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▼B
RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 833/2014
af 31. juli 2014
om

restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands
handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

▼M7
Artikel 1
I denne forordning forstås ved:
a) »produkter og teknologi med dobbelt anvendelse«: de produkter, der
er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) 2021/821 (1)
b) »kompetente myndigheder«: medlemsstaternes kompetente myndig
heder, jf. listen over websteder i bilag I
c) »teknisk bistand«: enhver form for teknisk bistand i forbindelse med
reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligehol
delse eller enhver anden form for teknisk tjeneste, uanset at
bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, over
førsel af driftskendskab eller færdigheder eller konsulentservice;
teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand
d) »mæglervirksomhed«:
i) forhandling eller styring af transaktioner med henblik på køb,
salg eller levering af produkter og teknologi eller af finansielle
og tekniske tjenester, herunder fra et tredjeland til et andet tred
jeland, eller
ii) salg eller køb af produkter og teknologi eller af finansielle og
tekniske tjenester, herunder hvis de befinder sig i tredjelande
med henblik på overførsel til et andet tredjeland
e) »investeringstjenester«: følgende tjenester og aktiviteter:
i)

modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere
finansielle instrumenter

ii)

udførelse af ordrer på kunders vegne

iii) handel for egen regning
iv)

porteføljepleje

v)

investeringsrådgivning

vi)

afsætningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placering
af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse

vii) placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse
viii) enhver tjeneste i forbindelse med optagelse til handel på et
reguleret marked eller handel på en multilateral handelsfacilitet
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 af 20. maj 2021
om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk
bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anven
delse (omarbejdning) (EUT L 206 af 11.6.2021, s. 1).
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▼M11
f) »omsættelige værdipapirer«: følgende kategorier af værdipapirer,
herunder i form af kryptoaktiver, som kan omsættes på kapitalmar
kedet, med undtagelse af betalingsinstrumenter:
▼M7
i)

aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med
aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt
depotbeviser vedrørende aktier

ii) obligationer eller andre gældsinstrumenter, herunder depot
beviser vedrørende sådanne værdipapirer
iii) alle andre værdipapirer, hvormed ovennævnte værdipapirer kan
erhverves eller sælges, eller som afregnes kontant med et beløb,
hvis størrelse fastsættes med værdipapirer
g) »pengemarkedsinstrumenter«: de kategorier af instrumenter, der
normalt omsættes på pengemarkedet, som f.eks. skatkammerbeviser,
indlånsbeviser og commercial papers (virksomhedscertifikater), dog
ikke betalingsinstrumenter
h) »kreditinstitut«: en virksomhed, hvis aktivitet består i fra offentlig
heden at tage imod indskud eller andre midler, der skal tilbagebe
tales, samt i at yde lån for egen regning
i) »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvorpå trak
taten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten,
herunder deres luftrum
j) »værdipapircentral«: en juridisk person som defineret i artikel 2,
stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 909/2014 (1)
k) »indskud«: et indestående beløb, der hidrører fra indlån eller fra
mellemtransaktioner foretaget som led i almindelige bankforretnin
ger, og som skal tilbagebetales af et kreditinstitut på bestemte vilkår
fastsat ved lov og ved aftale, herunder et tidsindskud og et opspa
ringsindskud, med undtagelse af indestående beløb, hvis:
i)

dets eksistens kun kan dokumenteres med et finansielt instru
ment som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15), i Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (2), medmindre det er et
opsparingsprodukt, som er dokumenteret med et indskudsbevis
udfærdiget til en navngiven person, og som findes i en
medlemsstat den 2. juli 2014

ii) dets hovedstol ikke kan tilbagebetales til pari
iii) dets hovedstol kun kan tilbagebetales til pari i henhold til en
særlig garanti fra eller aftale med kreditinstituttet eller en tred
jepart
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014
om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om
værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU
samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om
markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF
og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
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▼M7
l) »statsborgerskabsordninger for investorer« (eller »gyldne pas«): de
procedurer, der er indført af en medlemsstat, og som gør det muligt
for tredjelandsstatsborgere at erhverve statsborgerskab i landet til
gengæld for forudbestemte betalinger og investeringer

m) »ordninger for tildeling af opholdsret til investorer« (eller »gyldne
visa«): de procedurer, der er indført af en medlemsstat, og som gør
det muligt for tredjelandsstatsborgere at få opholdstilladelse i en
medlemsstat til gengæld for forudbestemte betalinger og investe
ringer

n) »markedsplads« som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 24), i direktiv
2014/65/EU: et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet
(MHF) eller en organiseret handelsfacilitet (OHF)

o) »finansieringsmidler eller finansiel bistand«: enhver foranstaltning,
uanset de konkret valgte midler, hvorved den pågældende person,
enhed eller organ betinget eller ubetinget udbetaler eller forpligter
sig til at udbetale egne midler eller økonomiske ressourcer,
herunder, men ikke begrænset til, tilskud, lån, garantier, kautioner,
obligationer, remburser, leverandørkreditter, køberkreditter, importeller eksportforskud og alle former for forsikring og genforsikring,
herunder eksportkreditforsikring. Betaling samt vilkår og betingelser
for betaling af den aftalte pris for en vare eller en tjenesteydelse, der
foretages i overensstemmelse med normal forretningspraksis, udgør
ikke finansieringsmidler eller finansiel bistand

p) »partnerland«: et land, der anvender et sæt eksportkontrolforanstalt
ninger, der i alt væsentligt svarer til dem, der er fastsat i denne
forordning, og som er opført i bilag VIII

q) »forbrugerkommunikationsudstyr«: udstyr, der anvendes af privat
personer, f.eks. personlige computere og periferiudstyr (herunder
harddiske og printere), mobiltelefoner, intelligente fjernsyn, hukom
melsesenheder (USB-drev) og forbrugersoftware til alle disse
produkter

▼M8
r) »russisk luftfartsselskab«: et luftfartsselskab med en gyldig licens
eller tilsvarende udstedt af Den Russiske Føderations kompetente
myndigheder

▼M12
s) »kreditvurdering«: en udtalelse om kreditværdigheden af en enhed,
en gælds- eller finansiel forpligtelse, obligation, præferenceaktie
eller andet finansielt instrument eller af en udsteder af en sådan
gælds- eller finansiel forpligtelse, obligation, præferenceaktie eller
et sådant finansielt instrument, der udstedes ved brug af et etableret
og defineret klassificeringssystem af kreditvurderingskategorier

t) »kreditvurderingsaktiviteter«: analyse af data og information samt
vurderingen, godkendelsen, udstedelsen og revurderingen af kredit
vurderinger
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▼M12
u) »energisektor«: en sektor, der omfatter følgende aktiviteter med
undtagelse af civile atomrelaterede aktiviteter:

i)

efterforskning, produktion, distribution i Rusland eller udvin
ding af råolie, naturgas eller faste fossile brændstoffer, raffine
ring af brændstoffer, flydendegørelse af naturgas eller genfor
gasning

ii) fremstilling eller distribution i Rusland af produkter fra faste
fossile brændstoffer, raffinerede olieprodukter eller gas eller

iii) anlæg af faciliteter eller installation af udstyr til eller levering af
tjenester, udstyr eller teknologi til aktiviteter i forbindelse med
elektricitetsfremstilling eller -produktion

▼M13
v) »direktiver om offentlige udbud«: Europa-Parlamentets og Rådets
2014/24/EU (2),
2014/25/EU (3)
direktiv
2014/23/EU (1),
og 2009/81/EF (4)

w) »vejtransportvirksomhed«: enhver fysisk eller juridisk person,
enhver enhed eller ethvert organ, der beskæftiger sig med godstrans
port i erhvervsmæssigt øjemed ved anvendelse af motorkøretøjer
eller kombination af vejkøretøjer.

▼M7
Artikel 2
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller
eksportere produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, uanset om
de har oprindelse i Unionen eller ej, til enheder eller organer i Rusland
eller til brug i Rusland.

2.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller
andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien
omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling,
vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi
til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland
eller til brug i Rusland
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om
tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om
offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af
28.3.2014, s. 65).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om
fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energifor
syning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF
(EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om
samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller
ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenestey
delseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv
2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).
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▼M7
b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel
bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i
stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af
disse produkter og denne teknologi eller ydelse af dertil knyttet
teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske
eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug
i Rusland.

3.
Uden at det berører tilladelseskravene i henhold til forordning
(EU) 2021/821, finder forbuddene i denne artikels stk. 1 og 2 ikke
anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og
teknologi med dobbelt anvendelse eller på den dertil knyttede levering
af teknisk og finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikke
militær slutbruger, der er bestemt til:

a) humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbød
ning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og bety
delig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet
eller som en reaktion på naturkatastrofer

b) medicinske eller farmaceutiske formål

c) midlertidig eksport af produkter til brug i nyhedsmedier

d) softwareopdateringer

e) brug som forbrugerkommunikationsudstyr

f) sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed for fysiske og
juridiske personer, enheder og organer i Rusland med undtagelse
af landets regering og virksomheder, der direkte eller indirekte
kontrolleres af denne regering, eller

g) personlig brug for fysiske personer, der rejser til Rusland, eller
medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med
dem, og begrænset til personlige effekter, indbo, køretøjer eller
redskaber til udøvelse af et erhverv, der ejes af de pågældende
enkeltpersoner, og som ikke er bestemt til salg.

Med undtagelse af dette stykkes litra f) og g) ovenfor skal eksportøren i
toldangivelsen erklære, at produkterne eksporteres i henhold til den
relevante undtagelse, der er fastsat i dette stykke, og give den kompe
tente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehø
rende eller har hjemsted, meddelelse om den første anvendelse af den
relevante undtagelse senest 30 dage efter den dato, hvor den første
eksport fandt sted.

4.
Uanset denne artikels stk. 1 og 2, og uden at det berører tilladel
seskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, kan de kompetente
myndigheder give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af
produkter og teknologi med dobbelt anvendelse eller levering af dertil
knyttet teknisk eller finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en
ikkemilitær slutbruger efter at have fastslået, at sådanne produkter eller
teknologier eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand er:
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▼M7
a) beregnet til samarbejde mellem Unionen, medlemsstaternes rege
ringer og Ruslands regering på rent civile områder
b) beregnet til mellemstatsligt samarbejde vedrørende rumprogrammer
c) beregnet til drift, vedligeholdelse, oparbejdning af brændsel og
sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet samt civilt
nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling
d) beregnet til søfartssikkerhed
▼M13
e) beregnet til civile, ikke offentligt tilgængelige elektroniske kommu
nikationsnet, som ikke ejes af en enhed, der er offentligt kontrolleret,
eller hvoraf staten ejer over 50 %
▼M7
f) udelukkende beregnet til brug for enheder, der ejes eller udelukkende
eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et
organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats eller
et partnerlands ret
g) beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandenes diploma
tiske repræsentationer, herunder delegationer, ambassader og missio
ner.
5.
Uanset denne artikels stk. 1 og 2, og uden at det berører tilladel
seskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, kan de kompetente
myndigheder give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af
produkter og teknologi med dobbelt anvendelse eller levering af dertil
knyttet teknisk eller finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en
ikkemilitær slutbruger efter at have fastslået, at sådanne produkter eller
teknologier eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand
skal leveres i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 26. februar
2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af
sådanne kontrakter, forudsat at der er anmodet om tilladelse hertil inden
den 1. maj 2022.
6.
Alle tilladelser, der kræves i henhold til denne artikel, gives af de
kompetente myndigheder i overensstemmelse med de regler og procedu
rer, der er fastsat i forordning (EU) 2021/821, og som finder tilsvarende
anvendelse. Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.
7.
Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse om anmod
ninger om tilladelser som omhandlet i stk. 4 og 5, må de ikke give
en tilladelse, hvis de har rimelig grund til at tro, at:
▼M13
i)

slutbrugeren kan være en slutbruger inden for militæret eller fysiske
eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag
IV, eller produkterne kan have en militær slutanvendelse,
medmindre salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og
teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet
teknisk eller finansiel bistand er tilladt i henhold til artikel 2b,
stk. 1, litra a)
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▼M13
ii) salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi
som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller
finansiel bistand til luftfart eller rumindustrien, medmindre salget,
leveringen, overførslen eller eksporten eller den dertil knyttede
tekniske eller finansielle bistand er tilladt i henhold til stk. 4, litra
b), eller
▼M12
iii) salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi
som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller
finansiel bistand er beregnet til energisektoren, medmindre sådan
salg, levering, overførsel eller eksport eller den dertil knyttede
tekniske eller finansielle bistand er tilladt i henhold til undtagelserne
omhandlet i artikel 3, stk. 3-6.
▼M7
8.
De kompetente myndigheder kan annullere, suspendere, ændre
eller tilbagekalde en tilladelse, som de har givet i henhold til stk. 4
og 5, hvis de skønner, at en sådan annullering, suspension, ændring eller
tilbagekaldelse er nødvendig for en effektiv gennemførelse af denne
forordning.

Artikel 2a
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller
eksportere produkter og teknologi, der kan bidrage til Ruslands militære
og teknologiske forbedringer eller til udvikling af forsvars- og sikker
hedssektoren, jf. bilag VII, uanset om de har oprindelse i Unionen eller
ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland
eller til brug i Rusland.
2.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller
andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien
omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling,
vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi
til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland
eller til brug i Rusland
b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel
bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i
stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af
disse produkter og denne teknologi eller ydelse af dertil knyttet
teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske
eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug
i Rusland.
3.
Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på salg, levering,
overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk.
1 eller på den dertil knyttede levering af teknisk og finansiel bistand til
ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger, der er bestemt
til:
a) humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbød
ning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og bety
delig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet
eller som en reaktion på naturkatastrofer
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▼M7
b) medicinske eller farmaceutiske formål
c) midlertidig eksport af produkter til brug i nyhedsmedier
d) softwareopdateringer
e) brug som forbrugerkommunikationsudstyr
f) sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed for fysiske og
juridiske personer, enheder og organer i Rusland med undtagelse
af landets regering og virksomheder, der direkte eller indirekte
kontrolleres af denne regering, eller
g) personlig brug for fysiske personer, der rejser til Rusland, eller
medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med
dem, og begrænset til personlige effekter, indbo, køretøjer eller
redskaber til udøvelse af et erhverv, der ejes af de pågældende
enkeltpersoner, og som ikke er bestemt til salg.
Med undtagelse af dette stykkes litra f) og g) ovenfor skal eksportøren i
toldangivelsen erklære, at produkterne eksporteres i henhold til den
relevante undtagelse, der er fastsat i dette stykke, og give den kompe
tente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehø
rende eller har hjemsted, meddelelse om den første anvendelse af den
relevante undtagelse senest 30 dage efter den dato, hvor den første
eksport fandt sted.
4.
Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder give tilladelse
til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som
omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel
bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger efter
at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier eller den dertil
knyttede tekniske eller finansielle bistand er:
a) beregnet til samarbejde mellem Unionen,
medlemsstaternes regeringer og Ruslands regering på rent civile
områder
b) beregnet til mellemstatsligt samarbejde vedrørende rumprogrammer
c) beregnet til drift, vedligeholdelse, oparbejdning af brændsel og
sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet samt civilt
nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling
d) beregnet til søfartssikkerhed
▼M13
e) beregnet til civile, ikke offentligt tilgængelige elektroniske kommu
nikationsnet, som ikke ejes af en enhed, der er offentligt kontrolleret,
eller hvoraf staten ejer over 50 %
▼M7
f) udelukkende er beregnet til brug for enheder, der ejes eller udeluk
kende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed
eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlems
stats eller et partnerlands ret eller
g) beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandenes diploma
tiske repræsentationer, herunder delegationer, ambassader og missio
ner.
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▼M7
5.
Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder give tilladelse
til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som
omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel
bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger efter
at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier eller den dertil
knyttede tekniske eller finansielle bistand skal leveres i henhold til
kontrakter, der er indgået inden den 26. febuar 2022, eller tilknyttede
kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter,
forudsat at der er anmodet om tilladelse hertil inden den 1. maj 2022.
6.
Alle tilladelser, der kræves i henhold til denne artikel, gives af de
kompetente myndigheder i overensstemmelse med de regler og procedu
rer, der er fastsat i forordning (EU) 2021/821, og som finder tilsvarende
anvendelse. Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.
7.
Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse om anmod
ninger om tilladelser som omhandlet i stk. 4 og 5, må de ikke give
en tilladelse, hvis de har rimelig grund til at tro, at:
▼M13
i)

slutbrugeren kan være en slutbruger inden for militæret eller fysiske
eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag
IV, eller produkterne kan have en militær slutanvendelse,
medmindre salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og
teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet
teknisk eller finansiel bistand er tilladt i henhold til artikel 2b, stk. 1

ii) salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi
som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller
finansiel bistand til luftfart eller rumindustrien, medmindre salget,
leveringen, overførslen eller eksporten eller den dertil knyttede
tekniske eller finansielle bistand er tilladt i henhold til stk. 4, litra
b), eller.
▼M12
iii) salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi
som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller
finansiel bistand er beregnet til energisektoren, medmindre sådan
salg, levering, overførsel eller eksport eller den dertil knyttede
tekniske eller finansielle bistand er tilladt i henhold til undtagelserne
omhandlet i artikel 3, stk. 3-6.
▼M7
8.
De kompetente myndigheder kan annullere, suspendere, ændre
eller tilbagekalde en tilladelse, som de har givet i henhold til stk. 4
og 5, hvis de skønner, at en sådan annullering, suspension, ændring eller
tilbagekaldelse er nødvendig for en effektiv gennemførelse af denne
forordning.

Artikel 2b
▼M12
1.
For så vidt angår de fysiske eller juridiske personer, enheder eller
organer, der er opført i bilag IV, og uanset artikel 2, stk. 1 og 2, og
artikel 2a, stk. 1 og 2, og uden at det berører tilladelseskravene i
henhold til forordning (EU) 2021/821, må de kompetente myndigheder
først give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af
produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og produkter og tekno
logi, der er opført i bilag VII, eller levering af dertil knyttet teknisk eller
finansiel bistand, når de har fastslået:
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▼M7
a) sådanne produkter og teknologier eller dertil knyttet teknisk eller
finansiel bistand er nødvendige for akut forebyggelse eller afbødning
af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på
menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet, eller
b) sådanne produkter og teknologier eller dertil knyttet tekniske eller
finansielle bistand skal leveres i henhold til kontrakter, der er indgået
inden den 26. februar 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er
nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at der
er anmodet om tilladelse hertil inden den 1. maj 2022.
2.
Alle tilladelser, der kræves i henhold til denne artikel, gives af
medlemsstatens kompetente myndigheder i overensstemmelse med de
regler og procedurer, der er fastsat i forordning (EU) 2021/821, og
som finder tilsvarende anvendelse. Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.
3.
De kompetente myndigheder kan annullere, suspendere, ændre
eller tilbagekalde en tilladelse, som de har givet i henhold til stk. 1,
hvis de skønner, at en sådan annullering, suspension, ændring eller
tilbagekaldelse er nødvendig for en effektiv gennemførelse af denne
forordning.

Artikel 2c
1.
Meddelelsen til den kompetente myndighed, jf. artikel 2, stk. 3, og
artikel 2a, stk. 3, gives så vidt muligt elektronisk på formularer, der
mindst indeholder alle elementerne i modellerne fastsat i bilag IX i den
der angivne rækkefølge.
2.
Alle tilladelser, der er omhandlet i artikel 2, 2a og 2b, udstedes så
vidt muligt elektronisk på formularer, der mindst indeholder alle
elementerne i modellerne fastsat i bilag IX i den der angivne række
følge.

Artikel 2d
▼M9
1.
De kompetente myndigheder udveksler oplysninger om udstedte
tilladelser og afslag i henhold til artikel 2, 2a og 2b med de øvrige
medlemsstater og Kommissionen. Udvekslingen af oplysninger sker ved
hjælp af det elektroniske system, der er indført i henhold til artikel 23,
stk. 6, i forordning (EU) 2021/821.
▼M7
2.
Oplysninger, der modtages som følge af anvendelsen af denne
artikel, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet, herunder
oplysninger udvekslet som omhandlet i stk. 4.
Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelsen af fortrolige
oplysninger, der er indhentet i medfør af denne artikel, i overensstem
melse med EU-retten og den respektive nationale ret.
Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at klassificerede informatio
ner, der gives eller udveksles i henhold til denne artikel, ikke ned- eller
afklassificeres uden forudgående skriftligt samtykke fra udstederen.
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▼M7
3.
Før en medlemsstat udsteder en tilladelse i henhold til artikel 2, 2a
og 2b til en i alt væsentligt identisk transaktion, som er blevet afslået af
en eller flere andre medlemsstater, og hvor afslaget stadig er gyldigt,
hører den først den eller de medlemsstater, der gav afslaget. Hvis den
berørte medlemsstat efter de pågældende høringer beslutter at udstede
en tilladelse, underretter den de øvrige medlemsstater og Kommissionen
herom og forelægger samtlige relevante oplysninger for at redegøre for
beslutningen.
▼M11
3a.
Når en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4, litra
d), artikel 2a, stk. 4, litra d), og artikel 3f, stk. 4, udsteder en tilladelse
til salg, levering, overførsel eller eksport af varer og teknologi, der er
bestemt til søfartssikkerhed, oplyser den de øvrige medlemsstater og
Kommissionen herom senest to uger efter tilladelsen.
▼M9
4.
Kommissionen udveksler, hvor det er relevant, i samråd med
medlemsstaterne og på grundlag af gensidighed oplysninger med part
nerlande med henblik på at understøtte effektiviteten af eksportkontrol
foranstaltningerne i henhold til denne forordning og en konsekvent
anvendelse af de eksportkontrolforanstaltninger, som partnerlandene
anvender.
▼M7
Artikel 2e
1.
Det er forbudt at yde offentlig finansiering eller finansiel bistand
til handel med eller investeringer i Rusland.
2.

Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for:

a) bindende forpligtelser vedrørende finansieringsmidler eller finansiel
bistand, der er indgået inden den 26. februar 2022
▼M11
b) ydelse af offentlig finansiering eller finansiel bistand på op til en
samlet værdi af 10 000 000 EUR pr. projekt til fordel for små og
mellemstore virksomheder, der er etableret i Unionen, eller
▼M7
c) levering af offentlig finansiering eller finansiel bistand til handel med
fødevarer og til landbrug eller til medicinske eller humanitære
formål.
▼M9
3.
Det er forbudt at investere, deltage i eller på anden måde bidrage
til projekter, der medfinansieres af den russiske fond for direkte inve
steringer.
4.
Uanset stk. 3 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de
skønner hensigtsmæssige, tillade investeringsdeltagelse i eller bidrag til
projekter, der medfinansieres af den russiske fond for direkte investe
ringer, efter at have fastslået, at en sådan deltagelse eller et sådant
bidrag er forfalden(t) i henhold til kontrakter, der er indgået inden
den 2. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for
opfyldelsen af sådanne kontrakter.
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▼M10
Artikel 2f
1.
Det er forbudt for operatører at udsende eller muliggøre, lette eller
på anden måde bidrage til udsendelse af indhold fra de juridiske perso
ner, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag XV, herunder
gennem transmission eller distribution ved hjælp af ethvert middel
såsom kabel, satellit, IP-TV, internettjenesteudbydere, internetbaserede
videodelingsplatforme eller -applikationer, hvad enten det er nyt eller
forudinstalleret.
2.
Enhver ordning med radio- og tv-licens eller -tilladelse, -transmis
sion og -distribution med de juridiske personer, enheder eller organer,
der er opført på listen i bilag XV, suspenderes.
▼M12
Artikel 3
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller
eksportere produkter og teknologi, jf. bilag II, uanset om de har oprin
delse i Unionen eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller
organer i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og konti
nentalsokkel, eller til brug i Rusland, herunder dets eksklusive
økonomiske zone og kontinentalsokkel.
2.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller
andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien
omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling,
vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi
til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland
eller til brug i Rusland
b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel
bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i
stk. 1, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af
disse produkter og denne teknologi eller i forbindelse med ydelse af
dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjene
ster, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i
Rusland eller til brug i Rusland.
3.
Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på salg, levering,
overførsel eller eksport af produkter eller teknologi, eller på ydelse af
teknisk eller finansiel bistand, der er nødvendige for:
▼M13
a) transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, fra
eller gennem Rusland til Unionen, eller
▼M12
b) akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis
vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed
og sikkerhed eller miljøet.
4.
Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på opfyldelsen
indtil den 17. september 2022 af en forpligtelse i medfør af en kontrakt,
der er indgået inden den 16. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der
er nødvendige til opfyldelsen af en sådan kontrakt, forudsat at den
kompetente myndighed senest fem arbejdsdage forinden er blevet under
rettet.
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▼M12
5.
Forbuddene i stk. 2 finder ikke anvendelse på ydelse af forsikring
eller genforsikring til juridiske personer, enheder eller organer, der er
stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, i forbin
delse med deres aktiviteter uden for energisektoren i Rusland.
6.
Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som
de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller
eksport og ydelse af teknisk eller finansiel bistand efter at have fastslået,
at:
a) det er nødvendigt for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen, eller
b) det udelukkende er beregnet til brug for enheder, der ejes eller
udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person,
en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en
medlemsstats lovgivning.
7.
Den eller de pågældende medlemsstat(er) underretter de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i
medfør af stk. 6, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 3a
1.

Det er forbudt:

a) at erhverve nye eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske perso
ner, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til
Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har akti
viteter i energisektoren i Rusland
b) at yde eller deltage i ordninger, hvorved der ydes nye lån eller
kreditter eller på anden måde leveres finansieringsmidler, herunder
egenkapital, til juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet
eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands
lovgivning, og som har aktiviteter i energisektoren i Rusland, eller
som har til dokumenteret formål at finansiere sådanne juridiske
personer, enheder eller organer
c) at oprette nye joint ventures sammen med juridiske personer,
enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til
Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har akti
viteter i energisektoren i Rusland
d) at yde investeringstjenester med direkte tilknytning til de aktiviteter,
der er omhandlet i litra a), b) og c).
2.
Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de
skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til enhver aktivitet som
omhandlet i stk. 1, når de har fastslået, at:
▼M13
a) den er nødvendig for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen samt
transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, fra
eller gennem Rusland til Unionen, eller
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▼M12
b) den udelukkende vedrører en juridisk person, en enhed eller et organ,
der har aktiviteter i energisektoren i Rusland, og som ejes af en
juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet
i henhold til en medlemsstats lovgivning.
3.
Den eller de pågældende medlemsstat(er) underretter de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i
medfør af stk. 2, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.
▼M7
Artikel 3b
▼M13
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller
eksportere produkter og teknologi egnet til brug i forbindelse med olie
raffinering og likvefaktion af naturgas, jf. bilag X, uanset om de har
oprindelse i eller uden for Unionen, til fysiske eller juridiske personer,
enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.
▼M7
2.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller
andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien
omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling,
vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi
til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland
eller til brug i Rusland
b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel
bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i
stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af
disse produkter og denne teknologi eller ydelse af dertil knyttet
teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til personer,
enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.
3.
Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på opfyldelsen
inden den 27. Maj 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den
26. februar 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for
opfyldelsen af sådanne kontrakter.
4.
Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som
de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller
eksport af produkter og teknologi, der er opført i bilag X, eller levering
af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand efter at have fastslået, at
sådanne produkter eller teknologier eller den dertil knyttede tekniske
eller finansielle bistand er nødvendig for akut forebyggelse eller afbød
ning af en hændelse, der sandsynligvis vil få alvorlig og betydelig
indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet.
I behørigt begrundede hastende tilfæ lde kan salget, leveringen, over
førslen eller eksporten finde sted uden forudgående tilladelse, forudsat at
den pågældende eksportør senest fem arbejdsdage efter, at salget, leve
ringen, overførslen eller eksporten har fundet sted, giver de kompetente
myndigheder meddelelse herom indeholdende detaljerede oplysninger
om den relevante begrundelse for, hvorfor salget, leveringen, overfør
slen eller eksporten har fundet sted uden forudgående tilladelse.
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▼M7
Artikel 3c
▼M13
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller
eksportere produkter og teknologi egnet til brug i forbindelse med luft
fart eller rumindustrien, jf. listen i bilag XI, samt jetbrændstof og
brændstofadditiver, jf. listen i bilag XX, uanset om de har oprindelse
i eller uden for Unionen, til fysiske eller juridiske personer, enheder
eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

▼M7
2.
Det er forbudt direkte eller indirekte at levere forsikring og genfor
sikring i forbindelse med produkter og teknologi, der er opført på listen
i bilag XI, til personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i
Rusland.

