (udstyr, der er i stand til præcis rotationspositionering i 
ethvert plan) med følgende egenskaber: 
1. To akser eller flere og 
2. En positions-“nøjagtighed” lig med eller mindre (bedre) end 5 buesekunder 

2B122 Centrifuger, der er i stand til at frembringe accelerationer på over 100 g, og som er 
konstrueret eller modificeret til at indeholde slæberinge eller integrerede kontaktfrie 
anordninger, der er i stand til at overføre elektrisk kraft, signaloplysninger eller 
begge dele. 

Note: Centrifuger som specificeret i 2B122 er stadig kontrolleret, uanset om der 
monteres slæberinge eller integrerede kontaktfrie anordninger i forbindelse 
med eksport. 

M9B2e Centrifuger, der er i stand til at frembringe accelerationer på over 100 g, og som 
er konstrueret eller modificeret til at indeholde slæberinge eller integrerede 
kontaktfrie anordninger, der er i stand til at overføre elektrisk kraft, signaloplys
ninger eller begge dele. 
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2D Software 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

2D001 Anden “software” end software, der er specificeret i 2D002, som følger: 
a. “Software”, der er specielt udviklet eller modificeret til “udvikling” eller “pro

duktion” af udstyr, der er specificeret i 2A001 eller 2B001 

b. “Software”, der er specielt udviklet eller modificeret til “brug” af udstyr, der er 
specificeret i 2A001.c, 2B001 eller 2B003-2B009. 

Note: 2D001 lægger ikke eksportkontrol på partprogrammerings“software”, der 
genererer koder til “numerisk kontrol” til fremstilling af forskellige dele. 

M3D SOFTWARE 

2D101 “Software”, der er specielt udviklet eller ændret til “brug” af udstyr, der er speci
ficeret i 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 eller 2B119-2B122. 

NB: JF. LIGELEDES 9D004. 

M3D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af de “pro
duktfaciliteter” og flydeformningsmaskiner, der er specificeret i 3.B.1. eller 3.B.3. 

M6D2 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til det udstyr, der er 
specificeret i 6.B.3., 6.B.4. eller 6.B.5. 

M15D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af det udstyr, 
der er specificeret i 15.B, som kan anvendes til de prøvesystemer, der er speci
ficeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2., eller de undersystemer, der er specificeret i 
2.A. eller 20.A. 

2E Teknologi 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

2E001 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling” af udstyr eller “soft
ware”, der er specificeret i 2A, 2B eller 2D. 

Note: 2E001 omfatter “teknologi” til integration af probesystemer i koordinatmå
lingsmaskiner som specificeret i 2B006.a. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 
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2E002 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “produktion” af udstyr, der er 
specificeret i 2A eller 2B. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 

2E101 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “brug” af udstyr eller “software”, 
der er specificeret i 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119-2B122 eller 
2D101. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 

KATEGORI 3 — ELEKTRONIK 

3A Systemer, udstyr og komponenter 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

3A001 Elektroniske komponenter og specielt konstruerede komponenter hertil som følger: 

a. Integrerede kredsløb til generelle formål som følger: 

Note 1: Eksportkontrolstatus for wafere (færdigforarbejdede eller uforarbejde
de), i hvilke funktionen er fastlagt, skal bedømmes efter parametrene i 
3A001.a. 

Note 2: Integrerede kredsløb omfatter følgende typer: 
— “Monolitisk integrerede kredsløb” 

— “Hybride integrerede kredsløb” 
— “Multichip integrerede kredsløb” 

— “Film-type integrerede kredsløb”, inklusive silicium-på-safir inte
grerede kredsløb 

— “Optiske integrerede kredsløb” 

— “Tredimensionale integrerede kredsløb”. 
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1. Integrerede kredsløb udviklet eller normeret som strålingsbeskyttede, således at 
de kan modstå en af følgende: 
a. En total dosis på mindst 5 × 103 Gy (silicium) 

b. En dosisændring på mindst 5 × 106 Gy (silicium) eller 
c. En neutronfluens (integreret flux) (1 MeV-ækvivalent) på 5 × 1013 n/cm2 

eller højere for silicium eller tilsvarende for andre materialer 

Note: 3A001.a.1.c. lægger ikke eksportkontrol på metalisolatorhalvledere 
(MIS). 

M18A1 “Strålingshærdede” “mikrokredsløb”, der kan anvendes til at beskytte raketsy
stemer og ubemandede luftfartøjer mod nukleare virkninger (f.eks. elektromagne
tisk impuls (EMP), røntgenstråler, kombineret eksplosionstryk og varmevirkning), 
der kan anvendes til de systemer, der er specificeret i 1.A. 

M18A2 ‘Detektorer’, der er konstrueret eller modificeret til at beskytte raketsystemer og 
ubemandede luftfartøjer mod nukleare virkninger (f.eks. elektromagnetisk impuls 
(EMP), røntgenstråler, kombineret eksplosionstryk og varmevirkning), der kan 
anvendes til de systemer, der er specificeret i 1.A. 

Teknisk note: 
En ‘detektor’ defineres som en mekanisk, elektrisk, optisk eller kemisk indretning, 
der automatisk identificerer og lagrer eller registrerer en stimulus som for 
eksempel en ændring i den omgivende temperatur eller det omgivende tryk, et 
elektrisk eller elektromagnetisk signal eller stråling fra et radioaktivt materiale. 
Dette omfatter også indretninger med engangsfunktion eller som udløses ved 
svigt. 

3A101 Følgende elektronisk udstyr og komponenter ud over det, der er specificeret i 
3A001: 

a. Analog-digitale omsættere, anvendelige i “missiler”, konstrueret til at opfylde 
militære specifikationer for specielt robust udstyr 

M14A1 Analog-digitale omsættere, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 
1.A., med en eller flere af følgende egenskaber: 

a) Konstrueret til at opfylde militære specifikationer for specielt robust udstyr 
eller 

b) Konstrueret eller modificeret til militært brug af en eller flere af følgende 
typer: 

M14A1b1 1. “Mikrokredsløb” med analog-digitale omsættere, der er “strålingshærdede” 
eller har samtlige følgende egenskaber: 
a. normeret til drift ved temperaturer mellem under – 54 °C til over + 125 °C 

og 

b. hermetisk forseglede eller 

▼M30



 

02012R
0267 —

 D
A

 —
 29.05.2019 —

 025.001 —
 196 

M14A1b2 2. Trykte kredsløbskort eller -moduler med analog-digitale omsættere med elek
trisk indgang med samtlige følgende egenskaber: 

a. normeret til drift ved temperaturer mellem under – 45 °C til over + 80 °C 
og 

b. inkorporerer de “mikrokredsløb”, der er specificeret i 14.A.1.b.1. 

b. Acceleratorer, der er i stand til at afgive elektromagnetisk stråling fremkaldt af 
bremsstrahlung fra accelererede elektroner på mindst 2MeV, samt systemer, der 
indeholder sådanne acceleratorer. 

Note: 3A101.b omfatter ikke udstyr, der er specielt konstrueret til medicinske 
formål. 

M15B5 Acceleratorer, der er i stand til at afgive elektromagnetisk stråling fremkaldt af 
bremsstrahlung fra accelererede elektroner på mindst 2 MeV, og udstyr, der 
indeholder sådanne acceleratorer, der kan anvendes til de systemer, der er speci
ficeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2., eller de undersystemer, der er specificeret i 
2.A. eller 20.A. 

Note: 15.B.5. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er specielt konstrueret til 
medicinske formål. 

Teknisk note: 
I 15.B. forstås ved ‘tomt vibrationsbord’ et plant bord eller en plan flade uden 
nogen form for stativ eller beslag. 

3A102 ‘Termiske batterier’ beregnet eller ændret til brug i ‘missiler’. 

Tekniske noter: 

1. I 3A102 er ‘termiske batterier’ engangsbatterier, der indeholder et fast ikkele
dende uorganisk salt som elektrolyt. Disse batterier indeholder et pyrolytisk 
materiale, der, når det antændes, smelter elektrolytten og aktiverer batteriet. 

2. I 3A102 er ‘missil’ komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer 
med en rækkevidde på over 300 km. 

M12A6 Termiske batterier, der er konstrueret eller modificeret til de systemer, der er 
specificeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2. 

Note: 12.A.6. lægger ikke eksportkontrol på termiske batterier, der er specielt 
konstrueret til raketsystemer eller ubemandede luftfartøjer, der ikke er i 
stand til have en “rækkevidde” på 300 km eller derover. 

Teknisk note: 

Termiske batterier er engangsbatterier, der indeholder et fast ikkeledende 
uorganisk salt som elektrolyt. Disse batterier indeholder et pyrolytisk materiale, 
der, når det antændes, smelter elektrolytten og aktiverer batteriet. 
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3D Software 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

3D101 “Software”, der er specielt udviklet eller ændret til “brug” af udstyr, der er speci
ficeret i 3A101.b. 

M15D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af det udstyr, 
der er specificeret i 13A101.b. 

3E Teknologi 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

3E001 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling” eller “produktion” af 
udstyr eller materialer, der er specificeret i 3A, 3B eller 3C. 

Note 1: 3E001 lægger ikke eksportkontrol på “teknologi” til “produktion” af 
udstyr eller komponenter, der er specificeret i 3A003. 

Note 2: 3E001 lægger ikke eksportkontrol på “teknologi” til “udvikling” eller 
“produktion” af integrerede kredsløb, der er specificeret i 3A001.a.3- 
12, med samtlige følgende egenskaber: 

a. Anvender “teknologi” på mindst 0,130 μm og 

b. Indeholder flerlagsstrukturer med højst tre metallag. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 

3E101 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “brug” af udstyr eller “software”, 
der er specificeret i 3A001.a.1 eller 2, 3A101, 3A102 eller 3D101. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 

3E102 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling” af “software”, der er 
specificeret i 3D101. 

M15E1 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling”, “produktion” eller 
“brug” af det udstyr eller den “software”, der er specificeret i 15.B. eller 15.D. 
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KATEGORI 4 — COMPUTERE 

4A Systemer, udstyr og komponenter 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

4A001 Elektroniske computere og beslægtet udstyr, med en eller flere af følgende egen
skaber, herunder “elektroniske samlinger” og specielt konstruerede komponenter 
hertil: 

NB: JF. LIGELEDES 4A101. 

a. Specielt udviklet til at have en eller flere af følgende egenskaber: 
1. Normeret til drift ved en omgivelsestemperatur under 228 K (– 45 °C) eller 

over 358 K (85 °C) eller 

Note: 4A001.a.1 lægger ikke eksportkontrol på computere, der er specielt 
konstrueret til anvendelse i civile motorkøretøjer, civile jernbaner 
eller “civile fly”. 

2. Bedre strålebeskyttelse end svarende til en eller flere af følgende specifika
tioner: 
a. Total dosis 5 × 103 Gy (silicium) 
b. Dosisændring ved forstyrrelse 5 × 106 Gy (silicium)/s eller 
c. Enkelt forstyrrelse 1 × 10–8 Fejl/bit/dag 

Note: 4A001.a.2 lægger ikke eksportkontrol på computere, der er specielt 
konstrueret til anvendelse i “civile fly”. 

b. Ikke anvendt 

M13A1 Analoge computere, digitale computere eller digitale differentialanalysatorer, der 
er konstrueret eller modificeret til brug i de systemer, der er specificeret i 1.A., 
med en eller flere af følgende egenskaber: 
a) normeret til kontinuerlig drift ved temperaturer fra under – 45 °C til over 

+ 55 °C eller 
b) konstrueret som specielt robuste eller “strålingshærdede”. 

4A003 Følgende “digitale computere”, “elektroniske samlinger” og beslægtet udstyr hertil 
samt specielt konstruerede komponenter hertil: 

Note 1: 4A003 omfatter følgende: 
— ‘Vektorprocessorer’ 
— Arrayprocessorer 
— Digitale signalprocessorer (DSP) 
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— Logikprocessorer 
— Udstyr til “billedforbedring” 
— Udstyr til “signalbehandling”. 

Note 2: Eksportkontrolstatus for de “digitale computere” eller beslægtet udstyr, 
der beskrives i 4A003, afhænger af eksportkontrolstatus for andet udstyr 
eller systemer, såfremt: 
a. De “digitale computere” eller det beslægtede udstyr er væsentligt for 

driften af andet udstyr eller systemer 
b. De “digitale computere” eller det beslægtede udstyr ikke er et “hove

delement” i andet udstyr eller systemer og 

NB 1: Eksportkontrolstatus for “signalbehandlings”- eller “billedfor
bedrings”-udstyr, som er specielt konstrueret til andet udstyr, 
med funktioner, der er begrænset til dem, der kræves for det 
andet udstyr, afhænger af det andet udstyrs eksportkontrolsta
tus, selv om det overstiger “hovedelement”-kriteriet. 

NB 2: For så vidt angår eksportkontrolstatus for “digitale computere” 
eller beslægtet udstyr til telekommunikationsudstyr, se kategori 
5, del 1 (Telekommunikation). 

c. “Teknologi” til “digitale computere” og beslægtet udstyr er omfattet af 
4E. 

d. Ikke anvendt. 

e. Udstyr, der udfører analog-til-digital konvertering, der overstiger de grænser, 
der er specificeret i 3A001.a.5. 

M14A1b2 Trykte kredsløbskort eller -moduler med analog-digitale omsættere med elektrisk 
indgang med samtlige følgende egenskaber: 
a) normeret til drift ved temperaturer mellem under – 45 °C til over + 80 °C og 
b) inkorporerer de “mikrokredsløb”, der er specificeret i 14.A.1.b.1. 

4A101 Analoge computere, “digitale computere” eller digitale differentialanalysatorer ud 
over dem, der er specificeret i 4A001.a.1, som er specielt robuste og konstrueret 
eller modificeret til brug i løftefartøjer til “rumfartøjer” som specificeret i 9A004 
eller raketsonder som specificeret i 9A104. 

M13A1b konstrueret som specielt robuste eller “strålingshærdede”. 
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4A102 “Hybride computere”, der er specielt konstrueret til modelforsøg, simulering eller 
konstruktionsintegrering af løftefartøjer til “rumfartøjer”, der er specificeret i 
9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104. 

Note: Denne bestemmelse gælder kun, hvis udstyret leveres sammen med software, 
der er specificeret i 7D103 eller 9D103. 

M16A1 Specielt konstruerede hybride (kombineret analog/digital) computere til modelle
ring, simulering eller konstruktionsmæssig integration af de systemer, der er 
specificeret i 1.A., eller de undersystemer, der er specificeret i 2.A. 

Note: Denne bestemmelse gælder kun, hvis udstyret leveres sammen med den 
software, der er specificeret i 16.D.1. 

4E Teknologi 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

4E001 a. “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af udstyr eller “software”, der er specificeret i 4A eller 4D 

b. “Teknologi” bortset fra den, der er specificeret i 4E001.a, der er specielt 
beregnet eller modificeret til “udvikling” eller “produktion” af følgende udstyr: 

1. “Digitale computere” med en “justeret spidsydeevne” (“APP”) på mere end 
1,0 vægtede teraflops (WT) 

2. “Elektroniske samlinger”, der er specielt konstrueret eller modificeret for at 
kunne forbedre deres ydelse ved sammenlægning af processorer, således at 
de efter sammenlægningen har en “APP”, der er større end den i 4E001.b.1 
specificerede grænse. 

c. “Teknologi” til “udvikling” af “intrusionsoftware”. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 
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KATEGORI 5 — TELEKOMMUNIKATION OG “INFORMATIONSSIKKERHED” 

DEL 1 — TELEKOMMUNIKATION 

5A1 Systemer, udstyr og komponenter 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

5A101 Fjernmålings- og fjernstyringsudstyr, herunder jordbaseret udstyr, der er 
konstrueret eller modificeret til ‘missiler’. 

Teknisk note: 

Ved ‘missiler’ forstås i 5A101 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjs
systemer med en rækkevidde på over 300 km. 

Note: 5A101 lægger ikke eksportkontrol på: 

a. Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til bemandede luftfartøjer 
eller satellitter 

b. Jordbaseret udstyr, der er konstrueret eller modificeret til anvendelse på 
landjorden eller til søs 

c. Udstyr, der er konstrueret til kommercielle, civile eller ‘Safety of Life’ 
(f.eks. dataintegritet, flysikkerhed) GNSS-tjenester. 

M12A4 Fjernmålings- og fjernstyringsudstyr, herunder jordbaseret udstyr, der er 
konstrueret eller modificeret til de systemer, der er specificeret i 1.A., 19.A.1. 
eller 19.A.2. 

Noter: 

1. 12.A.4. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er konstrueret eller modifi
ceret til bemandede luftfartøjer eller satellitter. 

2. 12.A.4. lægger ikke eksportkontrol på jordbaseret udstyr, der er konstrueret 
eller modificeret til anvendelse på landjorden eller til søs. 

3. 12.A.4. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er konstrueret til kommer
cielle, civile eller ‘Safety of Life’- (f.eks. dataintegritet, flyvesikkerhed) GNSS- 
tjenester. 

5D1 Software 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

5D101 “Software”, der er konstrueret eller modificeret med særlig henblik på “brug” af 
udstyr, som er specificeret i 5A101. 

M12D3 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af det udstyr, 
der er specificeret i 12.A.4. eller 12.A.5., som kan anvendes i de systemer, der er 
specificeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2. 
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5E1 Teknologi 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

5E101 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling”, “produktion” eller 
“brug” af udstyr, der er specificeret i 5A101. 

M12E1 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling”, “produktion” eller 
“brug” af det udstyr eller den “software”, der er specificeret i 12.A eller 12.D. 

KATEGORI 6 — SENSORER OG LASERE 

6A Systemer, udstyr og komponenter 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

6A002 Optiske sensorer eller udstyr og komponenter hertil som følger: 

NB: JF. LIGELEDES 6A102. 

a. Optiske detektorer som følger: 

1. “Rumkvalificerede” faststofdetektorer som følger: 

Note: I forbindelse med 6A002.a.1. omfatter faststofdetektorer “billedplan
systemer”. 

a. “Rumkvalificerede” faststofdetektorer med samtlige følgende egenska
ber: 

1. Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 10 nm, men ikke 
over 300 nm og 

2. Respons på mindre end 0,1 % i forhold til spidsresponsen ved en 
bølgelængde på mere end 400 nm 

M18A2 ‘Detektorer’, der er konstrueret eller modificeret til at beskytte raketsystemer og 
ubemandede luftfartøjer mod nukleare virkninger (f.eks. elektromagnetisk impuls 
(EMP), røntgenstråler, kombineret eksplosionstryk og varmevirkning), der kan 
anvendes til de systemer, der er specificeret i 1.A. 

Teknisk note: 

En ‘detektor’ defineres som en mekanisk, elektrisk, optisk eller kemisk indretning, 
der automatisk identificerer og lagrer eller registrerer en stimulus som for 
eksempel en ændring i den omgivende temperatur eller det omgivende tryk, et 
elektrisk eller elektromagnetisk signal eller stråling fra et radioaktivt materiale. 
Dette omfatter også indretninger med engangsfunktion eller som udløses ved svigt 
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b. “Rumkvalificerede” faststofdetektorer med samtlige følgende egenskaber: 

1. Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 900 nm, men ikke over 
1 200 nm og 

2. Respons “tidskonstant” på 95 ns eller mindre 

c. “Rumkvalificerede” faststofdetektorer med en spidsrespons i bølgelængde
området på mere end 1 200 nm, men ikke over 30 000 nm 

d. “Rumkvalificerede” “billedplansystemer” med mere end 2 048 elementer pr. 
system og en spidsrespons i bølgelængdeområdet over 300 nm, men ikke 
over 900 nm. 

M11A2 Passive sensorer til bestemmelse af pejlinger til bestemte elektromagnetiske kilder 
(pejleudstyr) eller terrænegenskaber, der er konstrueret eller modificeret til brug i 
de systemer, der er specificeret i 1.A. 

6A006 “Magnetometre”, “magnetiske gradiometre”, “intrinsisk magnetiske gradiometre”, 
elektrisk feltsensorer til undervandsbrug, “kompensationssystemer”, samt specielt 
konstruerede komponenter hertil som følger: 

NB: JF. LIGELEDES 7A103.d. 

