IIg. MELLÉKLET43
(Az e rendelet 9. cikke (4) bekezdésének a) pontjában és az e rendelethez csatolt
IIa., IIc. és IId. mellékletben említett jegyzék)
A tételek nem minden esetben adják meg a termékek teljes leírását és az I. mellékletben
található kapcsolódó megjegyzéseket. A termékek teljes megnevezését csak az I. melléklet
tartalmazza. A kettős egyenes idézőjelek között szereplő kifejezések az I. mellékletben foglalt
általános fogalommeghatározásokban meghatározott kifejezések.
Egy terméknek ebben a mellékletben történő említése nem érinti az I. mellékletben található
általános szoftvermegjegyzést (General Software Note, GSN).
- A IV. mellékletben meghatározott valamennyi termék.
- 0C001 "Természetes urán" vagy "szegényített urán" vagy tórium, fém, ötvözet, vegyület vagy
koncentrátum formájában és bármilyen más anyag, amely fent említettek közül egyet vagy többet
tartalmaz.
- 0C002 A IV. mellékletben meghatározottaktól eltérő "különleges hasadóanyag".
- 0D001 A 0. kategóriában meghatározott áruk "fejlesztésére", "gyártására" vagy "…" tervezett
vagy átalakított "szoftver", amennyiben a 0C001-re vagy a IV. mellékletből kizárt 0C002
termékekre vonatkozik.
- 0E001 A 0. kategóriában meghatározott áruk "fejlesztésére", "gyártására" vagy "…" tervezett
vagy átalakított, a nukleáris technológiai megjegyzés szerinti "technológia", amennyiben a
0C001-re vagy a IV. mellékletből kizárt 0C002 termékekre vonatkozik.
- 1A102 A 9A004 alatt meghatározott hordozórakétákhoz vagy a 9A104 alatt meghatározott
rakétaszondához tervezett, újratelített pirolizált szén-szén anyagok.
- 1C351 Humán és állati patogének és "toxinok".
- 1C353 Genetikai elemek és a géntechnológiával módosított szervezetek.
- 1C354 Növényi patogének.
- 1C450.a.1. Amiton: O,O-dietil S-[2-(dietil-amino)-etil] foszfor-tiolát (78-53-5) és a megfelelő
alkilezett vagy protonált sók.
- 1C450.a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluor-metil)1-propén (382-21-8).
- 7E104 A rakéta röppályájának optimalizálása céljából a repülésvezérlési, irányítási és
meghajtási adatok repülésirányító rendszerbe történő integrálására szolgáló "technológia".
- 9A009.a. Hibrid rakétahajtómű-rendszer 1,1 MNs feletti teljes impulzuskapacitással.
- 9A117 "Rakétákban" felhasználható indító és leválasztó berendezések és közbülső fokozatok.
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Megállapította: a Bizottság (EU) 2018/1922 felhatalmazáson alapuló rendelete 1. cikk (2), II.
melléklet (HL L 319., 2018.12.14., 1. o.). Hatályos: 2018. XII. 15-től.