3.
Det er forbudt at levere en eller flere af følgende aktiviteter: efter
syn, reparation, inspektion, udskiftning, ændring eller fejludbedring af et
luftfartøj eller en komponent, dog med undtagelse af inspektion før
flyvning, i forbindelse med de produkter og den teknologi, der er
opført på listen i bilag XI, direkte eller indirekte til fysiske eller juri
diske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug I Rusland.

4.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller
andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien
omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling,
vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi
til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland
eller til brug i Rusland

b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel
bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i
stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af
disse produkter og denne teknologi eller ydelse af dertil knyttet
teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske
eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug
i Rusland.

5.
For så vidt angår de produkter, der er opført på listen i bilag XI,
finder forbuddene i stk. 1 og 4 ikke anvendelse på opfyldelsen inden
den 28. marts 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 26. februar
2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af
sådanne kontrakter.

▼M13
6.
Uanset stk. 1 og 4 kan de nationale kompetente myndigheder på
sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til
gennemførelse af en kontrakt om finansiel leasing af et luftfartøj, der
er indgået inden den 26. februar 2022, efter at have fastslået, at:

a) det er strengt nødvendigt for at sikre tilbagebetalinger til juridiske
personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold
til en medlemsstats lovgivning, og som ikke er omfattet af nogen af
de restriktive foranstaltninger i denne forordning, og
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▼M13
b) der ikke vil blive stillet økonomiske ressourcer til rådighed for den
russiske modpart, med undtagelse af overdragelsen af ejendomsretten
til flyet efter fuld tilbagebetaling af den finansielle leasing.
7.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af denne
artikel, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.
8.
Forbuddet i stk. 1 berører ikke artikel 2, stk. 4, litra b), og
artikel 2a, stk. 4, litra b).
▼M8
Artikel 3d
1.
Det er forbudt for alle russiske luftfartøjer, der drives af russiske
luftfartsselskaber, herunder som sælgende luftfartsselskab i code shareordninger eller aftaler om reservering af kapacitet, eller for alle russisk
registrerede luftfartøjer eller ikkerussisk registrerede luftfartøjer, som
ejes eller chartres eller på anden måde kontrolleres af russiske fysiske
eller juridiske personer, enheder eller organer, at lande på, lette fra eller
overflyve Unionens område.
2.
Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde af en nødlanding eller
overflyvning i nødstilfælde.
3.
Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder give tilladelse til, at
et luftfartøj lander på, letter fra eller overflyver Unionens område, hvis
disse kompetente myndigheder på forhånd har fastslået, at dette er
nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige
med målene i denne forordning.
4.
Den eller de pågældende medlemsstater underretter de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i
medfør af stk. 3, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 3e
▼M12
1.
Netforvalteren for det fælles europæiske luftrums netfunktioner for
lufttrafikstyring bistår Kommissionen og medlemsstaterne med at sikre
gennemførelsen og overholdelsen af artikel 3d. Netforvalteren afviser
navnlig alle flyveplaner indgivet af luftfartøjsoperatører, der indikerer, at
de har til hensigt at udføre aktiviteter over Unionens område, som udgør
en overtrædelse af denne forordning, således at piloten ikke får flyve
tilladelse.
▼M8
2.
Netforvalteren forelægger regelmæssigt Kommissionen og
medlemsstaterne rapporter om gennemførelsen af artikel 3d på grundlag
af analysen af flyveplanerne.
▼M13
Artikel 3ea
1.
Det er forbudt efter den 16. april 2022 at give adgang til havne på
Unionens område for ethvert fartøj, der er registreret under russisk flag.
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2.
Stk. 1 finder anvendelse på fartøjer, der har skiftet deres russiske
flag eller deres registrering til en hvilken som helst anden stats flag eller
register efter den 24. februar 2022.
3.

Med henblik på denne artikel forstås ved »fartøj«:

a) et skib, der falder ind under de relevante internationale konventioners
anvendelsesområde
b) en yacht med en længde på 15 meter eller derover, som ikke fragter
gods, og som medfører højst 12 passagerer eller
c) et fritidsfartøj eller et personlige fartøj som defineret i Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 2013/53/EU (1).
4.
Stk. 1 finder ikke anvendelse på et fartøj, der har behov for hjælp
og søger et nødområde, et nødhavneanløb af hensyn til sikkerheden til
søs eller for at redde liv til søs.
5.
Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder give et fartøj
tilladelse til at anløbe en havn på sådanne vilkår, som de finder
hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at adgangen er nødvendig
med henblik på:
a) køb, import eller transport til Unionen af naturgas og olie, herunder
raffinerede olieprodukter, titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium
og jernmalm samt visse kemiske produkter og jernprodukter som
opført på listen i bilag XXIV
b) køb, import eller transport af farmaceutiske, medicinske, landbrugs
mæssige og fødevarerelaterede produkter, herunder hvede og
gødning for hvilket import, køb og transport er tilladt i henhold til
denne forordning
c) humanitære formål
d) transport af nukleart brændstof og andre produkter, der er strengt
nødvendige for civil nuklear kapacitet, eller
e) køb, import eller transport til Unionen af kul og andre faste fossile
brændstoffer som opført på listen i bilag XXII indtil den 10. august
2022.
6.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 5, senest
to uger efter meddelelsen af tilladelsen.
▼M11
Artikel 3f
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller
eksportere søfartsprodukter og -teknologi, jf. listen i bilag XVI, uanset
om de har oprindelse i Unionen eller ej, til fysiske eller juridiske
personer, enheder eller organer i Rusland til brug i Rusland eller til
anbringelse om bord på et fartøj, der fører russisk flag.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU af 20. november 2013
om fritidsfartøjer og personlige fartøjer og om ophævelse af direktiv 94/25/EF
(EUT L 354 af 28.12.2013, s. 90).
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2.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller
andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien
omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling,
vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi
til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland
eller til brug i Rusland
b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel
bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i
stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af
disse produkter og denne teknologi eller ydelse af dertil knyttet
teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske
eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug
i Rusland.
3.
Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på salg, levering,
overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i
stk. 1 eller på den dertil knyttede levering af teknisk og finansiel
bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger, der
er bestemt til humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse
eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig
og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller på
miljøet eller som en reaktion på naturkatastrofer.
4.
Uanset stk. 1 og 2 kan den kompetente myndighed give tilladelse
til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som
omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel
bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger efter
at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier eller den dertil
knyttede tekniske eller finansielle bistand er beregnet til søfartssikker
hed.
▼M12
Artikel 3g
1.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at importere jern- og stålprodukter, der er
opført i bilag XVII, til Unionen, hvis de:
i) har oprindelse i Rusland eller
ii) er blevet eksporteret fra Rusland
b) direkte eller indirekte at købe jern- og stålprodukter, der er opført i
bilag XVII, og som befinder sig eller som havde oprindelse i
Rusland
c) at transportere jern- og stålprodukter, der er opført i bilag XVII, hvis
de har oprindelse i Rusland eller bliver eksporteret fra Rusland til et
andet land
d) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed,
finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle deri
vater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbud
dene i litra a), b) og c).
2.
Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil
den 17. juni 2022 af kontrakter, der er indgået inden den 16.marts 2022,
eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af
sådanne kontrakter.
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Artikel 3h
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller
eksportere luksusvarer, der er opført i bilag XVIII, uanset om de har
oprindelse i Unionen eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder
eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.
2.
Forbuddet i stk. 1 gælder for luksusvarer, der er opført i bilag
XVIII, hvis deres værdi overstiger 300 EUR pr. styk, medmindre andet
er fastsat i nævnte bilag.
3.
Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på varer, som er nødven
dige til officielle formål for medlemsstaternes eller partnerlandenes
diplomatiske eller konsulære repræsentationer i Rusland eller for inter
nationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten,
eller på deres ansattes personlige effekter.
▼M13
4.
Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder tillade overførsel
eller eksport til Rusland af kulturgoder, som er udlånt som led i et
formelt kultursamarbejde med Rusland.
5.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 4, senest
to uger efter meddelelsen af tilladelsen.
Artikel 3i
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, importere eller over
føre produkter, som giver Rusland betydelige indtægter og dermed
muliggør dets handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, jf.
produktlisten i bilag XXI, til Unionen, hvis de har oprindelse i
Rusland eller eksporteres fra Rusland.
2.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte i relation til forbuddet i stk. 1 at yde teknisk
bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med
produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 og i forbindelse
med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af
nævnte produkter og teknologi
b) direkte eller indirekte i relation til forbuddet i stk. 1 at levere
finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produk
terne og teknologien omhandlet i stk. 1 i forbindelse med køb,
import eller overførsel af nævnte produkter og teknologi eller
ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller
andre tjenester.
3.
Forbuddene i stk. 1 og 2 finder indtil den 10. juli 2022 ikke
anvendelse på gennemførelsen af kontrakter, der er indgået inden den
9. april 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for
gennemførelsen af sådanne kontrakter.
4.
Fra og med den 10. juli 2022 finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke
anvendelse på import, indkøb og transport eller dertil knyttet teknisk
eller finansiel bistand, der er nødvendig for import, til Unionen af:
a) 837 570 ton kaliumchlorid henhørende under KN-kode 3104 20
mellem den 10. juli i et givet år og den 9. juli i det følgende år
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b) 1 577 807 ton kombineret af de andre produkter, der er opført i bilag
XXI under KN-kode 3105 20, 3105 60 og 3105 90, mellem den 10.
juli i et givet år og den 9. juli i det følgende år.
5.
De importkontingenter, der er fastsat i stk. 4, forvaltes af Kommis
sionen og medlemsstaterne i overensstemmelse med den forvaltnings
ordning for toldkontingenter, der er fastsat i artikel 49-54 i Kommis
sionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (1).

Artikel 3j
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, importere eller over
føre kul og andre faste fossile brændstoffer, jf. produktlisten i bilag
XXII, til Unionen, hvis de har oprindelse i Rusland eller eksporteres
fra Rusland.
2.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte i relation til forbuddet i stk. 1 at yde teknisk
bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med
produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 og i forbindelse
med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af
nævnte produkter og teknologi
b) direkte eller indirekte i relation til forbuddet i stk. 1 at levere
finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produk
terne og teknologien omhandlet i stk. 1 i forbindelse med køb,
import eller overførsel af nævnte produkter og teknologi eller
ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller
andre tjenester.
3.
Forbuddene i stk. 1 og 2 finder indtil den 10. august 2022 ikke
anvendelse på gennemførelsen af kontrakter, der er indgået inden den
9. april 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for
gennemførelsen af sådanne kontrakter.

Artikel 3k
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller
eksportere produkter, der kan bidrage til navnlig at styrke Ruslands
industrielle kapacitet, jf. produktlisten i bilag XXIII, til fysiske eller
juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i
Rusland.
2.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller
andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien
omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling,
vedligeholdelse og anvendelse af nævnte produkter og teknologi til
fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller
til brug i Rusland
(1) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november
2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parla
mentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen
(EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).
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b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel
bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i
stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af
nævnte produkter og teknologi eller i forbindelse med ydelse af
dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester
til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland
eller til brug i Rusland.
3.
Forbuddene i stk. 1 og stk. 2 finder indtil den 10. juli 2022 ikke
anvendelse på gennemførelsen af kontrakter, der er indgået inden den
9. april 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for
gennemførelsen af sådanne kontrakter.
4.
Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på varer, som er
nødvendige til officielle formål for medlemsstaternes eller partnerlan
denes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i Rusland eller for
internationale organisationer, der nyder immunitet i overensstemmelse
med folkeretten, eller på deres ansattes personlige effekter.
5.
Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan på de vilkår, som
de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller
eksport af de produkter og den teknologi, der er opført i bilag XXIII,
eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand, efter at
have fastslået, at sådanne produkter eller sådan teknologi eller ydelse
af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand er nødvendigt til huma
nitære formål, såsom at levere eller lette levering af bistand, herunder
beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer, eller over
førsel af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand, eller til
evakueringer.

Artikel 3l
1.
Det er forbudt for alle vejtransportvirksomheder, der er etableret i
Rusland, at transportere gods ad landevej på Unionens område, herunder
i transit.
2.
Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på vejtransportvirksom
heder, der transporterer:
a) postforsendelser som led i en universel tjenesteydelse
b) varer i transit gennem Unionen mellem Kaliningrad Oblast og
Rusland, forudsat at transport af sådanne varer ikke på anden
måde er forbudt i henhold til denne forordning.
3.
Forbuddet i stk. 1 finder indtil den 16. april 2022 ikke anvendelse
på transport af varer, der er påbegyndt inden den 9. april 2022, forudsat
at vejtransportvirksomhedens køretøj:
a) allerede befandt sig på Unionens område den 9. april 2022, eller
b) er nødt til at køre i transit gennem Unionen for at vende tilbage til
Rusland.
4.
Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder give
en vejtransportvirksomhed, der er etableret i Rusland, tilladelse til gods
transport, hvis de kompetente myndigheder har fastslået, at en sådan
transport er nødvendig med henblik på:
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a) køb, import eller transport til Unionen af naturgas og olie, herunder
raffinerede olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel,
palladium og jernmalm
b) køb, import eller transport af farmaceutiske, medicinske, landbrugs
mæssige og fødevarerelaterede produkter, herunder hvede og
gødning for hvilket import, køb og transport er tilladt i henhold til
denne forordning
c) humanitære formål
d) Unionens og medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsen
tationers funktion i Rusland, herunder delegationer, ambassader og
missioner, eller internationale organisationer i Rusland, der nyder
immunitet i overensstemmelse med folkeretten, eller
e) overførsel eller eksport til Rusland af kulturgoder, som er udlånt som
led i et formelt kultursamarbejde med Rusland.
5.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 4, senest
to uger efter meddelelsen af tilladelsen.
▼B
Artikel 4
1.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand i tilknytning til de
produkter og den teknologi, der er opført på den fælles liste over
militært udstyr (1), eller i tilknytning til levering, fremstilling,
vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste, til fysiske
eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til
brug i Rusland
▼M1
b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel
bistand i tilknytning til de produkter og den teknologi, der er
opført på den fælles liste over militært udstyr, herunder navnlig
tilskud, lån og eksportkreditforsikring eller garantier samt forsikring
og genforsikring til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne
produkter eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske
eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til
anvendelse i Rusland.
▼M13

__________
2.

Forbuddene i stk. 1 berører ikke bistand til:

a) import, køb eller transport i forbindelse med: i) levering af reserve
dele og tjenester, der er nødvendig for at vedligeholde og sikre
eksisterende kapaciteter i Unionen, eller ii) gennemførelsen af
kontrakter, der er indgået inden den 1. august 2014, eller tilknyttede
kontrakter, der er nødvendige for gennemførelsen af sådanne
kontrakter, eller
b) salg, levering, overførsel eller eksport af reservedele og tjenester, der
er nødvendigt for at vedligeholde, reparere og sikre eksisterende
kapaciteter i Unionen.
(1) Seneste udgave er offentliggjort i EUT C 107 af 9.4.2014, s. 1.

02014R0833 — DA — 13.04.2022 — 008.002 — 24
▼M3
2a.
Forbuddene i stk. 1, litra a) og b), finder hverken direkte eller
indirekte anvendelse på levering af teknisk bistand, finansiering eller
finansiel bistand i forbindelse med følgende operationer:
a) salg, levering, overførsel eller eksport og import, køb eller transport
af hydrazin (CAS 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller derover,
forudsat at den tekniske bistand, finansieringen eller den finansielle
bistand omhandler en mængde hydrazin, som er beregnet i forhold til
den opsendelse eller de opsendelser eller de satellitter, hvortil det er
fremstillet, og som må ikke overstige en samlet mængde på 800 kg
for hver enkelt opsendelse eller satellit
b) import, køb eller transport af usymmetrisk dimethylhydrazin (CAS
57-14-7)
c) salg, levering, overførsel eller eksport og import, køb eller transport
af monomethylhydrazin (CAS 60-34-4), forudsat at den tekniske
bistand, finansieringen eller den finansielle bistand omhandler en
mængde monomethylhydrazin, som er beregnet i forhold til den
opsendelse eller de opsendelser eller de satellitter, hvortil det er
fremstillet
for så vidt som de i nærværende stykkes litra a), b) og c) nævnte stoffer
er bestemt til brug for løfteraketter, der styres af europæiske leveran
dører af opsendelsestjenester, til brug for opsendelser som led i euro
pæiske rumprogrammer eller til brændstofpåfyldning af satellitter fore
taget af europæiske satellitproducenter.
▼M4
2aa.
Forbuddene i stk. 1, litra a) og b), finder hverken direkte eller
indirekte anvendelse på levering af teknisk bistand, finansiering eller
finansiel bistand i forbindelse med salg, levering, overførsel eller
eksport og import, køb eller transport af hydrazin (CAS 302-01-2) i
koncentrationer på 70 % eller derover, forudsat at den tekniske bistand,
finansieringen eller den finansielle bistand omhandler hydrazin, der er
beregnet til:
a) afprøvningerne og flyvningen af ExoMars-landingsmodulet som led i
ExoMars 2020-missionen i en mængde, som beregnes i forhold til
behovene i hver af den pågældende missions faser, og som ikke
overstiger en samlet mængde på 5 000 kg for hele missionens
varighed eller
b) flyvningen af ExoMars-transportmodulet som led i ExoMars 2020missionen i en mængde, som beregnes i forhold til behovene i
forbindelse med flyvningen, og som ikke overstiger en samlet
mængde på 300 kg.
2b.
Direkte eller indirekte levering af teknisk bistand, finansiering
eller finansiel bistand i forbindelse med de operationer, der er omhandlet
i stk. 2a og 2aa, kræver forudgående tilladelse fra de kompetente
myndigheder.
De, der ansøger om tilladelse, giver de kompetente myndigheder alle de
relevante krævede oplysninger.
De kompetente myndigheder underretter Kommissionen om alle de
tilladelser, de har udstedt.
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3.
Levering af følgende kræver tilladelse fra den pågældende kompe
tente myndighed:
a) teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til produkter i
bilag II og direkte eller indirekte levering, fremstilling, vedligehol
delse og brug af disse produkter til fysiske eller juridiske personer,
enheder eller organer i Rusland, herunder dets eksklusive
økonomiske zone og kontinentalsokkel, eller hvis bistand vedrører
produkter til brug i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske
zone og kontinentalsokkel, til personer, enheder eller organer i
enhver anden stat
b) finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til produkter i bilag
II, herunder navnlig gavebistand, lån og ekportkreditforsikring, til
direkte eller indirekte salg, levering, overførsel eller eksport af
disse produkter eller direkte eller indirekte levering af dertil knyttet
teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller
organer i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og
kontinentalsokkel, eller hvis bistanden vedrører produkter til brug i
Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinental
sokkel, til personer, enheder eller organer i enhver anden stat.
I behørigt begrundede hastende tilfælde, jf. artikel 3, stk. 5, kan leve
ringen af de i dette stykke omhandlede tjenester finde sted uden
forudgående tilladelse, forudsat at den pågældende tjenesteyder unde
retter den kompetente myndighed senest fem arbejdsdage efter, at leve
ringen af tjenesterne har fundet sted.
▼C1
4.
Hvis der kræves tilladelse i henhold til denne artikelsstk. 3, finder
artikel 3, og især artikel 3, stk. 2 og 5, tilsvarende anvendelse.
▼M7
Artikel 5
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere
investeringstjenester til eller bistand i forbindelse med udstedelsen af
eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer
og pengemarkedsinstrumenter med en løbetid på over 90 dage udstedt
efter den 1. august 2014 til den 12. september 2014 eller med en løbetid
på over 30 dage udstedt efter den 12. september 2014 til den 12. April
2022 eller omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter
udstedt efter den 12. april 2022 af:
a) større kreditinstitutter eller andre større institutioner, som udtryk
keligt har mandat til at fremme den russiske økonomis konkurren
ceevne og diversificering og tilskynder til investeringer, og som er
etableret i Rusland, og hvoraf staten ejer eller kontrollerer over 50 %
pr. 1. august 2014, jf. listen i bilag III, eller
b) juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret uden for
Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag III,
direkte eller indirekte ejer over 50 % eller
c) juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af
eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes
litra b) eller opført på listen i bilag III.
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2.
Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere
investeringstjenester til eller bistand i forbindelse med udstedelsen af
eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer
og pengemarkedsinstrumenter udstedt efter den 12. april 2022 af:
a) større kreditinstitutter eller andre institutter med offentlig ejerskab
eller kontrol på over 50 % pr. 26. februar 2022 eller ethvert andet
kreditinstitut, der spiller en væsentlig rolle med hensyn til at støtte
Ruslands, Ruslands regerings eller Ruslands centralbanks aktiviteter,
og som er etableret i Rusland, jf. bilag XII, eller
b) juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret uden for
Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag XII,
direkte eller indirekte ejer over 50 % eller
c) juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af
eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes
litra a) eller b).
3.
Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere
investeringstjenester til eller bistand i forbindelse med udstedelsen af
eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer
og pengemarkedsinstrumenter med en løbetid på over 30 dage udstedt
efter den 12. september 2014 til den 12. april 2022 eller omsættelige
værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt efter den 12. April
2022 af:
a) juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland,
og som primært er beskæftiget med større aktiviteter inden for
udformning, produktion, salg eller eksport af militærudstyr eller -tje
nester, jf. bilag V, bortset fra juridiske personer, enheder eller orga
ner, der er aktive inden for rumfarts- eller kerneenergisektoren
b) juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland,
der er kontrolleret af staten, eller hvoraf staten ejer over 50 %, og
hvis anslåede samlede aktiver overstiger 1 billion RUB, og hvis
indtægter for så vidt angår mindst 50 % hidrører fra salg eller trans
port af råolie eller olieprodukter, jf. bilag VI
c) juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen,
hvoraf en enhed, som er opført i dette stykkes litra a) eller b), direkte
eller indirekte ejer over 50 %, eller
d) juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af
eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes
litra a), b) eller c).
4.
Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere
investeringstjenester til eller bistand i forbindelse med udstedelsen af
eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer
og pengemarkedsinstrumenter udstedt efter den 12. april 2022 af:
a) juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland,
og som er offentligt kontrolleret eller med over 50 % offentligt ejer
skab, og i hvilke Rusland, dets regering eller centralbank har ret til
andel i udbyttet eller med hvilken Rusland, dets regering eller
centralbank har andre væsentlige økonomiske forbindelser, jf. bilag
XIII, eller
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b) juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret uden for
Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag XIII,
direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller
c) juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af
eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes
litra a) eller b).
5.
Det er fra den 12. april 2022 forbudt at notere og levere tjenester
på markedspladser, der er registreret eller anerkendt i Unionen, for så
vidt angår omsættelige værdipapirer, der tilhører juridiske personer,
enheder eller organer, som er etableret I Rusland og har over 50 %
offentligt ejerskab.
6.
Det er forbudt direkte eller indirekte at indgå eller deltage i arran
gementer med henblik på ydelse af:
i) nye lån eller kreditter med en løbetid på over 30 dage til juridiske
personer, enheder eller organer, som er omhandlet i stk. 1 eller 3,
efter den 12. september 2014 til den 26. februar 2022, eller
ii) nye lån eller kreditter til juridiske personer, enheder eller organer,
som er omhandlet i stk. 1, 2, 3 eller 4, efter den 26. februar 2022].
Forbuddet finder ikke anvendelse på:
a) lån eller kreditter, der har det specifikke og dokumenterede formål at
yde finansiering til ikkeforbudt import eller eksport af produkter og
ikkefinansielle tjenester mellem Unionen og nogen anden tredjestat,
herunder udgifter til produkter og tjenester fra en anden tredjestat,
der er nødvendige for at udføre eksport- eller importkontrakterne,
eller
b) lån, der har et specifikt og dokumenteret formål om at yde
nødfinansiering med henblik på at opfylde solvens- og likviditets
kriterier for juridiske personer, der er etableret i Unionen, og hvoraf
en enhed, der er opført på listen i bilag III, ejer over 50 %.
7.
Forbuddet i stk. 6 finder ikke anvendelse på hævninger af kredit
beløb eller udbetalinger, der er foretaget i henhold til en kontrakt, der er
indgået inden den … 26. februar 2022, forudsat at følgende betingelser
er opfyldt:
a) Alle vilkår og betingelser for sådanne hævninger af kreditbeløb eller
udbetalinger:
i) blev aftalt inden den 26. februar 2022, og
ii) er ikke blevet ændret på eller efter denne dato, og
b) et kontraktligt forfaldstidspunkt for hel tilbagebetaling af alle midler,
der er stillet til rådighed, og for bortfald af alle tilsagn, rettigheder og
forpligtelser i henhold til kontrakten blev fastlagt inden den
26. februar 2022, og
c) kontrakten var på tidspunktet for dens indgåelse ikke i strid med
forbuddene i denne forordning, som gjaldt på det pågældende tids
punkt.
De i litra a) nævnte vilkår og betingelser for hævninger af kreditbeløb
og udbetalinger skal omfatte bestemmelser om tilbagebetalingstiden for
hver hævning af kreditbeløb eller udbetaling, den anvendte rentesats
eller renteberegningsmetoden samt maksimumbeløbet.
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▼C2
Artikel 5a
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere
investeringstjenester til eller bistand i forbindelse med udstedelsen af
eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer
og pengemarkedsinstrumenter udstedt efter den 9. marts 2022 af:
a) Rusland og Ruslands regering eller
b) Ruslands centralbank eller
c) juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af
eller efter anvisning fra den enhed, som er omhandlet i litra b).
2.
Det er forbudt direkte eller indirekte at etablere eller deltage i
arrangementer med henblik på ydelse af nye lån eller kreditter til juri
diske personer, enheder eller organer som omhandlet i stk. 1 efter den
23, februar 2022.
Forbuddet finder ikke anvendelse på lån eller kreditter, der har det
specifikke og dokumenterede formål at yde finansiering til ikkeforbudt
import eller eksport af produkter og ikkefinansielle tjenester mellem
Unionen og en tredjestat, herunder udgifter til varer og tjenester fra
en anden tredjestat, der er nødvendige for at udføre eksport- eller
importkontrakterne.
3.
Forbuddet i stk. 2 finder ikke anvendelse på hævninger af kredit
beløb eller udbetalinger, der er foretaget i henhold til en kontrakt, der er
indgået inden den 23. februar 2022, forudsat at følgende betingelser er
opfyldt:
a) Alle vilkår og betingelser for sådanne hævninger af kreditbeløb eller
udbetalinger:
i) blev aftalt inden den 23. februar 2022, og
ii) er ikke blevet ændret på eller efter denne dato, og
b) et kontraktligt forfaldstidspunkt for hel tilbagebetaling af alle midler,
der er stillet til rådighed, og for bortfald af alle tilsagn, rettigheder og
forpligtelser i henhold til kontrakten blev fastlagt inden den
23. februar 2022.
De i litra a) nævnte vilkår og betingelser for hævninger af kreditbeløb
og udbetalinger skal omfatte bestemmelser om tilbagebetalingstiden for
hver hævning af kreditbeløb eller udbetaling, den anvendte rentesats
eller renteberegningsmetoden samt maksimumbeløbet.
▼M11
4.
Transaktioner vedrørende forvaltning af Ruslands centralbanks
reserver og aktiver, herunder transaktioner med juridiske personer,
enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra
Ruslands centralbank, såsom den russiske National Wealth Fund, er
forbudt.
▼M8
5.
Uanset stk. 4 kan de kompetente myndigheder give tilladelse til en
transaktion, forudsat at den er strengt nødvendig for at sikre Unionens
finansielle stabilitet som en helhed eller for den berørte medlemsstat.
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6.
Den pågældende medlemsstat underretter straks de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om, at den agter at give tilladelse i
henhold til stk. 5.
▼M12
Artikel 5aa
1.