Note: 6A006 lægger ikke eksportkontrol på instrumenter, der er specielt 
konstrueret til fiskeriapplikationer eller biomagnetiske målinger til medicinsk 
diagnostik. 

a. “Magnetometre” og følgende delsystemer: 

1. “Magnetometre”, der anvender “superledende” “teknologi”(SQUID), og som 
har en eller flere af følgende egenskaber: 

a. SQUID-systemer, der er konstrueret til stationær drift, uden særligt 
konstruerede delsystemer til at reducere støj ved bevægelse og med en 
‘følsomhed’, der er lig med eller lavere (bedre) end 50 fT (eff.) pr. 
kvadratrod Hz ved en frekvens på 1 Hz, eller 

b. SQUID-systemer, der i bevægelse med magnetometer har en ‘følsomhed’, 
der er lavere (bedre) end 20 pT (eff.) pr. kvadratrod Hz ved en frekvens 
på 1 Hz, og er specielt konstrueret til at reducere støj ved bevægelse 

M9A8 Treakse magnetiske kurssensorer, som har samtlige følgende egenskaber, og 
specielt konstruerede komponenter hertil: 
a) Intern tiltkompensation i hældningsakser (+/– 90°) og rulningsakser 

(+/– 180°). 
b) I stand til at give en azimutnøjagtighed bedre end (under) 0,5° rms ved en 

breddegrad på +/– 80° i forhold til lokalt magnetfelt og 
c) Konstrueret eller modificeret til integrering i flyvestyre- og navigationssyste

mer. 

Note: Flyvestyre- og navigationssystemer i 9.A.8. omfatter gyrostabilisatorer, 
automatpiloter og inertinavigationssystemer. 
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2. “Magnetometre”, der anvender optisk pumpet eller nuklear præcisions-“tek
nologi” (proton/Overhauser) med en ‘følsomhed’, der er lavere (bedre) end 
20 pT (eff.) pr. kvadratrod Hz ved en frekvens på 1 Hz 

3. “Magnetometre”, der anvender fluxgate “teknologi” med en ‘følsomhed’, der 
er lig med eller lavere (bedre) end 10 pT (eff.) pr. kvadratrod Hz ved en 
frekvens på 1 Hz. 

4. Induktionsspole “magnetometre” med en ‘følsomhed’, der er lavere (bedre) 
end en eller flere af følgende: 
a. 0,05 nT (eff.) pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på mindre end 1 Hz 
b. 1 × 10–3 nT (eff.) pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på mindst 1 Hz, men 

højst 10 Hz eller 
c. 1 × 10–4 nT (eff.) pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på mere end 10 Hz 

5. Fiberoptiske “magnetometre” med en ‘følsomhed’, der er lavere (bedre) end 
1 nT (eff.) pr. kvadratrod Hz. 

b. Elektriske feltsensorer til undervandsbrug, der har en ‘følsomhed’, der er lavere 
(bedre) end 8 nanovolt pr. meter pr. kvadratrod Hz ved en frekvens på 1 Hz. 

c. Følgende “magnetiske gradiometre”: 
1. “Magnetiske gradiometre”, der bruger multiple “magnetometre” som speci

ficeret i 6A006.a 
2. Fiberoptiske “intrinsisk magnetiske gradiometre” med en ‘følsomhed’ i det 

magnetiske gradientfelt, der er lavere (bedre) end 0,3 nT/m (eff.) pr. kvadra
trod Hz 

3. “Intrinsisk magnetiske gradiometre”, der bruger anden teknologi end fiberop
tisk “teknologi”, med en ‘følsomhed’ i det magnetiske gradientfelt, der er 
lavere (bedre) end 0,015 nT/m (eff.) pr. kvadratrod Hz. 

d. “Kompensationssystemer” til magnetiske sensorer eller elektriske feltsensorer til 
undervandsbrug, der resulterer i en ydelse, der er lig med eller bedre end de 
parametre, der er specificeret i 6A006.a., 6A006.b. eller 6A006.c. 

6A007 Gravimetre og graviationsgradiometre som følger: 

NB: JF. LIGELEDES 6A107. 
a. Gravimetre, der er konstrueret eller modificeret til brug på landjorden, med en 

statisk nøjagtighed, der er mindre (bedre) end 10 μGal 

M12A3 Gravimetre eller gravitationsgradiometre, der er konstrueret eller modificeret til 
brug i luften eller på havet, som kan anvendes til de systemer, der er specificeret i 
1.A., som følger, og specielt konstruerede komponenter hertil: 
a) Gravimetre med samtlige følgende egenskaber: 

1. En statisk nøjagtighed eller driftsnøjagtighed på 0,7 milligal (mgal) eller 
mindre (bedre), og 
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Note: 6A007.a lægger ikke eksportkontrol på jordgravimetre af kvartselement
typen (Worden). 

b. Gravimetre, der er konstrueret til mobile platforme, med samtlige følgende 
egenskaber: 
1. Statisk nøjagtighed på mindre (bedre) end 0,7 mGal og 

2. Driftsnøjagtighed på mindre (bedre) end 0,7 mGal med en ‘indsvingningstid 
til stabil registrering’ på mindre end 2 minutter under en hvilken som helst 
kombination af ledsagende korrektionskompensering og bevægelsesindfly
delser 

Teknisk note: 

I 6A007.b er ‘indsvingningstid til stabil registrering’ (betegnes også gravime
trets svartid) den tid, i løbet af hvilken de forstyrrende virkninger af platform
forårsagede accelerationer (højfrekvensstøj) reduceres. 

c. Gravitationsgradiometre. 

2. En indsvingningstid til stabil registrering på to minutter eller mindre. 

b) Graviationsgradiometre. 

6A008 Radarsystemer, udstyr og enheder med en eller flere af følgende egenskaber samt 
specielt konstruerede komponenter hertil: 

NB: JF. LIGELEDES 6A108. 

Note: 6A008 lægger ikke eksportkontrol på: 

— Sekundær overvågningsradar (SSR) 

— Civil bilradar 

— Displays eller monitorer som bruges til flyvekontrol (ATC) 

— Meteorologisk (vejr-)radar 

— Præcisionsindflyvningsradarudstyr (PAR), der er i overensstemmelse 
med ICAO-standarder, og som anvender elektronisk styrbare lineære 
(1-dimensionale) arrays eller mekanisk positionerede passive antenner. 

M11A1 Radar- og laserradarsystemer, herunder højdemålere, der er konstrueret eller 
modificeret til brug i de systemer, der er specificeret i 1.A. 

Teknisk note: 

Laserradarsystemer omfatter specialiserede teknikker til transmission, scanning, 
modtagelse og signalbehandling til brug af laser til ekkopejling, pejling og 
skelnen mellem mål ved hjælp af placering, radialhastighed og kroppens reflek
terende egenskaber. 
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a. Opererer ved frekvenser fra 40 GHz til 230 GHz og med en eller flere af 
følgende egenskaber: 
1. “Middeludgangseffekt” på mere end 100 mW eller 
2. En lokaliseringsnøjagtighed på 1 m eller mindre (bedre) i rækkevidde og 

0,2 grader eller mindre (bedre) i azimut. 
b. Afstemmelig båndbredde på mere end ± 6,25 % af ‘midtdriftsfrekvensen’ 

Teknisk note: 
‘Midtdriftsfrekvensen’ er lig med halvdelen af summen af den højeste og den 
laveste specificerede driftsfrekvens. 

c. Er i stand til at operere samtidigt på mere end to bærefrekvenser 

M12A5b Instrumentradar til afstandsmåling med tilknyttet optisk/infrarødt sporingsinstru
ment med samtlige følgende egenskaber: 
1. Vinkelopløsning bedre end 1,5 mrad 
2. Rækkevidde på mindst 30 km med en afstandsopløsning, der er bedre end 

10 m eff og 
3. Hastighedsopløsning, der er bedre end 3 m pr. sekund. 

6A102 Strålingshærdede ‘detektorer’, ud over dem, der er specificeret i 6A002, specielt 
udviklet eller modificeret med henblik på beskyttelse imod nukleare virkninger 
(f.eks. elektromagnetisk impuls (EMP), røntgenstråler, kombineret eksplosionstryk 
og varmevirkning) og anvendelige til “missiler”, konstrueret eller normeret til at 
modstå strålingsniveauer, der svarer til eller overstiger en total strålingsdosis på 5 × 
105 rads (silicium). 

Teknisk note: 
I 6A102 forstås ved en ‘detektor’, en mekanisk, elektrisk, optisk eller kemisk 
indretning, der automatisk identificerer og lagrer eller registrerer en stimulus 
som for eksempel en ændring i den omgivende temperatur eller det omgivende 
tryk, et elektrisk eller elektromagnetisk signal eller stråling fra et radioaktivt 
materiale. Dette omfatter også indretninger med engangsfunktion eller som 
udløses ved svigt. 

M18A2 ‘Detektorer’, der er konstrueret eller modificeret til at beskytte raketsystemer og 
ubemandede luftfartøjer mod nukleare virkninger (f.eks. elektromagnetisk impuls 
(EMP), røntgenstråler, kombineret eksplosionstryk og varmevirkning), der kan 
anvendes til de systemer, der er specificeret i 1.A. 

Teknisk note: 
En ‘detektor’ defineres som en mekanisk, elektrisk, optisk eller kemisk indretning, 
der automatisk identificerer og lagrer eller registrerer en stimulus som for 
eksempel en ændring i den omgivende temperatur eller det omgivende tryk, et 
elektrisk eller elektromagnetisk signal eller stråling fra et radioaktivt materiale. 
Dette omfatter også indretninger med engangsfunktion eller som udløses ved 
svigt. 

6A107 Gravimetre og komponenter til gravimetre og gravitationsgradiometre som følger: 
a. Gravimetre ud over dem, der er specificeret i 6A007.b, konstrueret eller modi

ficeret til brug i luften eller på havet, med en statisk nøjagtighed eller drifts
nøjagtighed på 0,7 mgal eller mindre (bedre), og med en indsvingningstid til 
stabil registrering på to minutter eller mindre 

b. Specielt konstruerede komponenter til gravimetre, der er specificeret i 6A007.b 
eller 6A107.a, og gravitationsgradiometre, der er specificeret i 6A007.c. 

M12A3 Gravimetre eller gravitationsgradiometre, der er konstrueret eller modificeret til 
brug i luften eller på havet, som kan anvendes til de systemer, der er specificeret i 
1.A., som følger, og specielt konstruerede komponenter hertil: 
a) Gravimetre med samtlige følgende egenskaber: 

1. En statisk nøjagtighed eller driftsnøjagtighed på 0,7 milligal (mgal) eller 
mindre (bedre) og 

2. En indsvingningstid til stabil registrering på to minutter eller mindre. 
b) Graviationsgradiometre. 
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6A108 Følgende radarsystemer og sporingssystemer ud over dem, der er specificeret i 
6A008: 
a. Radar- og laserradarsystemer, der er konstrueret eller modificeret til brug i 

løftefartøjer til “rumfartøjer”, der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, 
der er specificeret i 9A104 

Note: 6A108.a omfatter følgende: 
a. Udstyr til kortlægning af terrænkonturer 
b. Billeddannende sensorudstyr 
c. Udstyr til “scene mapping” og korrelation (både digitalt og analogt) 
d. Dopplerudstyr til radarnavigation. 

M11A1 Radar- og laserradarsystemer, herunder højdemålere, der er konstrueret eller 
modificeret til brug i de systemer, der er specificeret i 1.A. 

Teknisk note: 
Laserradarsystemer omfatter specialiserede teknikker til transmission, scanning, 
modtagelse og signalbehandling til brug af laser til ekkopejling, pejling og 
skelnen mellem mål ved hjælp af placering, radialhastighed og kroppens reflek
terende egenskaber. 

b. Følgende præcisionssporingssystemer, anvendelige i ‘missiler’: 
1. Sporingssystemer, som bruger en kodeoversætter i forbindelse med refe

rencer enten på jorden eller i luften eller i forbindelse med navigationssatel
litsystemer, for at skaffe tidstro målinger af position og hastighed under 
flyvningen 

2. Instrumentradar til afstandsmåling med tilknyttet optisk/infrarødt sporings
instrument med samtlige følgende egenskaber: 
a. Vinkelopløsning bedre end 1,5 milliradianer 
b. Rækkevidde på mindst 30 km med en afstandsopløsning, der er bedre end 

10 m eff 
c. Hastighedsopløsning, der er bedre end 3 m pr. sekund. 

Teknisk note: 
Ved ‘missiler’ forstås i 6A108.b komplette raketsystemer og ubemandede luft
fartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km. 

M12A5 Præcisionssporingssystemer, der kan anvendes til de systemer, der er specificeret i 
1.A., 19.A.1. eller 19.A.2, som følger: 
a. Sporingssystemer, som bruger en kodeoversætter, der er installeret på raketten 

eller det ubemandede luftfartøj, i forbindelse med referencer enten på jorden 
eller i luften eller i forbindelse med navigationssatellitsystemer, for at skaffe 
tidstro målinger af position og hastighed under flyvningen. 

b. Instrumentradar til afstandsmåling med tilknyttet optisk/infrarødt sporings
instrument med samtlige følgende egenskaber: 
1. Vinkelopløsning bedre end 1,5 mrad 
2. Rækkevidde på mindst 30 km med en afstandsopløsning, der er bedre end 

10 m eff og 
3. Hastighedsopløsning, der er bedre end 3 m pr. sekund. 
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6B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

6B008 Impulsradar-systemer til måling af tværsnit (RCS) med sendeimpulsbredde på 100 
ns eller mindre og specielt konstruerede komponenter hertil. 

NB: JF. LIGELEDES 6B108. 

M17B1 Systemer, der er specielt konstrueret til måling af radartværsnit, der kan anvendes 
til de systemer, der er specificeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2., eller de undersy
stemer, der er specificeret i 2.A 

6B108 Andre systemer end de i 6B008 specificerede, der er specielt konstrueret til radar
måling af tværsnit, og som er anvendelige i forbindelse med ‘missiler’ og deres 
undersystemer. 

Teknisk note: 
I 6B108 forstås ved ‘missil’ komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjs
systemer med en rækkevidde på mere end 300 km. 

M17B1 Systemer, der er specielt konstrueret til måling af radartværsnit, der kan anvendes 
til de systemer, der er specificeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2., eller de undersy
stemer, der er specificeret i 2.A 

6D Software 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

6D002 “Software”, der er specielt konstrueret til “brug” af udstyr, der er specificeret i 
6A002.b, 6A008 eller 6B008. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 

6D102 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af produkter, der 
er specificeret i 6A108. 

M11D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af det udstyr, 
der er specificeret i 11.A.1., 11.A.2. eller 11.A.4. 

M12D3 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af det udstyr, 
der er specificeret i 12.A.4. eller 12.A.5., som kan anvendes i de systemer, der er 
specificeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2. 
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6D103 “Software”, der efter flyvningen behandler de lagrede data, således at fartøjets 
position kan bestemmes på hele strækningen, og som er specielt udviklet eller 
modificeret med henblik på ‘missiler’. 

Teknisk note: 

Ved ‘missiler’ forstås i 6D103 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjs
systemer med en rækkevidde på over 300 km. 

M12D2 “Software”, der efter flyvningen behandler de lagrede data, således at fartøjets 
position kan bestemmes på hele strækningen, og som er specielt konstrueret eller 
modificeret til de systemer, der er specificeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2. 

6E Teknologi 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

6E001 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling” af udstyr, materialer 
eller “software”, som er specificeret i 6A, 6B, 6C eller 6D. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 

6E002 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “produktion” af udstyr eller 
materialer, som er specificeret i 6A, 6B eller 6C. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 

6E101 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “brug” af udstyr eller “software”, 
som er specificeret i 6A002, 6A007.b og c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 
6B108, 6D102 eller 6D103. 

Note: 6E101 specificerer kun “teknologi” til udstyr, der er specificeret i 6A008, 
når det er konstrueret til luftbårne anvendelser og er anvendeligt i “mis
siler”. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 
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KATEGORI 7 — STYRING AF FLY OG SKIBE 

7A Systemer, udstyr og komponenter 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

7A001 Følgende accelerometre samt specielt konstruerede komponenter hertil: 

NB: JF. LIGELEDES OGSÅ 7A101. 

NB: Med hensyn til vinkel- og rotationsaccelerometre, se 7A001.b. 

a. Lineære accelerometre med en eller flere af følgende egenskaber: 

1. Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer på højst 15 g og med 
en eller flere af følgende egenskaber: 

a. “Bias”“stabilitet” mindre (bedre) end 130 μg acceleration i forhold til en 
fast kalibreringsværdi over en periode på et år eller 

b. “Skalafaktor”“stabilitet” mindre (bedre) end 130 ppm i forhold til en fast 
kalibreringsværdi over en periode på et år 

2. Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 15 g, men højst 
eller lig med 100 g, og med alle de følgende egenskaber: 

a. “Bias”“repeterbarhed” mindre (bedre) end 1 250 μg acceleration over en 
periode på et år og 

b. “Skalafaktor”“repeterbarhed” mindre (bedre) end 1 250 ppm over en 
periode på et år eller 

3. Konstrueret til brug i inertinavigations- eller styringssystemer og specificeret 
til drift ved lineære accelerationsniveauer over 100 g 

Note: 7A001.a.1. og 7A001.a.2. lægger ikke eksportkontrol på accelerometre, 
der er begrænset til kun at måle vibrationer eller stød. 

M9A3 Lineære accelerometre, der er konstrueret til brug i inertinavigationssystemer eller 
i styresystemer af enhver type, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret 
i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2., og som har samtlige følgende egenskaber, samt 
specielt konstruerede komponenter hertil: 

a. En ‘skalafaktor’-‘repeterbarhed’ på mindre (bedre) end 1 250 ppm og 

b. ‘Bias’-‘repeterbarhed’ på mindre (bedre) end 1 250 mikrogram. 

Note: 9.A.3. lægger ikke eksportkontrol på accelerometre, der er specielt 
konstrueret og udviklet som Measurement While Drilling (MWD)-sensorer 
til brug ved servicering i borehuller. 

Tekniske noter: 

1. ‘Bias’ defineres som et accelerometers udgangseffekt, når det ikke udsættes for 
acceleration. 

2. ‘Skalafaktor’ defineres som ændringsforholdet i output over for en ændring i 
inputtet. 

3. Målingen af ‘bias’ og ‘skalafaktor’ henviser til en standardafvigelse på 
1 sigma medhensyn til en bestemt kalibrering over et år. 

4. ‘Repeterbarhed’ defineres iflg. IEEE-standarden for inertisensorterminologi 
528-2001 i punkt 2.214 med titlen repeterbarhed (gyro, accelerometer) i defi
nitionsafsnittet således: “Overensstemmelse mellem gentagne målinger af den 
samme variabel under samme driftsbetingelser, når forandringer i betingel
serne eller perioder uden drift indtræffer mellem målingerne”. 
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b. Vinkel- eller rotationsaccelerometre specificeret til drift ved lineære accelera
tionsniveauer over 100 g. 

M9A5 Enhver type af accelerometre eller gyroer, som er konstrueret til brug i inertina
vigationssystemer eller i styringssystemer af alle typer, og som er specificeret til 
drift ved accelerationsniveauer på mere end 100 g, samt specielt konstruerede 
komponenter hertil. 

Note: 9.A.5. omfatter ikke accelerometre, der er konstrueret til at måle vibra
tioner eller stød. 

7A002 Gyroer eller vinkelhastighedssensorer med en eller flere af følgende egenskaber 
samt specielt konstruerede komponenter hertil: 

NB: JF. LIGELEDES 7A102. 

NB: Med hensyn til vinkel- og rotationsaccelerometre, se 7A001.b. 

a. Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer på højst 100 g og med en 
eller flere af følgende egenskaber: 

1. Et hastighedsområde på mindre end 500° pr. sekund og med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

a. “Bias”“stabilitet” på mindre (bedre) end 0,5 grader pr. time, når den 
måles i et 1 g miljø over en periode på 1 måned og i forhold til en 
fast kalibreringsværdi eller 

b. En “angle random walk” på mindre (bedre) end eller lig med 0,0035° pr. 
kvadratrod time eller 

Note: 7A002.a.1.b. lægger ikke eksportkontrol på “gyroer med roterende 
masse” 

2. Et hastighedsområde på 500° pr. sekund eller derover og med en eller flere 
af følgende egenskaber: 

a. “Bias”“stabilitet” på mindre (bedre) end 4 grader pr. time, når den måles i 
et 1 g miljø over en periode på 1 måned og i forhold til en fast kali
breringsværdi eller 

b. En “angle random walk” på mindre (bedre) end eller lig med 0,1° pr. 
kvadratrod time eller 

Note: 7A002.a.2.b. lægger ikke eksportkontrol på “gyroer med roterende 
masse”. 

M9A4 Alle typer gyroer, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 1.A., 
19.A.1. eller 19.A.2., med en specificeret ‘driftshastigheds’-‘stabilitet’ på mindre 
end 0,5 grader (1 sigma eller effektivværdi) i timen under 1 g-betingelser, samt 
specielt konstruerede komponenter hertil. 

Tekniske noter: 

1. ‘Driftshastighed’ defineres som den komponent af gyroens udgangssignal, der 
er funktionelt uafhængig af indgangssignalets rotation og udtrykkes som en 
vinkelhastighed. (IEEE STD 528-2001, punkt 2.56). 

