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[1052 F] BILAGA IIg

(Förteckning som avses i artikel 9.4 a i denna förordning och i bilagorna IIa, IIc och IId till denna
förordning)
Texten innehåller inte alltid den fullständiga beskrivningen av produkten och tillhörande anmärkningar i bilaga I. Den
fullständiga beskrivningen av produkterna finns endast i bilaga I. Termerna med dubbla citattecken finns definierade i
förteckningen över övergripande definitioner i bilaga I.
Om en produkt tas upp i denna bilaga påverkar det inte tillämpningen av den allmänna anmärkningen rörande pro
gramvara i bilaga I.
— Alla produkter som anges i bilaga IV.
— 0C001 ”Naturligt uran” eller ”utarmat uran” eller torium i form av metall, legeringar, kemiska föreningar eller kon
centrat och varje annat material som innehåller ett eller flera av de ovan nämnda materialen.
— 0C002 ”Särskilt klyvbart material” annat än det som anges i bilaga IV.
— 0D001 ”Programvara” som är särskilt konstruerad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”...” av varor
som omfattas av kategori 0, i den mån den avser avsnitt 0C001 eller de produkter under avsnitt 0C002 som inte
ingår i bilaga IV.
— 0E001 ”Teknik” enligt teknisk anmärkning för kärnteknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”...” av varor som
omfattas av kategori 0, i den mån den avser avsnitt 0C001 eller de produkter under avsnitt 0C002 som inte ingår
i bilaga IV.
— 1A102 Återmättade pyrolyserade kol-kol-komponenter konstruerade för rymdfarkoster som omfattas av avsnitt
9A004 eller sondraketer som omfattas av avsnitt 9A104.
— 1C351 Human- och djurpatogener och ”toxiner”.
— 1C353 Genetiska beståndsdelar och genetiskt modifierade organismer.
— 1C354 Växtpatogener.
— 1C450.a.1. Amiton: O,O-dietyl S-[2-(dietylamino) etyl] fosforotiolat (78-53-5) och motsvarande alkylerade eller pro
tonerade salter.
— 1C450.a.2 PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetyl)-1-propen (382-21-8).
— 7E104 ”Teknik” för samordning av flygkontroll, styrning och framdrivningsdata till ett system för optimering av
raketbanan.
— 9A009.a Hybridframdrivningssystem för raketer med en total impulskapacitet på mer än 1,1 MNs.
— 9A117 Hopkopplings- och separationsmekanismer och mellansteg härför, användbara i ”missiler”.”
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