Det er forbudt direkte eller indirekte at deltage i transaktioner med:

a) juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland,
og som er offentligt kontrolleret eller med over 50 % offentligt ejer
skab, eller hvori Rusland, dets regering eller Ruslands centralbank
har ret til andel i udbyttet, eller som Rusland, dets regering eller
Ruslands centralbank har andre væsentlige økonomiske forbindelser
med, og som er opført på listen i bilag XIX
b) juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret uden for
Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag XIX,
direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller
c) juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af
eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes
litra a) eller b).
2.
Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den
15. maj 2022 af kontrakter, der er indgået inden den 16.marts 2022,
eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af
sådanne kontrakter.
3.

Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på:

▼M13
a) transaktioner, der er strengt nødvendige for direkte eller indirekte
køb, import eller transport af naturgas og olie, herunder raffinerede
olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og
jernmalm, fra eller gennem Rusland til Unionen, et land, der er
medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
Schweiz eller det vestlige Balkan,
▼M12
b) transaktioner i tilknytning til energiprojekter uden for Rusland, i
hvilke en juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på
listen i bilag XIX, er minoritetsaktionær,
▼M13
c) transaktioner vedrørende køb, import eller transport til Unionen af
kul og andre faste fossile brændstoffer som opført på listen i bilag
XXII indtil den 10. august 2022.

Artikel 5b
1.
Det er forbudt at modtage indskud fra russiske statsborgere eller
fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer,
enheder eller organer etableret i Rusland, hvis den samlede værdi af de
fysiske eller juridiske personers, enheders eller organers indskud pr.
kreditinstitut overstiger 100 000 EUR.
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2.
Det er forbudt at yde tjenester vedrørende kryptoaktivtegnebogs-,
konto- eller depottjenester til russiske statsborgere eller fysiske personer,
der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller
organer etableret i Rusland, hvis den samlede værdi af de fysiske
eller juridiske personers, enheders eller organers kryptoaktiver pr. tegne
bogs-, konto- eller depottjeneste ovestiger 10 000 EUR.
3.
Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlems
stat, et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, eller i Schweiz eller på fysiske personer, der har
en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat, i et
land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejds
område, eller i Schweiz.
4.
Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på indskud, der er nødvendige
for ikkeforbudt grænseoverskridende handel med varer og tjenestey
delser mellem Unionen og Rusland.
▼M7
Artikel 5c
▼M13
1.
Uanset artikel 5b, stk. 1 og 2, kan de kompetente myndigheder
tillade modtagelse af et sådant indskud eller en sådan tegnebogs-, kontoeller depottjeneste på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige,
efter at have fastslået, at modtagelse af et sådant indskud eller en sådan
tegnebogs-, konto- eller depottjeneste:
▼M7
a) er nødvendigt til at dække basale behov hos de fysiske eller juridiske
personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 5b, stk. 1,
og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for,
herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på
hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræ
mier og offentlige forbrugsafgifter
b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af
udgifter i forbindelse med juridisk bistand
c) er nødvendigt til afholdelse af ekstraordinære udgifter, på betingelse
af at den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af
tilladelsen har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndig
heder og Kommissionen, hvorfor den finder, at der bør gives særlig
tilladelse,
eller
d) er nødvendigt til en diplomatisk eller konsulær repræsentations eller
international organisations officielle formål.
2.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, litra
a), b) og d), senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 5d
▼M13
1.
Uanset artikel 5b, stk. 1 og 2, kan de kompetente myndigheder
tillade modtagelse af et sådant indskud eller en sådan tegnebogs-, kontoeller depottjeneste på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige,
efter at have fastslået, at modtagelse af et sådant indskud eller en sådan
tegnebogs-, konto- eller depottjeneste:
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a) er nødvendigt til humanitære formål, f.eks. at levere eller lette leve
ring af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk
udstyr, fødevarer eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og
dertil knyttet bistand eller til evakueringer, eller
b) er nødvendige til civilsamfundsaktiviteter, der direkte fremmer
demokrati, menneskerettigheder eller retsstatsprincippet i Rusland.
2.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, senest
to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 5e
1.
Det er forbudt for Unionens værdipapircentraler at levere tjenester
som defineret i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår
omsættelige værdipapirer, der er udstedt efter den 12. april 2022, til
russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland,
eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.
2.
Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat
eller fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholds
tilladelse i en medlemsstat.

Artikel 5f
▼M13
1.
Det er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer denomineret i en
officiel valuta i en medlemsstat, der er udstedt efter den 12. april 2022,
eller andele i institutter for kollektiv investering, der leverer eksponering
mod sådanne værdipapirer, til russiske statsborgere eller fysiske perso
ner, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller
organer, der er etableret i Rusland.
▼M7
2.
Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat
eller fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholds
tilladelse i en medlemsstat.

Artikel 5g
1.
Uden at dette berører de relevante regler vedrørende indberetning,
fortrolighed og tavshedspligt, skal kreditinstitutter:
a) senest den 27. maj 2022 give den kompetente nationale myndighed i
den medlemsstat, hvor de befinder sig, eller Kommissionen en liste
over indskud på over 100 000 EUR, som indehaves af russiske stats
borgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller af
juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.
De forelægger hver 12. måned ajourførte oplysninger om størrelsen
af sådanne indskud
b) give den kompetente nationale myndighed i den medlemsstat, hvor
de befinder sig, oplysninger om indskud, der overstiger
100 000 EUR, og som indehaves af russiske statsborgere eller
fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, og som har erhvervet
statsborgerskab i en medlemsstat eller opholdsret i en medlemsstat
gennem en statsborgerskabsordning for investorer eller en ordning
for tildeling af opholdsret til investorer.
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Artikel 5h
Det er fra den 12. marts 2022 forbudt at levere specialiserede tjenester
til finansielle betalingsmeddelelser, der anvendes til udveksling af
finansielle data, til juridiske personer, enheder eller organer, der er
opført på listen i bilag XIV, eller til juridiske personer, enheder eller
organer, som er etableret i Rusland, og hvoraf en enhed, der er opført på
listen i bilag XIV, direkte eller indirekte ejer over 50 %.
▼M13
Artikel 5i
1.
Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere penge
sedler denomineret i en officiel valuta i en medlemsstat til Rusland eller
til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland,
herunder Ruslands regering og centralbank, eller til brug i Rusland.
2.
Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for salg, levering, overførsel eller
eksport af pengesedler denomineret i en officiel valuta i en medlemsstat,
forudsat at salget, leveringen, overførslen eller eksporten er nødvendig
til:
a) personlig brug af fysiske personer, der rejser til Rusland, eller
medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med
dem, eller
b) officielle formål for en diplomatisk eller konsulær repræsentation
eller international organisation i Rusland, der nyder immunitet i
overensstemmelse med folkeretten.
▼M12
Artikel 5j
1.
Det er fra den 15. april 2022 forbudt at levere kreditvurderings
tjenester til russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosid
dende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er
etableret i Rusland.
2.
Det er fra den 15. april 2022 forbudt at give adgang til abonne
mentstjenester i forbindelse med kreditvurderingsaktiviteter til russiske
statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller
juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.
3.
Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlems
stat eller fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent
opholdstilladelse i en medlemsstat.
▼M13
Artikel 5k
1.
Det er forbudt at tildele eller fortsætte gennemførelse af offentlige
kontrakter eller koncessionskontrakter, der er omfattet af udbudsdirekti
verne samt artikel 10, stk. 1 og 3, artikel 10, stk. 6, litra a)-e), artikel 10,
stk. 8, 9 og 10, og artikel 11, 12, 13 og 14 i direktiv 2014/23/EU,
artikel 7 og 8 samt artikel 10, litra b)-f) og h)-j), i direktiv 2014/24/EU,
artikel 18, artikel 21, litra b)-e) og g)-i), og artikel 29 og 30 i direktiv
2014/25/EU og artikel 13, litra a)-d), f)-h) og j), i direktiv 2009/81/EF,
til eller med:
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a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder
eller organer, der er etableret i Rusland
b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som
omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer
over 50 %, eller
c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på
vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærvæ
rende stykkes litra a) eller b),
herunder, hvis de tegner sig for mere end 10 % af kontraktværdien,
underentreprenører, leverandører eller enheder, hvis formåen er udnyttet,
jf. udbudsdirektiverne.
2.
Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder tillade tildeling og
fortsat gennemførelse af kontrakter med henblik på:
a) drift, vedligeholdelse, dekommissionering og håndtering af radio
aktivt affald, levering og oparbejdning af brændsel og sikkerhed i
forbindelse med civil nuklear kapacitet og fortsat udformning,
opførelse og ibrugtagning nødvendig til færdiggørelse af civile
nukleare faciliteter samt levering af prækursormateriale til fremstil
ling af medicinske radioisotoper og lignende medicinske anvendel
ser, kritisk teknologi til overvågning af miljøstråling samt civilt
nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling
b) mellemstatsligt samarbejde om rumprogrammer
c) levering af strengt nødvendige varer eller tjenesteydelser, som kun
kan leveres, eller kun kan leveres i tilstrækkelige mængder, af de
personer, der er omhandlet i stk. 1
d) Unionens og medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsen
tationers funktion i Rusland, herunder delegationer, ambassader og
missioner, eller internationale organisationer i Rusland, der nyder
immunitet i overensstemmelse med folkeretten
e) køb, import eller transport af naturgas og olie, herunder raffinerede
olieprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og
jernmalm, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller
f) køb, import eller transport til Unionen af kul og andre faste fossile
brændstoffer som opført på listen i bilag XXII indtil den 10. august
2022.
3.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater
og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af denne
artikel, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.
4.
Forbuddene i stk. 1 finder indtil den 10. oktober 2022 ikke anven
delse på gennemførelsen af kontrakter, der er indgået inden den 9. april
2022.
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Artikel 5l
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at yde støtte, herunder
finansieringsmidler og finansiel bistand eller enhver anden form for
ydelse fra et EU-, Euratom- eller medlemsstatsprogram og kontrakter
som omhandlet i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1), til juridiske
personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og hvoraf
staten ejer eller kontrollerer over 50 %.
2.

Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for:

a) humanitære formål, folkesundhedsmæssige krisesituationer, akut
forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil
have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og
sikkerhed eller miljøet, eller som en reaktion på naturkatastrofer
b) plantesundheds- og veterinærprogrammer
c) mellemstatsligt samarbejde i rumprogrammer og i henhold til den
internationale aftale om termonukleare forsøgsreaktorer
d) drift, vedligeholdelse, dekommissionering og håndtering af radio
aktivt affald, levering og oparbejdning af brændsel og sikkerhed i
forbindelse med civil nuklear kapacitet samt levering af prækurs
ormateriale til fremstilling af medicinske radioisotoper og lignende
medicinske anvendelser, kritisk teknologi til overvågning af miljøs
tråling samt civilt nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning
og udvikling
e) udveksling af mobilitet for enkeltpersoner og mellemfolkelige
kontakter
f) klima- og miljøprogrammer med undtagelse af støtte i forbindelse
med forskning og innovation
g) Unionens og medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsen
tationers funktion i Rusland, herunder delegationer, ambassader og
missioner, eller internationale organisationer i Rusland, der nyder
immunitet i overensstemmelse med folkeretten.

Artikel 5m
1.
Det er forbudt at registrere, stille et vedtægtsmæssigt hjemsted, en
forretningsadresse eller en administrativ adresse samt forvaltningstjene
ster til rådighed for en trust eller et lignende retligt arrangement, hvis
stifter eller begunstiget er:
a) russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i
Rusland
b) juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige
budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013,
(EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU)
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse
nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012
(EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
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c) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en fysisk eller juri
disk person, en enhed eller et organ som omhandlet i litra a) eller b)
direkte eller indirekte ejer over 50 %
d) juridiske personer, enheder eller organer, der kontrolleres af en fysisk
eller juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i litra a),
b) eller c)
e) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på
vegne af eller efter anvisning fra en fysisk eller juridisk person, en
enhed eller et organ som omhandlet i litra a), b), c) eller d).
2.
Det er fra den 10. maj 2022 forbudt at fungere som eller sørge for,
at en anden person fungerer som trustee, proformaaktionær, direktør,
sekretær eller tilsvarende stilling i forbindelse med en trust eller et
lignende retligt arrangement som omhandlet i stk. 1.
3.
Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på de transaktioner, der er
strengt nødvendige for at bringe kontrakter, der ikke overholder denne
artikel, og som er indgået inden den 9. april 2022, eller tilknyttede
kontrakter, der er nødvendige for gennemførelsen af sådanne kontrakter,
til ophør senest den 10. maj 2022.
4.
Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når stifteren eller den begun
stigede er statsborger i en medlemsstat eller en fysisk person, der har en
midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat.
5.
Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder tillade de deri
omhandlede tjenester på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige,
efter at have fastslået, at dette er nødvendigt med henblik på:
a) humanitære formål, såsom at levere eller lette levering af bistand,
herunder lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller overførsel
af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand, eller til
evakueringer, eller
b) civilsamfundsaktiviteter, der direkte fremmer demokratiet, menneske
rettighederne eller retsstatsprincippet i Rusland.
▼M7
Artikel 6
1.
Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om
foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler
andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne
forordning, navnlig oplysninger om:
a) tilladelser i henhold til denne forordning
b) oplysninger modtaget i henholdt til artikel 5g
c) overtrædelses- og håndhævelsesproblemer samt domme afsagt af
nationale domstole;
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d) konstaterede tilfælde af overtrædelse, omgåelse og forsøg på over
trædelse eller omgåelse af forbuddene i denne forordning ved brug af
kryptoaktiver.
▼M7
2.
Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen
om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan
påvirke den effektive gennemførelse af denne forordning.
3.
Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne
artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller
modtaget, herunder til at sikre effektiviteten af foranstaltningerne i
denne forordning.

Artikel 7
Kommissionen tillægges beføjelse til at ændre bilag I og IX på grundlag
af oplysninger fra medlemsstaterne.
▼B
Artikel 8
1.
Medlemsstaterne fastsætter reglerne for, hvilke sanktioner der skal
anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og
træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes.
Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtræ
delsen og have afskrækkende virkning.
2.
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de i stk. 1
omhandlede regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og under
retter den om senere ændringer.

Artikel 9
1.
Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der
henvises til i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der
er opført i bilag I. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle
ændringer af deres webadresse, som er opført i bilag I.
2.
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres
kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, straks
efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere
ændringer.
3.
Når denne forordning indeholder krav om, at der gives meddelelse
eller underretning til Kommissionen eller på anden måde kommunikeres
med den, er adressen og andre kontaktoplysninger, der skal bruges
dertil, oplysningerne i bilag I.

Artikel 10
Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller
organer medfører ikke nogen form for ansvar for disse, hvis de ikke
vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger
ville være i strid med de foranstaltninger, der er fastsat i denne forord
ning.
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Artikel 11
1.
Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller
transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte
er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger i henhold til denne
forordning, herunder erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer,
såsom krav om modregning og erstatning i henhold til garanti, særlig
fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af obligationer,
garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modga
rantier uanset form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:
▼M13
a) juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i
bilagene til denne forordning, eller juridiske personer, enheder eller
organer, der er etableret uden for Unionen, og hvoraf de direkte eller
indirekte ejer mere end 50 %
▼M7
b) andre russiske personer, enheder eller organer
c) personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne
af personer, enheder eller organer som omhandlet i dette stykkes litra
a) eller b).
2.
I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en
fordring påhviler det den person, der søger at få fordringen inddrevet, at
bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.
3.
Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhand
lede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet
lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i
overensstemmelse med denne forordning.
▼M12
Artikel 12
Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål
eller følge er at omgå de forbud, der er fastsat i denne forordning.
▼M7
Artikel 12a
1.
Kommissionen behandler personoplysninger for at kunne udføre
sine opgaver i henhold til denne forordning. Disse opgaver omfatter
håndtering af oplysninger om indskud og oplysninger om tilladelser
udstedt af de kompetente myndigheder.
2.
Med henblik på denne forordning udpeges den tjenestegren i
Kommissionen, der er opført i bilag I, som»dataansvarlig« for Kommis
sionen, jf. artikel 3, stk. 8, i forordning (EU) 2018/1725 (1), for så vidt
angår de behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at udføre de
opgaver, der er omhandlet i stk. 1.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober
2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer
og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning
(EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018,
s. 39).
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Artikel 13
Denne forordning finder anvendelse:
a) på Unionens område
b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion
c) på personer inden for eller uden for Unionens område, som er stats
borgere i en medlemsstat
d) på juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for
Unionens område, der er oprettet eller stiftet i henhold til en
medlemsstats lovgivning
e) på juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forret
ningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Unionen.
Artikel 14
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i
hver medlemsstat.
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BILAG I
BELGIEN
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIEN
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TJEKKIET
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANMARK
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
TYSKLAND
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/
embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTLAND
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLAND
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÆKENLAND
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANIEN
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/
SancionesInternacionales.aspx
FRANKRIG
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
KROATIEN
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIEN
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/
politica_europea/misure_deroghe/
CYPERN
https://mfa.gov.cy/themes/
LETLAND
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITAUEN
http://www.urm.lt/sanctions
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LUXEMBOURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/
organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGARN
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/
ensz-eu-szankcios-tajekoztato
ΜΑLTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
NEDERLANDENE
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
ØSTRIG
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/
eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLEN
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
RUMÆNIEN
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIEN
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAKIET
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLAND
https://um.fi/pakotteet
SVERIGE
https://www.regeringen.se/sanktioner
Europa-Kommissionen underrettes på følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapi
talmarkedsunionen (GD FISMA)
Rue de Spa 2
1049 Bruxelles, Belgien
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
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BILAG II

▼M2
Liste over produkter som omhandlet i artikel 3

▼B
KN-kode

Beskrivelse

7304 11 00

Rør, sømløse, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, af rustfrit stål

7304 19 10

Rør, sømløse, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, af jern eller stål, med udvendig
diameter på ikke over 168,3 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller støbejern)

7304 19 30

Rør, sømløse, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, af jern eller stål, med udvendig
diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller støbe
jern)

7304 19 90

Rør, sømløse, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, af jern eller stål, med udvendig
diameter på over 406,4 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller støbejern)

7304 22 00

Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas

7304 23 00

Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (ekskl.
produkter af rustfrit stål eller støbejern)

7304 29 10

Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern
eller stål, med udvendig diameter på ikke over 168,3 mm (ekskl.: produkter af støbejern)

7304 29 30

Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern
eller stål, med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm (ekskl. produkter af
støbejern)

7304 29 90

Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern
eller stål, med udvendig diameter på over 406,4 mm, (ekskl.: produkter af støbejern)

7305 11 00

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, med cirkulært tværsnit og udvendig
diameter på over 406,4 mm, af jern eller stål, svejset på langs med skjult lysbuesvejsning

7305 12 00

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, med cirkulært tværsnit og udvendig
diameter på over 406,4 mm, af jern og stål, svejset på langs (ekskl.: produkter svejset på langs
med skjult lysbuesvejsning)

7305 19 00

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, med cirkulært tværsnit og udvendig
diameter på over 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern og stål (ekskl.: produkter svejset på
langs med skjult lysbuesvejsning)

7305 20 00

Foringsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, med cirkulært tværsnit og
udvendig diameter på over 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern og stål

7306 11

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit
stål med diameter på ikke over 406,4 mm

7306 19

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, svejset, af fladvalsede produkter af jern
eller stål, med udvendig diameter på ikke over 406,4 mm (ekskl.: produkter af rustfrit stål eller
støbejern)

7306 21 00

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasrørledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit
stål med diameter ikke over 406,4 mm
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KN-kode

Beskrivelse

7306 29 00

Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved olie- og gasudvinding, svejset, af flad
valsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på ikke over 406,4 mm (ekskl.:
produkter af rustfrit stål eller støbejern)

8207 13 00

Værktøj til bjerg- eller jordboring, udskifteligt, med virksomme dele af sintrede metalcarbider eller
cermets

8207 19 10

værktøj til bjerg- eller jordboring, udskifteligt, med virksomme dele af diamant eller agglomereret
diamant

ex 8413 50

Fortrængningspumper med stempel eller membran, til væsker, maskindrevne, hvis maksimale volu
menstrøm overstiger 18 m3/time, hvis afgangstryk overstiger 40 bar, og som er specialfremstillet til
at pumpe boremudder og/eller cement ind i oliebrønde.

ex 8413 60

Roterende fortrængningspumper, til væsker, maskindrevne, hvis maksimale volumenstrøm overstiger
18 m3/time, hvis afgangstryk overstiger 40 bar, og som er specialfremstillet til at pumpe boremudder
og/eller cement ind i oliebrønde.

8413 82 00

Væskeelevatorer (ekskl. pumper)

8413 92 00

Dele til væskeelevatorer, i.a.n.

8430 49 00

Maskiner og apparater til jordboring eller udvinding af mineraler eller malme, ikke selvkørende og
ikke hydrauliske (ekskl. maskiner og apparater til tunnelboring og håndværktøj)

ex 8431 39 00

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til under pos. 8428 henhørende maskiner eller
-apparater i oliefelter

ex 8431 43 00

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til under underposition 8430 41 eller 8430 49
henhørende maskiner eller -apparater i oliefelter

ex 8431 49

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til under pos. 8426, 8429 og 8430 henhørende
maskiner eller -apparater i oliefelter

8705 20 00

Mobile boretårne

8905 20 00

Bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning

8905 90 10

Søgående fyrskibe, havnesprøjter, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end
selve sejladsen (ekskl. opmudringsfartøjer, bore- og produktionsplatforme, flydende eller til
nedsænkning fiske- og fangstfartøjer og krigsskibe)

▼M2

▼B

▼M2

▼B
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BILAG III
Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5, stk. 1,
litra a)

▼B
1. SBERBANK
2. VTB BANK
3. GAZPROMBANK
4. VNESHECONOMBANK (VEB)
5. ROSSELKHOZBANK
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BILAG IV
Liste over fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer som
omhandlet i artikel 2, stk. 7, artikel 2a, stk. 7, og artikel 2b, stk. 1
JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI
Argut OOO
Communication center of the Ministry of Defense
Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis
Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of
Russia
Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Admini
stration of the President of Russia
Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)
Foreign Intelligence Service (SVR)
Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry
of Interior Affairs
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian
Quantum Center)
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Ministry of Defence RF
Moscow Institute of Physics and Technology
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NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Krasnoye Sormovo Shipyard
Severnaya Shipyard
Shipyard Yantar
UralVagonZavod
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Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
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Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics
Central Research and Development Institute Tsiklon
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel
Kranark LLC
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Enginee
ring
Nerpa Shipyard
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
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Production Association Strela
Radioavtomatika
Research Center Module
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry
Scientific-Research Institute of Electronics
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems
Scientific Research Institute NII Submikron
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory
Ship Maintenance Center Zvezdochka
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya
State Scientific Center AO GNTs RF — FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy
Institute
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective
Design Center
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC »35th Shipyard«
United Shipbuilding Corporation JSC »Astrakhan Shipyard«
United Shipbuilding Corporation JSC »Aysberg Central Design Bureau«
United Shipbuilding Corporation JSC »Baltic Shipbuilding Factory«
United Shipbuilding Corporation JSC »Krasnoye Sormovo Plant OJSC«
United Shipbuilding Corporation JSC SC »Zvyozdochka«
United Shipbuilding Corporation »Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar«
United Shipbuilding Corporation »Scientific Research Design Technological
Bureau Onega«
United Shipbuilding Corporation »Sredne-Nevsky Shipyard«
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials
Urals Project Design Bureau Detal
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC

02014R0833 — DA — 13.04.2022 — 008.002 — 48
▼M12
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring
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BILAG V
Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5, stk. 3,
litra a)

▼M1
OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
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BILAG VI
Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5, stk. 3,
litra b)

▼M1
ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
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BILAG VII
Liste over produkter og teknologi som omhandlet i artikel 2a, stk. 1, og
artikel 2b, stk. 1
Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner i bilag I til forord
ning (EU) 2021/821 finder anvendelse i dette bilag med undtagelse af »Del I –
Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner, generelle noter til
bilag I, punkt 2«.
Definitioner af termer, der anvendes i Den Europæiske Unions fælles liste over
militært udstyr (CML) (2020/C 85/01), finder anvendelse i dette bilag.

▼M11
Med forbehold af denne forordnings artikel 12 er ikke-kontrollerede produkter,
der indeholder en eller flere af de komponenter, der er opført i dette bilag, ikke
omfattet af kontrollen i henhold til denne forordnings artikel 2a og 2b.