2. ‘Stabilitet’ defineres som et mål for en specifik mekanismes eller ydeevneko
efficients evne til at forblive uforandret, når den kontinuerligt udsættes for en 
fast driftsbetingelse (Denne definition henviser ikke til dynamisk stabilitet eller 
servostabilitet) (IEEE STD 528-2001, punkt 2.247). 
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b. Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 100 g. M9A5 Enhver type af accelerometre eller gyroer, som er konstrueret til brug i inertina
vigationssystemer eller i styringssystemer af alle typer, og som er specificeret til 
drift ved accelerationsniveauer på mere end 100 g, samt specielt konstruerede 
komponenter hertil. 

Note: 9.A.5. omfatter ikke accelerometre, der er konstrueret til at måle vibra
tioner eller stød. 

7A003 ‘Inertimåleudstyr eller –systemer’ med en eller flere af følgende egenskaber: 

NB: JF. LIGELEDES 7A103. 

Note 1: ‘Inertimåleudstyr eller -systemer’ omfatter accelerometre eller gyroskoper 
til måling af ændringer i hastighed eller retning med henblik på at 
bestemme eller fastholde kurs eller position uden at kræve en ekstern 
reference, når først udstyret er indstillet. ‘Inertimåleudstyr eller -systemer’ 
omfatter: 

— Attitude and Heading Reference Systems (AHRS'er) 

— Gyrokompasser 

— Inertimåleenheder (IMU'er) 

— Inertinavigationssystemer (INS'er) 

— Inertireferencesystemer (IRS'er) 

— Inertireferenceenheder (IRU'er) 

Note 2: 7A003 lægger ikke eksportkontrol på ‘inertimåleudstyr eller-systemer’, 
som er godkendt til brug i “civile fly” af de civile luftfartsmyndigheder 
i en eller flere “deltagende stater”. 

Tekniske noter: 

1. ‘Navigationshjælpemidler’ angiver position uafhængigt og omfatter: 

a. Det globale satellitnavigationssystem (GNSS) 

M2A1d ‘Styreenheder’, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 1.A., som er i 
stand til at opnå en systemnøjagtighed på 3,33 % eller derunder af “rækkevidden” 
(f.eks. en ‘CEP’ på 10 km eller derunder på en “rækkevidde” af 300 km), 
undtagen ‘styreenheder’, der er konstrueret til missiler med en “rækkevidde” på 
mindre end 300 km eller bemandede fly, som fastsat i noten under 2.A.1 

M9A6 Inertiudstyr eller andet udstyr, der anvender de accelerometre, der er specificeret i 
9.A.3. eller 9.A.5., eller de gyroer, der er specificeret i 9.A.4. eller 9.A.5, og 
systemer, der omfatter sådant udstyr, samt specielt konstruerede komponenter 
hertil. 

M9A8 Treakse magnetiske kurssensorer, som har samtlige følgende egenskaber, og 
specielt konstruerede komponenter hertil: 
a. Intern tiltkompensation i hældningsakser (+/– 90°) og rulningsakser 

(+/– 180°). 
b. I stand til at give en azimutnøjagtighed bedre end (under) 0,5° rms ved en 

breddegrad på +/– 80° i forhold til lokalt magnetfelt og 
c. Konstrueret eller modificeret til integrering i flyvestyre- og navigationssyste

mer. 
Note: Flyvestyre- og navigationssystemer i 9.A.8. omfatter gyrostabilisatorer, 

automatpiloter og inertinavigationssystemer. 
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b. “Databaserede referencenavigationssystemer” (“DBRN”) 

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

a. Konstrueret til “fly”, køretøjer eller skibe og angiver position uden brug af 
‘navigationshjælpemidler’, og med en eller flere af følgende nøjagtigheder efter 
normal indstilling: 

1. 0,8 sømil i timen (nm/hr) ‘Circulation Error Probable’ (‘CEP’) eller mindre 
(bedre) 

2. 0,5 % distance tilbagelagt ‘CEP’ eller mindre (bedre) eller 

3. Samlet afdrift på 1 sømil ‘CEP’ eller mindre (bedre) inden for en periode på 24 
timer 

Teknisk note: 

Ydelsesparametrene i 7A003.a.1., 7A003.a.2. og 7A003.a.3 finder typisk 
anvendelse på ‘inertimåleudstyr og -systemer’ konstrueret til hhv. “fly”, køretøjer 
og skibe. Disse parametre er affødt af brugen af specialiserede ikke- 
navigationshjælpemidler (f.eks. højdemåler, kilometertæller, fartskriver). De 
specificerede ydeevneværdier kan således ikke umiddelbart konverteres mellem 
disse parametre. Udstyr, der er konstrueret til multiple platforme, evalueres ud 
fra de gældende punkter: 7A003.a.1., 7A003.a.2. eller 7A003.a.3. 

b. Konstrueret til “fly”, køretøjer og skibe, med indbyggede ‘navigationshjælpemi- 
dler’, og kan angive positionen, når alle ‘navigationshjælpemidler’ er mistet, i en 
periode på op til 4 minutter, med en nøjagtighed på mindre (bedre) end 10 meter 
‘CEP’ 

Teknisk note: 

7A003.b. henviser til systemer, hvor ‘inertimåleudstyr eller -systemer’ og andre 
uafhængige ‘navigationshjælpemidler’ er integreret i én enhed (indbygget) for at 
opnå bedre ydeevne. 
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c. Konstrueret til “fly”, køretøjer og skibe til at kunne angive kurs eller fastlægge 
geografisk nord med en eller flere af følgende egenskaber: 
1. 1. Maksimal vinkelhastighed på mindre (lavere) end 500 grader/sek. og en 

kursnøjagtighed uden brug af ‘navigationshjælpemidler’ svarende til eller 
mindre (bedre) end 0,07 grader/sek. (breddegrader) (svarende til 6 bueminutter 
rms ved 45 graders bredde) eller 

2. Maksimal vinkelhastighed lig med eller højere (større) end 500 grader/sek. og 
en kursnøjagtighed uden brug af ‘navigationshjælpemidler’ lig med eller 
mindre (bedre) end 0,2 grader/sek. (breddegrader) (svarende til 17 bueminutter 
rms ved 45 graders bredde) eller 

d. Accelerationsmålinger eller vinkelhastighedsmålinger, i mere end én dimension, 
og med en eller flere af følgende egenskaber: 
1. Ydeevne som specificeret i 7A001 eller 7A002 langs enhver akse, uden brug 

af hjælpemidler eller 
2. Er “rumkvalificeret” og giver vinkelhastighedsmålinger med en “angle random 

walk” langs enhver akse mindre (bedre) end eller lig med 0,1 grader pr. 
kvadratrod time. 
Note: 7A003.d.2 lægger ikke eksportkontrol på ‘inertimåleudstyr eller 

-systemer’, der omfatter “gyroer med roterende masse” som den 
eneste type gyro. 

7A004 ‘Star trackers’ og komponenter hertil som følger: 

NB: JF. LIGELEDES 7A104. 
a. ‘Star trackers’ med en specificeret azimutnøjagtighed lig med eller mindre 

(bedre) end 20 buesekunder i hele udstyrets specificerede levetid 
b. Komponenter, der er specielt konstrueret til udstyr specificeret i 7A004.a, som 

følger: 
1. Optiske hoveder eller baffler 
2. Databehandlingsenheder. 

Teknisk Note: 
‘Star trackers’ omtales også stjerneattitudefølere eller gyroastrokompasser. 

M9A2 Gyroastrokompasser og andre instrumenter, der afleder position eller orientering 
ved hjælp af automatisk sporing af himmellegemer eller satellitter, samt specielt 
konstruerede komponenter hertil. 
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7A005 Globalt satellitnavigationssystem (GNSS)-modtageudstyr med en eller flere af 
følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil: 

NB: JF. LIGELEDES 7A105. 
NB: For udstyr, der er specifikt konstrueret til militær anvendelse, se kontrol

bestemmelserne for produkter med militære formål. 
a. Anvender en dekrypteringsalgoritme, der er specielt konstrueret eller modifi

ceret til statslige organer til at opnå adgang til positions- og tidsmålingskoder 
eller 

b. Anvender ‘adaptive antennesystemer’. 

Note: 7A005.b. lægger ikke eksportkontrol på GNSS-modtageudstyr, der kun 
indeholder komponenter, der er konstrueret til at filtrere, skifte eller 
kombinere signaler fra multiple retningsuafhængige antenner, der ikke 
implementerer adaptive antenneteknikker. 

Teknisk note: 
For så vidt angår 7A005.b genererer ‘adaptive antennesystemer’ dynamisk et 
eller flere rumlige nuller i et antennegruppemønster ved signalbehandling i 
tids- eller frekvensområdet. 

M11A3 Modtageudstyr til verdensomspændende satellitnavigationssystemer (GNSS, f.eks. 
GPS, GLONASS eller Galileo) med en eller flere af følgende egenskaber, samt 
specielt konstruerede komponenter hertil: 
a. Konstrueret eller modificeret til brug i de systemer, der er specificeret i 1.A. 

eller 
b. Konstrueret eller modificeret til luftbårne anvendelser og med en eller flere af 

følgende egenskaber: 
1. Er i stand til at yde navigationsinformation ved hastigheder på over 600 m/s 
2. Anvender dekryptering, der er konstrueret eller modificeret til militære eller 

statslige organer, til at opnå adgang til sikrede GNSS-signaler/data eller 
3. Er specielt konstrueret til at benytte antijamfaciliteter (f.eks. antenne med 

styrbart nul eller elektronisk styrbar antenne), der skal fungere i et miljø 
med aktive eller passive modforanstaltninger. 

Note: 11.A.3.b.2 og 11.A.3.b.3. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er 
konstrueret til kommercielle, civile eller ‘Safety of Life’- (f.eks. datainte
gritet, flysikkerhed) GNSS-tjenester. 

7A006 Luftbårne højdemålere, der opererer ved andre frekvenser end 4,2 til 4,4 GHz, 
begge værdier inklusive, og med en eller flere af følgende egenskaber: 

NB: JF. LIGELEDES OGSÅ 7A106. 
a. “Power management”eller 
b. Brug af faseforskydningsnøglemodulering. 

M11A1 Radar- og laserradarsystemer, herunder højdemålere, der er konstrueret eller 
modificeret til brug i de systemer, der er specificeret i 1.A. 

Teknisk note: 
Laserradarsystemer omfatter specialiserede teknikker til transmission, scanning, 
modtagelse og signalbehandling til brug af laser til ekkopejling, pejling og 
skelnen mellem mål ved hjælp af placering, radialhastighed og kroppens reflek
terende egenskaber. 

7A101 Lineære accelerometre ud over dem, der er specificeret i 7A001, konstrueret til 
brug i inertinavigationssystemer eller i styringssystemer af enhver type, der kan 
anvendes i ‘missiler’, og som har alle følgende kendetegn, samt specielt konstrue
rede komponenter hertil: 
a. En “bias”“repeterbarhed” på mindre (bedre) end 1 250 μg acceleration og 

M9A3 Lineære accelerometre, der er konstrueret til brug i inertinavigationssystemer eller 
i styresystemer af enhver type, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret 
i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2., og som har samtlige følgende egenskaber, samt 
specielt konstruerede komponenter hertil: 
a. En ‘skalafaktor’-‘repeterbarhed’ på mindre (bedre) end 1 250 ppm og 

▼M30



 

02012R
0267 —

 D
A

 —
 29.05.2019 —

 025.001 —
 216 

b. En “skalafaktor”“repeterbarhed” på mindre (bedre) end 1 250 ppm 
Note: 7A101 lægger ikke eksportkontrol på accelerometre, der er specielt 

konstrueret og udviklet som Measurement While Drilling (MWD)-sensorer 
til brug ved servicering i borehuller. 

Tekniske noter: 
1. Ved ‘missiler’ forstås i 7A101 komplette raketsystemer og ubemandede luftfar

tøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km. 
2. I 7A101 henviser målingen af “bias” og “skalafaktor” til en standardafvigelse 

på 1 sigma med hensyn til en bestemt kalibrering over et år. 

b. ‘Bias’-‘repeterbarhed’ på mindre (bedre) end 1 250 mikrogram. 

Note: 9.A.3. lægger ikke eksportkontrol på accelerometre, der er specielt 
konstrueret og udviklet som Measurement While Drilling (MWD)- 
sensorer til brug ved servicering i borehuller. 

Tekniske noter: 

1. ‘Bias’ defineres som et accelerometers udgangseffekt, når det ikke udsættes 
for acceleration. 

2. ‘Skalafaktor’ defineres som ændringsforholdet i output over for en ændring i 
inputtet. 

3. Målingen af ‘bias’ og ‘skalafaktor’ henviser til en standardafvigelse på 
1 sigma medhensyn til en bestemt kalibrering over et år. 

4. ‘Repeterbarhed’ defineres iflg. IEEE-standarden for inertisensorterminologi 
528-2001 i punkt 2.214 med titlen repeterbarhed (gyro, accelerometer) i 
definitionsafsnittet således: “Overensstemmelse mellem gentagne målinger 
af den samme variabel under samme driftsbetingelser, når forandringer i 
betingelserne eller perioder uden drift indtræffer mellem målingerne”. 

7A102 Alle typer gyroer ud over dem, der er specificeret i 7A002, som kan anvendes i 
‘missiler’, med en specificeret “driftshastigheds” ‘stabilitet’ på mindre end 0,5 
grader (1 sigma eller effektivværdi) i timen under 1 g betingelser, samt specielt 
konstruerede komponenter hertil. 

Tekniske noter: 

1. Ved ‘missiler’ forstås i 7A102 komplette raketsystemer og ubemandede luftfar
tøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km. 

2. I 7A102 er ‘stabilitet’ defineret som et mål for en specifik mekanismes eller 
ydeevnekoefficients evne til at forblive uforandret, når den kontinuerligt 
udsættes for en fast driftsbetingelse (IEEE STD 528-2001, punkt 2.247). 

M9A4 Alle typer gyroer, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 1.A., 
19.A.1. eller 19.A.2., med en specificeret ‘driftshastigheds’-‘stabilitet’ på mindre 
end 0,5 grader (1 sigma eller effektivværdi) i timen under 1 g-betingelser, samt 
specielt konstruerede komponenter hertil. 

Tekniske noter: 

1. ‘Driftshastighed’ defineres som den komponent af gyroens udgangssignal, der 
er funktionelt uafhængig af indgangssignalets rotation og udtrykkes som en 
vinkelhastighed. (IEEE STD 528-2001, punkt 2.56). 

2. ‘Stabilitet’ defineres som et mål for en specifik mekanismes eller ydeevneko
efficients evne til at forblive uforandret, når den kontinuerligt udsættes for en 
fast driftsbetingelse (Denne definition henviser ikke til dynamisk stabilitet eller 
servostabilitet) (IEEE STD 528-2001, punkt 2.247). 
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7A103 Følgende instrumenterings- og navigationsudstyr og -systemer ud over dem, der er 
specificeret i 7A003, samt specielt konstruerede komponenter hertil: 

a. Inerti- eller andet udstyr, der anvender følgende accelerometre eller gyroer, og 
systemer, der omfatter sådant udstyr: 

1. Accelerometre, der er specificeret i 7A001.a.3, 7A001.b eller 7A101, eller 
gyroer, der er specificeret i 7A002 eller 7A102, eller 

2. Accelerometre, der er specificeret i 7A001.a.1 eller 7A001.a.2, som er 
konstrueret til anvendelse i inertinavigationssystemer eller i styringssystemer 
af alle typer, og som kan anvendes i ‘missiler’ 

Note: 7A103.a lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der omfatter accelerome
tre, som er specificeret i 7A001, såfremt de pågældende accelerometre er 
specielt konstrueret og udviklet som MWD-sensorer (Measurement While 
Drilling) til brug ved servicering i borehuller. 

M9A6 Inertiudstyr eller andet udstyr, der anvender de accelerometre, der er specificeret i 
9.A.3. eller 9.A.5., eller de gyroer, der er specificeret i 9.A.4. eller 9.A.5, og 
systemer, der omfatter sådant udstyr, samt specielt konstruerede komponenter 
hertil. 

b. Integrerede instrumentsystemer til fly, inklusive gyrostabilisatorer eller autopilo
ter, der er udviklet eller modificeret til brug i ‘missiler’ 

M9A1 Integrerede flyveinstrumentsystemer, inklusive gyrostabilisatorer eller autopiloter, 
der er konstrueret eller modificeret til brug i de systemer, der er specificeret i 1.A. 
eller 19.A.1. eller 19.A.2., og specielt konstruerede komponenter hertil. 

c. ‘Integrerede navigationssystemer’, der er udviklet eller modificeret til brug i 
‘missiler’, og som har en navigationspræcision på 200 m Circle of Equal 
Probability (CEP) eller derunder. 

Teknisk note: 

Et ‘integreret navigationssystem’ omfatter typisk følgende elementer: 

1. Et inertimålingsapparat (f.eks. referencesystem for flyvestilling og styret 
kurs, inertireferenceenhed eller inertinavigationssystem) 

2. En eller flere eksterne sensorer, der anvendes til opdatering af position og/ 
eller hastighed, enten periodisk eller løbende under flyvningen (f.eks. satel
litnavigationsmodtager, radarhøjdemåler og/eller Dopplerradar) og 

M9A7 ‘Integrerede navigationssystemer’, der er konstrueret eller modificeret til de syste
mer, der er specificeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2., og som er i stand til at yde 
en navigationspræcision på 200 m CEP eller derunder. 

Teknisk note: 

Et ‘integreret navigationssystem’ omfatter typisk samtlige følgende elementer: 

a. Et inertimålingsapparat (f.eks. et referencesystem for flyvestilling og styret 
kurs, en inertireferenceenhed eller et inertinavigationssystem) 

b. En eller flere eksterne sensorer, der anvendes til opdatering af position og/ 
eller hastighed, enten periodisk eller løbende under flyvningen (f.eks. satellit
navigationsmodtager, radarhøjdemåler og/eller Dopplerradar), og 
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3. Integreringshardware og -software. c. Integreringshardware og -software. 

NB Se 9.D.4. for integrerings-“software”. 

d. Andre treakse magnetiske kurssensorer, der er beregnet eller ændret til integre
ring i flyvestyrings- og navigationssystemer end dem, der er specificeret i 
6A006, og som har alle de følgende egenskaber, og specialdesignede kompo
nenter hertil: 

1. Intern tiltkompensation i hældnings- og rulningsakser (hhv. ± 90° og ± 180°) 

2. Kan give en azimutnøjagtighed bedre end (under) 0,5° rms ved en bredde
grad på ± 80° i forhold til lokalt magnetfelt. 

Note: Flyvestyrings- og navigationssystemer i 7A103.d. omfatter gyrostabilisa
torer, automatpiloter og inertinavigationssystemer. 

Teknisk note: 

Ved ‘missiler’ forstås i 7A103 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjs
systemer med en rækkevidde på over 300 km. 

M9A8 Treakse magnetiske kurssensorer, som har samtlige følgende egenskaber, og 
specielt konstruerede komponenter hertil: 

a. Intern tiltkompensation i hældningsakser (+/– 90°) og rulningsakser (+/– 180°) 

b. I stand til at give en azimutnøjagtighed bedre end (under) 0,5° rms ved en 
breddegrad på +/– 80° i forhold til lokalt magnetfelt og 

c. Konstrueret eller modificeret til integrering i flyvestyre- og navigationssyste
mer. 

Note: Flyvestyre- og navigationssystemer i 9.A.8. omfatter gyrostabilisatorer, 
automatpiloter og inertinavigationssystemer. 

7A104 Gyroastrokompasser og andre instrumenter ud over dem, der er specificeret i 
7A004, der afleder position eller orientering ved hjælp af automatisk sporing af 
himmellegemer eller satellitter samt specielt konstruerede komponenter hertil. 

M9A2 Gyroastrokompasser og andre instrumenter, der afleder position eller orientering 
ved hjælp af automatisk sporing af himmellegemer eller satellitter, samt specielt 
konstruerede komponenter hertil. 

7A105 Andet modtageudstyr til verdensomspændende satellitnavigationssystemer (GNSS; 
f.eks. GPS, GLONASS eller Galileo) end det, der er specificeret i 7A005, med en 
eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil: 

a. Konstrueret eller modificeret til brug i løftefartøjer til “rumfartøjer” som speci
ficeret i 9A004, raketsonder som specificeret i 9A104 eller ubemandede luft
fartøjer, som er specificeret i 9A012 eller 9A112.a, eller 

M11A3 Modtageudstyr til verdensomspændende satellitnavigationssystemer (GNSS, f.eks. 
GPS, GLONASS eller Galileo) med en eller flere af følgende egenskaber, samt 
specielt konstruerede komponenter hertil: 

a. Konstrueret eller modificeret til brug i de systemer, der er specificeret i 1.A., 
eller 

b. Konstrueret eller modificeret til luftbårne anvendelser og med en eller flere af 
følgende egenskaber: 
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b. Konstrueret eller modificeret til luftbårne anvendelser og med en eller flere af 
følgende egenskaber: 

1. Kan yde navigationsinformation ved hastigheder på over 600 m/sek. 
2. Anvender dekryptering, udformet eller modificeret til militære eller statslige 

organer, til at opnå adgang til sikrede GNSS-signaler/data eller 

3. Er specielt udformet til at benytte antijamfaciliteter (f.eks. antenne med 
styrbart nul eller elektronisk styrbar antenne), der skal fungere i et miljø 
med aktive eller passive modforanstaltninger. 

Note: 7A105.b.2 og 7A105.b.3 lægger ikke eksportkontrol på udstyr konstrueret 
til kommercielle, civile eller ‘Safety of Life’ (f.eks. dataintegritet, flysik
kerhed) GNSS-tjenester. 

1. Er i stand til at yde navigationsinformation ved hastigheder på over 
600 m/s 

2. Anvender dekryptering, der er konstrueret eller modificeret til militære 
eller statslige organer, til at opnå adgang til sikrede GNSS-signaler/data 
eller 

3. Er specielt konstrueret til at benytte antijamfaciliteter (f.eks. antenne med 
styrbart nul eller elektronisk styrbar antenne), der skal fungere i et miljø 
med aktive eller passive modforanstaltninger. 

Note: 11.A.3.b.2 og 11.A.3.b.3. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er 
konstrueret til kommercielle, civile eller ‘Safety of Life’- (f.eks. datain
tegritet, flysikkerhed) GNSS-tjenester. 

7A106 Højdemålere ud over dem, der er specificeret i 7A006, af radar- eller laserradar
typen, konstrueret eller modificeret til brug i løftefartøjer til rumfartøjer som 
specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104. 

M11A1 Radar- og laserradarsystemer, herunder højdemålere, der er konstrueret eller 
modificeret til brug i de systemer, der er specificeret i 1.A. 

Teknisk note: 
Laserradarsystemer omfatter specialiserede teknikker til transmission, scanning, 
modtagelse og signalbehandling til brug af laser til ekkopejling, pejling og 
skelnen mellem mål ved hjælp af placering, radialhastighed og kroppens reflek
terende egenskaber. 

7A115 Passive sensorer til bestemmelse af pejlinger til bestemte elektromagnetiske kilder 
(pejleudstyr) eller terrænegenskaber, der er konstrueret eller modificeret til brug i 
løftefartøjer til rumfartøjer som specificeret i 9A004 eller raketsonder som speci
ficeret i 9A104. 

M11A2 Passive sensorer til bestemmelse af pejlinger til bestemte elektromagnetiske kilder 
(pejleudstyr) eller terrænegenskaber, der er konstrueret eller modificeret til brug i 
de systemer, der er specificeret i 1.A. 
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Note: 7A115 omfatter sensorer til følgende udstyr: 
a. Udstyr til kortlægning af terrænkonturer 

b. Billeddannende sensorudstyr (både aktivt og passivt) 
c. Passivt interferometerudstyr. 

7A116 Flystyringssystemer og servoventiler som følger, konstrueret eller modificeret til 
brug i løftefartøjer til rumfartøjer som specificeret i 9A004 eller raketsonder som 
specificeret i 9A104: 
a. Hydrauliske, mekaniske, elektro-optiske eller elektro-mekaniske flystyrings

systemer (herunder fly-by-wire-systemer) 

M10A1 Pneumatiske, hydrauliske, mekaniske, elektro-optiske eller elektro-mekaniske 
flyvestyresystemer (herunder fly-by-wire- og fly-by-light-systemer), der er 
konstrueret eller modificeret til de systemer, der er specificeret i 1.A. 

b. Stillingsstyringsudstyr M10A2 Stillingsstyringsudstyr, der er konstrueret eller modificeret til de systemer, der er 
specificeret i 1.A. 

c. Servoventiler til flystyring, konstrueret eller modificeret til de systemer, der er 
specificeret i 7A116.a eller 7A116.b, og konstrueret eller modificeret til drift i et 
vibrationsmiljø på mere end 10 g rms mellem 20 Hz og 2 kHz. 

M10A3 Servoventiler til flyvestyring, der er konstrueret eller modificeret til systemerne i 
10.A.1. eller 10.A.2. og konstrueret eller modificeret til drift i et vibrationsmiljø 
på mere end 10 g rms mellem 20 Hz og 2 kHz. 

Note: Systemer, udstyr eller ventiler, der er specificeret i 10.A., må eksporteres 
som en del af et bemandet luftfartøj eller en satellit eller i mængder, der 
passer til anvendelse som reservedele til et bemandet luftfartøj. 

7A117 “Styreenheder”, der er anvendelige i “missiler”, som er i stand til at opnå en 
systemnøjagtighed på 3,33 % eller derunder af rækkevidden (f.eks. en “CEP” på 
10 km eller derunder på en afstand af 300 km). 

M2A1d ‘Styreenheder’, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 1.A., som er i 
stand til at opnå en systemnøjagtighed på 3,33 % eller derunder af “rækkevidden” 
(f.eks. en ‘CEP’ på 10 km eller derunder på en “rækkevidde” af 300 km), 
undtagen ‘styreenheder’, der er konstrueret til missiler med en “rækkevidde” på 
mindre end 300 km eller bemandede fly, som fastsat i noten under 2.A.1 

▼M30



 

02012R
0267 —

 D
A

 —
 29.05.2019 —

 025.001 —
 221 

7B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

7B001 Prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr, der er specielt konstrueret til udstyr, der 
er specificeret i 7A. 

Note: 7B001 lægger ikke eksportkontrol på prøve-, kalibrerings- og indstillings
udstyr til ‘Vedligeholdelsesniveau I’ eller ‘Vedligeholdelsesniveau II’. 

Tekniske noter: 

1. ‘Vedligeholdelsesniveau I’ 
Fejl i en inertinavigationsenhed opdages i luftfartøjer gennem indikationer fra en 
kontrol- og visningsenhed (CDU) eller gennem et statussignal fra det tilsvarende 
undersystem. Ved at følge producentens manual kan man lokalisere årsagen til 
fejlen på den fejlramte “line replaceable unit”'s (LRU) niveau. Operatøren 
udskifter LRU'en med en reserveenhed. 

2. ‘Vedligeholdelsesniveau II’ 
Den defekte LRU sendes til vedligeholdelsesværkstedet (tilhørende producenten 
eller den operatør, der er ansvarlig for vedligeholdelse på niveau II). I vedligehol
delsesværkstedet afprøves den fejlramte LRU på forskellige passende måder for at 
identificere og lokalisere det fejlramte “shop replaceable assembly” (SRA)-modul, 
der er skyld i fejlen. Dette SRA-modul fjernes og erstattes med et funktionsdygtigt 
reservemodul. Det defekte SRA (eller måske hele LRU'en) sendes derefter til 
producenten. ‘Vedligeholdelsesniveau II’ omfatter ikke demontering eller repara
tion af accelerometre eller gyrosensorer, der er pålagt eksportkontrol. 

M2B2 “Produktionsudstyr”, der er specielt konstrueret til de undersystemer, der er speci
ficeret i 2.A. 

M9B1 “Produktionsudstyr” og andet prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr ud over 
det, der er beskrevet i 9.B.2., der er konstrueret eller modificeret til brug med det 
udstyr, der er specificeret i 9.A. 

Note: Udstyr, der er specificeret i 9.B.1. omfatter følgende: 
a. For lasergyroudstyr det følgende udstyr, der anvendes til karakterise

ring af spejle, med den angivne tærskelnøjagtighed eller bedre: 
1. Scatterometer (10 ppm) 
2. Reflektrometer (50 ppm) 
3. Profilometer (5 ångstrøm). 

b. For andet intertiudstyr: 
1. Inertiel måleenhed (IMU) — modulafprøvningsudstyr 
2. IMU — platformafprøvningsudstyr 
3. IMU — stabilisatorhåndteringsudstyr 
4. IMU — platformbalanceringslære 
5. Prøvestation til indstilling af gyroer 
6. Station til dynamisk afbalancering af gyroer 
7. Prøvestation til indkøring/motorafprøvning af gyroer 
8. Station til udpumpning og fyldning af gyroer 
9. Centrifugeophæng til gyrolejer 
10. Station til indstilling af accelerometerakser 
11. Prøvestation til accelerometer 
12. Vindemaskiner til gyrospoler med optiske fibre 

M10B1 Prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr, der er specielt konstrueret til det 
udstyr, der er specificeret i 10.A. 
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7B002 Udstyr, specielt konstrueret til karakterisering af spejle til ring“laser”gyroer, som 
følger: 

NB: JF. LIGELEDES 7B102. 
a. Scatterometre med en målenøjagtighed på 10 ppm eller mindre (bedre) 

b. Profilometre med en målenøjagtighed på 0,5 nm (5 ångstrøm) eller mindre 
(bedre). 

M9B1 “Produktionsudstyr” og andet prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr ud over 
det, der er beskrevet i 9.B.2., der er konstrueret eller modificeret til brug med det 
udstyr, der er specificeret i 9.A. 

Note: Udstyr, der er specificeret i 9.B.1. omfatter følgende: 
a. For lasergyroudstyr det følgende udstyr, der anvendes til karakterise

ring af spejle, med den angivne tærskelnøjagtighed eller bedre: 
1. Scatterometer (10 ppm) 

2. Reflektrometer (50 ppm) 
3. Profilometer (5 ångstrøm). 

b. For andet intertiudstyr: 
1. Inertiel måleenhed (IMU) — modulafprøvningsudstyr 
2. IMU — platformafprøvningsudstyr 

3. IMU — stabilisatorhåndteringsudstyr 
4. IMU — platformbalanceringslære 

5. Prøvestation til indstilling af gyroer 
6. Station til dynamisk afbalancering af gyroer 

7. Prøvestation til indkøring/motorafprøvning af gyroer 
8. Station til udpumpning og fyldning af gyroer 

9. Centrifugeophæng til gyrolejer 
10. Station til indstilling af accelerometerakser 

11. Prøvestation til accelerometer 
12. Vindemaskiner til gyrospoler med optiske fibre. 
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7B003 Udstyr, der er specielt konstrueret til “produktion” af udstyr, der er specificeret i 
7A. 

Note: 7B003 omfatter: 
— Prøvestationer til indstilling af gyroer 

— Stationer til dynamisk afbalancering af gyroer 
— Prøvestationer til indkøring/motorafprøvning af gyroer 

— Stationer til udpumpning og fyldning af gyroer 
— Centrifugeophæng til gyrolejer 

— Stationer til indstilling af accelerometerakser 
— Vindemaskiner til gyrospoler med optiske fibre. 

M2B2 “Produktionsudstyr”, der er specielt konstrueret til de undersystemer, der er speci
ficeret i 2.A. 

M9B1 “Produktionsudstyr” og andet prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr ud over 
det, der er beskrevet i 9.B.2., der er konstrueret eller modificeret til brug med det 
udstyr, der er specificeret i 9.A. 

Note: Udstyr, der er specificeret i 9.B.1. omfatter følgende: 

a. For lasergyroudstyr det følgende udstyr, der anvendes til karakterise
ring af spejle, med den angivne tærskelnøjagtighed eller bedre: 

1. Scatterometer (10 ppm) 
2. Reflektrometer (50 ppm) 

3. Profilometer (5 ångstrøm). 
b. For andet intertiudstyr: 

1. Inertiel måleenhed (IMU) — modulafprøvningsudstyr 
2. IMU — platformafprøvningsudstyr 

3. IMU — stabilisatorhåndteringsudstyr 
4. IMU — platformbalanceringslære 

5. Prøvestation til indstilling af gyroer 
6. Station til dynamisk afbalancering af gyroer 
7. Prøvestation til indkøring/motorafprøvning af gyroer 

8. Station til udpumpning og fyldning af gyroer 
9. Centrifugeophæng til gyrolejer 

10. Station til indstilling af accelerometerakser 
11. Prøvestation til accelerometer 

12. Vindemaskiner til gyrospoler med optiske fibre. 
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7B102 Reflexometre, der er specielt konstrueret til at specificere spejle, til “laser”gyroer, 
med en målenøjagtighed på 50 ppm eller mindre (bedre). 

M9B1 “Produktionsudstyr” og andet prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr ud over 
det, der er beskrevet i 9.B.2., der er konstrueret eller modificeret til brug med det 
udstyr, der er specificeret i 9.A. 

Note: Udstyr, der er specificeret i 9.B.1. omfatter følgende: 

a. For lasergyroudstyr det følgende udstyr, der anvendes til karakterise
ring af spejle, med den angivne tærskelnøjagtighed eller bedre: 

1. Scatterometer (10 ppm) 

2. Reflektrometer (50 ppm) 

3. Profilometer (5 ångstrøm). 

b. For andet intertiudstyr: 

1. Inertiel måleenhed (IMU) — modulafprøvningsudstyr 

2. IMU — platformafprøvningsudstyr 

3. IMU — stabilisatorhåndteringsudstyr 

4. IMU — platformbalanceringslære 

5. Prøvestation til indstilling af gyroer 

6. Station til dynamisk afbalancering af gyroer 

7. Prøvestation til indkøring/motorafprøvning af gyroer 

8. Station til udpumpning og fyldning af gyroer 

9. Centrifugeophæng til gyrolejer 

10. Station til indstilling af accelerometerakser 

11. Prøvestation til accelerometer 

12. Vindemaskiner til gyrospoler med optiske fibre. 
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7B103 Følgende “produktionsfaciliteter” og “produktionsudstyr”: 

a. “Produktionsfaciliteter”, der er specielt konstrueret til udstyr, som er specificeret 
i 7A117 

M2B1 “Produktionsfaciliteter”, der er specielt konstrueret til de undersystemer, der er 
specificeret i 2.A. 

b. “Produktionsudstyr” og andet prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr ud over 
det, der er specificeret i 7B001-7B003, der er udviklet eller modificeret til brug 
med udstyr, der er specificeret i 7A. 

M2B2* “Produktionsudstyr”, der er specielt konstrueret til de undersystemer, der er speci
ficeret i 2.A. 

M9B1 “Produktionsudstyr” og andet prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr ud over 
det, der er beskrevet i 9.B.2., der er konstrueret eller modificeret til brug med det 
udstyr, der er specificeret i 9.A. 

Note: Udstyr, der er specificeret i 9.B.1. omfatter følgende: 
a. For lasergyroudstyr det følgende udstyr, der anvendes til karakterise

ring af spejle, med den angivne tærskelnøjagtighed eller bedre: 
1. Scatterometer (10 ppm) 
2. Reflektrometer (50 ppm) 
3. Profilometer (5 ångstrøm). 

b. For andet intertiudstyr: 
1. Inertiel måleenhed (IMU) — modulafprøvningsudstyr 
2. IMU — platformafprøvningsudstyr 
3. IMU — stabilisatorhåndteringsudstyr 
4. IMU — platformbalanceringslære 
5. Prøvestation til indstilling af gyroer 
6. Station til dynamisk afbalancering af gyroer 
7. Prøvestation til indkøring/motorafprøvning af gyroer 
8. Station til udpumpning og fyldning af gyroer 
9. Centrifugeophæng til gyrolejer 
10. Station til indstilling af accelerometerakser 
11. Prøvestation til accelerometer 
12. Vindemaskiner til gyrospoler med optiske fibre. 
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7D Software 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

7D002 “Kildekode” til drift eller vedligeholdelse af inertinavigationsudstyr, herunder 
også inertiudstyr, der ikke er specificeret i 7A003 eller 7A004, eller Attitude 
and Heading Reference Systems (‘AHRS’). 

Note: 7D002 lægger ikke eksportkontrol på “kildekoder” til “brug” af kardan
ophængt ‘AHRS’. 

Teknisk note: 
‘AHRS’ afviger generelt fra inertinavigationssystemer (INS), derved at et ‘AHRS’ 
giver oplysning om flyvestilling og styret kurs og normalt ikke giver de oplys
ninger om acceleration, fart og position, der forbindes med INS. 

M2D3 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til drift eller vedligehol
delse af de ‘styreenheder’, der er specificeret i 2.A.1.d. 

Note: 2.D.3. omfatter “software”, der er specielt konstrueret eller modificeret 
til at forbedre ‘styreenheders’ ydelse for at opnå eller overstige den 
nøjagtighed, der er specificeret i 2.A.1.d. 

M9D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af det udstyr, 
der er specificeret i 9.A. eller 9.B. 

7D101 “Software”, der er specielt konstrueret eller ændret med henblik på “brug” af 
udstyr, der er specificeret i 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115, 7A116.a., 
7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 eller 7B103. 

M2D “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af de “pro
duktionsfaciliteter”, der er specificeret i 2.B.1. 

M9D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af det udstyr, 
der er specificeret i 9.A. eller 9.B. 

M10D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af det udstyr, 
der er specificeret i 10.A. eller 10.B. 

Note: “Software”, der er specificeret i 10.D.1., må eksporteres som en del af et 
bemandet luftfartøj eller en satellit eller i mængder, der passer til anven
delse som reservedele til et bemandet luftfartøj. 

M11D1&2 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af det udstyr, 
der er specificeret i 11.A.1., 11.A.2. eller 11.A.4. 
“Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til brug af det udstyr, 
der er specificeret i 11.A.3. 
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7D102 Følgende integrerings“software”: 
a. Integrerings“software” til udstyr, der er specificeret i 7A103.b 

M9D2 Integrerings-“software” til det udstyr, der er specificeret i 9.A.1. 

b. Integrerings“software”, der er specielt konstrueret til udstyr, der er specificeret 
i 7A003 eller 7A103.a 

M9D3* Integrerings-“software”, der er specielt konstrueret til det udstyr, der er specifi
ceret i 9.A.6. 

c. Integrerings“software”, der er konstrueret eller modificeret til udstyr i som 
specificeret i 7A103.c. 

Note: En almindelig form for integrerings-“software” benytter et Kalmanfilter. 

M9D4 Integrerings-“software”, der er konstrueret eller modificeret til de ‘integrerede 
navigationssystemer’, der er specificeret i 9.A.7. 

Note: En almindelig form for integrerings-“software” benytter et Kalmanfilter. 

7D103 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til modellering eller 
simulering af “styreenheder”, der er specificeret i 7A117, eller til konstruktions
mæssig integration i løftefartøjer til “rumfartøjer” som specificeret i 9A004 eller 
raketsonder som specificeret i 9A104. 

Note: “Software”, der er specificeret i 7D103, forbliver under eksportkontrol, 
hvis det kombineres med specielt konstrueret hardware, der er specificeret 
i 4A102. 

M16D1 “Software”, der er specielt konstrueret til modellering, simulering eller konstruk
tionsmæssig integration af de systemer, der er specificeret i 1.A., eller de 
undersystemer, der er specificeret i 2.A. eller 20.A. 

Teknisk note: Modelleringen omfatter navnlig aerodynamisk og termodynamisk 
analyse af systemerne. 

7E Teknologi 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

7E001 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling” af udstyr eller “soft
ware”, der er specificeret i 7A, 7B, 7D001, 7D002, 7D003, 7D005 og 7D101- 
7D103. 

Note: 7E001 omfatter nøgleforvaltnings“teknologi” udelukkende til udstyr, som er 
specificeret i 7A005.a. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 
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7E002 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “produktion” af udstyr, der er 
specificeret i 7A eller 7B. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 

7E003 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til reparation, fornyelse eller 
eftersyn af udstyr, der er specificeret i 7A001-7A004. 

Note: 7E003 lægger ikke eksportkontrol på vedligeholdelses“teknologi”, der er 
direkte forbundet med kalibrering, fjernelse eller udskiftning af beskadigede 
eller ubrugelige LRU'er og SRA'er i “civile fly” som beskrevet i ‘Vedlige
holdelsesniveau I‘ eller ‘Vedligeholdelsesniveau II‘. 

NB: Se tekniske noter til 7B001. 

M2E1 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling”, “produktion” eller 
“brug” af det udstyr eller den “software”, der er specificeret i 2.A., 2.B. eller 2.D. 

M9E1 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling”, “produktion” eller 
“brug” af det udstyr eller den “software”, der er specificeret i 9.A., 9.B. eller 9.D. 

Note: Udstyr eller “software”, der er specificeret i 9.A. eller 9.D., må ekspor
teres som en del af bemandede luftfartøjer, satellitter, køretøjer, ubåde/ 
skibe eller udstyr til geofysiske undersøgelser eller i mængder, der passer 
til anvendelse som reservedele til sådanne formål. 