▼M7
Kategori I – Elektronik
X.A.I.001 Elektronisk udstyr og komponenter.
a. »Mikroprocessormikrokredsløb«, »mikrocomputermikrokredsløb«,
mikrocontrollermikrokredsløb med en eller flere af følgende egen
skaber:
1. En ydelseshastighed på mindst 5 Gflops og en aritmetisk logisk
enhed med en adgangsbredde på mindst 32 bit
2. En klokfrekvens på over 25 MHz eller
3. Mere end én data- eller instruktionsbus eller seriel kommuni
kationsport, der giver en direkte ekstern forbindelse mellem
parallelle »mikroprocessormikrokredsløb« med en overførings
hastighed, der er højere end 2,5 Mbyte/s.
b. Integrerede hukommelseskredsløb som følger:
1. Elektrisk sletbare programmerbare
(EEPROMs) med lagerkapacitet

read-only-hukommelser

a. Mere end 16 Mbits pr. pakning til flashhukommelsestyper
eller
b. Over en af følgende grænser for alle andre EEPROM-typer:
1. Mere end 1 Mbit pr. pakke eller
2. Mere end 256 kbit pr. pakke og en maksimal adgangstid
på mindre end 80 ns
2. Statiske random-access-hukommelser (SRAMs) med lagerkapa
citet:
a. Mere end 1 Mbit pr. pakke eller
b. Mere end 256 kbit pr. pakke og en maksimal adgangstid på
mindre end 25 ns
c. Analog-til-digital-konvertere med en eller flere af følgende egen
skaber:
1. Opløsning på mindst 8 bit, men mindre end 12 bit, med en
uddatahastighed på over 200 megaaftastninger pr. sekund
(MSPS)

▼M11
2. Opløsning på 12 bit med en uddatahastighed på over 105
megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

▼M7
3. Opløsning på mere end 12 bit, men lig med eller mindre end
14 bit, med en uddatahastighed på over 10 mio. ord pr. sekund
MSPS) eller
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4. Opløsning på mere end 14 bit med en uddatahastighed på over
2,5 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)
d. Logiske anordninger, der er programmerbare på stedet, og som har
et maksimalt antal single-ended digitale inputs/outputs på mellem
200 og 700
e. Processorer til Fast Fourier-transformation (FFT) med en normeret
udførelseshastighed for en 1 024-punkts kompleks FFT på mindre
end 1 ms
f. Kundespecificerede integrerede kredsløb, for hvilke funktionen er
ukendt, eller eksportkontrolstatus for det udstyr, i hvilket de inte
grerede kredsløb skal anvendes, er ukendt for producenten, med
en eller flere af følgende egenskaber:
1. Mere end 144 terminaler eller
2. Typisk »basal transmissionsforsinkelse« på mindre end 0,4 ns
g. »Elektroniske vakuumenheder« med vandrefelt, pulserende eller
kontinuerlig bølge som følger:
1. Koblede hulrumsanordninger eller derivater af disse
2. Enheder baseret på helixkredsløb eller foldede eller snoede
bølgelederkredsløb eller derivater heraf, med en eller flere af
følgende egenskaber:
a. »Momentan båndbredde« på mindst en halv oktav og et
produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens
(udtrykt i GHz) på mere end 0,2; eller
b. »Momentan båndbredde« på mindre end en halv oktav og et
produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens
(udtrykt i GHz) på mere end 0,4;
h. Fleksible bølgeledere, konstrueret til brug ved frekvenser på mere
end 40 GHz
i. Akustisk bølgeudstyr og surface skimming (fladt volumen)
akustisk bølgeudstyr med en eller flere af følgende egenskaber:
1. Bærefrekvens på over 1 GHz eller
2. Bærefrekvens på højst 1 GHz og
a. »Frekvenssidesløjfedæ mpning« på mere end 55 dB
b. Produktet af den største forsinkelse og båndbredden (tid i
mikrosekunder og båndbredde i MHz) på mere end 100
eller
c. Spredningsforsinkelse på mere end 10 mikrosekunder
Teknisk note: I forbindelse med X.A.I.001.i forstås ved »fre
kvenssidesløjfedæ mpning« den maksimale dæmpningsværdi, der
er specificeret i databladet.
j. »Celler« som følger:
1. »Primærceller« med en »energitæ thed « på højst 550 Wh/kg
ved 293 K (20 oC)
2. »Sekundærceller« med en »energitæthed « på højst 350 Wh/kg
ved 293 K (20 oC)
Note: X.A.I.001.j lægger ikke eksportkontrol
herunder enkeltcellebatterier.

på

batterier,
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Tekniske noter:
1. I forbindelse med X.A.I.001.j. beregnes energitætheden
(Wh/kg) som den nominelle spænding ganget med den nomi
nelle kapacitet i amperetimer (Ah) divideret med massen i kg.
Hvis den nominelle kapacitet ikke er angivet, beregnes energi
tætheden som den nominelle spænding i anden og derefter
ganget med udladningstiden i timer divideret med udladnings
belastningen i ohm og massen i kg.
2. I forbindelse med X.A.I.001.j. defineres en »celle« som en
elektrokemisk anordning, der har positive og negative elek
troder og en elektrolyt, og som er en kilde til elektrisk
energi. Den er grundbyggeklodsen i et batteri.
3. I forbindelse med X.A.I.001.j.1. er en »primærcelle« en »cel
le«, der ikke er beregnet til at blive ladet af en anden kilde.
4. I forbindelse med X.A.I.001.j.2. er en »sekundærcelle« en »cel
le«, der er beregnet til at blive ladet af en ekstern elektrisk
kilde.
k. »Superledende« elektromagneter eller solenoider, der er specielt
konstrueret til at blive fuldt opladet eller afladet på mindre end
1 minut, og med samtlige følgende egenskaber:
Note: X.A.I.001.k lægger ikke eksportkontrol på »superledende«
elektromagneter eller solenoider, der er konstrueret til medi
cinsk udstyr til magnetisk resonans- billeddannelse (MRI).
1. Maksimal energiafgivelse under afladning divideret med varig
heden af afladningen på mere end 500 kJ pr. minut
2. Indre diameter af strømvindingerne mere end 250 mm og
3. Nominel magnetisk induktion mere end 8 T eller »total strøm
tæthed« i vindingen mere end 300 A/mm2
l. Kredsløb eller systemer til elektromagnetisk energilagring, der
indeholder komponenter, der er fremstillet af »superledende«
materialer, der er specielt konstrueret til drift ved temperaturer
under mindst en af de »superledende« bestanddeles »kritiske
temperatur«, og som har en eller flere af følgende egenskaber:
1. Resonante driftsfrekvenser på mere end 1 MHz
2. Den lagrede energistæthed 1 MJ/m3 eller mere og
3. Afladningstid mindre end 1 ms
m. Hydrogen/hydrogenisotop-thyratroner
mærkepidsstrøm på mindst 500 A

af

keramisk

metal

og

n. Ikke anvendt
o. Solceller, samlinger af forbundne solceller med dækglas (CIC),
solpaneler og solarrays, der er »rumkvalificerede« og ikke er
underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001.e.4 (1).
(1) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
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X.A.I.002 »Elektroniske samlinger«, moduler og udstyr til generelle formål.
a. Andet elektronisk testudstyr end det, der er specificeret i CML
eller forordning (EU) 2021/821
b. Digitale magnetbåndinstrumentdataoptagere med en eller flere af
følgende egenskaber:
1. Maksimal digital interface-overførselshastighed højere end 60
Mbit/s, hvori der anvendes skrueskanderingsteknik
2. Maksimal digital interface-overførselshastighed højere end 120
Mbit/s, hvori der anvendes fasthovedteknik eller
3. »Rumkvalificeret«
c. Udstyr med maksimal digital interface-overførselshastighed, der er
højere end 60 Mbit/s, beregnet på overførsel af konvertering af
digitale videobåndoptagere til brug som digitale instrumentdataop
tagere
d. Ikke-modulære analoge oscilloskoper med en båndbredde på
mindst 1 GHz
e. Modulære analoge oscilloskoper med en eller flere af følgende
egenskaber:
1. Mainframe med en båndbredde på mindst 1 GHz eller
2. Plug-in- moduler med en individuel båndbredde på mindst
4 GHz
f. Analoge stikoscilloskoper til analyse af tilbagevendende fæno
mener med en effektiv båndbredde på mere end 4 GHz
g. Digitale oscilloskoper og transientoptagere, der anvender analogtil-digital- konverteringsteknik, og som er i stand til at lagre tran
sienter ved sekventiel stikprøveudtagning ved single-shot input ved
successive intervaller på mindre end 1 ns (større end 1 gigaaftast
ning pr. sekund (GSPS), ved digitalisering til en opløsning på
mindst 8 bit, og lagring af mindst 256 prøver.
Note: X.A.I.002 lægger eksportkontrol på følgende specielt
konstruerede komponenter til analoge oscilloskoper:
1. Plug-in-enheder
2. Eksterne forstærkere
3. Forforstærkere
4. Udstyr til stikprøveudtagning
5. Katodestrålerør.
X.A.I.003 Andet udstyr til specifik behandling end det, der er specificeret i CML
eller forordning (EU) 2021/821, som følger:
a. Andre frekvensomformere, der er i stand til at fungere i frekvens
området 300-600 Hz end dem, der er specificeret i CML eller
forordning (EU) 2021/821
b. Andre massespektrometre end dem, der er specificeret i CML eller
forordning (EU) 2021/821
c. Alle røntgenudladningsmaskiner eller komponenter til kraft
systemer med impulseffekt, hvis konstruktion bygger derpå,
herunder Marxgeneratorer, impulsformningsnet med høj effekt,
højspændingskondensatorer og triggers
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d. Andre impulsforstærkere end dem, der er specificeret i CML eller
forordning (EU) 2021/821
e. Elektronisk udstyr til tidsforsinkelse eller måling af tidsintervaller
som følger:
1. Moduler til tidsforsinkelse med en opløsning på 50 nano
sekunder eller derunder i tidsintervaller på 1 mikrosekund
eller derover eller
2. Moduler til måling af tidsintervaller med flere kanaler (3 eller
flere) eller kronometrisk udstyr med en opløsning på 50 nano
sekunder eller derunder i tidsintervaller på 1 mikrosekund eller
derover
f. Kromatografiske og spektrometriske analyseinstrumenter
X.B.I.001 Udstyr til fremstilling af elektroniske komponenter eller materialer
som følger samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:
a. Udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af elektronrør,
optiske elementer og specielt konstruerede komponenter dertil er
derfor underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (1) eller
X.A.I.001
b. Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af halv
lederkomponenter, integrerede kredsløb og »elektroniske samlin
ger«, samt systemer, der omfatter eller har dette udstyrs egenska
ber:
Note: X.B.I.001.b. lægger også eksportkontrol på udstyr, der
anvendes eller modificeres til brug ved fremstilling af
andet udstyr, f.eks. billeddannende udstyr, elektrooptisk
udstyr og akustisk bølgeudstyr.
1. Udstyr til forarbejdning af materialer til fremstilling af udstyr
og komponenter som specificeret i X.B.I.001.b som følger:
Note: X.B.I.001 lægger ikke eksportkontrol på kvartsovnsrør,
ovnforinger, paddles, boats (undtagen specielt konstrue
rede caged boats), boblere, kassetter eller digler, der er
specielt konstrueret til forarbejdningsudstyr, der er
underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001.b.1.
a. Udstyr til fremstilling af polykrystallinsk silicium og mate
rialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3C001 (2)
b. Udstyr, der er specielt konstrueret til rensning eller
forarbejdning af III/V og II/VI-halvledermaterialer, der er
underlagt eksportkontrol i henhold til 3C001, 3C002,
3C003, 3C004 eller 3C005 (3), bortset fra krystaltrækkema
skiner, for hvilke der henvises til X.B.I.001.b.1.c nedenfor
c. Krystaltrækkemaskiner og ovne som følger:
Note: X.B.I.001.b.1.c lægger ikke eksportkontrol på diffusions- og
oxidationsovne.
1. Udglødnings- eller rekrystalliseringsudstyr, dog ikke ovne med
konstant temperatur, der anvender kraftig energioverførsel,
med evne til at forarbejde wafers med en hastighed, der er
mindst 0,005 m2 pr. minut

▼M11
2. Krystaltrækkemaskiner »kontrolleret ved hjælp af lagret
program« med en eller flere af følgende egenskaber:
(1) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
(2) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
(3) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
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a. Kan genoplades uden at udskifte digelbeholderen
b. I stand til at operere ved tryk på over 2,5 × 105 Pa, eller
c. I stand til at trække krystaller med en diameter på over
100 mm

▼M7
d. Udstyr »kontrolleret ved hjælp af lagret program« til epitaksial
vækst med en eller flere af følgende egenskaber:
1. I stand til at danne et lag af silicium med en lagtykkelse, der er
ensartet til mindre end ±2,5 % over en længde på mindst
200 mm
2. I stand til at danne et lag af andet materiale end silicium med
en lagtykkelse, der er ensartet på tværs af waferen på mindst
±3,5 % eller
3. Rotation af individuelle wafere under forarbejdningen
e. Udstyr til epitaksial vækst ved molekylestråle
f.

Magnetisk forstærket »sputtering«udstyr med specielt konstrue
rede integrerede indføringssluser, der er i stand til at overføre
wafere i et isoleret vakuummiljø

g. Udstyr, der er specielt konstrueret til ionimplantering, ionfor
stærket eller fotoforstærket diffusion med en eller flere af
følgende egenskaber:
1. Evne til at generere mønstre
2. Stråleenergi
200 keV

(accelerationsspæ

nding)

på

mere

end

3. Optimeret til drift ved en stråleenergi (accelerationsspænding)
på mindre end 10 keV eller
4. I stand til højenergioxygenimplantering i et opvarmet »sub
strat«
h. Udstyr »kontrolleret ved hjælp af lagret program« til selektiv
fjernelse (ætsning) ved hjælp af anisotropiske tørre metoder
(f.eks. plasma) som følger:
1. »Batchtyper« med en af følgende egenskaber:
a. Endpointdetektion, bortset fra optiske emissionsspektrosko
pityper eller
b. Et tryk på højst 26,66 Pa i reaktorens driftstryk (ætsning)
2. »Enkeltwafertyper« med en eller flere af følgende egenskaber:
a. Endpointdetektion, bortset fra optiske emissionsspektrosko
pityper
b. Et tryk på højst 26,66 Pa i reaktorens driftstryk (ætsning)
eller
c. Waferhåndtering med kassette-til-kassette- og indførings
sluser
Noter:
1. »Batchtyper« henviser til maskiner, der ikke er specielt
konstrueret til forarbejdning af enkeltwafere. Sådanne
maskiner kan forarbejde to eller flere wafere samtidig
med fælles procesparametre, f.eks. RF-effekt, temperatur,
ætsningsgasarter og strømningshastigheder.
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2. »Enkeltwafertyper« henviser til maskiner, der ikke er
specielt konstrueret til forarbejdning af enkeltwafere.
Disse maskiner kan anvende automatiske waferhåndterings
teknikker til at indføre en enkelt wafer I forarbejdnings
udstyret. Definitionen omfatter udstyr, der kan indføre og
forarbejde flere wafere, men hvor ætningsparametrene,
f.eks. RF-effekt eller endpoint, kan bestemmes uafhængigt
for hver enkelt wafer.
i.

Udstyr til »kemisk dampudfældning« (CVD), f.eks. plasmafor
stærket CVD (PECVD) eller fotoforstærket CVD, til fremstilling
af halvlederkomponenter, med en af følgende egenskaber til
udfældning af oxider, nitrider, metaller eller polysilicium:

▼M11
1.

Udstyr til »kemisk dampudfældning«, der fungerer under 105
Pa, eller

2.

PECVD-udstyr, der fungerer enten under 60 Pa eller med
automatisk waferhåndtering med kassette-til-kassette og
indføringssluser

▼M7

Note: X.B.I.001.b.1.i lægger ikke eksportkontrol på lavtryks
systemer til »kemisk dampudfældning« (LPCVD) eller
reaktivt »sputtering«- udstyr.
j.

Elektronstrålesystemer, der er specielt konstrueret eller modifi
ceret til maskefremstilling eller forarbejdning af halvlederkompo
nenter, med en eller flere af følgende egenskaber:
1. Elektrostatisk stråleafbøjning
2. Formet, ikke-gaussisk stråleprofil
3. Digital-til-analog konverteringshastighed på mere end 3 MHz
4. Digital-til-analog konverteringsnøjagtighed på mere end 12 bit
eller
5. Mål-til-stråle-positionsfeedbackstyringspræcision på højst 1
mikrometer
Note: X.B.I.001.b.1.j lægger ikke eksportkontrol på elektronstrå
leudfæ ldningssystemer eller scanning- elektronmikro
skoper til generelle formål.

k. Udstyr til overfladefinish til forarbejdning af halvlederwafere som
følger:
1. Specielt konstrueret udstyr til bagsideforbejdning af wafere,
der er tyndere end 100 mikrometer, og efterfølgende adskil
lelse heraf eller
2. Specielt konstrueret udstyr til at opnå en overfladeruhed på en
forarbejdet wafers aktive overflade med en tosigmasværdi på
højst 2 mikrometer, totalt indikatorudslag (TIR)
Note: X.B.I.001.b.1.k lægger ikke eksportkontrol på udstyr til
pålægning og polering til waferes overfladefinish på én
side.
l.

Forbindelsesudstyr, som omfatter fælles enkeltkamre eller fler
kamre til vakuum, der er specielt konstrueret til at muliggøre
integration af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold
til X.B.I.001, i et komplet system

m. Udstyr »kontrolleret ved hjælp af lagret program«, der anvender
»lasere« til reparation eller trimning af »monolitiske integrerede
kredsløb« med en af følgende egenskaber:
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1. Positioneringsnøjagtighed på mindre end ±1 mikrometer eller
2. Pletstørrelse (kerf-bredde) på mindre end 3 mikrometer.

Teknisk note: Med henblik på X.B.I.001.b.1. forstås ved »sputtering«
en overlay-belæ gningsproces, hvor positivt ladede ioner accelereres
af et elektrisk felt med målets (belægningsmaterialets) overflade. Når
ionerne rammer overfladen, er den kinetiske energi tilstrækkelig til at
frigøre overfladeatomer på målet og aflejre dem på substratet. (Note:
Triode-, magnetron- eller radiofrekvenssputtering for at forbedre
belægningens vedhængskraft og belægningsprocessens hastighed er
almindelige modifikationer af processen).
2. Masker, maskesubstrater, maskefremstillingsudstyr og billedover
førselsudstyr til fremstilling af udstyr og komponenter som speci
ficeret i X.B.I.001 som følger:
Note: Udtrykket masker henviser til dem, der anvendes til elek
tronstrålelitografi, røntgenlito grafi og ultraviolet litografi
samt den sædvanlige fotolitografi med ultraviolet og
synligt lys.
a. Færdige masker, retikler og konstruktioner hertil, undtagen:
1. Færdige masker eller retikler til fremstilling af integrerede
kredsløb, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til
3A001 (1) eller
2. Maskiner eller retikler, der har begge følgende egenskaber:
a. Deres udformning er baseret på geometrier på mindst 2,5
mikrometer og
b. Udformningen omfatter ikke særlige funktioner, der kan
ændre den tilsigtede anvendelse ved hjælp af produk
tionsudstyr eller »software«
b. Maskesubstrater som følger:
1. »Substrater« (f.eks. glas, kvarts, safir) belagt med hård
overflade (f.eks. chrom, silicium, molybdæn) til fremstilling
af masker med dimensioner på over 125 mm x 125 mm
eller
2. Substrater specielt konstrueret til røntgenmasker
c. Andet udstyr end computere til generelle formål specielt
konstrueret til computerstøttet design (CAD) af halvlederkom
ponenter eller integrerede kredsløb
d. Følgende udstyr eller maskiner til fremstilling af masker eller
retikler:
1. Fotooptiske step and repeat-kameraer, der er i stand til at
frembringe arrays, der er større end 100 mm x 100 mm,
eller som kan frembringe en enkelteksponering, der er
større end 6 mm x 6 mm i billedplanet, eller som er i
stand til at frembringe linjebredder på mindre end 2,5
mikrometer i fotoresistet på »substratet«
2. Udstyr til maske- eller retikelfremstilling, der anvender ioneller »laser«strålelitografi, der er i stand til at producere
linjebredder på mindre end 2,5 mikrometer eller
3. Udstyr eller holdere til at ændre masker eller retikler eller
tilføje hinder for at fjerne defekter
(1) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
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Note: X.B.I.001.b.2.d.1 og b.2.d.2 lægger ikke eksportkontrol
på udstyr til fremstilling af masker, der anvender foto
optiske metoder, og som enten var kommercielt tilgæn
gelige før den 1. januar 1980 eller ikke har en ydeevne,
der er bedre end sådant udstyr.
e. Udstyr »kontrolleret ved hjælp af lagret program« til inspek
tion af masker, retikler eller hinder med:
1. En opløsning på højst 0,25 mikrometer og
2. En præcision på højst 0,75 mikrometer over en afstand i en
eller to koordinater på mindst 63,5 mm

Note: X.B.I.001.b.2.e lægger ikke eksportkontrol på scan
ning- elektronmikroskoper til generelle formål,
undtagen når de er specielt konstrueret og instrumen
teret til automatisk mønsterinspektion.
f.

Udstyr til positionering og eksponering til waferproduktion ved
hjælp af fotooptiske eller røntgenbaserede metoder, f.eks. lito
grafisk udstyr, herunder både udstyr til billedoverførsel til
projektion og step and repeatudstyr (direkte waferstepper)
eller step and scanudstyr (scanner), der er i stand til at
udføre en eller flere af følgende funktioner:
Note: X.B.I.001.b.2.f lægger ikke eksportkontrol på fotooptisk kontakt- og nærhedsmaskeudstyr til positionering
og eksponering eller kontaktbilledoverførselsudstyr.
1. Fremstilling af en mønsterstørrelse på mindre end 2,5
mikrometer
2. Positionering med en præcision på højst ±0,25 mikrometer
(3 sigma)
3. Maskine-til- maskine-overlay ikke bedre end ±0,3 mikro
meter eller
4. Lyskildebølgelæ ngde kortere end 400 nm

g. Elektronstråle,- ionstråle- eller røntgenudstyr til billedover
førsel til projektion, der kan frembringe mønstre på mindre
end 2,5 mikrometer
Note: Se X.B.I.001.b.1.j. for så vidt angår systemer med foku
seret afbøjet stråle (direkte skrivesystemer).
h. Udstyr, der anvender »lasere« til direkte skrivning på wafere,
der kan frembringe mønstre på mindre end 2,5 mikrometer.
3. Udstyr til samling af integrerede kredsløb som følger:
a. Die bonding-maskiner »kontrolleret ved hjælp af lagret
program« med alle følgende egenskaber:
1. Specielt konstrueret til »hybride integrerede kredsløb«
2. X-Y-positioneringsvandring på mere end 37,5 x 37,5 mm og
3. Placeringsnøjagtighed i X-Y-planet på højst ±10 mikrometer
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b. Udstyr »kontrolleret ved hjælp af lagret program« til frembrin
gelse af flere bondings i en enkelt operation (f.eks. beam-leadbonding, chipcarrierbonding, tapebonding)
c. Halvautomatiske eller automatiske forseglinger med varm
kapsel, hvor kapslen opvarmes lokalt til en højere temperatur
end pakkens krop, specielt konstrueret til keramiske mikro
kredsløb spakker, der er underlagt eksportkontrol i henhold til
3A001 (1), og som har et throughput på mindst én pakke i
minuttet.
Note: X.B.I.001.b.3 lægger ikke eksportkontrol på modstands
punktsvejseudstyr til generelle formål.
4. Filtre til rene rum, der er i stand til at give et luftmiljø med højst
10 partikler på højst 0,3 mikrometer pr. 0,02832 m3 og filterma
terialer hertil
Teknisk note: I forbindelse med X.B.I.001 forstås ved »kontrolleret
ved hjælp af lagret program« en kontrol ved hjælp af instruktioner,
der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at
styre udførelsen af forudbestemte funktioner. Udstyr kan være »kon
trolleret ved hjælp af lagret program«, hvad enten den elektroniske
lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret.
X.B.I.002 Udstyr til inspektion eller test af elektroniske komponenter og mate
rialer samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør dertil.
a. Udstyr, der er specielt konstrueret til inspektion eller test af elek
tronrør, optiske elementer og specielt konstruerede dertil er derfor
underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (2) eller X.A.I.001
b. Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til inspektion eller test
af halvlederkomponenter, integrerede kredsløb og »elektroniske
samlinger«, samt systemer, der omfatter eller har dette udstyrs
egenskaber:
Note: X.B.I.002.b. lægger også eksportkontrol på udstyr, der
anvendes eller modificeres til brug ved inspektion eller
test af andet udstyr, f.eks. billeddannende udstyr, elektroop
tisk udstyr og akustisk bølgeudstyr.
1. Inspektionsudstyr »kontrolleret ved hjælp af lagret program« til
automatisk detektion af defekter, fejl eller kontaminanter på
højst 0,6 mikrometer i eller på forarbejdede wafere, substrater,
bortset fra trykte kredsløbskort eller chips, ved hjælp af optiske
billedoptagelsesteknikker til sammenligning af mønstre

Note: X.B.I.002.b.1 lægger ikke eksportkontrol på scanningelektronmikroskoper til generelle formål, undtagen når
de er specielt konstrueret og instrumenteret til automatisk
mønsterinspektion.
2. Specielt konstrueret måle- og analyseudstyr »kontrolleret ved
hjælp af lagret program« som følger:
a. Specielt konstrueret til måling af ilt- eller kulstofindholdet i
halvledermaterialer
b. Udstyr til måling af linjebredde med en opløsning på højst 1
mikrometer
(1) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
(2) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
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c. Specielt konstruerede planhedsmålingsinstrumenter, der er i
stand til at måle afvigelser fra planhed på højst 10 mikro
meter med en opløsning på højst 1 mikrometer.
3. Waferprøvningsudstyr »kontrolleret ved hjælp af
program« med en eller flere af følgende egenskaber:

lagret

a. Positioneringsnøjagtighed på mindre end 3,5 mikrometer
b. I stand til at teste udstyr med mere end 68 terminaler eller
c. I stand til at teste ved frekvenser på over 1 GHz
4. Testudstyr som følger:
a. Udstyr »kontrolleret ved hjælp af lagret program«, der er
specielt konstrueret til test af diskrete halvlederkomponenter
og ukapslede dice, og som er i stand til at teste ved
frekvenser på over 18 GHz
Teknisk note: Diskrete halvlederkomponenter omfatter foto
celler og solceller.
b. Udstyr »kontrolleret ved hjælp af lagret program«, der er
specielt konstrueret til test af integrerede kredsløb og »elek
troniske samlinger« heraf, og som er i stand til funktionstest:
1. Ved en »mønsterhastighed« på over 20 MHz eller
2. Ved en »mønsterhastighed« på over 10 MHz, men ikke
over 20 MHz, og som er i stand til at teste pakker med
mere end 68 terminaler.
Noter: X.B.I.002.b.4.b lægger ikke eksportkontrol på testud
styr, der er specielt konstrueret til test af:
1. Hukommelser
2. »Samlinger« eller en klasse af »elektroniske
samlinger« til anvendelse i privathjem og under
holdning og
3. Elektroniske komponenter, »elektroniske samlin
ger« og integrerede kredsløb, der ikke er underlagt
eksportkontrol i henhold til 3A001 (1) eller
X.A.I.001, forudsat at dette testudstyr ikke inde
holder databehandlingsfaciliteter med »brugertil
gængelig programmerbarhed«.
Teknisk note: Med henblik på X.B.I.002.b.4.b defineres
»mønsterhastighed« som en afprøvningsanordnings maksi
male frekvens i forbindelse med en digital operation.
Mønsterhastigheden svarer derfor til den højeste datarate,
som en afprøvningsanordning kan yde i ikke- multiplexmodus. Den benævnes også prøvningshastighed, maksimal
digital frekvens eller maksimal digital hastighed.
c. Udstyr, der er specielt konstrueret til bestemmelse af billed
plansystemers ydeevne ved bølgelængder på mere end
1 200 nm, som anvender målinger »kontrolleret ved hjælp
af lagret program« eller computerstøttet evaluering, og som
har en eller flere af følgende egenskaber:
1. Anvender
0,12 mm

scanninglyspletdiameter

(1) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

på

mindre

end
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2. Konstrueret til måling af lysfølsomme præstationspara
metre og til evaluering af frekvensrespons, modulerings
overførselsfunktion, ensartethed i respons eller støj eller
3. Konstrueret til evaluering af arrays, der er i stand til at
skabe billeder med mere end 32 x 32 linjeelementer
5. Elektronstråleprøvningssystemer beregnet til drift ved højst 3
keV eller »laser«strålesystemer, til kontaktfri prøvning af halv
lederkomponenter under spænding med en eller flere af
følgende egenskaber:
a. Stroboskopvirkning med enten beam-blanking eller detektorstrobing
b. Et elektronspektrometer til spændingsmålinger med en opløs
ning på mindre end 0,5 V eller
c. Elektrisk prøvningstilbehør til analyse af integrerede kreds
løbs ydeevne
Note: X.B.I.002.b.5 lægger ikke eksportkontrol på scanningelektronmikroskoper, undtagen når de er specielt
konstrueret og instrumenteret til kontaktfri prøvning af
en halvlederkomponent under spænding.
6. Multifunktionelle systemer med fokuseret ionstråle »kontrolleret
ved hjælp af lagret program«, der er specielt konstrueret til
fremstilling, reparation, analyse af fysisk layout og test af
masker eller halvlederkomponenter, og som har en af følgende
egenskaber:
a. Mål-til-stråle-positionsfeedbackstyringspræcision på højst 1
mikrometer eller
b. Digital-til-analog konverteringsnøjagtighed på mere end 12
bit
7. Partikelmålesystemer, der anvender »lasere«, der er konstrueret
til måling af partikelstørrelse og -koncentration i luft, og som
har begge følgende egenskaber:
a. I stand til at måle partikelstørrelser på 0,2 mikrometer eller
derunder ved en flowhastighed på mindst 0,02832 m3 pr.
minut og
b. I stand til at karakterisere ren luft i klasse 10 eller bedre.

Teknisk note: I forbindelse med X.B.I.002 forstås ved »kon
trolleret ved hjælp af lagret program« en kontrol ved hjælp af
instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som en
processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte
funktioner. Udstyr kan være »kontrolleret ved hjælp af lagret
program«, hvad enten den elektroniske lagring er intern eller
ekstern i forhold til udstyret.
X.C.I.001 Positive resists til halvlederlitografi, som er specielt justeret (optime
ret) til brug ved bølgelængder mellem 370 og 193 nm.
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X.D.I.001 »Software« specielt konstrueret til »udvikling«, »produktion« eller
»brug« af elektronisk udstyr eller komponenter, der er underlagt
eksportkontrol i henhold til X.A.I.001, elektronisk udstyr til generelle
formål, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.002, eller
produktions- og testudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold
til X.B.I.001 og X.B.I.002, eller »software«, der er specielt
konstrueret til »brug« af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i
henhold til 3B001.g og 3B001.h (1).
X.E.I.001 »Teknologi« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af elektronisk
udstyr eller komponenter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til
X.A.I.001, elektronisk udstyr til generelle formål, der er underlagt
eksportkontrol i henhold til X.A.I.002, eller produktions- og testud
styr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001 og
X.B.I.002, eller materialer, der underlagt eksportkontrol i henhold til
X.C.I.001.
Kategori II – Computere
Note: Kategori II lægger ikke eksportkontrol på varer, der er bestemt til de
fysiske personers personlige brug.
X.A.II.001 Computere, »elektroniske samlinger« og beslægtet udstyr, der ikke er
underlagt eksportkontrol i henhold til 4A001 eller 4A003 (2), og
specielt konstruerede komponenter hertil.
Note: Eksportkontrolstatus for de »digitale computere« eller beslægtet udstyr, der
beskrives I X.A.II.001, 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 eksportkontrolstatus,
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) (3).
c. »Teknologi« til »digitale computere« og beslægtet udstyr er omfattet af
4E (4).
a. Elektroniske computere og beslægtet udstyr samt »elektroniske
samlinger« og specielt konstruerede komponenter hertil, som er
normeret til drift ved en omgivelsestemperatur på over 343 K (70 oC)
b. »Digitale computere«, herunder udstyr med »signalbehandling« eller
»billedforbedring« med en »justeret spidsydeevne« (»APP«) på mindst
0,0128 vægtede teraflops (WT)
c. »Elektroniske samlinger«, der er specielt konstrueret eller modificeret
for at forbedre deres ydeevne ved sammenlæ gning af processorer som
følger:
1. Konstrueret til at kunne aggregere i konfigurationer af 16 eller flere
processorer
(1)
(2)
(3)
(4)

Jf.
Jf.
Jf.
Jf.

bilag
bilag
bilag
bilag

I
I
I
I

til
til
til
til

forordning
forordning
forordning
forordning

(EU)
(EU)
(EU)
(EU)

2021/821.
2021/821.
2021/821.
2021/821.
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2. Ikke anvendt
Note 1 X.A.II.001.c. finder kun anvendelse på »elektroniske samlin
ger« og programmerbare forbindelser med en »APP«, der
ikke overstiger grænserne i X.A.II.001.b., hvis de afsendes
som ikke integrerede »elektroniske samlinger«. Den finder
ikke anvendelse på »elektroniske samlinger«, der som en
naturlig følge af deres konstruktion til brug som beslægtet
udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til
X.A.II.001.k.
Note 2 X.A.II.001.c lægger ikke eksportkontrol på en »elektroniske
samling«, der er specielt konstrueret til et produkt eller en
familie af produkter, hvis maksimale konfiguration ikke over
stiger grænserne i X.A.II.001.b.
d. Ikke anvendt
e. Ikke anvendt
f.

Udstyr til »signalbehandling« eller »billedforbedring« med en »justeret
spidsydeevne« (»APP«) på mindst 0,0128 vægtede teraflops (WT)

g. Ikke anvendt
h. Ikke anvendt
i.

Udstyr, der indeholder »terminalinterfaceudstyr«, der overstiger græn
serne I X.A.III.101
Teknisk note: Med henblik på X.A.II.001.i forstås ved »terminalinter
faceudstyr« udstyr, hvor oplysninger indlæses eller forlader telekom
munikationssystemet, f.eks. telefon, dataenhed, computer osv.

j.

Udstyr, der er specielt konstrueret til at give mulighed for ekstern
forbindelse af »digitale computere« eller tilhørende udstyr, og som
tillader kommunikation med datahastigheder over 80 MGbyte/s.
Note: X.A.II.001.j lægger ikke eksportkontrol på udstyr til intern
forbindelse (såsom backplane og bus), passivt forbindelses
udstyr, »network access controllers« eller »kommunikations
kanalcontrollere«.
Teknisk note: Med henblik på X.A.II.001.j. forstås »kommunikations
kanalcontroller« det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron
eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan inte
greres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe
kommunikationsadgang.

k. »Hybride computere« og »elektroniske samlinger« og specielt
konstruerede komponenter hertil indeholdende analog-til-digitalkonvertere med samtlige følgende egenskaber:
1. 32 kanaler eller mere og
2. Opløsning på mindst 14 bit (plus fortegnsbit) med en konverte
ringshastighed på mindst 200 000 Hz.
X.D.II.001 »Software« til »program«prøvning og -validering, »software«, der
muliggør automatisk generering af »kildekoder«, og operativsystem»software«, der er specielt konstrueret til udstyr til »tidstro behand
ling«.
a. »Software« til »program«prøvning og -validering ved hjælp af
matematiske og analytiske teknikker og konstrueret eller modifi
ceret til »programmer« med mere end 500 000 »kildekode«in
strukser
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b. »Software«, der muliggør automatisk generering af »kildekoder«
fra data, der er erhvervet online fra eksterne sensorer, der er
beskrevet i forordning (EU) 2021/821 eller
c. Operativsystem- »software«, der er specielt konstrueret til udstyr
til »tidstro behandling«, der garanterer en »global ventetid ved
afbrydelser« på mindre end 20 mikrosekunder.
Teknisk note: Med henblik på X.D.II.001 forstås ved »global
ventetid ved afbrydelser«: den tid, det tager computersystemet at
genkende en afbrydelse, der skyldes hændelsen, udbedre afbrydelsen
og udføre en kontekst-switch til et alternativt, hukommelsesresident
arbejde, der afventer afbrydelsen.
X.D.II.002 »Software«, bortset fra det, der er underlagt eksportkontrol i henhold
til 4D001 (1), som er specielt konstrueret eller modificeret til »udvik
ling«, »produktion« eller »brug« af udstyr, der er underlagt eksport
kontrol i henhold til 4A101 (2), X.A.II.001.
X.E.II.001 »Teknologi« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af udstyr, der
er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.II.001, eller »software«,
der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.D.II.001 eller
X.D.II.002.
X.E.II.001 »Teknologi« til »udvikling« eller »produktion« af udstyr, der er
konstrueret til »multi- data-stream processing«.
Teknisk note: Med henblik på X.E.II.001 forstås ved »multi-datastream processing« et mikroprogram- eller udstyrsarkitekturteknik,
der tillader samtidig behandling af to eller flere datasekvenser
under kontrol af en eller flere ordresekvenser ved hjælp af f.eks.:
1. Single-Instruction Multiple Data (SIMD)-arkitekturer som f.eks.
vektor- eller array- processorer
2. Multiple Single Instruction Multiple Data (MSIMD)-arkitekturer
3. Multiple Instruction Multiple Data (MIMD)-arkitekturer, herunder
sådanne som er tæt koblet, nært koblet eller løst koblet eller
4. Strukturerede arrays af behandlingselementer, herunder systoliske
arrays.
Kategori III, del 1 – Telekommunikation
Note: Kategori III, del 1, lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt
til fysiske personers personlige brug.
X.A.III.101 Telekommunikationsudstyr
a. Enhver type telekommunikationsudstyr, der ikke er underlagt
eksportkontrol i henhold til 5A001.a (3), specielt konstrueret til
at operere uden for temperaturområdet fra 219 K (-54 oC) til
397 K (124 oC).
b. Telekommunikationsudstyr og systemer, og specielt konstruerede
komponenter og tilbehør hertil, med en eller flere af følgende
egenskaber, funktioner eller karakteristika:
Note: Udstyr til telekommunikationstransmission
(1) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
(2) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
(3) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
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a. Kategoriseret som følger eller kombinationer heraf:
1.

Radioudstyr (f.eks. sendere, modtagere og transcei
vere)

2.

Linjeafslutningsudstyr

3.

Mellemforstærkerudstyr

4.

Repeaterudstyr

5.

Regeneratorudstyr

6.

Transkodere

7.

Multiplexudstyr (herunder statistisk multiplex)

8.

Modulatorer/demodulatorer (modemmer)

9.

Transmultiplexudstyr (se CCITT Rec. G701)

10. Digitalt krydsforbindelsesudstyr »kontrolleret ved
hjælp af lagret program«
11. »Gateways« og broer
12. »Media access units« og
b. Konstrueret til brug i enkelt- eller flerkanalkommunika
tion via en eller flere af følgende:
1. Tråd (ledning)
2. Koaksialkabel
3. Lyslederkabler
4. Elektromagnetisk stråling eller
5. Lysbølgespredning under vandet.
1. Anvender digitalteknik, herunder digitalbehandling af analoge
signaler, og beregnet til at operere med en »digital over
føringshastighed« på det højeste multiplexniveau på mere
end 45 Mbits/s eller en »total digital overføringshastighed«
på mere end 90 Mbit/s
Note: X.A.III.101.b.1 lægger ikke eksportkontrol på udstyr,
der er specielt konstrueret til at blive integreret og
drevet i satellitsystemer til civil brug.
2. Modemmer, der bruger »båndbredden af én talekanal« med en
»datasignalhastighed« på mere end 9 600 bit pr. sekund
3. Digitalt krydsforbindelsesudstyr »kontrolleret ved hjælp af
lagret program« med en »digital overførselshastighed« på
mere end 8,5 Mbit/s pr. port.
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4. Udstyr, der anvender en eller flere af følgende:
a. »Network access controllers« og beslægtet fælles medium
med en »digital overførselshastighed« på mere end 33
Mbit/s eller
b. »Kommunikationskanalcontrollere« med et digitalt output
med en »datasignalhastighed« på mere end 64 000 bit/s
pr. kanal
Note: Hvis udstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol, inde
holder en »network access controller«, må det ikke
have nogen form for telekommunikationsgræ nseflade,
bortset fra dem, der er beskrevet i, men ikke underlagt
eksportkontrol i henhold til X.A.III.101.b.4.
5. Anvender »laser« og har en eller flere af følgende egenskaber:
a. Transmissionsbølgelængde over 1 000 nm eller
b. Anvender analoge teknikker og har en båndbredde på over
45 MHz
c. Anvender kohærente optiske transmissionsteknikker eller
kohærente optiske detekteringsteknikker (også kaldet
optiske heterodyn- eller homodynteknikker)
d. Anvender
bølgelængdedelingsmultiplekseringsteknikker
eller e. Udfører »optisk forstærkning«
6. Radioudstyr, der fungerer ved input- eller outputfrekvenser på
over
a. 31 GHz for satellitjordstationsapplikationer eller
b. 26,5 GHz for andre applikationer
Note: X.A.III.101.b.6 lægger ikke eksportkontrol på udstyr til
civil brug, når det er i overensstemmelse med et
frekvensbånd mellem 26,5 GHz og 31 GHz, der er allo
keret af Den Internationale Telekommunikationsunion
(ITU).
7. Radioudstyr, der anvender en eller flere af følgende:
a. Kvadraturamplitudemodulationsteknikker (QAM) over
niveau 4, hvis den »totale digitale overføringshastighed«
overstiger 8,5 Mbit/s
b. QAM-teknikker over niveau 16, hvis den »totale digitale
overføringshastighed« er højst 8,5 Mbit/s
c. Andre digitale modulationsteknikker og med en »spektral
virkningsgrad « på mere end 3 bit/s/Hz eller
d. Opererer i båndet mellem 1,5 og 87,5 MHz og omfatter
adaptive teknikker, der giver mere end 15 dB undertryk
kelse af et interferenssignal
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Noter:
1. X.A.III.101.b.7 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der
er specielt konstrueret til at blive integreret og drevet i
satellitsystemer til civil brug.
2. X.A.III.101.b.7 lægger ikke eksportkontrol på radiorelæ
udstyr til drift i et ITU-allokeret (ITU = Den Internationale
Telekommunikationsunion) frekvensbånd:
a. Med en eller flere af følgende egenskaber:
1. Højst 960 MHz eller
2. Med en »total digital overføringshastighed« på højst
8,5 Mbit/s og
b. Med en »spektral virkningsgrad« på højst 4 bit/s/Hz.
c. Koblingsudstyr »kontrolleret ved hjælp af lagret program« og
beslægtede signalsystemer med en eller flere af følgende egen
skaber, funktioner eller karakteristika og specielt konstruerede
komponenter og tilbehør hertil:
Note: Statistiske multipleksere med digitalt input og digitalt
output til udførelse af kobling behandles som koblinger
»kontrolleret ved hjælp af lagret program«.
1.

Andet »data-(meddelelses-)kobling«- udstyr eller -systemer,
der er konstrueret til »pakkeoverførsel«, elektroniske
samlinger og komponenter hertil end dem, der er specificeret
i CML eller i forordning (EU) 2021/821.

2.

Ikke anvendt

3.

Trafikdirigering eller kobling af »datagram«-pakker
Note: X.A.III.101.c.3 lægger ikke eksportkontrol på net, der
kun burger »network access controllers«, eller på selve
»network access controllers«.

4.

Ikke anvendt

5.

Multi-niveau prioritet og preemptiv prioritet til kredsløbskob
ling
Note: X.A.III.101.c.5 lægger ikke eksportkontrol på opkaldspreemption på et enkelt niveau.

6.

Konstrueret til automatisk hand-off af celleradioopkald til
andre cellecentraler eller automatisk forbindelse til en
central abonnentdatabase, der er fælles for mere end én
central

7.

Indeholder digitalt krydsforbindelsesudstyr »kontrolleret ved
hjælp af lagret program« med en »digital overførselshastig
hed« på mere end 8,5 Mbit/s pr. port

8.

»Fælles kanalsignalering«, der fungerer i enten ikkeassocieret eller kvasiassocieret driftsmodus
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9.

»Dynamisk adaptiv trafikdirigering«

10. Er pakkefordelingscentraler, kredsløbscentraler og routere
med porte eller linjer, der overstiger en eller flere af
følgende:
a. En »datasignalhastighed« på 64 000 bit/s pr. kanal for en
»kommunikationskanal-controller« eller
Note: X.A.III.101.c.10.a lægger ikke eksportkontrol på
multipleks- kompositforbindelser, der udelukkende
består af kommunikationskanaler, der ikke indivi
duelt er underlagt eksportkontrol i henhold til
X.A.III.101.b.1.
b. En »digital overføringshastighed« på 33 Mbit/s for en
»network access controller« og beslægtede fællesmedier

Note: X.A.III.101.c.10 lægger ikke eksportkontrol på pakke
fordelingscentraler eller routere med porte eller linjer,
der ikke overstiger grænserne i X.A.III.101.c.10.
11. »Optisk kobling«
12. Anvender »Asynchronous Transfer Mode« ("ATM") -teknik
ker.
d. Optiske fibre og lyslederkabler med en længde på mere end
50 m, der er konstrueret til single-mode operation
e. Centralnetstyring, der har samtlige følgende egenskaber:
1. Modtager data fra knudepunkterne og
2. Behandler disse data for at styre trafikken, uden at dette
kræver operatørbeslutninger, og udøver dermed »dynamisk
adaptiv trafikdirigering«
Note 1: X.A.III.101.e omfatter ikke tilfæ lde, hvor dirigerings
beslutninger tages på grundlag af forud defineret infor
mation.
Note 2: X.A.III.101.e udelukker ikke trafikstyring som en funk
tion af forudsigelige, statistiske trafikforhold.
f. Phased array antenner, der opererer over 10,5 GHz, indeholdende
aktive elementer og fordelte komponenter, og konstrueret til at
tillade elektronisk styring af strålens form og retning, undtagen til
landingssystemer med instrumenter, der overholder International
Civil Aviation Organisation- (ICAO) standarder (mikrobølgelandingssystemer (MLS)).
g. Andet mobilkommunikationsudstyr end det, der er specificeret i
CML eller forordning (EU) 2021/821, elektroniske samlinger og
komponenter hertil eller
h. Andet radiorelækommunikationsudstyr konstrueret til brug ved
frekvenser på 19,7 GHz eller derover samt komponenter hertil
end, det der er specificeret i CML eller i forordning (EU)
2021/821.
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Teknisk note: Med henblik på X.A.III.101. gælder følgende:
1) »Asynchronous transfer mode« (»ATM«): en overførselsmodus,
hvor informationen er organiseret i celler; den er asynkron i den
forstand, at cellernes gentagelse afhænger af den krævede eller
øjeblikkelige bithastighed.

2) »Båndbredde af én talekanal«, : datakommunikationsudstyr, der
er konstrueret til drift i én talekanal med en frekvens på
3 100 Hz, som defineret i CCITT's Recommendation G.151.

3) »Kommunikationskanalcontroller«, : det fysiske interface, der
styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information.
Det er en samling, der kan integreres i computer- eller tele
kommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikations
adgang.

4) »Datagram«, : en selvstændig, uafhængig datamængde, der
indeholder tilstrækkelig information til at blive dirigeret fra
kilden til bestemmelsesdataterminaludstyret, uden at der
kræves forudgående korrespondance mellem denne kilde eller
bestemmelsesdataterminaludstyret og det transporterende net.

5) »Hurtigvalg«, : en facilitet, der vedrører virtuelle kald, og som
tillader dataterminaludstyr at udvide muligheden for at sende
data efter opkald og ekspedere »pakker« ud over de basale
muligheder ved et virtuelt kald.

6) »Gateway«, : den funktion, der udføres af en kombination af
udstyr og »software«, der udfører omdannelse af konventioner
for visning, behandling eller transmission af information, der
bruges i ét system, til de tilsvarende, men anderledes konven
tioner, der bruges i et andet system.

7) »Integrated Services Digital Network« (ISDN): et totalt, digitalt
enhedsnet, i hvilket data, der stammer fra enhver kommunika
tionstype (f. eks. tale, tekst, data, faste og levende billeder),
overføres fra en port (terminal) i centralen over én tilgangslinje
til og fra abonnenten.

8) »Pakke«, : en gruppe binære cifre omfattende data og opkalds
kontrolsignaler, som kobles som et samlet hele. Data, opkalds
kontrolsignaler og eventuel fejlkontrolinformation ordnes i et
specificeret format.

9) »Fælles kanalsignalering«, : transmission af kontroloplysninger
(signalering) via en anden kanal end den, der anvendes til
meddelelserne. Signaleringskanalen kontrollerer normalt flere
meddelelseskanaler.

10) »Datasignalhastighed«, : hastigheden som defineret i ITU’s
anbefaling 53-36, idet der tages hensyn til, at baud og bit pr.
sekund ikke er ens for ikke-binær modulering. Bits til kodnings, kontrol- og synkroniseringsfunktioner skal medtages.

11) »Dynamisk adaptiv trafikdirigering«, : automatisk omdirigering
af trafik baseret på detektering og analyse af de eksisterende
netforhold.