7E004 Følgende anden “teknologi”: 
a. “Teknologi” til “udvikling” eller “produktion” af en eller flere af følgende: 

1. Ikke anvendt 
2. Luftdatasystemer baseret alene på overfladestatiske data, dvs. som gør 

konventionelle luftdatasonder overflødige 
3. 3-dimensionelle displays til “fly” 
4. Ikke anvendt 
5. Elektriske aktuatorer (dvs. elektromekaniske, elektrohydrostatiske og integre

rede aktuatorsamlinger), der specielt er konstrueret til “primær flyvekontrol” 
6. “Sæt af optiske sensorer til flyvekontrol”, der specielt er konstrueret til 

iværksættelse af “aktive flyvestyresystemer”eller 
7. “DBRN”-systemer til undervandsejlads ved hjælp af sonar eller gravime

triske databaser, der giver en positionsnøjagtighed lig med eller mindre 
(bedre) end 0,4 sømil 
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b. Følgende “udviklings”“teknologi” til “aktive flyvestyresystemer” (herunder “fly- 
by-wire-systemer” eller “fly-by-light-systemer”): 

1. Fotonikbaseret “teknologi” til føling af i fly-eller flyvestyringskomponenttil- 
stand, overførsel af flyvestyringsdata eller styring af aktuatorbevægelser, som 
er “krævet” til “fly-by-light-systemer” “aktive flyvestyresystemer” 

2. Ikke anvendt 

3. Tidstro algoritmer til at analyse af komponentføleroplysninger for at forudsige 
og forebyggende afhjælpe forestående forringelser og fejl i komponenter i et 
“aktivt flyvestyringssystem” 

Note: 7E004.b.3 lægger ikke eksportkontrol på algoritmer til offline- 
vedligeholdelse. 

4. Tidstro algoritmer, der identificerer komponentfejl og rekonfigurerer kraft- og 
momentkontrol for at afhjælpe forringelser og fejl i “aktive flyvestyringssys- 
temer” 

Note: 7E004.b.4 lægger ikke eksportkontrol på algoritmer, der skal afhjælpe 
fejlvirkninger gennem en sammenligning af redundante datakilder, 
eller offline forud planlagte løsninger på forventede fejl. 

5. Integrering af digitale styringsdata for flystyring, navigation og fremdriv- 
ningsdata i et digitalt flyvemanagementsystem til “total flyvekontrol” 

Note: 7E004.b.5 lægger ikke eksportkontrol på: 

a. “Udviklings”“teknologi” til integrering af digitale styringsdata for 
flystyring, navigation og fremdrivningsdata i et digitalt flyvestyresystem 
til “flyvelinjeoptimering” 

M10E1 Konstruktions-“teknologi” til integrering af luftfartøjsfuselager, fremdrivnings
systemer og bærende styreflader, der er konstrueret eller modificeret til de syste
mer, der er specificeret i 1.A. eller 19.A.2., til optimering af de aerodynamiske 
resultater under et ubemandet luftfartøjs flyveprogram. 
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b. “Udviklings”“teknologi” til flyveinstrumentssystemer, der alene er 
integreret til VOR-, DME-, ILS- eller MLS-navigation eller indflyvning. 

6. Ikke anvendt 

7. “Teknologi”, som er “krævet” til opnåelse af de funktionelle krav til “fly-by- 
wire-systemer” med alle følgende egenskaber: 

a. ‘Inner-loop‘-flystabilitetskontrol, der kræver loop-afvikling på 40 Hz eller 
derover, og 

Teknisk note: 

‘Inner-loop‘ vedrører funktioner i “aktive flyvestyresystemer”, der 
automatiserer flystabilitetskontrol. 

b. En eller flere af følgende egenskaber: 
1. Retter op på et aerodynamisk ustabilt fly — målt i forhold til en hvilken 

som helst af flymodellens strukturelle og operationelle maksimalpræs- 
tationer (design flight envelope) — som ville komme uden for kontrol, 
hvis det ikke blev rettet op inden for 0,5 sekunder. 

2. Kombinerer kontrollen af to eller flere akser og kompenserer samtidigt 
for ‘unormale ændringer i flyets tilstand‘ 

Teknisk note: 
‘Unormale ændringer i flyets tilstand‘ omfatter bl.a. strukturelle skader, 
tab af motordrivkraft, deaktiveret styreflade eller destabliserende 
lastforskydninger under flyvningen. 

3. Udfører de funktioner, der er specificeret i 7E004.b.5, eller 

Note: 7E004.b.7.b.3. lægger ikke eksportkontrol på autopiloter. 

4. Muliggør stabil, kontrolleret flyvning, i andre faser end ved start og 
landing, ved indfaldsvinkler på over 18 grader, sideslip på 15 grader, 
hældning eller giring på 15 grader/sek., eller rulning på 90 grader/sek. 
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8. “Teknologi”, som er “krævet” til opnåelse af de funktionelle krav til “fly-by- 
wire-systemer”, for at opfylde alle følgende betingelser: 

a. Intet tab af kontrol over flyet i tilfælde af to på hinanden følgende 
enkeltsvigt i “fly-by-wire-systemet”og 

b. Sandsynligheden for tab af kontrol over flyet er mindre (bedre) end 1 × 10
–9 

svigt pr. fløjet time 

Note: 7E004.b lægger ikke eksportkontrol på teknologi i forbindelse med 
almindelige computerelementer og hjælpefunktioner (f.eks. akkvisi- 
tion af inputsignaler, transmission af outputsignaler, indlæsning af 
computerprogrammer eller -data, indbyggede test, arbejdsplanlæg- 
ningsmekanismer), som ikke indeholder et specifikt flyvestyresystem. 

c. Følgende “teknologi” til “udvikling” af helikoptersystemer: 

1. Multiakse fly-by-wire- eller fly-by-light-styring, som kombinerer 
funktionerne af mindst to af følgende til ét styrende element: 

a. Kollektiv styring 

b. Cyklisk styring 

c. Giringsstyring 

2. “Cirkulationsstyrede antimomentsystemer eller cirkulationsstyrede 
retningsstyringssystemer” 

3. Rotorblade med “planprofiler med variabel geometri” til brug i 
systemer, der anvender individuel styring af bladene. 

7E101 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “brug” af udstyr, der er specifi
ceret i 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115-7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 
7B102, 7B103, 7D101-7D103. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 
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7E102 Følgende “teknologi” til beskyttelse af avioniksystemer og elektriske undersy
stemer mod elektromagnetiske impulser (EMP) og skadelig elektromagnetisk inter
ferens (EMI) fra eksterne kilder: 

a. Konstruktions “teknologi” til afskærmningssystemer 

b. Konstruktions “teknologi” til konfigurering af hærdede elektriske kredsløb og 
undersystemer 

c. Konstruktions “teknologi” til bestemmelse af hærdningskriterier for 7E102.a og 
7E102.b. 

M11E1 Konstruktions-“teknologi” til beskyttelse af avioniksystemer og elektriske under
systemer mod elektromagnetiske impulser (EMP) og skadelig elektromagnetisk 
interferens (EMI) fra eksterne kilder, som følger: 

a. Konstruktions-“teknologi” til afskærmningssystemer 

b. Konstruktions-“teknologi” til konfigurering af hærdede elektriske kredsløb og 
undersystemer 

c. Konstruktions-“teknologi” til bestemmelse af hærdningskriterier for ovenståen
de. 

7E104 “Teknologi” til integrering af data vedrørende styring, navigation og fremdrift i et 
flyvemanagementsystem til optimering af et raketsystems bane. 

M10E2 Konstruktions-“teknologi” til integrering af data vedrørende flyvestyring, naviga
tion og fremdrift i et flyvemanagementsystem, som er konstrueret eller modifi
ceret til de systemer, der er specificeret i 1.A. eller 19.A.1., til optimering af et 
raketsystems bane. 

KATEGORI 9 — RUMFART OG FREMDRIFT 

9A Systemer, udstyr og komponenter 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

9A001 Gasturbinemotorer til fly med en eller flere af følgende egenskaber: 

NB: JF. LIGELEDES 9A101. 

a. Omfatter en eller flere af de teknologier, der er specificeret i 9E003.a., 9E003.h. 
eller 9E003.i. eller 

Note 1: 9A001.a. lægger ikke eksportkontrol på gasturbinemotorer til fly, som 
har samtlige følgende egenskaber: 

a. Godkendt af de civile luftfartsmyndigheder i en eller flere “del
tagende stater”og 

b. Beregnet til at drive et ikkemilitært bemandet fly, for hvilket der af 
de civile luftfartsmyndigheder i en eller flere “deltagende stater” 
er udstedt et eller flere af følgende dokumenter for fly med denne 
særlige motortype: 

M3A1 Følgende turbojet- og turbofanmotorer: 

a. Motorer, der har begge følgende egenskaber: 

1. ‘Maksimalt tryk’ på mere end 400 N (målt ikkeinstalleret), undtagen civilt 
certificerede motorer med et ‘maksimalt tryk’ på mere end 8,89 kN (målt 
ikkeinstalleret), og 

2. Specifikt brændstofforbrug på højst 0,15 kg N–1 h–1 (ved maksimal konti
nuerlig effekt målt statisk ved havoverfladeniveau og ICAO-standardatmos
fære) 

Teknisk note: 

I 3.A.1.a.1. er ‘maksimalt tryk’ det af fabrikanten påviste maksimale tryk for 
motortypen ikkeinstalleret. Trykket for civilt certificerede motorer er lig med 

▼M30



 

02012R
0267 —

 D
A

 —
 29.05.2019 —

 025.001 —
 233 

1. En civil typegodkendelse eller 

2. Et tilsvarende dokument, der er anerkendt af Organisationen for 
International Civil Luftfart (ICAO) 

Note 2: 9A001.a lægger ikke eksportkontrol på gasturbinemotorer til fly, som 
er beregnet til hjælpemotorer (APU'er), som er godkendt af de civile 
luftfartsmyndigheder i en “deltagende stat”. 

b. Konstrueret til at forsyne et fly med drivkraft til en marchhastighed på mindst 
Mach 1 i mere end 30 minutter. 

eller mindre end det tryk, som fabrikanten har påvist for motortypen. 

b. Motorer, der er konstrueret eller modificeret til de systemer, der er specificeret 
i 1A. eller 19.A.2., uanset tryk eller specifikt brændstofforbrug. 

Note: Motorer, der er specificeret i 3.A.1., må eksporteres som en del af et 
bemandet luftfartøj eller i mængder, der passer til anvendelse som reser
vedele til et bemandet luftfartøj. 

9A004 Løftefartøjer til “rumfartøjer”, “rumfartøjer”, “rumfærger”, “rumfartøjers nyttelast” 
samt “rumfartøjers” systemer og udstyr om bord og på jorden som følger: 

NB: JF. LIGELEDES 9A104. 

a. Løftefartøjer til rumfartøjer 

b. “Rumfartøjer” 

c. “Rumfærger” 

d. “Rumfartøjers nyttelast”, der omfatter produkter, der er specificeret i 
3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 5A002.a.9., 
6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 6A004.c., 6A004.e., 
6A008.d., 6A008.e., 6A008.k., 6A008.l. eller 9A010.c. 

e. Systemer eller udstyr om bord, der er specielt konstrueret til “rumfartøjer”, med 
en eller flere af følgende funktioner: 

1. ‘Håndtering af kommando- og telemetridata’ 

Note: I 9A004.e.1. omfatter ‘håndtering af kommando- og telemetridata’ 
bl.a. styring, lagring og behandling af busdata. 

M1A1 Komplette raketsystemer (herunder ballistiske missilsystemer, løftefartøjer til 
rumfartøjer og raketsonder), der er i stand til at transportere en “nyttelast” på 
mindst 500 kg over en “rækkevidde” på mindst 300 km. 

M19A1 Komplette raketsystemer (herunder ballistiske missilsystemer, løftefartøjer til 
rumfartøjer og raketsonder), der ikke er specificeret i 1.A.1., der er i stand til 
at have en “rækkevidde” på 300 km eller derover. 
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2. ‘Håndtering af nyttelast-data’eller 

Note: I 9A004.e.2. omfatter ‘håndtering af nyttelast-data’ bl.a. styring, 
lagring og behandling af nyttelast-data. 

3. ‘Stillings- og banestyring’ 

Note: I 9A004.e.3. omfatter ‘stillings- og banestyring’ bl.a. føler- og 
udløsningsfunktioner med henblik på at bestemme og styre et “rum
fartøjs” position og retning. 

NB: For udstyr, der er specifikt konstrueret til militær anvendelse, se 
kontrolbestemmelserne for produkter med militære formål. 

f. Landbaseret udstyr, der er specielt konstrueret til “rumfartøjer”, som følger: 
1. Telemetri- og fjernbetjeningsudstyr 
2. Simulatorer. 

9A005 Raketfremdrivningssystemer med flydende brændstof, indeholdende komponenter 
eller systemer, der er specificeret i 9A006. 

NB: JF. LIGELEDES 9A105 og 9A119 

M2A1a Individuelle rakettrin, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 1.A. 

M2A1c Raketfremdrivningsundersystemer, der kan anvendes i de systemer, der er speci
ficeret i 1.A. som følger: 
1. Raketmotorer med fast drivstof eller hybride raketmotorer med en total impuls

kapacitet på 1,1 × 106 Ns eller derover. 
2. Raketmotorer med flydende drivstof eller raketmotorer med drivstof i form af 

gel, som er integreret eller konstrueret eller modificeret til at kunne integreres i 
et fremdrivningssystem med flydende brændstof eller brændstof i form af gel 
med en total impulskapacitet på 1,1 × 106 Ns eller derover. 

Note: Apogæummotorer med flydende drivstof eller motorer til fastholdelse af 
position specificeret i 2.A.1.c.2., som er konstrueret eller modificeret til 
brug på satellitter, må behandles som kategori II, hvis eksporten af under
systemet er betinget af erklæringer om den endelige anvendelse og mæng
debegrænsning, der passer til den undtagne endelige anvendelse anført 
ovenfor, hvis vakuumtrykket højst er på 1 kN. 
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M20A1 Følgende komplette undersystemer: 
a. Individuelle rakettrin, der ikke er specificeret i 2.A.1., som kan anvendes i de 

systemer, der er specificeret i 19.A. 
b. Raketfremdrivningsundersystemer, der ikke er specificeret i 2.A.1., som kan 

anvendes i de systemer, der er specificeret i 19.A.1., som følger: 
1. Raketmotorer med fast drivstof eller hybride raketmotorer med en total 

impulskapacitet på 8,41 × 105 Ns eller derover, men mindre end 1,1 × 
106 Ns. 

2. Raketmotorer med flydende drivstof eller raketmotorer med drivstof i form 
af gel, som er integreret eller konstrueret eller modificeret til at kunne 
integreres i et fremdrivningssystem med flydende brændstof eller brændstof 
i form af gel med en total impulskapacitet på 8,41 × 105 Ns eller derover, 
men mindre end 1,1 × 106 Ns. 

9A006 Følgende systemer og komponenter, specielt konstrueret til raketfremdrivnings
systemer med flydende brændstof: 

NB: JF. LIGELEDES 9A106, 9A108 OG 9A120. 
a. Kryogeniske kølere, letvægts-Dewartanke, kryogeniske varmerør eller kryoge

niske systemer, der er specielt konstrueret til brug i rumfartøjer og i stand til at 
begrænse kryogeniske væsketab til mindre end 30 % om året 

b. Kryogeniske tanke eller kølesystemer med lukket kredsløb, der er i stand til at 
skabe temperaturer på 100 K (– 173 °C) eller lavere til “fly”, der er i stand til at 
gennemføre længere flyvninger ved hastigheder over Mach 3, løftefartøjer eller 
“rumfartøjer” 

c. Overførings- eller opbevaringssystemer til slush hydrogen 
d. Højtryksturbopumper (over 17,5 MPa), pumpekomponenter eller dertilhørende 

drivsystemer med gasgenerator eller ekspansionsturbine 

M3A8 Tanke til flydende drivstoffer, som er specielt konstrueret til drivstoffer, der 
kontrolleres i henhold til 4.C., eller andre flydende drivstoffer, som anvendes i 
de systemer, der er specificeret i 1.A.1. 
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M3A5 Kontrolsystemer til drivstoffer i flydende form eller som slurry eller gel (herunder 
iltningsmidler), og specielt konstruerede komponenter hertil, som kan anvendes i 
de systemer, der er specificeret i 1.A., konstrueret eller modificeret til drift i 
vibrationsmiljøer på mere end 10 g rms mellem 20 Hz og 2 kHz. 

Noter: 
1. De eneste servoventiler, pumper og gasturbiner, der er specificeret i 3.A.5., er 

følgende: 
a. Servoventiler, der er konstrueret til flowhastigheder på 24 l pr. minut eller 

derover, ved et absolut tryk på 7 MPa eller derover, og som har en 
aktivatorresponstid på mindre end 100 ms. 

b. Pumper til flydende drivstoffer med akselhastigheder lig med eller større 
end 8 000 o/min. i maksimal driftstilstand eller med afgangstryk lig med 
eller større end 7 MPa. 

c. Gasturbiner, til turbopumper til flydende drivstoffer, med akselhastigheder 
lig med eller større end 8 000 o/min. i maksimal driftstilstand. 

2. De systemer og komponenter, der er specificeret i 3.A.5., kan eksporteres som 
del af en satellit. 

e. Højtrykstrykkamre (over 10,6 MPa) og dyser hertil M3A10 Forbrændingskamre og dyser til raketmotorer med flydende drivstof, der kan 
anvendes i de undersystemer, der er specificeret i 2.A.1.c.2. eller 20.A.1.b.2. 

f. Lagringssystemer til fremdrivningsmiddel, der anvender kapillær opbevaring 
eller positiv uddrivning (f.eks. med fleksible blærer) 

M3A8 

g. Injektorer af flydende brændstof med individuelle åbninger på 0,381 mm eller 
derunder i diameter (for ikkecirkulære åbninger på højst 1,14 × 10–3 cm2 ), og 
som er specielt konstrueret til raketmotorer til flydende brændstof 

M3A5 

h. Ud-i-ét-carbon-carbon-trykkamre eller ud-i-ét-carbon-carbon-udgangskonuser 
med tæthed på mere end 1,4 g/cm3 og brudstyrke på mere end 48 MPa. 

M3A10 

▼M30



 

02012R
0267 —

 D
A

 —
 29.05.2019 —

 025.001 —
 237 

9A007 Raketfremdrivningssystemer med fast brændstof med en eller flere af følgende: 

NB: JF. LIGELEDES 9A107 OG 9A119. 

a. Total impulseffekt over 1,1 MNs. 

b. Specifik impuls på 2,4 kNs/kg eller mere, når dysestrømmen udvides til forhol
dene ved havoverfladen for et justeret kammertryk på 7 MPa 

c. Masseandele pr. trin over 88 % og fastbrændstoflast over 86 % 

d. Komponenter, der er specificeret i 9A008, eller 

e. Isolerings- eller bondingsystemer til brændstoffer, der bruger direkte bondede 
motorkonstruktioner for at opnå en ‘stærk mekanisk samling’ eller en barriere 
mod kemisk vandring mellem det faste brændstof og beholderens isolations
materiale. 

Teknisk note: 

Ved ‘stærk mekanisk samling’ forstås en styrke lig med eller mere end frem
drivningsmidlets styrke. 

M2A1 Komplette undersystemer, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 
1.A. som følger: 

a. Individuelle rakettrin, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 1.A. 

b. Reentry vehicles og udstyr, der er konstrueret eller modificeret hertil, der kan 
anvendes i de systemer, der er specificeret i 1.A., som følger, bortset fra 
reentry vehicles og udstyr, der er konstrueret til anden nyttelast end våben, 
som fastsat i noten under 2.A.1.: 

1. Varmeskjolde og komponenter hertil, som er fremstillet af keramiske eller 
ablative materialer. 

2. Køleflader og komponenter hertil, som er fremstillet af lette materialer med 
stor varmekapacitet (varmefylde). 

3. Elektronisk udstyr, der er specielt konstrueret til reentry vehicles. 

c. Raketfremdrivningsundersystemer, der kan anvendes i de systemer, der er 
specificeret i 1.A. som følger: 

1. Raketmotorer med fast drivstof eller hybride raketmotorer med en total 
impulskapacitet på 1,1 × 106 Ns eller derover. 

2. Raketmotorer med flydende drivstof eller raketmotorer med drivstof i form 
af gel, som er integreret eller konstrueret eller modificeret til at kunne 
integreres i et fremdrivningssystem med flydende brændstof eller brændstof 
i form af gel med en total impulskapacitet på 1,1 × 106 Ns eller derover. 

Note: Apogæummotorer med flydende drivstof eller motorer til fastholdelse 
af position specificeret i 2.A.1.c.2., som er konstrueret eller modificeret 
til brug på satellitter, må behandles som kategori II, hvis eksporten af 
undersystemet er betinget af erklæringer om den endelige anvendelse 
og mængdebegrænsning, der passer til den undtagne endelige anven
delse anført ovenfor, hvis vakuumtrykket højst er på 1 kN. 
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d. ‘Styreenheder’, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 1.A., som er 
i stand til at opnå en systemnøjagtighed på 3,33 % eller derunder af 
“rækkevidden” (f.eks. en ‘CEP’ på 10 km eller derunder på en “rækkevidde” 
af 300 km), undtagen ‘styreenheder’, der er konstrueret til missiler med en 
“rækkevidde” på mindre end 300 km eller bemandede fly, som fastsat i noten 
under 2.A.1. 

Tekniske noter: 

1. ‘Styreenhed’ integrerer processen med måling og udregning af et fartøjs 
position og hastighed (dvs. navigation) med beregning og afsendelse af 
instruktioner til fartøjets flyvestyresystem for at korrigere dets bane. 

2. ‘CEP’ (circle of equal probability) er et udtryk for nøjagtighed, der defineres 
som den radius af en cirkel med målet som centrum, på en bestemt afstand, i 
hvilken 50 % af nyttelasterne rammer. 

e. Undersystemer til trykvektorstyring, der kan anvendes i de systemer, der er 
specificeret i 1.A, undtagen systemer, der er konstrueret til raketsystemer, som 
ikke overstiger kapaciteten for “rækkevidde”/“nyttelast” for de systemer, der er 
specificeret i 1.A., som fastsat i noten under 2.A.1. 

Teknisk note: 

2.A.1.e. omfatter metoder til opnåelse af trykvektorstyring: 

a. Bøjelig dyse 

b. Indsprøjtning af væske eller sekundær gas 

c. Bevægelig motor eller dyse 

d. Afbøjning af udblæsningsgasstrømmen (jetfinner eller sonder) 

e. Brug af trykklapper. 
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f. Mekanismer til sikring, armering, tænding og affyring til våben eller 
sprænghoveder, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 1.A., 
undtagen systemer, der er konstrueret til andre systemer end dem, der er 
specificeret i 1.A., som fastsat i noten under 2.A.1. 

Note: Ovennævnte undtagelser i 2.A.1.b., 2.A.1.d., 2.A.1.e. og 2.A.1.f. må 
behandles som kategori II, hvis eksporten af undersystemet er betinget af 
erklæringer om den endelige anvendelse og mængdebegrænsning, der 
passer til den undtagne endelige anvendelse anført ovenfor. 

Raketmotorer med fast drivstof eller hybride raketmotorer med en total 
impulskapacitet på 1,1 × 106 Ns eller derover. 

M2A1c1 

9A008 Komponenter, der er specielt konstrueret til raketfremdrivningssystemer med fast 
brændstof, som følger: 

NB: JF. LIGELEDES 9A108. 

a. Bondingsystemer til isolering og brændstoffer (Insulation and propellant 
bonding systems), der bruger foringer til at opnå en ‘stærk mekanisk samling’ 
eller en barriere mod kemisk vandring mellem det faste brændstof og beholde
rens isolationsmateriale 

Teknisk note: 

Ved ‘stærk mekanisk samling’ forstås en styrke lig med eller mere end frem
drivningsmidlets styrke. 

M3A3 Raketmotorhuse, komponenter til ‘isolering’ og dyser, der kan anvendes i de 
systemer, der er specificeret i 1.A. eller 19.A.1. 

Teknisk note: 

I 3.A.3. omfatter ‘isolering’, der er beregnet til at blive påført komponenterne i 
en raketmotor, — dvs. huset, dyser, indtag og lukninger — hærdede eller halv
hærdede, compounded gummikomponenter bestående af lag, der indeholder et 
isolerende eller varmebestandigt materiale. Det kan også være integreret som 
kanter eller flaps til aflastning. 

Note: Se 3.C.2. for materiale til ‘isolering’ i bulk- eller lagform. 
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M3C1 ‘Indvendig foring’, der kan anvendes til raketmotorhuse i de undersystemer, der 
er specificeret i 2.A.1.c.1., eller er specielt konstrueret til de undersystemer, der er 
specificeret i 20.A.1.b.1. 

Teknisk note: 
I 3.C.1. er ‘indvendig foring’, der er egnet som forbindende bond mellem det 
faste drivstof og huset eller den isolerende foring, normalt en dispersion af 
varmebestandige eller isolerende materialer baseret på flydende polymer, som 
for eksempel carbonfyldt HTPB eller anden polymer med tilsatte hærdningsmid
ler, der er sprøjtet eller fordelt på beholderens inderflade. 

b. Filamentvundne “kompositte” motorhuse med en diameter på mere end 0,61 m 
eller med ‘strukturelle effektivitetsforhold (PV/W)’ på mere end 25 km 

Teknisk note: 
‘Det strukturelle effektivitetsforhold (PV/W)’ er sprængningstrykket (P) multipli
ceret med beholdervolumen (V) divideret med trykbeholderens totalvægt (W). 

M3C2 Materiale til ‘isolering’ i bulkform, der kan anvendes til raketmotorhuse i de 
undersystemer, der er specificeret i 2.A.1.c.1., eller er specielt konstrueret til de 
undersystemer, der er specificeret i 20.A.1.b.1. 

Teknisk note: 
I 3.C.2. omfatter ‘isolering’, der er beregnet til at blive påført komponenterne i 
en raketmotor, — dvs. huset, dyser, indtag og lukninger — hærdede eller halv
hærdede, compounded gummilag, der indeholder et isolerende eller varmebestan
digt materiale. Det kan også være integreret som kanter eller flaps til aflastning 
som specificeret i 3.A.3. 

c. Dyser med trykniveauer på mere end 45 kN eller erosionshastighed i dysehalsen 
på mindre end 0,075 mm/s 

d. Bevægelige dyser eller trykvektorkontrolsystemer med sekundær væskeinjek
tion, der er i stand til: 
1. Omniaksial bevægelse på mere end ± 5° 
2. Vinkelvektorrotation på mindst 20°/s; eller 
3. Vinkelvektoraccelerationer på mindst 40°/s2 . 

M2A1e Undersystemer til trykvektorstyring, der kan anvendes i de systemer, der er 
specificeret i 1.A, undtagen systemer, der er konstrueret til raketsystemer, som 
ikke overstiger kapaciteten for “rækkevidde”/“nyttelast” for de systemer, der er 
specificeret i 1.A., som fastsat i noten under 2.A.1. 

Teknisk note: 
2.A.1.e. omfatter metoder til opnåelse af trykvektorstyring: 
a. Bøjelig dyse 
b. Indsprøjtning af væske eller sekundær gas 
c. Bevægelig motor eller dyse 
d. Afbøjning af udblæsningsgasstrømmen (jetfinner eller sonder) 
e. Brug af trykklapper. 
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9A009 Hybride raketfremdrivningssystemer med en eller flere af følgende egenskaber: 

NB: JF. LIGELEDES 9A109 OG 9A119. 

a. Total impulseffekt over 1,1 MNs eller 

b. Trykniveauer på mere end 220 kN ved afgang under vakuumbetingelser. 

M2A1c1 Raketmotorer med fast drivstof eller hybride raketmotorer med en total impuls
kapacitet på 1,1 × 106 Ns eller derover. 

M20A1b Raketfremdrivningsundersystemer, der ikke er specificeret i 2.A.1., som kan 
anvendes i de systemer, der er specificeret i 19.A.1., som følger: 

1. Raketmotorer med fast drivstof eller hybride raketmotorer med en total impuls
kapacitet på 8,41 × 105 Ns eller derover, men mindre end 1,1 × 106 Ns. 

2. Raketmotorer med flydende drivstof eller raketmotorer med drivstof i form af 
gel, som er integreret eller konstrueret eller modificeret til at kunne integreres i 
et fremdrivningssystem med flydende brændstof eller brændstof i form af gel 
med en total impulskapacitet på 8,41 × 105 Ns eller derover, men mindre end 
1,1 × 106 Ns. 

9A010 Følgende specielt konstruerede komponenter, systemer eller strukturer til løftefar
tøjer, fremdrivningssystemer til løftefartøjer eller “rumfartøjer”: 

NB: JF. LIGELEDES 1A002 OG 9A110. 

a. Komponenter og strukturer, der hver især vejer mere end 10 kg, og som er 
specielt konstrueret til løftefartøjer og fremstillet ved brug af en eller flere af 
følgende: 

1. “Kompositte” materialer, der består af “fiber- eller trådmaterialer” som speci
ficeret i 1C0010.e. og harpikser som specificeret i 1C008 eller 1C009.b. 

2. Metal“matrix”-“kompositter”, som er forstærket med en eller flere af følgen
de: 

a. Materialer, der er specificeret i 1C007 

M6A1 Kompositte strukturer, laminater og produkter heraf, der er specielt konstrueret til 
brug i de systemer, som er specificeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2., og de 
undersystemer, der er specificeret i 2.A. eller 20.A. 
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b. “Fiber- og trådmaterialer”, der er specificeret i 1C010, eller 
c. Aluminider, der er specificeret i 1C002.a, eller 

3. Keramisk“matrix”-“kompositter”, der er specificeret i 1C007 

Note: Vægtgrænsen gælder ikke for konusspidser. 

b. Komponenter og strukturer, der er specielt konstrueret til fremdrivningssystemer 
til løftefartøjer, som er specificeret i 9A005-9A009, og som er fremstillet ved 
brug af en eller flere af følgende: 
1. “Fiber- eller trådmaterialer” som specificeret i 1C0010.e. og harpikser som 

specificeret i 1C008 eller 1C009.b. 
2. Metal“matrix”-“kompositter”, som er forstærket med en eller flere af følgen

de: 
a. Materialer, der er specificeret i 1C007 
b. “Fiber- og trådmaterialer”, der er specificeret i 1C010, eller 
c. Aluminider, der er specificeret i 1C002.a, eller 

3. Keramisk“matrix”-“kompositter”, der er specificeret i 1C007 

M6A1 Kompositte strukturer, laminater og produkter heraf, der er specielt konstrueret til 
brug i de systemer, som er specificeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2., og de 
undersystemer, der er specificeret i 2.A. eller 20.A. 

c. Strukturkomponenter og isolationssystemer, som er specielt konstrueret til aktiv 
kontrol af “rumfartøjs” strukturers dynamiske reaktion eller formændring 

M6A1 Kompositte strukturer, laminater og produkter heraf, der er specielt konstrueret til 
brug i de systemer, som er specificeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2., og de 
undersystemer, der er specificeret i 2.A. eller 20.A. 

d. Pulsmotorer til raketter med flydende brændstof, med et forhold mellem løfte
evne og vægt på mere end 1 kN/kg og reaktionstid (den tid, det tager at opnå 
90 % af den samlede normerede løfteevne fra opstarttidspunktet) på mindre end 
30 ms. 

M3A2 Ramjet/scramjet/pulsjet/‘motorer med kombineret cyklus’, herunder indretninger 
til forbrændingsregulering, og specifikt konstruerede komponenter dertil, der kan 
anvendes i de systemer, som er specificeret i 1.A. eller 19.A.2. 

Teknisk note: 
I 3.A.2. er ‘motorer med kombineret cyklus’ de motorer, der anvender to eller 
flere cyklusser af følgende motortyper: gasturbinemotor (turbojet, turboprop, 
turbofan og turboaksel), ramjet, scramjet, pulsjet, pulsdetonationsmotor (pulse 
detonation engine), raketmotor (flydende/fast drivstof og hybrid). 
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9A011 Ramjet, scramjet eller motorer med kombineret cyklus og specielt konstruerede 
komponenter hertil. 

NB: JF. LIGELEDES 9A111 OG 9A118. 

M3A2 Ramjet/scramjet/pulsjet/‘motorer med kombineret cyklus’, herunder indretninger 
til forbrændingsregulering, og specifikt konstruerede komponenter dertil, der kan 
anvendes i de systemer, som er specificeret i 1.A. eller 19.A.2. 

Teknisk note: 
I 3.A.2. er ‘motorer med kombineret cyklus’ de motorer, der anvender to eller 
flere cyklusser af følgende motortyper: gasturbinemotor (turbojet, turboprop, 
turbofan og turboaksel), ramjet, scramjet, pulsjet, pulsdetonationsmotor (pulse 
detonation engine), raketmotor (flydende/fast drivstof og hybrid). 

9A012 “Ubemandede luftfartøjer” (“UAV”), ubemandede “luftskibe” samt udstyr og 
komponenter i tilknytning hertil: 

NB: JF. LIGELEDES 9A112. 

a. “UAV” eller ubemandede “luftskibe” konstrueret med henblik på kontrolleret 
flyvning uden for “operatørens” direkte “naturlige synsfelt” og med en eller 
flere af følgende egenskaber: 

1. Med samtlige følgende: 

a. Maksimal ‘flyvetid’ på 30 minutter eller derover, men under 1 time og 

b. Konstrueret til start og stabil, kontrolleret flyvning ved vindstød på 
46,3 km/t. (25 knob) eller derover eller 

2. Maksimal ‘flyvetid’ på 1 time eller derover 

Tekniske noter: 

1. I 9A012.a er en ‘operatør’ en person, der initierer eller forestår flyvningen 
med “UAV”'en eller det ubemandede “luftskib”. 

2. I 9A012.a skal ‘flyvetid’ beregnes under ISA-betingelser (ISA — Interna
tional Standard Atmosphere) (ISO 2533:1975) ved havoverfladeniveau og 
vindstille. 

M1A2 Komplette ubemandede luftfartøjssystemer (herunder krydsermissilsystemer, 
måldroner og rekognosceringsdroner), der er i stand til at transportere en “nytte
last” på mindst 500 kg over en “rækkevidde” på mindst 300 km. 

M19A 19 ANDRE KOMPLETTE FREMFØRINGSSYSTEMER udstyr, samlinger og 
komponenter 
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3. I 9A012.a forstås ved ‘naturligt synsfelt’ det ustøttede menneskelige syn, med 
eller uden korrigerende linser. 

b. Følgende udstyr og komponenter i tilknytning hertil: 

1. Ikke anvendt 
2. Ikke anvendt 

3. Udstyr og komponenter specielt konstrueret til at omdanne et bemandet “fly” 
eller et bemandet “luftskib” til et “UAV” eller et ubemandet “luftskib” som 
specificeret i 9A012.a. 

4. Atmosfærisk stempel- eller turbineforbrændingsmotorer, som er specielt 
konstrueret eller modificeret til fremdrift af “UAV” eller ubemandede “luft
skibe” i over 15 240 meters (50 000 fods) højde. 

M9A6 Inertiudstyr eller andet udstyr, der anvender de accelerometre, der er specificeret i 
9.A.3. eller 9.A.5., eller de gyroer, der er specificeret i 9.A.4. eller 9.A.5, og 
systemer, der omfatter sådant udstyr, samt specielt konstruerede komponenter 
hertil. 

9A101 Følgende turbojet- og turbofanmotorer ud over dem, der er specificeret i 9A001: 

a. Motorer, der har begge følgende egenskaber: 

1. “Maksimalt tryk” på mere end 400 N (målt ikkeinstalleret), undtagen civilt 
certificerede motorer med et “maksimalt tryk” på mere end 8 890 N (målt 
ikkeinstalleret) og 

2. Specifikt brændstofforbrug på højst 0,15 kg/N/hr (ved maksimal kontinuerlig 
effekt målt statisk ved havoverfladeniveau og ICAO-standardatmosfære) 

Teknisk note: 

I forbindelse med 9A101.a.1 er “maksimalt tryk” det af fabrikanten påviste 
maksimale tryk for motortypen uinstalleret. Trykket for civilt certificerede 
motorer er lig med eller mindre end det tryk, som fabrikanten har påvist for 
motortypen. 

b. Motorer, der er konstrueret eller modificeret til brug i “missiler” eller de 
ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a. 

M3A1 Følgende turbojet- og turbofanmotorer: 

a. Motorer, der har begge følgende egenskaber: 

1. ‘Maksimalt tryk’ på mere end 400 N (målt ikkeinstalleret), undtagen civilt 
certificerede motorer med et ‘maksimalt tryk’ på mere end 8,89 kN (målt 
ikkeinstalleret), og 

2. Specifikt brændstofforbrug på højst 0,15 kg N–1 h–1 (ved maksimal konti
nuerlig effekt målt statisk ved havoverfladeniveau og ICAO-standardatmos
fære) 

Teknisk note: 

I 3.A.1.a.1. er ‘maksimalt tryk’ det af fabrikanten påviste maksimale tryk for 
motortypen ikkeinstalleret. Trykket for civilt certificerede motorer er lig med 
eller mindre end det tryk, som fabrikanten har påvist for motortypen. 

b. Motorer, der er konstrueret eller modificeret til de systemer, der er specificeret 
i 1A. eller 19.A.2., uanset tryk eller specifikt brændstofforbrug. 

Note: Motorer, der er specificeret i 3.A.1., må eksporteres som en del af et 
bemandet luftfartøj eller i mængder, der passer til anvendelse som 
reservedele til et bemandet luftfartøj. 
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9A102 ‘Turbopropmotorsystemer’, der er specielt konstrueret til de ubemandede luftfartø
jer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a, og specielt konstruerede kompo
nenter hertil, med en ‘maksimal effekt’ på over 10 kW. 

Note: 9A102 lægger ikke eksportkontrol på civilt certificerede motorer. 

Tekniske noter: 

1. I 9A102 forstås ved ‘turbopropmotorsystemer’ systemer, som indeholder samt
lige følgende: 

a. Turboakselmotor og 

b. Effekttransmissionssystem til overførsel af effekt til en propel. 

2. I 9A102 forstås ved ‘maksimal effekt’ den effekt, der opnås i et uinstalleret 
system ved havoverfladeniveau under og ICAO-standardatmosfære. 

M3A9 ‘Turbopropmotorsystemer’, som er specielt konstrueret til systemerne i 1.A.2. 
eller 19.A.2., og specielt konstruerede komponenter hertil, med en maksimal 
effekt på over 10 kW (der opnås i et ikkeinstalleret system ved havoverfladeni
veau under og ICAO-standardatmosfære), undtagen civilt certificerede motorer. 

Teknisk note: 

I 3.A.9. forstås ved ‘turbopropmotorsystemer’ systemer, som indeholder samtlige 
følgende: a. Turboakselmotor og b. Effekttransmissionssystem til overførsel af 
effekt til en propel. 

9A104 Raketsonder med en rækkevidde på mindst 300 km. 

NB: JF. LIGELEDES 9A004. 

M1A1 Komplette raketsystemer (herunder ballistiske missilsystemer, løftefartøjer til 
rumfartøjer og raketsonder), der er i stand til at transportere en “nyttelast” på 
mindst 500 kg over en “rækkevidde” på mindst 300 km. 

M19A1 Komplette raketsystemer (herunder ballistiske missilsystemer, løftefartøjer til 
rumfartøjer og raketsonder), der ikke er specificeret i 1.A.1., der er i stand til 
at have en “rækkevidde” på 300 km eller derover. 

9A105 Følgende raketmotorer med flydende drivstof: 

NB: JF. LIGELEDES 9A119. 

a. Raketmotorer med flydende drivstof, anvendelige i “missiler”, ud over dem, der 
er specificeret i 9A005, som er integreret eller beregnet til at kunne integreres i 
et fremdrivningssystem med flydende brændstof med en total impulskapacitet 
på 1,1 MNs eller derover 

M2A1c2 Raketmotorer med flydende drivstof eller raketmotorer med drivstof i form af gel, 
som er integreret eller konstrueret eller modificeret til at kunne integreres i et 
fremdrivningssystem med flydende brændstof eller brændstof i form af gel med 
en total impulskapacitet på 1,1 × 106 Ns eller derover. 

b. Raketmotorer med flydende drivstof, anvendelige i komplette raketsystemer 
eller ubemandede luftfartøjer, med en rækkevidde på 300 km, ud over dem, 
som er specificeret i 9A005 eller 9A105.a, som er integreret eller beregnet til at 
kunne integreres i et fremdrivningssystem med flydende brændstof med en total 
impulskapacitet på 0,841 MNs eller derover. 

M20A1b2 Raketmotorer med flydende drivstof eller raketmotorer med drivstof i form af gel, 
som er integreret eller konstrueret eller modificeret til at kunne integreres i et 
fremdrivningssystem med flydende brændstof eller brændstof i form af gel med 
en total impulskapacitet på 8,41 × 105 Ns eller derover, men mindre end 1,1 × 
106 Ns. 
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9A106 Følgende systemer eller komponenter ud over dem, der er specificeret i 9A006, og 
specielt konstrueret til raketfremdrivningssystemer med flydende brændstof: 

a. Ablativ foring til tryk- eller forbrændingskamre, anvendelige i “missiler”, løfte
fartøjer til “rumfartøjer”, der er specificeret i 9A004 eller raketsonder, der er 
specificeret i 9A104 

b. Raketdyser, anvendelige i “missiler”, løftefartøjer til “rumfartøjer” som specifi
ceret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104 

M3A3 Raketmotorhuse, komponenter til ‘isolering’ og dyser, der kan anvendes i de 
systemer, der er specificeret i 1.A. eller 19.A.1. 