02014R0833 — DA — 13.04.2022 — 008.002 — 71
▼M7
12) »Media access unit«, : udstyr, der indeholder en eller flere
kommunikationsgræ nseflader (»network access controller«,
»kommunikationskanalcontroller«, modem eller computerbus)
til at forbinde terminaludstyr til et net.
13) »spektral virkningsgrad«: den »digitale overføringshastighed«
[bit/s]/6 dB frekvensbåndbredde i Hz.
14) »Kontrolleret ved hjælp af lagret program«: en kontrol ved
hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som
en processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte
funktioner. Note: Udstyr kan være »kontrolleret ved hjælp af
lagret program«, hvad enten den elektroniske lagring er intern
eller ekstern i forhold til udstyret.
X.B.III.101 Andet telekommunikationstestudstyr end det, der er specificeret i
CML eller forordning (EU) 2021/821.
X.C.III.101 Preforms af glas eller af noget andet materiale, der er optimeret til
fremstilling af optiske fibre, der er underlagt eksportkontrol i
henhold til X.A.III.101.
X.D.III.101 »Software«, der er specielt konstrueret eller modificeret til »udvik
ling«, »produktion« eller »brug« af udstyr, der er underlagt eksport
kontrol i henhold til X.A.III.101 og X.B.III.101, og dynamisk
adaptiv trafikdirigeringssoftware som beskrevet som følger:
a. »Software«, der ikke er i maskineksekverbar form, og som er
specielt konstrueret til »dynamisk adaptiv trafikdirigering«
b. Ikke anvendt.
X.E.III.101 »Teknologi« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af udstyr,
der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101 eller
X.B.III.101, eller »software«, der er underlagt eksportkontrol i
henhold til X.D.III.101 og andre »teknologier« som følger:
a. Specifikke »teknologier« som følger:
1. »Teknologi« til behandling og pålægning af belægninger på
optisk fiber, der er specielt konstrueret for at gøre den egnet til
brug under vandet
2. »Teknologi« til »udvikling« af udstyr, der anvender teknikker
med »Synkront Digitalt Hierarki« (»SDH«) eller »Synkront
Optisk Net« (»SONET«).
Teknisk note: Med henblik på X.E.III.101. gælder følgende:
1) »Synkront digitalt hierarki« (SDH): et digitalt hierarki, der giver
mulighed for at styre, multiplekse og få adgang til forskellige
former for digital trafik ved hjælp af et synkront transmissions
format på forskellige typer medier. Formatet er baseret på et
Synkront Transport Modul (STM), der er defineret i CCITT
Rec. G.703, G.707, G.708, G.709 og andre, endnu ikke offentlig
gjort. Første-niveau-hastighed for »SDH« er 155,52 Mbit/s.
2) »Synkront optisk net« (SDH): et net, der giver mulighed for at
styre, multiplekse og få adgang til forskellige former for digital
trafik ved hjælp af et synkront transmissionsformat på fiberoptik.
Formatet er den nordamerikanske version af »SDH« og bruger
også Synkront Transport Modul (STM). Det bruger imidlertid
Synkront Transport Signal (STS) som det basale transportmodul
med en første- niveau-hastighed på 51,81 Mbit/s. SONET-stan
darderne er under indarbejdning i »SDH«'s standarder.
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Kategori III, del 2 – Informationssikkerhed
Note: Kategori III, del 2, lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt
til fysiske personers personlige brug.
X.A.III.201 Følgende udstyr:
a. Ikke anvendt
b. Ikke anvendt
c. Varer klassificeret som massemarkedskryptering i overensstem
melse med kryptografinoten – note 3 til kategori 5, del 2 (1).
X.D.III.201 »Software« til »informationssikkerhed« som følger:
Note: Dette punkt lægger ikke eksportkontrol på »software«, der er konstrueret
eller modificeret til at beskytte mod ondsindede computerskader, f.eks.
virus, hvor brugen af »kryptografi« er begrænset til autentifikation,
digital signatur og/eller dekryptering af data eller filer.
a. Ikke anvendt
b. Ikke anvendt
c. »Software« klassificeret som massemarkedskryptering i overensstem
melse med kryptografinoten – note 3 til kategori 5, del 2 (2).
X.E.III.201 »Teknologi« til »informationssikkerhed«, iflg. den generelle tekno
loginote, som følger:
a. Ikke anvendt
b. Andet »teknologi« end det, der er specificeret i CML eller forord
ning (EU) 2021/821, til »brug« af massemarkedsvarer, der er
underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.201.c, eller »soft
ware« til massemarkedet, der er underlagt eksportkontrol i
henhold til X.D.III.201.c.
Kategori IV – Sensorer og lasere
X.A.IV.001 Akustisk udstyr til søs eller på land, der er i stand til at detektere
eller lokalisere objekter eller elementer under vandet eller til at
positionere overfladefartøjer eller undervandsfartøjer, og andre
specielt konstruerede komponenter end dem, der er specificeret i
CML eller forordning (EU) 2021/821.
X.A.IV.002 Optiske sensorer som følger:
a. Billedforstærkerrør og specielt konstruerede komponenter hertil
som følger:
1. Billedforstærkerrør med samtlige følgende egenskaber:
a. Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 400 nm,
men ikke over 1 050 nm
b. En mikrokanalplade til elektron-billedforstærkning med
hulafstand (center-til-center) på under 25 mikrometer og
c. Med en eller flere af følgende egenskaber:
1. En S-20-, S-25- eller multialkali-fotokatode eller
(1) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
(2) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
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2. En GaAs- eller GaInAs-fotokatode
2. Specielt konstruerede mikrokanalplader med begge følgende
egenskaber:
a. 15 000 eller flere hule rør pr. plade og
b. Hulafstand (center-til-center) på under 25 mikrometer.
b. Billedudstyr til direkte betragtning med billeddannelse i det
synlige eller infrarøde spektrum, indeholdende billedforstærkerrør
med de egenskaber, der er angivet i X.A.IV.002.a.1.
X.A.IV.003 Kameraer som følger:
a. Kameraer, der opfylder kriterierne i note 3 til 6A003.b.4 (1).
b. Ikke anvendt
X.A.IV.004 Optik som følger:
a. Optiske filtre:
1. For bølgelængder, der er længere end 250 nm, bestående af
multi- lags optiske belægninger og med en af følgende egen
skaber:
a. Båndbredder lig med eller mindre end 1 nm Full Width
Half Intensity (FWHI) og spidstransmission på 90 % eller
mere eller
b. Båndbredder lig med eller mindre end 0,1 nm FWHI og
spidstransmission på 50 % eller mere
Note: X.A.IV.004 lægger ikke eksportkontrol på optiske filtre
med faste luftåbninger eller Lyot-type-filtre.
2. For bølgelængder på mere end 250 nm og med alle følgende
egenskaber:
a. Afstemmelige over et spektralt område på mindst 500 nm
b. Momentan optisk gennemgang på 1,25 nm eller mindre
c. Bølgelængde, som kan genindstilles inden for 0,1 ms til en
nøjagtighed på 1 nm eller bedre i det afstemmelige spek
tralområde og
d. Enkelt spidstransmission på 91 % eller mere
3. Optiske opacitetsomskiftere (filtre) med et synsfelt på 30o
eller bredere og responstid lig med eller mindre end 1 ns
b. »Fluoridfiber«-kabel eller optiske fibre hertil med en dæmpning
på mindre end 4 dB/km i bølgelængdeområdet på mere end
1 000 nm, men ikke over 3 000 nm.
Teknisk note: Med henblik på X.A.IV.004.b forstås ved »fluo
ridfibre« fibre fremstillet af bulkfluoridforbindelser.
(1) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
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X.A.IV.005 »Lasere« som følger:
a. Carbondioxid(CO2)-»lasere« med en eller flere af følgende egen
skaber:
1. CW-udgangseffekt på mere end 10 kW;
2. Pulseret udgang med en »impulsvarighed« på mere end 10 μs
og
a. Middeludgangseffekt på mere end 10 kW eller
b. Impuls-»spidseffekt« på mere end 100 kW eller
3. Pulseret udgang med en »impulsvarighed« på højst 10 μs og
a. Impulsenergi på mere end 5 J pr. impuls og »spidseffekt«
på mere end 2,5 kW eller
b. Middeludgangseffekt på mere end 2,5 kW
b. Halvlederlasere som følger:
1. Individuelle enkelt transversal modus halvleder»lasere« med:
a. Middeludgangseffekt på mere end 100 mW eller
b. Bølgelængde på over 1 050 nm
2. Individuelle multipel transversal modus halvleder»lasere« eller
systemer af individuelle halvleder»lasere« med en bølge
længde på over 1 050 nm
c. Rubin»lasere« med en udgangsenergi på mere end 20 J pr.
impuls
d. Ikke »afstemmelige« pulserende »lasere« med en udgangsbølge
længde på mere end 975 nm, men ikke mere end 1 150 nm og
med en eller flere af følgende egenskaber:
1. »Impulsvarighed« på mindst 1 ns, men ikke mere end 1 μs, og
med en eller flere af følgende egenskaber:
a. Et enkelt transversal modus output med en eller flere af
følgende egenskaber:
1. En »elektrisk-til-optisk virkningsgrad« på mere end
12% og en »middeludgangseffekt« på mere end 10 W
og kan fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, som
er større end 1 kHz; eller
2. En »middeludgangseffekt« på mere end 20 W eller
b. Et multipel transversal modus output med en eller flere af
følgende egenskaber:
1. En »elektrisk-til-optisk virkningsgrad« på mere end
18% og en »middeludgangseffekt« på mere end 30 W
2. En »spidseffekt« på mere end 200 MW eller
3. En »middeludgangseffekt« på mere end 50 W eller
2. En »impulsvarighed« på mere end 1 μs og med en eller flere
af følgende egenskaber:
a. Et enkelt transversal modus output med en eller flere af
følgende egenskaber:
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1. En »elektrisk-til-optisk virkningsgrad« på mere end
12% og en »middeludgangseffekt« på mere end 10 W
og kan fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, som
er større end 1 kHz; eller
2. En »middeludgangseffekt« på mere end 20 W eller
b. Et multipel transversal modus output med en eller flere af
følgende egenskaber:
1. En »elektrisk-til-optisk virkningsgrad« på mere end
18% og en »middeludgangseffekt« på mere end 30 W
eller
2. En »middeludgangseffekt« på mere end 500 W
e. Ikke »afstemmelige« kontinuerte »(CW)-lasere« med en
udgangsbølgelæ ngde på mere end 975 nm, men ikke mere end
1 150 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:
1. Et enkelt transversal modus output med en eller flere af
følgende egenskaber:
a. En »elektrisk-til-optisk virkningsgrad« på mere end 12 %
og en »middeludgangseffekt« på mere end 10 W og kan
fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, som er større
end 1 kHz; eller
b. En »middeludgangseffekt« på mere end 50 W eller
2. Et multipel transversal modus output med en eller flere af
følgende egenskaber:
a. En »elektrisk-til-optisk virkningsgrad« på mere end 18 %
og en »middeludgangseffekt« på mere end 30 W eller
b. En »middeludgangseffekt« på mere end 500 W
Note: X.A.IV.005.e.2.b lægger ikke eksportkontrol på
multipel transversal modus industrielle »lasere«
med en udgangseffekt på højst 2 kW, med en total
masse større end 1 200 kg. I denne note omfatter
total masse alle komponenter, der kræves for at
drive »laseren«, f.eks. »laser«, strømforsyning,
varmeveksler, men omfatter ikke ekstern optik til
strålekonditionering og/eller- forsyning.
f. Ikke »afstemmelige« »lasere« med en bølgelængde på mere end
1 400 nm, men ikke mere end 1 555 nm og med en eller flere af
følgende egenskaber:
1. En udgangsenergi på mere end 100 mJ pr. impuls og en
impuls- »spidseffekt« på mere end 1 W eller
2. En middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 1 W;
g. Fri-elektron-»lasere«.
Teknisk note: Med henblik på X.A.IV.005 forstås ved »elektrisk-tiloptisk virkningsgrad « som forholdet mellem »laser«udgangseffekt
(eller »middeludgangseffekt«) og den totale elektriske indgangs
effekt, der kræves for at drive »laseren«, inklusive strømforsyning/
konditionering og termisk konditionering/varmeveksler.
X.A.IV.006 »Magnetometre«, »superledende« elektromagnetiske sensorer og
specielt konstruerede komponenter hertil som følger:
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a. Andre »magnetometre« end dem, der er specificeret i CML eller
forordning (EU) 2021/821, med en »følsomhed «, der er lavere
(bedre) end 1,0 nT (eff.) pr. kvadratrod Hz.
Teknisk note: I forbindelse med X.A.IV.006.a er »følsomhed «
(støjniveau) lig med effektivværdien af den anordningsbegræ
nsede basisstøj, der er det laveste målelige signal.
b. »Superledende« elektromagnetiske sensorer, komponenter frem
stillet af »superledende« materialer:
1. Konstrueret til drift ved temperaturer under den »kritiske
temperatur« for mindst én af deres »superledende« bestand
dele (inklusive indretninger med Josephson-effekt eller
»superledende« kvante-interferensmaskiner (SQUIDS)).
2. Konstrueret til at føle elektromagnetiske feltvariationer ved
frekvenser på 1 KHz eller mindre og
3. Med en eller flere af følgende egenskaber:
a. Omfattende tynd-film-SQUIDS med en mindste målestør
relse på mindre end 2 μm og med tilhørende indgangs- og
udgangskoblingskredsløb.
b. Konstrueret til drift med en slew-rate for det magnetiske
felt på mere end 1 × 106 magnetiske flux-kvanter pr.
sekund
c. Konstrueret til at fungere uden magnetisk skærmning i
jordens ambiente magnetfelt eller
d. Med temperaturkoefficient mindre end 0,1 magnetisk flux
kvante/K.
X.A.IV.007 Andre gravimetre og graviationsgradiometre til brug på landjorden
end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821,
som følger:
a. Med en statisk nøjagtighed på mindre (bedre) end 100 μGal eller
b. Er af kvartselementtypen (Worden).
X.A.IV.008 Andre radarsystemer, udstyr og vigtige komponenter end dem, der
er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, og specielt
konstruerede komponenter hertil som følger:
a. Andet udstyr til luftbåret radar end det, der er specificeret i CML
eller forordning (EU) 2021/821, specielt konstruerede kompo
nenter hertil.
b. »Rumkvalificeret« »laser« radar eller Light Detection og Ranging
(LIDAR)-udstyr specielt konstrueret til landmåling eller til
meteorologisk observation.
c. Millimeterbølgebaseret synsforstærkende radarsystemer, der er
specielt konstrueret til fly med roterende vinger med samtlige
følgende egenskaber:
1. Fungerer ved en frekvens under 94 GHz
2. En middeludgangseffekt på under 20 mW
3. Radarstrålebredde på 1 grad og
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4. Driftsområde på mindst 1 500 m.
X.A.IV.009 Udstyr til specifik behandling som følger:
a. Seismisk detektionsudstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i
henhold til X.A.IV.009.c.
b. Andre strålingsbeskyttede TV-kameraer end dem, der er specifi
ceret i CML eller forordning (EU) 2021/821.
c. Systemer til detektion af seismisk indtrængen, som detekterer,
klassificerer og bestemmer retningsvinklen til kilden til det
opfangede signal.
X.B.IV.001 Udstyr, herunder værktøj, forme, opspændingsværktøj eller måle
værktøj, og andre specielt konstruerede komponenter og tilbehør
hertil, specielt konstrueret eller modificeret til en eller flere af
følgende:
a. Til fremstilling eller inspektion af:
1. Fri-elektron-"laser"magnet-wigglere
2. Fri-elektron-"laser"foto- injektorer
b. Til justering til de krævede tolerancer af fri-elektron- »laseres«
længdemagnetfelt.
X.C.IV.001 Optiske følefibre, der strukturelt er modificeret til at have en »beatlængde« på mindre end 500 mm (høj dobbeltbrydning) eller optisk
sensor-materialer, der ikke er beskrevet i 6C002.b (1), og som har et
zinkindhold på mindst 6 % pr. »molbrøk«.
Teknisk note: Med henblik på X.C.IV.001. gælder følgende:
1) Ved »molbrøk« forstås forholdet mellem krystallens indhold af
ZnTe, målt i mol, og summen af dens indhold af CdTe og ZnTe,
målt i mol.
2) »Beat-længde« er den længde, som 2 ortogonalt polariserede
signaler, oprindeligt i fase, må gennemløbe for at opnå en fase
forskel på 2 Pi radianer.
X.C.IV.002 Optiske materialer som følger:
a. Materialer med lav optisk absorption som følger:
1. Bulkfluoridforbindelser, der indeholder bestanddele med en
renhed på 99,999 % eller bedre eller
Note: X.C.IV.002.a.1 lægger eksportkontrol på fluorider af
zirconium eller aluminium og varianter.
2. Bulkfluoridglas fremstillet af forbindelser, der er underlagt
eksportkontrol i henhold til 6C004.e.1 (2)
b. »Optisk fiber-preforms« fremstillet af bulkfluoridforbindelser, der
indeholder bestanddele med en renhed på 99,999 % eller bedre,
»specielt konstrueret« til fremstilling af »fluoridfibre«, der er
underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.004.b.
(1) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
(2) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
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Teknisk note: Med henblik på X.C.IV.002. gælder følgende:
1) »Fluoridfibre«: fibre, der er fremstillet af bulkfluoridforbindelser.
2) »Optisk fiber-preforms«: Blokke, barer eller stænger af glas,
plast eller andre materialer, som er specielt behandlet til brug
ved fremstilling af optiske fibre. Preformens egenskaber afgør
de basale parametre af de deraf dannede, trukne optiske fibre.
X.D.IV.001 Andet »software« end det, der er specificeret i CML eller forordning
(EU) 2021/821, specielt konstrueret til »udvikling«, »produktion«
eller »brug« af varer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til
6A002, 6A003 (1), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 eller
X.A.IV.008.
X.D.IV.002 »Software«, der er specielt konstrueret til »udvikling« eller »pro
duktion« af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til
X.A.IV.002, X.A.IV.004 eller X.A.IV.005.
X.D.IV.003 Anden »software« som følger:
a. Flyvekontrol (ATC)-»software«»programmer« indlagt på compu
tere til almen brug, der er installeret i ATC-centre, og som er i
stand til automatisk at overføre primære radarmåldata (hvis de
ikke er korreleret med sekundære overvågningsradardata (SSR))
fra værts-ATC-centret til et andet ATC-center.
b. »Software«, der er specielt konstrueret til systemer til detektion
af seismisk indtrængen i X.A.IV.009.c.
c. »Kildekode«, der er specielt konstrueret til systemer til detektion
af seismisk indtrængen i X.A.IV.009.c.
X.E.IV.001 »Teknologi« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af udstyr,
der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.001,
X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 eller X.A.IV.009.c.
X.E.IV.002 »Teknologi« til »udvikling« eller »produktion« af udstyr, materialer
eller »software«, der er underlagt eksportkontrol i henhold til
X.A.IV.002, X.A.IV.004 eller X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001,
X.C.IV.002 eller X.D.IV.003.
X.E.IV.003 Anden »teknologi« som følger:
a. Optiske fremstillingsteknologier til serieproduktion af optiske
komponenter i en hastighed på mere end 10 m2 overfladeareal
pr. år på en enkelt spindel og med samtlige følgende egenskaber:
1. Et areal på mere end 1 m2 og
2. Et overfladetal på mere end λ/10 (eff.) ved specificerede
bølgelængde
b. »Teknologi« til optiske filtre med en båndbredde lig med eller
mindre end 10 nm, et synsfelt (FOV) på mere end 40o og en
opløsning på mere end 0,75 linjepar pr. milliradian
c. »Teknologi« til »udvikling« eller »produktion« af kameraer, der
er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.003
d. »Teknologi«, der kræves til »udvikling« eller »produktion« af
ikke-triaksiale fluxgate- »magnetometre« eller ikke-triaksiale
fluxgate- »magnetometer«-systemer med en eller flere af
følgende egenskaber:
(1) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
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1. »Følsomhed«, der er mindre (bedre) end 0,05 nT (eff). pr.
kvadratrod Hz ved frekvenser på mindre end 1 Hz eller
2. »Følsomhed«, der er mindre (bedre) end 1 x 10-3 nT (eff). pr.
kvadratrod Hz ved frekvenser på 1 Hz eller mere.
e. »Teknologi«, der kræves til »udvikling« eller »produktion« af
infrarød- konverteringsudstyr med samtlige følgende egenskaber:
1. Respons i bølgelængdeområdet på mere end 700 nm, men
ikke over 1 500 nm og
2. En kombination af infrarød fotodetektor, lysdiode (OLED) og
nanokrystal for at omdanne infrarødt lys til synligt lys.
Teknisk note: I forbindelse med X.E.IV.003 er »følsomhed « (eller
støjniveau) lig med effektivværdien af den anordningsbegræ nsede
basisstøj, der er det laveste målelige signal.
Kategori V – Navigation og flyelektronik
X.A.V.001 Andet luftbåret kommunikationsudstyr, alle »flys« inertinavigations
systemer og andet flyelektronikudstyr end det, der er specificeret i
CML eller forordning (EU) 2021/821.
Note 1: X.A.V.001 lægger ikke eksportkontrol på hovedtelefoner
eller mikrofoner.
Note 2: X.A.V.001 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er
bestemt til fysiske personers personlige brug.
X.B.V.001 Andet udstyr specielt konstrueret til test, inspektion eller »produk
tion« af navigations- og flyelektronikudstyr.
X.D.V.001 Andet »software« end det, der er specificeret i CML eller forordning
(EU) 2021/821, specielt konstrueret til »udvikling«, »produktion«
eller »brug« af navigation, luftbåren kommunikation og andet
flyelektronik.
X.E.V.001 Andet »teknologi« end det, der er specificeret i CML eller forord
ning (EU) 2021/821, specielt konstrueret til »udvikling«, »produk
tion« eller »brug« af navigation, luftbåren kommunikation og andet
flyelektronikudstyr.
Kategori VI – Skibsteknologi
X.A.VI.001 Fartøjer, søfartssystemer eller -udstyr og specielt konstruerede
komponenter hertil, komponenter og tilbehør som følger:
a. Undervandsfjernsynssystemer som følger:
1. Fjernsynssystemer (inklusive kamera, lys og udstyr til over
vågning og signaloverføring) med en begrænsende opløsning
målt i luft på mere end 500 linjer og specielt konstrueret eller
modificeret til fjernbetjening i forbindelse med et undervands
fartøj eller
2. Undervandsfjernsynskameraer med en begrænsende opløsning
målt i luft på mere end 700 linjer
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Teknisk note: Begrænsende opløsning ved fjernsyn er et mål
for vandret opløsning, der normalt udtrykkes som det maksi
male antal linjer i billedets højde, der kan skelnes på et prøve
billede, ved brug af IEEE Standard 208/1960 eller tilsvarende.
b. Stillbilledkameraer, der er specielt konstrueret eller modificeret til
undervandsbrug med filmformat 35 mm eller større, og med
autofokus eller fjernstyret fokus specielt konstrueret til under
vandsbrug
c. Stroboskopiske lyssystemer specielt konstrueret eller modificeret
til undervandsbrug, i stand til en lyseffekt på mere end 300 J pr.
flash
d. Andet undervandskameraudstyr end det, der er specificeret i
CML eller forordning (EU) 2021/821.
e. Ikke anvendt
f. Andre fartøjer (overfladeskiber eller undervandsfartøjer),
herunder oppustelige bade og specielt konstruerede komponenter
hertil end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU)
2021/821
Note: X.A.VI.001.f lægger ikke eksportkontrol på fartøjer på
midlertidigt ophold, som anvendes til privat transport
eller til transport af passagerer eller produkter fra eller
gennem Unionens toldområde.
g. Andre skibsmotorer (både indenbords og udenbords) og under
vandsmotorer og specielt konstruerede komponenter hertil end
dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821
h. Andre SCUBA-lungeautomater for svømmedykker og tilbehør
hertil end dem, der er specificeret i CML eller i forordning
(EU) 2021/821
i. Redningsveste, luftpatroner, dykkerkompasser og dykkercompu
tere
Note: X.A.VI.001.i lægger ikke eksportkontrol på produkter, der
er bestemt til fysiske personers personlige brug.
j. Undervandslys og fremdriftsudstyr
Note: X.A.VI.001.j lægger ikke eksportkontrol på produkter, der
er bestemt til fysiske personers personlige brug.
k. Luftkompressorer og filtreringssystemer,
konstrueret til påfyldning af luftflasker

der

er

specielt

X.D.VI.001 »Software«, der er specielt konstrueret eller modificeret til »udvik
ling«, »produktion« eller »brug« af det udstyr, der er underlagt
eksportkontrol i henhold til X.A.VI.001.
X.D.VI.002 »Software« specielt konstrueret til drift af ubemandede undervands
fartøjer, der anvendes i olie- og gasindustrien.
X.E.VI.001 »Teknologi« til »udvikling« eller »produktion« eller »brug« af
udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VI.001.
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Kategori VII – Rumfart og fremdrift

▼M11
X.A.VII.001 Andre dieselmotorer og traktorer og specielt konstruerede kompo
nenter end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU)
2021/821:

▼M7
a. Andre dieselmotorer end dem, der er specificeret i CML eller i
forordning (EU) 2021/821, til lastbiler, traktorer og biler med en
total udgangseffekt på mindst 298 kW.
b. Terrængående hjultraktorer med en lasteevne på mindst 9 t og
andre større komponenter og tilbehør end dem, der er specificeret
i CML eller forordning (EU) 2021/821.
c. Traktorer med sættevogne til kørsel på landevej med enkelt- eller
tandembagaksler med en nominel værdi på 9 mt pr. aksel eller
derover og specielt konstruerede større komponenter.
Note: X.A.VII.001 og X.A.VII.001.c lægger ikke eksportkontrol
på køretøjer på midlertidigt ophold, som anvendes til
privat transport eller til transport af passagerer eller
produkter fra eller gennem Unionens toldområde.
X.A.VII.002 Andre gasturbinemotorer og komponenter end dem, der er specifi
ceret i CML eller forordning (EU) 2021/821.
a. Ikke anvendt.
b. Ikke anvendt.

▼M11
c. Gasturbinemotorer og komponenter, der er specielt konstrueret
hertil.

▼M7
Note: X.A.VII.002.c lægger ikke eksportkontrol på gasturbine
motorer til fly, der er bestemt til anvendelse i civile
»fly«, og som har været i brug i civile »fly« i god tro i
mere end otte år. Hvis de har været i brug i civile »fly« i
god tro i mere end otte år, se BILAG XI.
d. Ikke anvendt.
e. Andet tryksat åndedrætsudstyr til fly og specielt konstruerede
komponenter hertil end det, der er specificeret i CML eller
forordning (EU) 2021/821.
X.B.VII.001 Andet udstyr til vibrationstest og specielt konstruerede komponenter
end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.
Note: X.B.VII.001. lægger kun eksportkontrol på udstyr til »udvik
ling« eller »produktion«. Den lægger ikke eksportkontrol på
tilstandsovervågningssystemer.
X.B.VII.002 Specielt konstrueret »udstyr«, værktøjer eller tilbehør til fremstilling
eller måling af gasturbineblade, skovle eller støbninger til bladspids
kapper som følger:
a. Automatiskt udstyr, der anvender ikke-mekaniske metoder til
måling af blades vægtykkelse
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b. Værktøj, tilbehør eller måleudstyr til »laser«-, vandstråle- eller
ECM/EDM- hulboringsprocesser, der er underlagt eksportkontrol
i henhold til 9E003.c (1)
c. Udstyr til udvaskning af keramiske kerner
d. Udstyr eller værktøj til fremstilling af keramiske kerner
e. Udstyr til klargøring af voksmodeller til keramiske kapper
f. Udstyr til brænding af keramiske kapper.
X.D.VII.001 Andet »software« end det, der er specificeret i CML eller forordning
(EU) 2021/821, til »udvikling« eller »produktion« af udstyr, der er
underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.001 eller
X.B.VII.001.
X.D.VII.002 »Software« til »udvikling« eller »produktion« af udstyr, der er
underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.002 eller
X.B.VII.002.
X.E.VII.001 Andet »teknologi« end det, der er specificeret i CML eller forord
ning (EU) 2021/821, til »udvikling« eller »produktion« eller »brug«
af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.001
eller X.B.VII.001.
X.E.VII.002 »Teknologi« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af udstyr,
der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.002 eller
X.B.VII.002.
X.E.VII.003 Anden »teknologi«, der ikke er beskrevet i 9E003 (2), som følger:
a. Systemer til kontrol med frigangen ved rotorbladtipper, der
anvender aktiv kompenserings»teknologi«, der er begrænset til
en database over design og udvikling eller
b. Gasleje til turbinemotorsamlinger.

▼M13
Kategori VIII – Diverse produkter
X.A.VIII.001 Udstyr til olieproduktion eller olieefterforskning som følger:
a. Integreret måleudstyr til borehoveder, herunder inertinaviga
tionssystemer til måling under boring (measurement while dril
ling, MWD)
b. Gasovervågningssystemer og detektorer hertil, konstrueret til
kontinuerlig drift og detektion af hydrogensulfid
c. Udstyr til seismologiske målinger, herunder udstyr til seismisk
refleksion og seismiske vibratorer
d. Sedimentekkolod.
X.A.VIII.002 Udstyr, "elektroniske samlinger" og komponenter specielt
konstrueret til kvantecomputere, kvanteelektronik, kvantesensorer,
kvantebehandlingsenheder, qubitkredsløb, qubit-anordninger eller
kvanteradarsystemer, herunder Pockels-celler.
(1) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
(2) Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.
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Note 1: Kvantecomputere udfører beregninger, der udnytter de
samlede egenskaber ved kvantetilstande, såsom superpo
sition, interferens og sammenfiltring.
Note 2: Enheder, kredsløb og anordninger omfatter, men er ikke
begrænset til, superledende kredsløb, kvanteudglødning,
ionfælde, fotonisk interaktion, silicium/spin, kolde
atomer.
X.A.VIII.003 Mikroskoper samt beslægtet udstyr og detektorer som følger:
a. Scanning-elektronmikroskoper (SEM)
b. Scanning Auger-mikroskoper
c. Transmissionselektronmikroskoper (TEM)
d. Atomic Force-mikroskoper (AFM)
e. Scanning Force-mikroskoper (SFM)
f. Udstyr og detektorer, der er specielt udviklet til anvendelse i
forbindelse med mikroskoperne specificeret i X.A.VIII.003.aX.A.VIII.0003.e, og som anvender en eller flere analyseteknik
ker:
1. Røntgenfotospektroskopi (XPS)
2. Energidispersiv røntgenspektroskopi (EDX, EDS) eller
3. Elektronspektroskopi til kemiske analyser (ESCA).
X.A.VIII.004 Opsamlingsudstyr til metalmalme i dybhavsbund.
X.A.VIII.005 Følgende fremstillingsudstyr og værktøjsmaskiner:
a. Udstyr til additiv fremstilling til "produktion" af metaldele

Note: X.A.VIII.005.a finder kun anvendelse på følgende systemer:
1. Powder-bed-systemer, der anvender selektiv lasersmeltning
(SLM), laser cusing, direkte metallasersintring (DMLS) eller
elektronstrålesmeltning (EBM), eller
2. Powder-fed-systemer, der anvender laserbeklædning, direkte
energideposition eller lasermetaldeposition.
b. Udstyr til additiv fremstilling til "energimaterialer", herunder
udstyr, der anvender ultrasonisk ekstrudering
c. Udstyr til additiv fremstilling af fotopolymerisering (VVP) ved
hjælp af stereolitografi (SLA) eller digital lysbehandling (DLP).
X.A.VIII.006 Udstyr til "produktion" af printet elektronik til organiske lysemit
terende dioder (OLED), organiske felteffekttransistorer (OFET)
eller organiske fotovoltaiske celler (OPVC).
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X.A.VIII.007 Udstyr til "produktion" af mikroelektromekaniske systemer
(MEMS), der anvender de mekaniske egenskaber ved silicium,
herunder sensorer i chipformat såsom trykmembraner, bøjnings
bjælker eller mikrojusteringsanordninger.
X.A.VIII.008 Udstyr, der er specielt konstrueret til produktion af e-brændstoffer
(elektrobrændstoffer og syntetiske brændstoffer) eller ultraeffektive
solceller (effektivitet > 30 %).
X.A.VIII.009 Udstyr til ultrahøjvakuum (UHV) som følger:
a. UHV-pumper (sublimation, turbomolekylær, diffusion, kryogen,
ionfanger)
b. UHV-trykmålere.
Note: Ved UHV forstås 100 nanoPascal (NPA) eller derunder.
X.A.VIII.010 "Kryogeniske kølesystemer", der er konstrueret til at opretholde
temperaturer under 1,1 K i mindst 48 timer, og tilhørende kryo
køleanlæg som følger:
a. Impulsrør
b. Kryostater
c. Dewartanke
d. Gashåndteringssystem (GHS)
e. Kompressorer
f. Styreenheder.
Note: "Kryogeniske kølesystemer" omfatter, men er ikke
begrænset til, fortyndingskøling, kølesystemer med adiaba
tisk køling og laserkølesystemer.
X.A.VIII.011 Udstyr til "afkapsling" til halvlederkomponenter.
Note: "Afkapsling": fjernelse af hætte, låg eller indkapslingsmate
riale fra et pakket integreret kredsløb ved hjælp af mekani
ske, termiske eller kemiske midler.
X.A.VIII.012 Fotodetektorer med høj kvanteefficiens (QE) med en QE på over
80 % i bølgelængdeområdet over 400 nm, men ikke over 1 600
nm.
X.AVIII.013 Numerisk styrede værktøjsmaskiner med en eller flere lineære
akser med en vandringslængde på over 8 000 mm.
X.C.VIII.001 Metalpulver og pulver af metallegeringer, der kan anvendes til et
af de systemer, der er anført i X.A.VIII.005.a.
X.C.VIII.002 Avancerede materialer som følger:
a. Materialer til sløring eller adaptiv camouflage
b. Metamaterialer, f.eks. med et negativt brydningsindeks
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c. Ikke anvendt
d. Højentropilegeringer (HEA)
e. Heusler-forbindelser
f. Kitaevmaterialer, herunder Kitaev-spinvæsker.
X.C.VIII.003 Konjugerede polymerer (ledende, halvledende, elektrolumines
cente) til printet eller organisk elektronik.
X.C.VIII.004 Energimaterialer og blandinger heraf som følger:
a.

Ammoniumpicrat (CAS 131-74-8)

b.

Sortkrudt

c.

Hexanitrodiphenylamin (CAS 131-73-7)

d.

Difluoramin (CAS 10405-27-3)

e.

Nitrostivelse (CAS 9056-38-6)

f.

Ikke anvendt

g.

Tetranitronaphthalen

h.

Trinitroanisol

i.

Trinitronaphthalen

j.

Trinitroxylen

k.

N-pyrrolidinon, 1-methyl-2-pyrrolidinon (CAS 872-50-4)

l.

Dioctylmaleat (CAS 142-16-5)

m. Ethylhexylacrylat (CAS 103-11-7)
n.

Triethylaluminium (TEA) (CAS 97-93-8), trimethylaluminium
(TMA) (CAS 75-24-1) og andre pyrophore metalalkyler og
-aryler af lithium, natrium, magnesium, zink eller bor

o.

Nitrocellulose (CAS 9004-70-0)

p.

Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG)
(CAS 55-63-0)

q.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7)

r.

Ethylendiaminodinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7)

s.

Pentaerytritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5)

t.

Blyazid (CAS 13424-46-9), normalt blystyphnat (CAS 1524544-0) og basisk blystyphnat (CAS 12403-82-6) og primær
sprængstoffer eller tændladningsblandinger, som indeholder
azider eller azidkomplekser

u.

Ikke anvendt

v.

Ikke anvendt
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w. Diethyldiphenylurea (CAS 85-98-3), dimethyldiphenylurea
(CAS 611-92-7), methylethyldiphenylurea
x.

N,N-diphenylurea (asymmetrisk diphenylurea) (CAS 603-54-3)

y.

Methyl-N,N-diphenylurea (asymmetrisk methyldiphenylurea)
(CAS 13114-72-2)

z.

Ethyl-N,N-diphenylurea
(CAS 64544-71-4)

(asymmetrisk

ethyldiphenylurea)

aa. Ikke anvendt
bb. 4-nitrodiphenylamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6)
cc. 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5)
dd. Ikke anvendt.
X.D.VIII.001 Software, der er specielt udviklet til "udvikling", "produktion" eller
"brug" af udstyr, der er specificeret i X.A.VIII.005-X.A.VIII.0013.
X.D.VIII.002 Software, der er specielt udviklet til "udvikling", "produktion" eller
"brug" af udstyr, "elektroniske samlinger" og komponenter, der er
specificeret i X.A.VIII.002.
X.D.VIII.003 Software til digitale tvillinger i produkter fra additiv fremstilling
eller til bestemmelse af pålideligheden af produkter fra additiv
fremstilling.
X.E.VIII.001 Teknologi til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der
er specificeret i X.A.VIII.001-X.A.VIII.0013.
X.E.VIII.002 Teknologi til "udvikling", "produktion" eller "brug" af materialer,
der er specificeret i X.C.VIII.002 eller X.C.VIII.003.
X.E.VIII.003 Teknologi til digitale tvillinger i produkter fra additiv fremstilling,
til bestemmelse af pålideligheden af produkter fra additiv fremstil
ling eller til software, der er specificeret i X.D.VIII.003.
X.E.VIII.004 Teknologi til "udvikling", "produktion" eller "brug" af software,
der er specificeret i X.D.VIII.001-X.D.VIII.002.
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BILAG VIII
Liste over partnerlande som omhandlet i artikel 2, stk. 4, artikel 2a, stk. 4,
og artikel 2d, stk. 4
AMERIKAS FORENEDE STATER

▼M13
JAPAN
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BILAG IX
A. Formularmodeller for meddelelser, ansøgninger og tilladelser vedrørende
levering, overførsel eller eksport
(jf. denne forordnings artikel 2c)
Denne eksporttilladelse er gyldig i alle Den Europæiske Unions medlemsstater
indtil dens udløbsdato.

►(1) M11
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B. Formularmodel med henblik på meddelelse af, ansøgning om og tilladelse til mæglervirksomhed/teknisk bistand
(jf. denne forordnings artikel 2c)

►(1) M11
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BILAG X
Liste over produkter og teknologi som omhandlet i artikel 3b, stk. 1
KN-kode

Produkt

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Alkylerings- og isomeriseringsenheder

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheder til produktion af aromatiske carbonhydrider

ex

8419 40 00

Rådestilleringsenheder (CDU), atmosfærisk-vakuum

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheder til katalytisk reforming/krakning

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Koksanlæg til forsinket forkoksning

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Flexicoking-enheder

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Hydrokrakningsreaktorer

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Reaktortanke til hydrokrakning

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Teknologi til brintproduktion

ex

8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35,
8421 39 85, 8419 60 00, 8419 89 98
eller 8419 89 10

Teknologi til genvinding og rensning af brint

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Hydrobehandlingsteknologi/-enheder

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Naphtaisomeriseringsenheder

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Polymeriseringsenheder

ex

8419 89 10, 8419 89 98, 8421 39 35,
8421 39 85 eller 8419 60 00

Teknologi til behandling af raffinaderigas og svovlgenvindings
teknologi (herunder aminskrubningsenheder, svovlgenvindings
enheder, restgasbehandlingsenheder)

ex

8479 89 97

Enheder til opløsningmiddeldeasfaltering

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheder til produktion af svovl

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheder til alkylering af svovlsyre og regenerering af svovlsyre

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Enheder til termisk krakning

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Transalkyleringsenheder [toluen og tunge aromatiske destillater]

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Visbreakere

ex

8419 89 98 eller 8419 89 10

Hydrokrakningsenheder til vakuumgasolie

ex

8418 69 00

Procesenheder til køling af gassen i forbindelse med flydendegø
relsesprocessen

ex

8419 40 00

Procesenheder til separation og fraktionering af carbonhydrider i
forbindelse med flydendegørelsesprocessen

ex

8419 60 00

Procesenheder til flydendegørelse af naturgas

ex

8419 50 20, 8419 50 80

Kølekasser i forbindelse med flydendegørelsesprocessen

ex

8419 50 20 eller 8419 50 80

Kryovarmevekslere i forbindelse med flydendegørelsesprocessen

ex

8414 10 81

Kryogene pumper i forbindelse med flydendegørelsesprocessen
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BILAG XI
Liste over produkter og teknologier som omhandlet i artikel 3c, stk. 1
KN-kode

88

Varebeskrivelse

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil
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BILAG XII
Liste over juridiske personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5,
stk. 2, litra c)
Alfa Bank
Bank Otkritie
Bank Rossiya, og
Promsvyazbank.
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BILAG XIII
Liste over juridiske personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5,
stk. 4, litra a)
Almaz-Antey
Kamaz
Novorossiysk Commercial Sea Port
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Russian Railways
JSC PO Sevmash
Sovcomflot
United Shipbuilding Corporation, og

▼M11
Russian Maritime Register of Shipping.
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BILAG XIV
Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5h
Bank Otkritie
Novikombank
Promsvyazbank
Bank Rossiya
Sovcombank
VNESHECONOMBANK (VEB)
VTB BANK
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BILAG XV
Liste over fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer,der er
omhandlet i artikel 2f
RT — Russia Today English
RT — Russia Today UK
RT — Russia Today Germany
RT — Russia Today France
RT — Russia Today Spanish
Sputnik
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BILAG XVI
Liste over produkter og teknologi som omhandlet i artikel 3f
Kategori VI — Skibsteknologi
X.A.VI.001 Fartøjer, søfartssystemer eller -udstyr og specielt konstruerede
komponenter hertil, komponenter og tilbehør:
a) Udstyr omhandlet i kapitel 4 (navigationsudstyr) i Kommissio
nens gældende gennemførelsesforordning om krav til design,
konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibs
udstyr, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 35,
stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af
23. juli 2014 om skibsudstyr
b) Udstyr omhandlet i kapitel 5 (radiokommunikationsudstyr) i
Kommissionens gældende gennemførelsesforordning om krav
til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder
for skibsudstyr, der er vedtaget i overensstemmelse med
artikel 35, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr
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BILAG XVII
Liste over jern- og stålprodukter som omhandlet i artikel 3g

KN-/Taric-koder:

Varens navn

7208 10 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7208 25 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7208 26 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7208 27 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7208 36 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7208 37 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7208 38 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7208 39 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7208 40 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7208 52 99

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7208 53 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7208 54 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7211 14 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7211 19 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7212 60 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7225 19 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7225 30 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7225 30 30

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7225 30 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål
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KN-/Taric-koder:

Varens navn

7225 40 15

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7225 40 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7226 19 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7226 91 20

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7226 91 91

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7226 91 99

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og
andre former for legeret stål

7209 15 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7209 16 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7209 17 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7209 18 91

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7209 25 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7209 26 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7209 27 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7209 28 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7209 90 20

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7209 90 80

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7211 23 20

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7211 23 30

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7211 23 80

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7211 29 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7211 90 20

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7211 90 80

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål
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KN-/Taric-koder:

Varens navn

7225 50 20

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7225 50 80

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7226 20 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7226 92 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7209 16 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske
plader)

7209 17 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske
plader)

7209 18 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske
plader)

7209 26 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske
plader)

7209 27 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske
plader)

7209 28 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske
plader)

7225 19 90

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske
plader)

7226 19 80

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske
plader)

7210 41 00 20

Plader overtrukket med metal

7210 41 00 30

Plader overtrukket med metal

7210 49 00 20

Plader overtrukket med metal

7210 49 00 30

Plader overtrukket med metal

7210 61 00 20

Plader overtrukket med metal

7210 61 00 30

Plader overtrukket med metal

7210 69 00 20

Plader overtrukket med metal

7210 69 00 30

Plader overtrukket med metal

7212 30 00 20

Plader overtrukket med metal

7212 30 00 30

Plader overtrukket med metal

7212 50 61 20

Plader overtrukket med metal

7212 50 61 30

Plader overtrukket med metal

7212 50 69 20

Plader overtrukket med metal

7212 50 69 30

Plader overtrukket med metal

7225 92 00 20

Plader overtrukket med metal

7225 92 00 30

Plader overtrukket med metal
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KN-/Taric-koder:

Varens navn

7225 99 00 11

Plader overtrukket med metal

7225 99 00 22

Plader overtrukket med metal

7225 99 00 23

Plader overtrukket med metal

7225 99 00 41

Plader overtrukket med metal

7225 99 00 45

Plader overtrukket med metal

7225 99 00 91

Plader overtrukket med metal

7225 99 00 92

Plader overtrukket med metal

7225 99 00 93

Plader overtrukket med metal

7226 99 30 10

Plader overtrukket med metal

7226 99 30 30

Plader overtrukket med metal

7226 99 70 11

Plader overtrukket med metal

7226 99 70 13

Plader overtrukket med metal

7226 99 70 91

Plader overtrukket med metal

7226 99 70 93

Plader overtrukket med metal

7226 99 70 94

Plader overtrukket med metal

7210 20 00

Plader overtrukket med metal

7210 30 00

Plader overtrukket med metal

7210 90 80

Plader overtrukket med metal

7212 20 00

Plader overtrukket med metal

7212 50 20

Plader overtrukket med metal

7212 50 30

Plader overtrukket med metal

7212 50 40

Plader overtrukket med metal

7212 50 90

Plader overtrukket med metal

7225 91 00

Plader overtrukket med metal

7226 99 10

Plader overtrukket med metal

7210 41 00 80

Plader overtrukket med metal

7210 49 00 80

Plader overtrukket med metal

7210 61 00 80

Plader overtrukket med metal

7210 69 00 80

Plader overtrukket med metal

7212 30 00 80

Plader overtrukket med metal

7212 50 61 80

Plader overtrukket med metal

7212 50 69 80

Plader overtrukket med metal

7225 92 00 80

Plader overtrukket med metal
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KN-/Taric-koder:

Varens navn

7225 99 00 25

Plader overtrukket med metal

7225 99 00 95

Plader overtrukket med metal

7226 99 30 90

Plader overtrukket med metal

7226 99 70 19

Plader overtrukket med metal

7226 99 70 96

Plader overtrukket med metal

7210 70 80

Plader overtrukket med organisk materiale

7212 40 80

Plader overtrukket med organisk materiale

7209 18 99

Tinvalseprodukter

7210 11 00

Tinvalseprodukter

7210 12 20

Tinvalseprodukter

7210 12 80

Tinvalseprodukter

7210 50 00

Tinvalseprodukter

7210 70 10

Tinvalseprodukter

7210 90 40

Tinvalseprodukter

7212 10 10

Tinvalseprodukter

7212 10 90

Tinvalseprodukter

7212 40 20

Tinvalseprodukter

7208 51 20

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7208 51 91

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7208 51 98

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7208 52 91

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7208 90 20

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7208 90 80

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7210 90 30

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7225 40 12

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7225 40 40

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål

7225 40 60

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for
legeret stål
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KN-/Taric-koder:

Varens navn

7219 11 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 12 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 12 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 13 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 13 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 14 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 14 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 22 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 22 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 23 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 24 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 11 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 12 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 31 00

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 32 10

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 32 90

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 33 10

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 33 90

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 34 10

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 34 90

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 35 10

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 35 90

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 90 20

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 90 80

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 21

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 29

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 41

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 49

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 81

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 89

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål
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Varens navn

7220 90 20

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 90 80

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 21 10

Varmvalsede kvartoplader af rustfrit stål

7219 21 90

Varmvalsede kvartoplader af rustfrit stål

7214 30 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7214 91 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7214 91 90

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7214 99 31

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7214 99 39

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7214 99 50

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7214 99 71

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7214 99 79

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7214 99 95

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7215 90 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7216 10 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7216 21 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7216 22 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål
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Varens navn

7216 40 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7216 40 90

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7216 50 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7216 50 91

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7216 50 99

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7216 99 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 10 20

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 20 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 20 91

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 30 20

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 30 41

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 30 49

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 30 61

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 30 69

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 30 70

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 30 89

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål
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Varens navn

7228 60 20

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 60 80

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 70 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 70 90

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7228 80 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre
former for legeret stål

7214 20 00

Rebars

7214 99 10

Rebars

7222 11 11

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 11 19

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 11 81

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 11 89

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 19 10

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 19 90

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 11

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 19

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 21

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 29

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 31

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 39

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 81

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 89

Stænger og lette profiler af rustfrit stål
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KN-/Taric-koder:

Varens navn

7222 30 51

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 30 91

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 30 97

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 40 10

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 40 50

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 40 90

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7221 00 10

Valsetråd af rustfrit stål

7221 00 90

Valsetråd af rustfrit stål

7213 10 00

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7213 20 00

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7213 91 10

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7213 91 20

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7213 91 41

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7213 91 49

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7213 91 70

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7213 91 90

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7213 99 10

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7213 99 90

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7227 10 00

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7227 20 00

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7227 90 10

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7227 90 50

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

7227 90 95

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret
stål

02014R0833 — DA — 13.04.2022 — 008.002 — 115
▼M13
KN-/Taric-koder:

Varens navn

7216 31 10

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 31 90

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 32 11

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 32 19

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 32 91

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 32 99

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 33 10

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 33 90

Profiler af jern og ulegeret stål

7301 10 00

Spunsvægjern

7302 10 22

Jernbanemateriel

7302 10 28

Jernbanemateriel

7302 10 40

Jernbanemateriel

7302 10 50

Jernbanemateriel

7302 40 00

Jernbanemateriel

7306 30 41

Andre rør

7306 30 49

Andre rør

7306 30 72

Andre rør

7306 30 77

Andre rør

7306 61 10

Hule profiler

7306 61 92

Hule profiler

7306 61 99

Hule profiler

7304 11 00

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 22 00

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 24 00

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 41 00

Sømløse rør af rustfrit stål
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Varens navn

7304 49 83

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 49 85

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 49 89

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 19 10

Andre sømløse rør

7304 19 30

Andre sømløse rør

7304 19 90

Andre sømløse rør

7304 23 00

Andre sømløse rør

7304 29 10

Andre sømløse rør

7304 29 30

Andre sømløse rør

7304 29 90

Andre sømløse rør

7304 31 20

Andre sømløse rør

7304 31 80

Andre sømløse rør

7304 39 30

Andre sømløse rør

7304 39 50

Andre sømløse rør

7304 39 82

Andre sømløse rør

7304 39 83

Andre sømløse rør

7304 39 88

Andre sømløse rør

7304 51 81

Andre sømløse rør

7304 51 89

Andre sømløse rør

7304 59 82

Andre sømløse rør

7304 59 83

Andre sømløse rør

7304 59 89

Andre sømløse rør

7304 90 00

Andre sømløse rør

7305 11 00

Store svejsede rør

7305 12 00

Store svejsede rør

7305 19 00

Store svejsede rør

7305 20 00

Store svejsede rør
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7305 31 00

Store svejsede rør

7305 39 00

Store svejsede rør

7305 90 00

Store svejsede rør

7306 11 00

Andre svejsede rør

7306 19 00

Andre svejsede rør

7306 21 00

Andre svejsede rør

7306 29 00

Andre svejsede rør

7306 30 12

Andre svejsede rør

7306 30 18

Andre svejsede rør

7306 30 80

Andre svejsede rør

7306 40 20

Andre svejsede rør

7306 40 80

Andre svejsede rør

7306 50 21

Andre svejsede rør

7306 50 29

Andre svejsede rør

7306 50 80

Andre svejsede rør

7306 69 10

Andre svejsede rør

7306 69 90

Andre svejsede rør

7306 90 00

Andre svejsede rør

7215 10 00

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre
former for legeret stål

7215 50 11

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre
former for legeret stål

7215 50 19

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre
former for legeret stål

7215 50 80

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre
former for legeret stål

7228 10 90

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre
former for legeret stål

7228 20 99

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre
former for legeret stål
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Varens navn

7228 50 20

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre
former for legeret stål

7228 50 40

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre
former for legeret stål

7228 50 61

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre
former for legeret stål

7228 50 69

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre
former for legeret stål

7228 50 80

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre
former for legeret stål

7217 10 10

Ulegeret tråd

7217 10 31

Ulegeret tråd

7217 10 39

Ulegeret tråd

7217 10 50

Ulegeret tråd

7217 10 90

Ulegeret tråd

7217 20 10

Ulegeret tråd

7217 20 30

Ulegeret tråd

7217 20 50

Ulegeret tråd

7217 20 90

Ulegeret tråd

7217 30 41

Ulegeret tråd

7217 30 49

Ulegeret tråd

7217 30 50

Ulegeret tråd

7217 30 90

Ulegeret tråd

7217 90 20

Ulegeret tråd

7217 90 50

Ulegeret tråd

7217 90 90

Ulegeret tråd
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BILAG XVIII
Liste over luksusvarer, jf. artikel 3h
FORKLARENDE NOTE
Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i
artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1), og som fastsat i bilag
I hertil, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forord
ning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning
1)

2)

3)

4)

Heste
ex

0101 21 00

Racerene avlsdyr

ex

0101 29 90

I andre tilfælde

Kaviar og kaviarerstatning
ex

1604 31 00

Kaviar

ex

1604 32 00

Kaviarerstatning

Trøfler og tilberedninger deraf
ex

0709 56 00

Trøfler

ex

0710 80 69

Andre varer

ex

0711 59 00

Andre varer

ex

0712 39 00

Andre varer

ex

2001 90 97

Andre varer

ex

2003 90 10

Trøfler

ex

2103 90 90

Andre varer

ex

2104 10 00

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

ex

2104 20 00

Homogeniserede sammensatte fødevarer

ex

2106 00 00

Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet

Vine (herunder mousserende vine), øl, spiritus og spiritusholdige drikkevarer
ex

2203 00 00

Øl

ex

2204 10 11

Champagne

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Andre varer

(1) Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen
og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).
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5)

6)

ex

2204 10 94

Med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

ex

2204 10 96

Anden vin med drueangivelse

ex

2204 10 98

I andre tilfælde

ex

2204 21 00

I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder

ex

2204 29 00

I andre tilfælde

ex

2205 00 00

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aroma
stoffer

ex

2206 00 00

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider, mjød og saké); blan
dinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikkealkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tariferet

ex

2207 10 00

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol.
eller derover

ex

2208 00 00

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkohol indhold på under 80 %
vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

Cigarer og cigarillos
ex

2402 10 00

Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak

ex

2402 90 00

Andre varer

Parfumer, toiletvand og kosmetik, herunder produkter til skønhedspleje og sminkning
ex

3303

Parfumer og toiletvand

ex

3304 00 00

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til
hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til solbeskyttelse og
solbruning; manicure- og pedicurepræparater

ex

3305 00 00

Hårplejemidler

ex

3307 00 00

Præparater til brug før, under og efter barbering, desodoriseringsmidler til
personlig brug, præparater til badebrug, hårfjerningsmidler samt andre parfu
mevarer, kosmetik og toiletmidler, ikke andetsteds tariferet; tilberedte rumde
sodoriseringsmidler, også parfumerede eller med desinficerende egenskaber

ex

6704 00 00

Parykker, kunstigt skæg, øjenbryn og øjenvipper, fletninger og lign., af menne
ske- eller dyrehår eller af tekstilmaterialer; varer af menneskehår, ikke andet
steds tariferet
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7)

8)

Læder, sadelmagerarbejder, rejseartikler, håndtasker og lignende produkter af høj kvalitet
ex

4201 00 00

Sadelmagerarbejder til dyr (herunder skagler, snore, benbeskyttere, mundkurve,
sadeltæpper, sadeltasker, hundedækkener og lignende varer), af ethvert mate
riale

ex

4202 00 00

Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse, etuier og lignende
beholdere til briller, kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter, våben
mv.; rejsetasker, isolerede tasker til transport af næringsmidler og drikkevarer,
toilettasker, rygsække, håndtasker, indkøbstasker, tegnebøger, punge, korte
tuier, cigaretetuier, tobakspunge, værktøjsetuier, sportstasker, flaskeholdere,
smykkeskrin, pudderdåser, æsker til spisebestik samt lignende beholdere, af
læder eller kunstlæder, af plader eller folier af plast, af tekstilmaterialer, af
vulcanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende grad beklædt med disse
materialer eller med papir

ex

4205 00 90

I andre tilfælde

ex

9605 00 00

Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædnings
genstande

Beklædningsgenstande, tilbehør til beklædningsgenstande og sko af høj kvalitet (uanset materialet)
ex

4203 00 00

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder

ex

4303 00 00

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

ex

6101 00 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og
lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge, undtagen varer henhørende
under pos. 6103

ex

6102 00 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og
lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger, undtagen varer henhørende
under pos. 6104

ex

6103 00 00

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls,
knickers og shorts (undtagen badeshorts), af trikotage, til mænd eller drenge

ex

6104 00 00

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele,
benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badebeklædning), af triko
tage, til kvinder eller piger

ex

6105 00 00

Skjorter, af trikotage, til mænd eller drenge

ex

6106 00 00

Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage, til kvinder eller piger

ex

6107 00 00

Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og
lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

ex

6108 00 00

Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas,
negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af trikotage, til kvinder
eller piger

ex

6109 00 00

T-shirts og undertrøjer, af trikotage

ex

6110 00 00

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage
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ex

6111 00 00

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til
spædbørn

ex

6112 11 00

Af bomuld

ex

6112 12 00

Af syntetiske fibre

ex

6112 19 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

6112 20 00

Skidragter

ex

6112 31 00

Af syntetiske fibre

ex

6112 39 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

6112 41 00

Af syntetiske fibre

ex

6112 49 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

6113 00 10

Af trikotagestof henhørende under pos. 5906

ex

6113 00 90

I andre tilfælde

ex

6114 00 00

Andre beklædningsgenstande, af trikotage

ex

6115 00 00

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, herunder
graduerede kompressionsstrømper (f.eks. mod åreknuder) og fodtøj uden
påsyede såler, af trikotage

ex

6116 00 00

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

ex

6117 00 00

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage; dele af
beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

ex

6201 00 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og
lignende varer, til mænd eller drenge, undtagen varer henhørende under pos.
6203

ex

6202 00 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og
lignende varer, til kvinder eller piger, undtagen varer henhørende under pos.
6204

ex

6203 00 00

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls,
knickers og shorts (undtagen badeshorts), til mænd eller drenge

ex

6204 00 00

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele,
benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badebeklædning), til kvinder
eller piger

ex

6205 00 00

Skjorter, til mænd eller drenge

ex

6206 00 00

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger

ex

6207 00 00

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåb
rokker og lignende varer, til mænd eller drenge

ex

6208 00 00

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyja
mas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, til kvinder eller piger
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ex

6209 00 00

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, til spædbørn

ex

6210 10 00

Af tekstilstof henhørende under pos. 5602 eller 5603

ex

6210 20 00

Andre beklædningsgenstande, af den art der er nævnt i pos. 6201 11 til
6201 19, af andet tekstilstof

ex

6210 30 00

Andre beklædningsgenstande, af den art der er nævnt i pos. 6202 11 til
6202 19, af andet tekstilstof

ex

6210 40 00

Andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge, af andet tekstilstof

ex

6210 50 00

Andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger, af andet tekstilstof

ex

6211 11 00

Til mænd eller drenge

ex

6211 12 00

Til kvinder eller piger

ex

6211 20 00

Skidragter

ex

6211 32 00

Af bomuld

ex

6211 33 00

Af kemofibre

ex

6211 39 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

6211 42 00

Af bomuld

ex

6211 43 00

Af kemofibre

ex

6211 49 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

6212 00 00

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og
lignende varer og dele dertil, også af trikotage

ex

6213 00 00

Lommetørklæder

ex

6214 00 00

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer

ex

6215 00 00

Slips, butterfly og halsbind

ex

6216 00 00

Handsker, vanter og luffer

ex

6217 00 00

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædnings
genstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer
henhørende under pos. 6212

ex

6401 00 00

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor overdelen
hverken er fastgjort til sålen eller sammensat ved syning, nitning, sømning,
skruning, stiftning og lign.

ex

6402 20 00

Fodtøj med overdel af remme, herunder binderemme, der er fæstnet til sålen
med pløkke

ex

6402 91 00

Som dækker anklen

ex

6402 99 00

I andre tilfælde

ex

6403 19 00

Andre varer
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9)

ex

6403 20 00

Fodtøj med ydersål af læder og overdel af remme af læder, der går over vristen
og omkring storetåen

ex

6403 40 00

Andet fodtøj, med indbygget beskyttelseståkappe af metal

ex

6403 51 00

Som dækker anklen

ex

6403 59 00

I andre tilfælde

ex

6403 91 00

Som dækker anklen

ex

6403 99 00

I andre tilfælde

ex

6404 19 10

Hjemmefodtøj

ex

6404 20 00

Fodtøj med ydersål af læder eller kunstlæder

ex

6405 00 00

Andet fodtøj

ex

6504 00 00

Hatte og anden hovedbeklædning, flettede eller fremstillet af bånd eller strim
ler, uanset materialets art, også forede eller garnerede

ex

6505 00 10

Af hårfilt eller en blanding af hårfilt og uldfilt, fremstillet af hattestumper eller
plane hatteemner henhørende under underpos. 6501 00 00

ex

6505 00 30

Huer, uniformskasketter og lignende hovedbeklædning med skygge

ex

6505 00 90

Andre varer

ex

6506 99 00

Af andre materialer

ex

6601 91 00

Med sammenskydelig stok eller skaft

ex

6601 99 00

I andre tilfælde

ex

6602 00 00

Spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske og lign.

ex

9619 00 81

Bleer og bleindlæg til spædbørn

Tæpper og tapisserier, hvad enten de er lavet i hånden eller ej
ex

5701 00 00

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, knyttede, også
konfektionerede

ex

5702 10 00

Kelim-, sumach- og karamanietæpper samt lignende håndvævede tæpper

ex

5702 20 00

Gulvbelægning af kokosfibre

ex

5702 31 80

Andre varer

ex

5702 32 00

Af kemofibre

ex

5702 39 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

5702 41 90

Andre varer

ex

5702 42 00

Af kemofibre

ex

5702 50 00

Andre varer, uden luv, ikke konfektionerede
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ex

5702 91 00

Af uld eller fine dyrehår

ex

5702 92 00

Af kemofibre

ex

5702 99 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

5703 00 00

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, tuftede, også konfek
tionerede

ex

5704 00 00

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af filt, ikke tuftede eller fremstillet ved
»flocking«, også konfektionerede

ex

5705 00 00

Andre gulvtæpper og gulvbelægninger af tekstilmaterialer, også konfektione
rede

ex

5805 00 00

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og
lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også
konfektionerede

▼M13
10) Perler, ædel- og halvædelsten, varer af perler, juvelerarbejder og guld- og sølvsmedearbejder
ex

7101 00 00

Naturperler og kulturperler, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket
på snor, monterede eller indfattede; naturperler og kulturperler, trukket på snor
af hensyn til forsendelsen

ex

7102 00 00

Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede, undtagen til
industriel anvendelse

ex

7103 00 00

Ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, også bearbejdede eller sorte
rede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; usorterede ædelsten
(undtagen diamanter) og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendel
sen

ex

7104 91 00

Diamanter, undtagen til industriel anvendelse

ex

7105 00 00

Støv og pulver af naturlige eller syntetiske ædel- og halvædelsten, undtagen til
industriel anvendelse

ex

7106 00 00

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halv
fabrikata eller som pulver

ex

7107 00 00

Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

ex

7108 00 00

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller
som pulver

ex

7109 00 00

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halv
fabrikata

ex

7110 11 00

Platin, ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 19 00

Platin, undtagen ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 21 00

Palladium, ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 29 00

Palladium, undtagen ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 31 00

Rhodium, ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 39 00

Rhodium, undtagen ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 41 00

Iridium, osminum og ruthenium, ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 49 00

Iridium, osminum og ruthenium, undtagen ubearbejdet eller som pulver
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ex

7111 00 00

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af
halvfabrikata

ex

7113 00 00

Juvelerarbejder samt dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

7114 00 00

Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller eller af ædelme
taldublé

ex

7115 00 00

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

7116 00 00

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige,
syntetiske eller rekonstruerede)

▼M12
11) Mønter og pengesedler, der ikke er lovlige betalingsmidler
ex

4907 00 30

Pengesedler

ex

7118 10 00

Mønter, undtagen guldmønter, der ikke er lovlige betalingsmidler

ex

7118 90 00

Andre varer

12) Bestik og andre skære- og klipperedskaber af ædle metaller eller forsølvede, forgyldte eller platinerede eller
dublerede med ædle metaller
ex

7114 00 00

Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller eller af ædelme
taldublé

ex

7115 00 00

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

8214 00 00

Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, flækkeknive, huggeknive,
hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder
neglefile), også i sæt

ex

8215 00 00

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukker
tænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

ex

9307 00 00

Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben samt dele og skeder
dertil

13) Bordservice af porcelæn, stentøj, fajance eller fint ler
ex

6911 00 00

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af
porcelæn

ex

6912 00 23

Af stentøj

ex

6912 00 25

Af fajance eller fint ler

ex

6912 00 83

Af stentøj

ex

6912 00 85

Af fajance eller fint ler

ex

6914 10 00

Af porcelæn

ex

6914 90 00

Andre varer
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14) Varer af blykrystal
ex