Teknisk note: 

I 3.A.3. omfatter ‘isolering’, der er beregnet til at blive påført komponenterne i 
en raketmotor, — dvs. huset, dyser, indtag og lukninger — hærdede eller halv
hærdede, compounded gummikomponenter bestående af lag, der indeholder et 
isolerende eller varmebestandigt materiale. Det kan også være integreret som 
kanter eller flaps til aflastning. 

Note: Se 3.C.2. for materiale til ‘isolering’ i bulk- eller lagform. 

c. Undersystemer til trykvektorstyring, anvendelige i “missiler” 

Teknisk note: 
Eksempler på metoder til opnåelse af trykvektorstyring, som er specificeret i 
9A106.c., er: 
1. Bøjelig dyse; 

2. Indsprøjtning af væske eller sekundær gas; 
3. Bevægelig motor eller dyse; 
4. Afbøjning af udblæsningsgasstrømmen (jetfinner eller sonder); eller 

5. Brug af trykklapper. 

M2A1e Undersystemer til trykvektorstyring, der kan anvendes i de systemer, der er 
specificeret i 1.A, undtagen systemer, der er konstrueret til raketsystemer, som 
ikke overstiger kapaciteten for “rækkevidde”/“nyttelast” for de systemer, der er 
specificeret i 1.A., som fastsat i noten under 2.A.1. Teknisk 

Teknisk note: 
2.A.1.e. omfatter metoder til opnåelse af trykvektorstyring: 

a. Bøjelig dyse 
b. Indsprøjtning af væske eller sekundær gas 

c. Bevægelig motor eller dyse 
d. Afbøjning af udblæsningsgasstrømmen (jetfinner eller sonder) 
e. Brug af trykklapper. 

d. Kontrolsystemer til drivstoffer i flydende form eller som slurry eller gel (her
under iltningsmidler), og specielt konstruerede komponenter hertil, anvendelige 
i “missiler”, konstrueret eller modificeret til drift i vibrationsmiljøer på mere end 
10 g rms mellem 20 Hz og 2 kHz. 

Note: De eneste servoventiler, pumper og gasturbiner, der er specificeret i 
9A106.d, er følgende: 

M3A5 Kontrolsystemer til drivstoffer i flydende form eller som slurry eller gel (herunder 
iltningsmidler), og specielt konstruerede komponenter hertil, som kan anvendes i 
de systemer, der er specificeret i 1.A., konstrueret eller modificeret til drift i 
vibrationsmiljøer på mere end 10 g rms mellem 20 Hz og 2 kHz. 
Noter: 

1. De eneste servoventiler, pumper og gasturbiner, der er specificeret i 3.A.5., er 
følgende: 
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a. Servoventiler, der er konstrueret til flowhastigheder på 24 l pr minut 
eller derover, ved et absolut tryk på 7 MPa eller derover, og som har 
en aktivatorresponstid på mindre end 100 ms 

b. Pumper til flydende drivstoffer med akselhastigheder lig med eller 
større end 8 000 o/min. ved drift med maksimal belastning eller med 
afgangstryk lig med eller større end 7 MPa. 

c. Gasturbiner til turbopumper med flydende brændstof, med akselhas- 
tigheder lig med eller større end 8 000 o/min. ved drift med maksimal 
belastning. 

a. Servoventiler, der er konstrueret til flowhastigheder på 24 l pr. minut eller 
derover, ved et absolut tryk på 7 MPa eller derover, og som har en 
aktivatorresponstid på mindre end 100 ms. 

b. Pumper til flydende drivstoffer med akselhastigheder lig med eller større 
end 8 000 o/min. i maksimal driftstilstand eller med afgangstryk lig med 
eller større end 7 MPa. 

c. Gasturbiner, til turbopumper til flydende drivstoffer, med akselhastigheder 
lig med eller større end 8 000 o/min. i maksimal driftstilstand. 

2. De systemer og komponenter, der er specificeret i 3.A.5., kan eksporteres 
som del af en satellit. 

e. Forbrændingskamre og dyser, anvendelige i “missiler”, løftefartøjer til “rumfar
tøjer” som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104. 

M3A10 Forbrændingskamre og dyser til raketmotorer med flydende drivstof, der kan 
anvendes i de undersystemer, der er specificeret i 2.A.1.c.2. eller 20.A.1.b.2. 

9A107 Raketmotorer med fast brændstof, anvendelige i komplette raketsystemer eller 
ubemandede luftfartøjer, med en rækkevidde på 300 km, ud over dem, der er 
specificeret i 9A007, med en total impulskapacitet på 0,841 MNs eller derover. 

NB: JF. LIGELEDES 9A119. 

M20A1b1 Raketmotorer med fast drivstof eller hybride raketmotorer med en total impuls
kapacitet på 8,41 × 105 Ns eller derover, men mindre end 1,1 × 106 Ns. 

9A108 Følgende komponenter ud over dem, der er specificeret i 9A008, specielt 
konstrueret til raketfremdrivningssystemer med fast brændstof: 
a. Raketmotorhuse og komponenter til “isolering” hertil, anvendelige i “missiler”, 

løftefartøjer til “rumfartøjer” som specificeret i 9A004 eller raketsonder som 
specificeret i 9A104 

b. Raketdyser, anvendelige i “missiler”, løftefartøjer til “rumfartøjer” som specifi
ceret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104 

M3A3 Raketmotorhuse, komponenter til ‘isolering’ og dyser, der kan anvendes i de 
systemer, der er specificeret i 1.A. eller 19.A.1. 

M3A3 Teknisk note: 

I 3.A.3. omfatter ‘isolering’, der er beregnet til at blive påført komponenterne i 
en raketmotor, — dvs. huset, dyser, indtag og lukninger — hærdede eller halv
hærdede, compounded gummikomponenter bestående af lag, der indeholder et 
isolerende eller varmebestandigt materiale. Det kan også være integreret som 
kanter eller flaps til aflastning. 
Note: Se 3.C.2. for materiale til ‘isolering’ i bulk- eller lagform. 
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c. Undersystemer til trykvektorstyring, anvendelige i “missiler”. 

Teknisk note: 
Eksempler på metoder til opnåelse af trykvektorstyring som specificeret i 
9A108.c. er: 

1. Bøjelig dyse; 
2. Indsprøjtning af væske eller sekundær gas; 

3. Bevægelig motor eller dyse; 
4. Afbøjning af udblæsningsgasstrømmen (jetfinner eller sonder); eller 

5. Brug af trykklapper. 

M2A1e Undersystemer til trykvektorstyring, der kan anvendes i de systemer, der er 
specificeret i 1.A, undtagen systemer, der er konstrueret til raketsystemer, som 
ikke overstiger kapaciteten for “rækkevidde”/“nyttelast” for de systemer, der er 
specificeret i 1.A., som fastsat i noten under 2.A.1. 

Teknisk note: 

2.A.1.e. omfatter metoder til opnåelse af trykvektorstyring: 
a. Bøjelig dyse 

b. Indsprøjtning af væske eller sekundær gas 
c. Bevægelig motor eller dyse 

d. Afbøjning af udblæsningsgasstrømmen (jetfinner eller sonder) 
e. Brug af trykklapper. 

9A109 Hybride raketmotorer og specielt konstruerede komponenter som følger: 
a. Hybride raketmotorer, der kan anvendes i komplette raketsystemer eller 

ubemandede luftfartøjer, med en rækkevidde på 300 km, ud over dem, der er 
specificeret i 9A009, med en total impulskapacitet på 0,841 MNs eller derover, 
og specielt konstruerede komponenter hertil 

b. Specielt konstruerede komponenter til hybride raketmotorer som specificeret i 
9A009, som kan anvendes i “missiler”. 

NB: JF. LIGELEDES 9A009 og 9A119. 

M3A6 Specielt konstruerede komponenter til hybride raketmotorer som specificeret i 
2.A.1.c.1. og 20.A.1.b.1. 

M20A1b Raketfremdrivningsundersystemer, der ikke er specificeret i 2.A.1., som kan 
anvendes i de systemer, der er specificeret i 19.A.1., som følger: 

1. Raketmotorer med fast drivstof eller hybride raketmotorer med en total impuls
kapacitet på 8,41 × 105 Ns eller derover, men mindre end 1,1 × 106 Ns. 

2. Raketmotorer med flydende drivstof eller raketmotorer med drivstof i form af 
gel, som er integreret eller konstrueret eller modificeret til at kunne integreres i 
et fremdrivningssystem med flydende brændstof eller brændstof i form af gel 
med en total impulskapacitet på 8,41 × 105 Ns eller derover, men mindre end 
1,1 × 106 Ns. 

M2A1c Raketfremdrivningsundersystemer, der kan anvendes i de systemer, der er speci
ficeret i 1.A. som følger: 

1. Raketmotorer med fast drivstof eller hybride raketmotorer med en total impuls
kapacitet på 1,1 × 106 Ns eller derover. 
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2. Raketmotorer med flydende drivstof eller raketmotorer med drivstof i form af 
gel, som er integreret eller konstrueret eller modificeret til at kunne integreres 
i et fremdrivningssystem med flydende brændstof eller brændstof i form af 
gel med en total impulskapacitet på 1,1 × 106 Ns eller derover. 

Note: Apogæummotorer med flydende drivstof eller motorer til fastholdelse 
af position specificeret i 2.A.1.c.2., som er konstrueret eller modificeret 
til brug på satellitter, må behandles som kategori II, hvis eksporten af 
undersystemet er betinget af erklæringer om den endelige anvendelse 
og mængdebegrænsning, der passer til den undtagne endelige anven
delse anført ovenfor, hvis vakuumtrykket højst er på 1 kN. 

9A110 Kompositkonstruktioner, laminater og produkter heraf ud over dem, der er speci
ficeret i 9A010, specielt konstrueret til brug i ‘missiler’ eller undersystemerne som 
specificeret i 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 eller 
9A119. 

NB: JF. LIGELEDES 1A002. 
Teknisk note: 
Ved ‘missil’ forstås i 9A110 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjs
systemer med en rækkevidde på over 300 km. 

M6A1 Kompositte strukturer, laminater og produkter heraf, der er specielt konstrueret til 
brug i de systemer, som er specificeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2., og de 
undersystemer, der er specificeret i 2.A. eller 20.A. 

9A111 Impulsjetmotorer, anvendelige i “missiler” eller ubemandede luftfartøjer som speci
ficeret i 9A012 eller 9A112.a, og specielt konstruerede komponenter hertil. 

NB: JF. LIGELEDES 9A011 OG 9A118. 

M3A2 Ramjet/scramjet/pulsjet/‘motorer med kombineret cyklus’, herunder indretninger 
til forbrændingsregulering, og specifikt konstruerede komponenter dertil, der kan 
anvendes i de systemer, som er specificeret i 1.A. eller 19.A.2. 

Teknisk note: 
I 3.A.2. er ‘motorer med kombineret cyklus’ de motorer, der anvender to eller 
flere cyklusser af følgende motortyper: gasturbinemotor (turbojet, turboprop, 
turbofan og turboaksel), ramjet, scramjet, pulsjet, pulsdetonationsmotor (pulse 
detonation engine), raketmotor (flydende/fast drivstof og hybrid). 
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9A112 “Ubemandede luftfartøjer” (“UAV'er”), ud over dem, der er specificeret i 9A012, 
som følger: 
a. “Ubemandede luftfartøjer” (“UAV'er”) med en rækkevidde på 300 km 
b. “Ubemandede luftfartøjer” (“UAV'er”) med samtlige følgende egenskaber: 

1. Med en eller flere af følgende: 
a. Selvstændig flykontrol- og navigationsfunktion eller 
b. Funktion for kontrolleret flyvning uden for det direkte synsfelt ved hjælp 

af en menneskelig operatør og 
2. Med en eller flere af følgende: 

a. Et/en aerosol-genererende system/mekanisme med en kapacitet på over 
20 l eller 

b. Konstrueret eller modificeret til at indbefatte et/en aerosol-genererende 
system/mekanisme med en kapacitet på over 20 l 

Tekniske noter: 
1. En aerosol består af partikler eller væsker, som ikke er brændstofkompo

nenter, biprodukter eller tilsætningsstoffer, og udgør en del af den nyttelast, 
der skal spredes i luften. Aerosoler omfatter f.eks. sprøjtemidler til sprøjt
ning af afgrøder og tørre kemikalier til skypodning. 

2. Et/en aerosol-genererende system/mekanisme skal indeholde alle de anord
ninger (mekaniske, elektriske, hydrauliske osv.), som er nødvendige for at 
opbevare en aerosol og sprede den i luften. Muligheden for indsprøjtning af 
en aerosol i udstødningsgassen og ind i slipstrømmen fra propellen er også 
omfattet. 

M19A2 Komplette ubemandede luftfartøjssystemer (herunder krydsermissilsystemer, 
måldroner og rekognosceringsdroner), der ikke er specificeret i 1.A.2., der er i 
stand til at have en “rækkevidde” på 300 km eller derover. 

M19A3 Komplette ubemandede luftfartøjssystemer, der ikke er specificeret i 1.A.2. eller 
19.A.2., med samtlige følgende egenskaber: 
a. En eller flere af følgende: 

1. Selvstændig flyvestyre- og navigationsfunktion eller 
2. Funktion for kontrolleret flyvning uden for det direkte synsfelt ved hjælp af 

en menneskelig operatør og 
b. En eller flere af følgende: 

1. Omfatter et aerosolgenererende system/mekanisme med en kapacitet på 
over 20 l eller 

2. 2. Er konstrueret eller ændret til at omfatte et aerosolgenererende system/ 
mekanisme med en kapacitet på over 20 l. 

Note: 19.A.3. lægger ikke eksportkontrol på modelluftfartøjer, der er specielt 
konstrueret til rekreative eller konkurrencemæssige formål. 

Tekniske noter: 
1. En aerosol består af partikler eller væsker, som ikke er brændstofkomponen

ter, biprodukter eller tilsætningsstoffer, og udgør en del af den “nyttelast”, der 
skal spredes i luften. Aerosoler omfatter f.eks. sprøjtemidler til sprøjtning af 
afgrøder og tørre kemikalier til skypodning. 

9A115 Følgende opsendelsesudstyr: 
a. Apparater og indretninger til håndtering, styring, aktivering eller opsendelse, 

som er konstrueret eller modificeret til løftefartøjer for “rumfartøjer” som speci
ficeret i 9A004, raketsonder som specificeret i 9A104 eller ubemandede luft
fartøjer som specificeret i 9A0012 eller 9A112.a 

M12A1 Apparater og indretninger, der er konstrueret eller modificeret til håndtering, 
styring, aktivering og opsendelse af de systemer, der er specificeret i 1.A., 
19.A.1., eller 19.A.2. 

b. Medier til transport, håndtering, styring, aktivering eller opsendelse, som er 
konstrueret eller modificeret til løftefartøjer for “rumfartøjer” som specificeret 
i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104. 

M12A2 Fartøjer, der er konstrueret eller modificeret til transport, håndtering, styring, 
aktivering og opsendelse af de systemer, der er specificeret i 1.A. 
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9A116 Reentry vehicles, anvendelige i “missiler”, og udstyr der er konstrueret eller modi
ficeret hertil, som følger: 
a. Reentry vehicles; 
b. Varmeskjolde og komponenter hertil, som er fremstillet af keramiske eller 

ablative materialer 
c. Køleflader og komponenter hertil, som er fremstillet af lette materialer med stor 

varmekapacitet (varmefylde) 
d. Elektronisk udstyr, der er specielt konstrueret til reentry vehicles. 

M2A1b Reentry vehicles og udstyr, der er konstrueret eller modificeret hertil, der kan 
anvendes i de systemer, der er specificeret i 1.A., som følger, bortset fra reentry 
vehicles og udstyr, der er konstrueret til anden nyttelast end våben, som fastsat i 
noten under 2.A.1.: 
1. Varmeskjolde og komponenter hertil, som er fremstillet af keramiske eller 

ablative materialer. 
2. Køleflader og komponenter hertil, som er fremstillet af lette materialer med 

stor varmekapacitet (varmefylde). 
3. 3. Elektronisk udstyr, der er specielt konstrueret til reentry vehicles. 

9A117 Rakettrinmekanismer, adskillelsesmekanismer og mellemtrin, som kan anvendes i 
“missiler”. 

NB: JF. LIGELEDES 9A121. 

M3A4 Rakettrinmekanismer, adskillelsesmekanismer og mellemtrin hertil, som kan 
anvendes i de systemer, der er specificeret i 1.A. 

Note: Jf. ligeledes 11.A.5. 
Teknisk note: 
Rakettrinmekanismer og adskillelsesmekanismer, der er specificeret i 3.A.4. kan 
indeholde nogle af følgende komponenter: 
— Pyrotekniske bolte, møtrikker og sjækler 
— Kuglelåse 
— Cirkulære skær 
— Fleksible lineære hulladninger (FLSC) 

9A118 Indretninger til forbrændingsregulering, anvendelige i motorer, der kan anvendes i 
“missiler” eller ubemandede luftfartøjer som specificeret i 9A012 eller 9A112.a., 
og som er specificeret i 9A011 eller 9A111. 

M3A2 Ramjet/scramjet/pulsjet/‘motorer med kombineret cyklus’, herunder indretninger 
til forbrændingsregulering, og specifikt konstruerede komponenter dertil, der kan 
anvendes i de systemer, som er specificeret i 1.A. eller 19.A.2. 

Teknisk note: 
I 3.A.2. er ‘motorer med kombineret cyklus’ de motorer, der anvender to eller 
flere cyklusser af følgende motortyper: gasturbinemotor (turbojet, turboprop, 
turbofan og turboaksel), ramjet, scramjet, pulsjet, pulsdetonationsmotor (pulse 
detonation engine), raketmotor (flydende/fast drivstof og hybrid). 
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9A119 Individuelle rakettrin, anvendelige i komplette raketsystemer eller ubemandede 
luftfartøjer med en rækkevidde på 300 km, ud over dem, der er specificeret i 
9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 og 9A109. 

M2A1a Individuelle rakettrin, der kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 1.A. 

M20A1a Følgende komplette undersystemer: a. Individuelle rakettrin, der ikke er specifi
ceret i 2.A.1., som kan anvendes i de systemer, der er specificeret i 19.A. 

9A120 Tanke til flydende drivstoffer ud over tanke, der er specificeret i 9A006, som er 
specielt konstrueret til drivstoffer specificeret i 1C111 eller andre flydende driv
stoffer, der anvendes i raketsystemer som kan transportere en nyttelast på mindst 
500 kg over en afstand af mindst 300 km. 

M3A8 Tanke til flydende drivstoffer, som er specielt konstrueret til drivstoffer, der 
kontrolleres i henhold til 4.C., eller andre flydende drivstoffer, som anvendes i 
de systemer, der er specificeret i 1.A.1. 

9A121 Elektriske forbindelses- og elektriske mellemtrinskonnektorer, der er specielt 
udviklet til “missiler”, løftefartøjer til “rumfartøjer”, som er specificeret i 9A004, 
eller raketsonder, som er specificeret i 9A104. 

Teknisk note: 
Mellemtrinskonnektorer i 9A121 omfatter også elektriske konnektorer installeret 
mellem “missilet”, løftefartøjet til “rumfartøjer” eller raketsonden og deres nytte
last. 

M11A5 Elektriske forbindelses- og mellemtrinskonnektorer, der er specielt konstrueret til 
de systemer, der er specificeret i 1.A.1. eller 19.A.1. 

Teknisk note: 
Elektriske mellemtrinskonnektorer, der er omhandlet i 11.A.5., omfatter også 
elektriske konnektorer, der er installeret mellem de systemer, der er specificeret 
i 1.A.1. eller 19.A.1., og deres “nyttelast”. 

9B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

9B005 Online (tidstro) kontrolsystemer, instrumentering (inklusive sensorer) eller auto
matisk dataindsamlings- og databehandlingsudstyr, specielt konstrueret til brug i 
forbindelse med følgende: 

NB: JF. LIGELEDES 9B105. 
a. Vindtunneler konstrueret til hastigheder på mindst Mach 1,2 

Note: 9B005.a lægger ikke eksportkontrol på vindtunneler, der er specielt 
konstrueret til undervisningsbrug og har et ‘afprøvningstværsnit’ (målt 
over siden) på mindre end 250 mm 

M15B2 ‘Aeorodynamiske testanlæg’ til hastigheder på mindst Mach 0,9, der kan 
anvendes til de systemer, der specificeret i 1.A. eller 19.A., eller de undersyste
mer, der er specificeret i 2.A. eller 20.A. 

Note: 15.B.2. lægger ikke eksportkontrol på vindtunneler til hastigheder på Mach 
3 eller derunder, hvor ‘afprøvningstværsnittet’ er lig med eller mindre end 
250 mm. 

Tekniske noter: 
1. ‘Aerodynamiske testanlæg’ omfatter vindtunneler og choktunneler til undersø

gelse af luftstrømme over genstande. 
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Teknisk note: 
Ved ‘afprøvningstværsnit’ forstås diameteren af cirklen eller siden af kvadratet 
eller den længste side af rektanglet, målt ved det største afprøvningstværsnit. 

b. Indretninger til simulering af strømningsforhold ved hastigheder på mere end 
Mach 5, inklusive hotshottunneler, plasmabuetunneler, chokroer, choktunneler, 
gastunneler og letgaskanoner eller 

c. Vindtunneler og indretninger, ud over todimensionelle sektioner, i stand til at 
simulere strømninger med et Reynoldstal på over 25 × 106 . 

2. Ved ‘afprøvningstværsnit’ forstås diameteren af cirklen eller siden af kvadratet 
eller den længste side af rektanglet, eller den største akse i ellipsen, målt ved 
det største ‘afprøvningstværsnit’. ‘Afprøvningstværsnittet’ er det vinkelrette 
snit i forhold til flowretningen. 

9B006 Akustisk vibrationsprøveudstyr, der er i stand til at generere lydtrykniveauer på 
mindst 160 dB (reference til 20 μΡa) med en nominel effekt på mindst 4 kW ved 
en prøvecelletemperatur på mere end 1 273 K (1 000 °C), og specielt konstruerede 
kvartsvarmere hertil. 

NB: JF. LIGELEDES 9B106. 

M15B4b Miljøkamre, der er i stand til at simulere samtlige følgende flyvebetingelser: 

1. Akustiske miljøer med et totalt lydtryksniveau på mindst 140 dB (reference til 
2 × 10–5 N/m2 ) eller med en specificeret udgangseffekt på mindst 4 kW og 

2. En eller flere af følgende: a. Højde på mindst 15 km eller b. Temperatur
område fra under – 50 °C til over 125 °C. 

9B105 ‘Aerodynamiske testanlæg’ til hastigheder på mindst Mach 0,9, anvendelige til 
‘missiler’ og deres undersystemer. 

NB: JF. LIGELEDES 9B005. 

Note: 9B105 lægger ikke eksportkontrol på vindtunneler til hastigheder på Mach 3 
eller derunder, hvor ‘afprøvningstværsnittet’ er lig med eller mindre en 
250 mm. 

Tekniske noter: 

1. I 9B105 omfatter ‘aerodynamiske testanlæg’ vindtunneler og choktunneler til 
undersøgelse af luftstrømme over genstande. 

2. I noten til 9B105 forstås ved ‘afprøvningstværsnit’ diameteren af cirklen eller 
siden af kvadratet eller den længste side af rektanglet, eller den største akse i 
ellipsen, målt ved det største ‘afprøvningstværsnit’. ‘Afprøvningstværsnittet’ er 
det vinkelrette snit i forhold til flowretningen. 

M15B2 ‘Aeorodynamiske testanlæg’ til hastigheder på mindst Mach 0,9, der kan 
anvendes til de systemer, der specificeret i 1.A. eller 19.A., eller de undersyste
mer, der er specificeret i 2.A. eller 20.A. 

Note: 15.B.2. lægger ikke eksportkontrol på vindtunneler til hastigheder på Mach 
3 eller derunder, hvor ‘afprøvningstværsnittet’ er lig med eller mindre end 
250 mm. 

Tekniske noter: 

1. ‘Aerodynamiske testanlæg’ omfatter vindtunneler og choktunneler til undersø
gelse af luftstrømme over genstande. 

2. Ved ‘afprøvningstværsnit’ forstås diameteren af cirklen eller siden af kvadratet 
eller den længste side af rektanglet, eller den største akse i ellipsen, målt ved 
det største ‘afprøvningstværsnit’. ‘Afprøvningstværsnittet’ er det vinkelrette 
snit i forhold til flowretningen. 
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3. I 9B105 er ‘missiler’ komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer 
med en rækkevidde på over 300 km. 

9B106 Miljøkamre eller lyddøde rum som følger: 

a. Miljøkamre, der er i stand til at simulere samtlige følgende flyvebetingelser: 

1. Med en eller flere af følgende: 

a. Højde på mindst 15 km eller 

b. Temperaturområde fra under 223 K (– 50 °C) til over 398 K (+ 125 °C) 
og 

2. Indeholder eller er ‘konstrueret eller modificeret’ til at indeholde en ryste
enhed eller andet vibrationsprøveudstyr, som producerer vibrationsmiljøer på 
mindst 10 g rms, målt på ‘tomt vibrationsbord’, mellem 20 Hz og 2 kHz, 
mens der overfører kræfter på mindst 5 kN 

Tekniske noter: 

1. 9B106.a.2. omhandler systemer, der er i stand til at frembringe et vibra
tionsmiljø med en enkelt bølge (f.eks. en sinusbølge), og systemer, der er i 
stand til at frembringe en vilkårlig bredbåndsvibration (dvs. effektspek
trum). 

2. I 9B106.a.2. forstås ved ‘konstrueret eller modificeret’, at miljøkammeret 
har passende grænseflader (f.eks. forseglingsanordninger) til at indeholde 
en rysteenhed eller andet vibrationsprøveudstyr, som specificeret i 2B116. 

3. In 9B106.a.2. forstås ved ‘tomt vibrationsbord’ et plant bord eller en 
plan flade uden nogen form for stativ eller beslag. 

b. Miljøkamre, der er i stand til at simulere samtlige følgende flyvebetingelser: 

M15B4 Følgende miljøkamre, der kan anvendes til de systemer, der er specificeret i 1.A. 
eller 19.A., eller de undersystemer, der er specificeret i 2.A. eller 20.A.: 

a. Miljøkamre, der har samtlige følgende egenskaber: 

1. I stand til at simulere en eller flere af følgende flyvebetingelser: 

a. Højde på mindst 15 km eller 

b. Temperaturområde fra under – 50 °C til over 125 °C og 

2. Indeholder eller er konstrueret eller modificeret til at indeholde en ryste
enhed eller andet vibrationsprøveudstyr, som producerer vibrationsmiljøer 
på mindst 10 g rms, målt på ‘tomt vibrationsbord’, mellem 20 Hz og 2 kHz, 
mens der overføres kræfter på mindst 5 kN 

Tekniske noter: 

1. 15.B.4.a.2. omhandler systemer, der er i stand til at frembringe et 
vibrationsmiljø med en enkelt bølge (f.eks. en sinusbølge), og systemer, 
der er i stand til at frembringe en vilkårlig bredbåndsvibration (dvs. 
effektspektrum). 

2. I 15.B.4.a.2. forstås ved konstrueret eller modificeret, at miljøkammeret 
har passende grænseflader (f.eks. forseglingsanordninger) til at inde
holde en rysteenhed eller andet vibrationsprøveudstyr, som specificeret 
i dette punkt. 

b. Miljøkamre, der er i stand til at simulere samtlige følgende flyvebetingelser: 

1. Akustiske miljøer med et totalt lydtryksniveau på mindst 140 dB (reference 
til 2 × 10–5 N/m2 ) eller med en specificeret udgangseffekt på mindst 4 kW 
og 
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1. Akustiske miljøer med et totalt lydtryksniveau på mindst 140 dB (reference til 
20 μΡa) eller med en specificeret udgangseffekt på mindst 4 kW og 

2. Højde på mindst 15 km eller 

3. Temperaturområde fra under 223 K (– 50 °C) til over 398 K (+ 125 °C). 

2. En eller flere af følgende: 

a. Højde på mindst 15 km eller 

b. Temperaturområde fra under – 50 °C til over 125 °C. 

9B115 Specielt konstrueret “produktionsudstyr” til de systemer, undersystemer og kompo
nenter, der er specificeret i 9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105-9A109, 
9A111 eller 9A116-9A120. 

M2B2 “Produktionsudstyr”, der er specielt konstrueret til de undersystemer, der er speci
ficeret i 2.A. 

M3B2 “Produktionsudstyr”, der er specielt konstrueret til udstyr eller materialer, som er 
specificeret i 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10. 
eller 3.C. 

M20B2 “Produktionsudstyr”, der er specielt konstrueret til de undersystemer, der er speci
ficeret i 20.A. 

9B116 Specielt konstruerede “produktionsfaciliteter” til de løftefartøjer til “rumfartøjer”, 
der er specificeret i 9A004, eller til de systemer, undersystemer og komponenter, 
der er specificeret i 9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104-9A109, 9A111, 
9A116-9A120 eller ‘missiler’. 

Teknisk note: 

Ved ‘missiler’ forstås i 9B116 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjs
systemer med en rækkevidde på over 300 km. 

M1B1 “Produktionsfaciliteter”, der er specielt konstrueret til de systemer, der er speci
ficeret i 1.A. 

M2B1 “Produktionsfaciliteter”, der er specielt konstrueret til de undersystemer, der er 
specificeret i 2.A. 

M3B1 “Produktionsfaciliteter”, der er specielt konstrueret til udstyr eller materialer, som 
er specificeret i 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 
3.A.10. eller 3.C. 

M19B1 “Produktionsfaciliteter”, der er specielt konstrueret til de systemer, der er speci
ficeret i 19.A.1. eller 19.A.2. 

M20B1 “Produktionsfaciliteter”, der er specielt konstrueret til de undersystemer, der er 
specificeret i 20.A. 

▼M30



 

02012R
0267 —

 D
A

 —
 29.05.2019 —

 025.001 —
 256 

9B117 Prøvebænke og prøvestande til raketter eller raketmotorer med fast eller flydende 
drivstof med en af følgende egenskaber: 

a. Kapacitet til at håndtere et tryk på mere end 68 kN eller 

b. I stand til samtidigt at måle de tre aksiale trykkomponenter. 

M15B3 Prøvebænke/-stande, der kan anvendes til de systemer, der er specificeret i 1.A., 
19.A.1. eller 19.A.2., eller de undersystemer, der er specificeret i 2.A. eller 20.A., 
som har kapacitet til at håndtere raketter eller raketmotorer med fast eller flydende 
drivstof med et tryk på mere end 68 kN, eller som er i stand til samtidigt at måle 
de tre aksiale trykkomponenter. 

9C Materialer 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

9C108 Materiale til “isolering” i bulkform og “indvendig foring” ud over, hvad der er 
specificeret i 9A008, til raketmotorhuse, der kan anvendes i “missiler” eller er 
specielt konstrueret til ‘missiler’. 

Teknisk note: 

Ved ‘missiler’ forstås i 9C108 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjs
systemer med en rækkevidde på over 300 km. 

M3C1 ‘Indvendig foring’, der kan anvendes til raketmotorhuse i de undersystemer, der 
er specificeret i 2.A.1.c.1., eller er specielt konstrueret til de undersystemer, der er 
specificeret i 20.A.1.b.1. 

Teknisk note: 

I 3.C.1. er ‘indvendig foring’, der er egnet som forbindende bond mellem det 
faste drivstof og huset eller den isolerende foring, normalt en dispersion af 
varmebestandige eller isolerende materialer baseret på flydende polymer, som 
for eksempel carbonfyldt HTPB eller anden polymer med tilsatte hærdningsmid
ler, der er sprøjtet eller fordelt på beholderens inderflade. 

M3C2 Materiale til ‘isolering’ i bulkform, der kan anvendes til raketmotorhuse i de 
undersystemer, der er specificeret i 2.A.1.c.1., eller er specielt konstrueret til de 
undersystemer, der er specificeret i 20.A.1.b.1. 

Teknisk note: 

I 3.C.2. omfatter ‘isolering’, der er beregnet til at blive påført komponenterne i 
en raketmotor, — dvs. huset, dyser, indtag og lukninger — hærdede eller halv
hærdede, compounded gummilag, der indeholder et isolerende eller varmebestan
digt materiale. Det kan også være integreret som kanter eller flaps til aflastning 
som specificeret i 3.A.3. 
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9C110 Harpiksimprægnerede fiberprepregs og metalbelagte fiberpreforms til kompositkon
struktioner, laminater og produkter heraf, som er specificeret i 9A110, fremstillet 
enten med organisk matrix eller metalmatrix ved brug af fiber- eller filamentfor
stærkninger med en “specifik trækstyrke” på mere end 7,62 × 104 m og et “spe
cifikt modul” på mere end 3,18 × 106 m. 

NB. JF. LIGELEDES 1C010 OG 1C210. 

Note: De eneste harpiksimprægnerede fiberprepregs, der er specificeret i 9C110, 
er dem, der indeholder harpikser med en glasomdannelsestemperatur (T g) 
efter hærdning på mere end 418 K (145 °C), bestemt ved ASTM D 4065 eller 
tilsvarende. 

M6C1 Harpiksimprægnerede fiberprepregs og metalbelagte fiberpreforms til de produk
ter, der er specificeret i 6.A.1., fremstillet enten med organisk matrix eller metal
matrix ved brug af fiber- eller filamentforstærkninger med en specifik trækstyrke 
på mere end 7,62 × 104 m og et specifikt modul på mere end 3,18 × 106 m. 

Note: De eneste harpiksimprægnerede fiberprepregs, der er specificeret i 6.C.1., 
er dem, der indeholder harpikser med en glasomdannelsestemperatur (Tg) 
efter hærdning på mere end 145 °C, bestemt ved ASTM D 4065 eller 
tilsvarende nationale standarder. 

Tekniske noter: 

1. I 6.C.1. er ‘specifik trækstyrke’ den maksimale trækstyrke i N/m2 divideret med 
rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2)K ((23 ± 2)°C) og en 
relativ fugtighed på (50 ± 5) %. 

2. I 6.C.1. er ‘specifikt modul’ Young's modul i N/m2 divideret med rumvægten i 
N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2)K ((23 ± 2)°C) og en relativ 
fugtighed på (50 ± 5) %. 

9D Software 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

9D001 “Software”, der er specielt udviklet eller modificeret til “udvikling” af udstyr eller 
“teknologi”, som specificeret i 9A001-9A119, 9B eller 9E003. 

M3D3 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “udvikling” af det 
udstyr, der er specificeret i 3.A.2., 3.A.3. eller 3.A.4. 

9D002 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “produktion” af udstyr, 
der er specificeret i 9A001-9A119 eller 9B. 

M2D2 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af de raketmo
torer, der er specificeret i 2.A.1.c. 

9D004 Følgende anden “software”: 

a. 2D eller 3D viskos “software”, der er valideret ved hjælp af prøvedata fra 
vindtunnel eller flyvninger, der kræves til detaljeret modellering af strømnings
forholdene i motorer 

M19D1 “Software”, der koordinerer mere end ét undersystems funktion, der er specielt 
konstrueret eller modificeret til “brug” i de systemer, der er specificeret i 19.A.1. 
eller 19.A.2. 
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b. “Software” til afprøvning af flygasturbinemotorer, samlinger eller komponenter, 
specielt konstrueret til tidstro indsamling, reduktion og analyse af data, og i 
stand til feedbackkontrol, herunder dynamisk justering af prøveemner eller 
prøvebetingelser under prøvens forløb 

c. “Software”, der er specielt konstrueret til kontrol med retningsbestemt størkning 
eller dyrkning af enkeltkrystalmateriale i udstyr som specificeret i 9B001.a. eller 
9B001.c.; 

d. Ikke anvendt 
e. “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til drift af produkter som 

specificeret i 9A012. 
f. “Software” specielt beregnet til konstruktion af de interne kølepassager i flyga

sturbineblade, skovle og “bladspidskapper” 
g. “Software” med samtlige følgende egenskaber: 

1. Specielt beregnet til at forudsige aerotermiske, aeromekaniske og forbræn
dingsmæssige forhold i gasturbinemotorer til fly og 

2. Teoretiske modelleringsprognoser for de aerotermiske, aeromekaniske og 
forbrændingsmæssige forhold, der er valideret ved faktiske ydeevnedata for 
gasturbinemotorer til fly (forsøg eller produktion). 

9D101 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af produkter, der 
er specificeret i 9B105, 9B106, 9B116 eller 9B117. 

M1D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af de “pro
duktionsfaciliteter”, der er specificeret i 1.B. 

M2D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af de “pro
duktionsfaciliteter”, der er specificeret i 2.B.1. 

M3D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af de “pro
duktfaciliteter” og flydeformningsmaskiner, der er specificeret i 3.B.1. eller 3.B.3. 

M12D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af det udstyr, 
der er specificeret i 12.A.1. 

M15D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af det udstyr, 
der er specificeret i 15.B, som kan anvendes til de prøvesystemer, der er speci
ficeret i 1.A., 19.A.1. eller 19.A.2., eller de undersystemer, der er specificeret i 
2.A. eller 20.A. 
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M20D1 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til de systemer, der er 
specificeret i 20.B.1. 

9D103 “Software”, der er specielt konstrueret til modellering, simulering eller konstruk
tionsmæssig integration af de løftefartøjer til “rumfartøjer”, der er specificeret i 
9A004, raketsonder, der er specificeret i 9A104, eller “missiler” eller de undersy
stemer, der er specificeret i 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 
9A116 eller 9A119. 

Note: “Software”, der er specificeret i 9D103, forbliver under eksportkontrol, når 
det kombineres med specielt konstrueret hardware, der er specificeret i 
4A102. 

M16D1 “Software”, der er specielt konstrueret til modellering, simulering eller konstruk
tionsmæssig integration af de systemer, der er specificeret i 1.A., eller de under
systemer, der er specificeret i 2.A. eller 20.A. 

Teknisk note: 
Modelleringen omfatter navnlig aerodynamisk og termodynamisk analyse af 
systemerne. 

9D104 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af produkter, der 
er specificeret i 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 
9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c., 9A106.d., 
9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d., 9A117 eller 9A118. 

M2D2 
M2D4 
M3D2 
M2D5 
M20D2 

“Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af de raketmo
torer, der er specificeret i 2.A.1.c. 
“Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til drift eller vedligehol
delse af det udstyr, der er specificeret i 2.B.1. 
“Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af det udstyr, 
der er specificeret i 3.A.1., 3.A.2., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6. eller 3.A.9. 
Noter: 
1. “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af de 

motorer, der er specificeret i 3.A.1., kan eksporteres som del af et bemandet 
fly eller som udskiftnings-“software” hertil. 

2. “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” af de 
kontrolsystemer til drivstoffer, der er specificeret i 3.A.5., kan eksporteres 
som del af en satellit eller som udskiftnings-“software” hertil. 

▼M30



 

02012R
0267 —

 D
A

 —
 29.05.2019 —

 025.001 —
 260 

“Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til drift eller vedligehol
delse af undersystemer i 2.A.1.e. 
“Software”, der ikke er specificeret i 2.D.2., som er specielt konstrueret eller 
modificeret til “brug” af de raketmotorer, der er specificeret i 20.A.1.b. 

9D105 “Software”, der koordinerer et eller flere undersystemers funktion, ud over det i 
9D003.e specificerede, der er specielt konstrueret eller modificeret til “brug” i 
løftefartøjer til “rumfartøjer”, der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der 
er specificeret i 9A104, eller missiler. 

Teknisk note: 
I 9D105 er ‘missiler’ komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer 
med en rækkevidde på over 300 km. 

M1D2 “Software”, der er specielt konstrueret eller modificeret til at koordinere et eller 
flere af undersystemer i de systemer, der er specificeret i 1.A. 

M19D1 “Software”, der koordinerer mere end ét undersystems funktion, der er specielt 
konstrueret eller modificeret til “brug” i de systemer, der er specificeret i 19.A.1. 
eller 19.A.2. 

9E Teknologi 

Tilsvarende systemer, udstyr og komponenter som angivet i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 
2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 

forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
Missilteknologikontrolregimet (MTCR): Bilag vedrørende udstyr, software og teknologi 

9E001 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling” af udstyr M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 

9E002 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “produktion” af udstyr materia
ler, henvises til 1E002.f. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 

9E101 a. “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “udvikling” af produkter, der 
er specificeret i 9A101, 9A102, 9A104-9A111, 9A112.a. eller 9A115-9A121. 

b. “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “produktion” af ‘UAV’, der 
er specificeret i 9A012, eller produkter, der er specificeret i 9A101, 9A102, 
9A104-9A111, 9A112.a. eller 9A115-9A121. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 
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Teknisk note: 

I 9E101.b er ‘UAV’ ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 
300 km. 

9E102 “Teknologi”, iflg. den generelle teknologinote, til “brug” af løftefartøjer til “rum
fartøjer”, der er specificeret i 9A004, af produkter, der er specificeret i 9A005- 
9A011, af ‘UAV’, der er specificeret i 9A012, eller af produkter, der er specificeret 
i 9A101, 9A102, 9A104-9A111, 9A112.a, 9A115-9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 
9B116, 9B117, 9D101 eller 9D103. 

Teknisk note: 

I 9E102 er ‘UAV’ ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 
300 km. 

M Forstås som konkret information, der er nødvendig til “udvikling”, “produktion” 
eller “brug” af et produkt. Informationen kan have form af “tekniske data” eller 
“teknisk assistance”. 
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