7009 91 00

Ikke indrammede

ex

7009 92 00

Indrammede

ex

7010 00 00

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af
glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkog
ningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

ex

7013 22 00

Af blykrystal

ex

7013 33 00

Af blykrystal

ex

7013 41 00

Af blykrystal

ex

7013 91 00

Af blykrystal

ex

7018 10 00

Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og
lignende smågenstande af glas

ex

7018 90 00

Andre varer

ex

7020 00 80

Andre varer

ex

9405 50 00

Ikke-elektriske belysningsartikler

ex

9405 91 00

Af glas

15) Elektronisk udstyr til husholdningsbrug med en værdi på over 750 EUR
ex

8414 51

Bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer med indbygget elektrisk
motor, med effekt 125 W og derunder

ex

8414 59 00

Andre varer

ex

8414 60 00

Emhætter med største vandrette side 120 cm og derunder

ex

8415 10 00

Til montering på vægge eller i vinduer, sammenbygget til en enhed eller som
»splitsystem«

ex

8418 10 00

Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre

ex

8418 21 00

Med kompressoraggregat

ex

8418 29 00

I andre tilfælde

ex

8418 30 00

Frysebokse med rumindhold 800 liter og derunder

ex

8418 40 00

Fryseskabe med rumindhold 900 liter og derunder

ex

8419 81 00

Til tilberedning af varme drikke, til madlavning eller til opvarmning af føde
varer

ex

8422 11 00

Til husholdningsbrug
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ex

8423 10 00

Personvægte, herunder vægte til vejning af spædbørn; husholdningsvægte

ex

8443 12 00

Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel af ark, hvis ene sidelængde ikke over
stiger 22 cm og den anden ikke 36 cm, i ikke-foldet stand (kontoroffset-maski
ner)

ex

8443 31 00

Maskiner, der udfører to eller flere af funktionerne trykning (printning), kopie
ring eller faxtransmission og kan tilsluttes til en automatisk databehandlings
maskine eller et netværk

ex

8443 32 00

Andre maskiner, der kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine
eller et netværk

ex

8443 39 00

Andre varer

ex

8450 11 00

Fuldautomatiske

ex

8450 12 00

I andre tilfælde, med indbygget tørrecentrifuge

ex

8450 19 00

I andre tilfælde

ex

8451 21 00

Med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder

ex

8452 10 00

Symaskiner til husholdningsbrug

ex

8470 10 00

Elektroniske regnemaskiner, der kan fungere uden ydre elektrisk energikilde,
samt maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med
indbyggede regnefunktioner

ex

8470 21 00

Med indbygget trykkeanordning

ex

8470 29 00

I andre tilfælde

ex

8470 30 00

Andre regnemaskiner

ex

8471 00 00

Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske
læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt
maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet

ex

8472 90 80

Andre varer

ex

8479 60 00

Luftkølere af fordampningstypen

ex

8508 11 00

Med effekt 1 500 W og derunder og med støvpose eller anden beholder med
rumindhold 20 l og derunder

ex

8508 19 00

I andre tilfælde

ex

8508 60 00

Andre støvsugere

ex

8509 80 00

Andre apparater

ex

8516 31 00

Hårtørreapparater

ex

8516 50 00

Mikrobølgeovne

ex

8516 60 10

Komfurer
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ex

8516 71 00

Kaffe- og temaskiner

ex

8516 72 00

Brødristere

ex

8516 79 00

Andre varer

ex

8517 11 00

Telefonapparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør

ex

8517 13 00

Smarttelefoner

ex

8517 18 00

Andre apparater

ex

8517 61 00

Basisstationer

ex

8517 62 00

Apparater til modtagelse, konvertering og overførsel eller gendannelse af tale,
billeder eller andre data, herunder apparater til kobling og rutning

ex

8517 69 00

Andre varer

ex

8526 91 00

Radionavigeringsapparater

ex

8529 10 65

Indendørsantenner til radiofoni- og fjernsynsmodtagere, herunder til indbygning

ex

8529 10 69

Andre varer

ex

8531 10 00

Tyverialarmer, brandalarmer og lign.

ex

8543 70 10

Maskiner med oversættelses- og ordbogsfunktion

ex

8543 70 30

Antenneforstærkere

ex

8543 70 50

Solarier og lignende apparater til frembringelse af solbrændthed

ex

8543 70 90

Andre varer

ex

9504 50 00

Videospilkonsoller og -maskiner, undtagen varer henhørende under pos.
9504 30

ex

9504 90 80

Andre varer

16) Elektriske/elektroniske eller optiske apparater til optagelse eller gengivelse af lyd og billeder med en værdi på over
1 000 EUR
ex

8519 00 00

Lydoptagere eller lydgengivere, også kombineret

ex

8521 00 00

Videooptagere eller videogengivere, også kombinerede, også med indbygget
videotuner

ex

8527 00 00

Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere
eller et ur i et fælles kabinet

ex

8528 71 00

Ikke beregnet til indbygning af en skærm

ex

8528 72 00

I andre tilfælde, til farvefjernsyn
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ex

9006 00 00

Fotografiapparater (undtagen kinematografiske apparater); lynlysapparater og
lynlyslamper til fotografisk brug, undtagen udladningslamper henhørende
under pos. 8539

ex

9007 00 00

Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, også med lydoptagere eller
-gengivere

17) Køretøjer, undtagen ambulancer, til transport af personer til lands, til vands og i luften med en værdi på over
50 000 EUR pr. styk, tovbaner, stolelifte, skilifte, trækmekanismer og spil til funicularer samt motorcykler med en
værdi på over 5 000 EUR pr. styk, samt tilbehør og reservedele dertil
ex

4011 10 00

Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racer
biler)

ex

4011 20 00

Af den art der anvendes til busser og lastbiler

ex

4011 30 00

Af den art der anvendes til luftfartøjer

ex

4011 40 00

Af den art der anvendes til motorcykler

ex

4011 90 00

I andre tilfælde

ex

7009 10 00

Bakspejle til køretøjer

ex

8407 00 00

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller rote
rende stempel

ex

8408 00 00

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller
semidieselmotorer)

ex

8409 00 00

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer
henhørende under pos. 8407 eller 8408

ex

8411 00 00

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

8428 60 00

Tovbaner, stolelifte, skilifte, trækmekanismer og spil til funicularer

ex

8431 39 00

Dele og tilbehør til tovbaner, stolelifte, skilifte, trækmekanismer og spil til
funicularer

ex

8483 00 00

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe;
lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulle
skruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomfor
mere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre
koblinger, herunder universalkoblinger

ex

8511 00 00

Elektrisk start- og tændingsudstyr, af den art der anvendes til motorer med
gnist- eller kompressionstænding (f.eks. tændmagneter, magnetomaskiner,
tændspoler, startmotorer, tændrør og startgløderør); jævnstrøms- og veksel
strømsgeneratorer samt returstrømsrelæer, af den art der anvendes i forbindelse
med forbrændingsmotorer
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ex

8512 20 00

Andet lys- og visuelt signaludstyr

ex

8512 30 10

Tyverialarmer af den art der anvendes til motorkøretøjer

ex

8512 30 90

Andre varer

ex

8512 40 00

Vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere

ex

8544 30 00

Tændrørskabler og andre sammensatte kabler, af den art der anvendes i køre
tøjer, skibe og fly

ex

8603 00 00

Selvkørende vogne til jernbaner og sporveje, undtagen varer henhørende under
pos. 8604

ex

8605 00 00

Personvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende; bagagevogne, post
vogne og andre specialvogne til jernbaner og sporveje (undtagen vogne
henhørende under pos. 8604), ikke selvkørende

ex

8607 00 00

Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel

ex

8702 00 00

Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive føreren)

ex

8703 00 00

Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til
personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702),
herunder stationcars og racerbiler, herunder snescootere

ex

8706 00 00

Chassiser med motor til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705

ex

8707 00 00

Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705

ex

8708 00 00

Dele og tilbehør til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705

ex

8711 00 00

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med side
vogn; sidevogne

ex

8712 00 00

Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler)

ex

8714 00 00

Dele og tilbehør til køretøjer henhørende under pos. 8711-8713

ex

8716 10 00

Påhængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping

ex

8716 40 00

Andre påhængsvogne og sættevogne

ex

8716 90 00

Dele

ex

8901 10 00

Passagerskibe, krydstogtskibe og lignende fartøjer, der hovedsagelig er
beregnet til passagertransport; færger

ex

8901 90 00

Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport

ex

8903 00 00

Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer
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18) Ure og dele dertil
ex

9101 00 00

Armbåndsure, lommeure og lignende ure, herunder stopure af sådanne typer,
med kasse af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

9102 00 00

Armbåndsure, lommeure og lignende ure, herunder stopure af sådanne typer,
undtagen varer henhørende under pos. 9101

ex

9103 00 00

Andre ure med lommeurværk, undtagen ure henhørende under pos. 9104

ex

9104 00 00

Ure til instrumenttavler og lignende ure, til motorkøretøjer, luftfartøjer, rumfar
tøjer og skibe

ex

9105 00 00

Andre ure

ex

9108 00 00

Lommeurværker, komplette og samlede

ex

9109 00 00

Andre urværker, komplette og samlede

ex

9110 00 00

Komplette urværker, ikke samlede eller kun delvis samlede (værksæt); ukom
plette urværker, samlede; råværker til urværker

ex

9111 00 00

Kasser til de i pos. 9101 eller 9102 omhandlede ure, samt dele dertil

ex

9112 00 00

Urkasser og lignende kabinetter til andre varer under dette kapitel, samt dele
dertil

ex

9113 00 00

Urremme og urlænker samt dele dertil

ex

9114 00 00

Andre urdele

19) Musikinstrumenter med en værdi på over 1 500 EUR
ex

9201 00 00

Klaverer, herunder automatiske klaverer; cembaloer og andre strengeinstru
menter med klaviatur

ex

9202 00 00

Andre strengeinstrumenter (f.eks. guitarer, violiner, harper)

ex

9205 00 00

Blæseinstrumenter (f.eks. pibeorgler, harmonikaer, klarinetter, trompeter,
sækkepiber), undtagen orkestrioner og lirekasser

ex

9206 00 00

Slaginstrumenter f.eks. trommer, xylofoner, bækkener, kastagnetter, maracas)

ex

9207 00 00

Musikinstrumenter, hvis lyd frembringes eller forstærkes ad elektrisk vej (f.eks.
orgler, guitarer, harmonikaer)

20) Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter
ex

9700

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter
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21) Redskaber og rekvisitter til sport, herunder skiløb, golf, dykning og vandsport
ex

4015 19 00

I andre tilfælde

ex

4015 90 00

Andre varer

ex

6210 40 00

Andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge, af andet tekstilstof

ex

6210 50 00

Andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger, af andet tekstilstof

ex

6211 11 00

Til mænd eller drenge

ex

6211 12 00

Til kvinder eller piger

ex

6211 20 00

Skidragter

ex

6216 00 00

Handsker, vanter og luffer

ex

6402 12 00

Skistøvler, fodtøj til langrend samt snowboardstøvler

ex

6402 19 00

Andre varer

ex

6403 12 00

Skistøvler, fodtøj til langrend samt snowboardstøvler

ex

6403 19 00

Andre varer

ex

6404 11 00

Sportsfodtøj; tennissko, basketballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende
fodtøj

ex

6404 19 90

Andre varer

ex

9004 90 00

Andre varer

ex

9020 00 00

Andre respirationsapparater og gasmasker, undtagen beskyttelsesmasker som
hverken er forsynet med mekaniske dele eller udskiftelige filtre

ex

9506 11 00

Ski

ex

9506 12 00

Skibindinger

ex

9506 19 00

Andre varer

ex

9506 21 00

Sejlbrætter

ex

9506 29 00

Andre varer

ex

9506 31 00

Komplette golfkøller

ex

9506 32 00

Golfbolde

ex

9506 39 00

Andre varer

ex

9506 40 00

Artikler og udstyr til bordtennis

ex

9506 51 00

Tennisketsjere, også uden strenge

ex

9506 59 00

Andre varer
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ex

9506 61 00

Tennisbolde

ex

9506 69 10

Bolde til kricket og polo

ex

9506 69 90

Andre varer

ex

9506 70

Isskøjter og rulleskøjter, herunder fodtøj med påsatte skøjter

ex

9506 91

Redskaber og rekvisitter til almindelige fysiske øvelser, gymnastik eller atletik

ex

9506 99 10

Rekvisitter til kricket og polo, undtagen bolde

ex

9506 99 90

Andre varer

ex

9507 00 00

Fiskestænger, fiskekroge og andre fiskegrejer til fiskeri med snøre; fangstkets
jere til enhver brug; lokkefugle (undtagen varer henhørende under pos. 9208
eller 9705) og lignende jagtartikler

22) Redskaber og rekvisitter til billard, automatisk bowling, kasinospil og spil, der aktiveres af mønter eller penge
sedler
ex

9504 20 00

Billardborde af enhver art og tilbehør til billard

ex

9504 30 00

Andre spil, der aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemærker eller
lignende betalingsmidler, undtagen automatisk udstyr til bowlingbaner

ex

9504 40 00

Spillekort

ex

9504 50 00

Videospilkonsoller og -maskiner, undtagen varer henhørende under pos.
9504 30

ex

9504 90 80

Andre varer

▼M13
23) Optiske artikler og optisk udstyr af hvilken som helst værdi
ex

9004 90 90

Optisk udstyr til brug i mørke eller termisk sigteudstyr

9005 10 00

Binokulære kikkerter

ex

9005 80 00

»Spotting Scopes«-kikkerter

ex

9013 10 90

Kikkertsigter

ex

9013 10 90

Optiske våbensigter

ex

9013 10 90

Våbensigter med forbedring af den termiske vision

ex

9013 80 90

»Red Dot Sights«

9015 10 00

Afstandsmålere
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BILAG XIX
Liste over statsejede selskaber, jf. artikel 5aa
OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
ALMAZ-ANTEY
KAMAZ
ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH
SOVCOMFLOT
UNITED SHIPBUILDING CORPORATION
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BILAG XX
Liste over jetbrændstof og brændstofadditiver som omhandlet i artikel 3c

KN-/Taric-kode

Varens navn

Jetbrændstof (ikke af petroleumstypen):
2710 12 70

Jetbenzin (lette olier)

2710 19 29

Jetbrændstof, som ikke er af petroleumstypen (middelsvære olier)

2710 19 21

Petroleumslignende jetbrændstof (middelsvære olier)

2710 20 90

Petroleumslignende jetbrændstofblandet med biodiesel (1)
Antioxidanter
Antioxidanter, som anvendes i additiver til smøreolier:

3811 21 00

— Antioxydanter med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

— Andre antioxydanter

3811 90 00

Antioxydanter anvendt i andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier
Antistatiske additiver
Antistatiske additiver til smøreolier:

3811 21 00

— med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

— andre

3811 90 00

Antistatiske additiver anvendt i andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier
Korrosionshæmmere
Korrosionshæmmere til smøreolier

3811 21 00

— med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

— andre

3811 90 00

Korrosionshæmmere til andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier
Antifrostmidler til brændstofsystemer (antifrostadditiver)
Antifrostmidler til brændstofsystemer til smøreolier:

3811 21 00

— med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

— andre

3811 90 00

Antifrostmidler til andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier
Metaldeaktivatorer
Metaldeaktivatorer til smøreolier:

3811 21 00

— med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

— andre
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KN-/Taric-kode

3811 90 00

Varens navn

Metaldeaktivatorer til andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier
Biocidadditiver
Biocidadditiver til smøreolier:

3811 21 00

— med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

— andre

3811 90 00

Biocidadditiver anvendt i andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier
Termisk stabilitetsfremmende additiver
Termisk stabilitetsfremmende additiver til smøreolier:

3811 21 00

— med indhold af olier udvundet af jordolie

3811 29 00

— andre

3811 90 00

Termisk stabilitetsfremmende additiv til andre væsker, der anvendes til samme formål som
mineralolier

(1) Forudsat at denne stadig indeholder 70 vægtprocent jordolier eller bituminøse mineralolier eller derover.
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BILAG XXI
Liste over produkter og teknologi som omhandlet i artikel 3i

KN-kode

Varens navn

0306

Krebsdyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage;
røgede krebsdyr, også afskallede, også kogt før eller under røgningen; krebsdyr med skal,
kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

1604 31 00

Kaviar

1604 32 00

Kaviarerstatning

2523

Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet
eller i form af klinker

ex 2825

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre meta
loxider, -hydroxider og -peroxider, undtagen KN-kode 2825 20 00 og 2825 30 00

ex 2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) og fosfater; polyphosphater, også når de ikke er
kemisk definerede, undtagen KN-kode 2835 26 00

ex 2901

Acycliske carbonhydrider, undtagen KN-kode 2901 10 00

2902

Cycliske karbonhydrider

ex 2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen KNkode 2905 11 00

2907

Fenoler; fenolalkoholer

2909

Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider, etherperoxider,
acetaler og hemiacetaler og ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

3104 20

Kaliumklorid

3105 20

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de tre gødningselementer kvælstof,
fosfor og kalium

3105 60

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer phosphor og
kalium

ex 3105 90 20

Andre gødningsstoffer, som indeholder kaliumchlorid

ex 3105 90 80

Andre gødningsstoffer, som indeholder kaliumchlorid

3902

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form

4011

Nye dæk, af gummi

44

Træ og varer deraf; trækul

4705

Træmasse fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces

4804

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller og ark, undtagen varer henhørende under pos. 4802
eller 4803
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KN-kode

Varens navn

6810

Varer af cement, beton eller kunststen, også forstærkede

7005

Floatglas og andet planglas, der er slebet eller poleret, også med et absorberende, reflekte
rende eller ikkereflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet

7007

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art
der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og
andre lukkeanordninger, af glas

7019

Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (f.eks. garn, rovings og vævet stof)

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som
pulver

7606

Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm

7801

Ubearbejdet bly

ex 8411

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner, med undtagelse af dele af turboreaktorer
eller propelturbiner under KN-kode 8411 91 00

8431

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner eller apparater henhørende
under pos. 8425-8430

8901

Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til
passager- eller godstransport

8904

Bugserbåde og fartøjer til skubning

8905

Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre fartøjer, hvis hovedfunktion
er en anden end selve sejladsen; flydedokke; bore- og produktionsplatforme, flydende eller til
nedsænkning

9403

Andre møbler og dele dertil
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BILAG XXII
Liste over kulprodukter som omhandlet i artikel 3j
KN-kode

Varens navn

2701

Stenkul samt stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

2702

Brunkul og brunkulsbriketter, også agglomereret, undtagen jet

2703 00 00

Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret

2704 00

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, også agglomereret; retortkul

2705 00 00

Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser, undtagen jordoliegas og andre gasformige
karbonhydrider

2706 00 00

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineraltjærer, også dehydratiserede eller
delvis destillerede, herunder rekonstitueret tjære

2707

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende
produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større
end deres indhold af ikkearomatiske bestanddele

2708

Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt koks af sådan beg
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BILAG XXIII
Liste over produkter og teknologi som omhandlet i artikel 3k

KN-kode

Varens navn

0601 10

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst

0601 20

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst; cikorieplanter
og -rødder

0602 30

Rhododendron og azalea, også podede

0602 40

Rosenplanter, også podede

0602 90

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium – andre

0604 20

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, mos og
lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede,
imprægnerede eller præparerede på anden måde – friske

2508 40

Andre lerarter

2508 70

Chamotte og dinasler

2509 00

Kridt

2512 00

Fossilt kiselmel (f.eks. kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende kiselholdige jordarter,
med en tilsyneladende densitet på 1000 kg/m3 eller derunder, også brændt

2515 12

Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller
rektangulær form

2515 20

Ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten; alabast

2518 20

Brændt eller sintret dolomit

2519 10

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit)

2520 10

Gips; anhydrit

2521 00

Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som
flusmiddel

2522 10

Brændt kalk

2522 30

Hydraulisk kalk

2525 20

Glimmerpulver

2526 20

Naturlig steatit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til
blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; talkum – knust eller pulveriseret

2530 20

Kieserit, epsomit (naturlige magnesiumsulfater)

2707 30

Xylol (xylener)

2708 20

Begkoks
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KN-kode

Varens navn

2712 10

Vaselin

2712 90

Vaselin; paraffinvoks, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks
samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet:

2715 00

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen,
mineraltjære eller mineraltjærebeg – andre

2804 10

Hydrogen

2804 30

Nitrogen

2804 40

Oxygen

2804 61

Silicium – med indhold af Si på 99,99 vægtprocent og derover

2804 80

Arsen

2806 10

Hydrogenklorid (saltsyre)

2806 20

Klorsvovlsyre

2811 29

Andre uorganiske oxider af ikkemetaller – andre

2813 10

Karbondisulfid

2814 20

Ammoniak i vandig opløsning

2815 12

Natriumhydroxid (kaustisk natron), i vandig opløsning (natronlud)

2818 30

Aluminiumhydroxid

2819 90

Oxider og hydroxider af krom – andre

2820 10

Mangandioxid

2827 31

Andre klorider – af magnesium

2827 35

Andre klorider – af nikkel

2828 90

Hypokloriter; kommercielt calciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter – andre

2829 11

Klorater – af natrium

2832 20

Sulfitter (undtagen af natrium)

2833 24

Nikkelsulfater

2833 30

Aluner

2834 10

Nitriter

2836 30

Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)

2836 50

Calciumkarbonat

2839 90

Silikater; kommercielle silikater af alkalimetaller – andre

2840 30

Peroxoborater (perborater)

2841 50

Andre kromater og dikromater; peroxokromater

2841 80

Wolframater (tungstater)
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KN-kode

Varens navn

2843 10

Kolloide ædle metaller

2843 21

Sølvnitrat

2843 29

Sølvforbindelser – andre

2843 30

Guldforbindelser

2847 00

Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof

2901 23

Buten (butylen) og isomerer deraf

2901 24

Buta-1,3-dien og isopren

2901 29

Acycliske carbonhydrider – umættede – andre

2902 11

Cyclohexan

2902 30

Toluen

2902 41

o-Xylen

2902 43

p-Xylen

2902 44

Blandinger af xylenisomerer

2902 50

Styren

2903 11

Klormetan (metylklorid) og klorethan (ethylklorid)

2903 12

Diklormetan (metylenklorid)

2903 21

Vinylklorid (klorethylen)

2903 23

Tetraklorethylen (perklorethylen)

2903 29

Umættede chlorderivater af acycliske carbonhydrider – andre

2903 76

Bromklordifluormetan (Halon-1211), bromtrifluormetan (Halon-1301) og dibromtetrafluore
taner (Halon-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN)

2903 91

Klorbenzen, o-diklorbenzen og p-diklorbenzen

2904 10

Derivater, kun indeholdende sulfongrupper, samt salte og ethylestere deraf

2904 20

Derivater, kun indeholdende nitro- eller nitrosogrupper

2904 31

Perfluorooktansulfonat

2905 13

Butan-1-ol (n-butylalkohol)

2905 16

Octanol (octylalkohol) og isomerer deraf

2905 19

Mættede monovalente alkoholer – andre

2905 41

2-Ethyl-2-(hydroxymetyl)propan-1,3-diol (trimetylolpropan)

2905 59

Andre polyvalente alkoholer – andre

2906 13

Steroler og inositoler

2906 19

Cycloalkanske, cycloalkenske eller cycloterpenske – andre
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KN-kode

Varens navn

2907 11

Fenol (hydroxybenzen) og salte deraf

2907 13

Octylfenol og nonylfenol samt isomerer deraf; salte af disse produkter

2907 19

Monofenololer – andre

2907 22

Hydroquinon (quinol) og salte deraf

2909 11

Pentaklorfenol (ISO)

2909 20

Cycloalkan-, cycloalken- og cycloterpenethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderi
vater deraf

2909 41

2,2′-Oxydiethanol (diethylenglykol, digol)

2909 43

Monobutylethere af ethylenglykol eller af diethylenglykol

2909 49

Etheralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf – andre

2910 10

Oxiran (ethylenoxid)

2910 20

Metyloxiran (propylenoxid)

2911 00

Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitroeller nitrosoderivater deraf

2912 12

Ethanal (acetaldehyd)

2912 49

Aldehydalkoholer, aldehydethere, aldehydfenoler og aldehyder med andre oxygenholdige
grupper – andre

2912 60

Paraformaldehyd

2914 11

Acetone

2914 61

Antrakinon

2915 13

Estere af myresyre

2915 90

Mættede acycliske monokarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og pero
xysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf – andre

2916 12

Estere af akrylsyre

2916 13

Methakrylsyre og salte deraf

2916 14

Estere af methakrylsyre

2916 15

Oliesyre, linolsyre og linolensyre samt salte og estere deraf

2917 33

Dinonyl- eller didecylortoftalater

2920 11

Paration (ISO) og paration-metyl (ISO) (metyl-paration)

2921 22

Hexametylendiamin og salte deraf

2921 41

Anilin og salte deraf

2922 11

Monoethanolamin og salte deraf

2922 43

Antranilsyre og salte deraf
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2923 20

Lecitiner og andre fosfoaminolipider

2930 40

Metionin

2933 54

Andre derivater af malonylurinstof (barbitursyre); salte af disse produkter

2933 71

6-Hexanlaktam (epsilon-caprolaktam)

3201 90

Vegetabilske garvestofekstrakter; garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og andre
derivater deraf

3202 10

Syntetiske organiske garvestoffer

3202 90

Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; præparater til garvning, også med
indhold af naturlige garvestoffer; enzymholdige præparater til garveribrug

3203 00

Vegetabilske eller animalske farvestoffer, herunder farvestofekstrakter, men ikke dyrekul, også
kemisk definerede; præparater på basis af vegetabilske eller animalske farvestoffer, af den art,
der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestand
dele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 og 3215) – andre

3204 90

Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede; præparater som nævnt i bestem
melse 3 til dette kapitel, på basis af syntetiske organiske farvestoffer; syntetiske organiske
produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som
luminophorer, også kemisk definerede

3205 00

Substratpigmenter samt præparater på basis af substratpigmenter, af den art der anvendes til
farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved frem
stilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under
pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 og 3215)

3206 41

Ultramarin og præparater på basis deraf, af den art, der anvendes til farvning af ethvert
materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer
(undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 og 3215)

3206 49

Uorganiske eller mineralske farvestoffer, i.a.n.; præparater på basis af uorganiske eller mine
ralske farvestoffer, af den art, der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er
bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer, i.a.n. (undtagen præparater
henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 og 3215 og uorganiske produkter, af
den art, der anvendes som luminophorer) – andre

3207 10

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og emalje
farver samt lignende præparater

3207 20

Engober

3207 30

Flydende glansmetalpræparater og lignende præparater

3207 40

Glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller flager

3208 10

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk
modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikkevandigt medium; opløs
ninger som nævnt i bestemmelse 4 til kapitel 32 – På basis af polyestere
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3208 20

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk
modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikkevandigt medium; opløs
ninger som nævnt i bestemmelse 4 til kapitel 32 – På basis af akryl- eller vinylpolymerer

3208 90

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk
modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikkevandigt medium; opløs
ninger som nævnt i bestemmelse 4 til kapitel 32

3209 10

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af akryl- eller vinylpolymerer, dispergeret
eller opløst i et vandigt medium

3209 90

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk
modificerede naturlige polymerer, dispergeret eller opløst i et vandigt medium (undtagen på
basis af akryl- eller vinylpolymerer) – andre

3210 00

Anden maling og andre lakker, klare eller pigmenterede; tilberedte koldvandsfarver, af den art
der anvendes til farvning af læder

3212 90

Pigmenter (herunder metalpulver og -skæl) dispergerede i ikkevandige medier, flydende eller
som pasta, af den art der anvendes til fremstilling af maling; prægefolie; farvestoffer formet
eller pakket til detailsalg – andre

3214 10

Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler og lign.; spartelmasse

3214 90

Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler og lign.; spartelmasse;
ikkeildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge, gulve, lofter og lign. –
andre

3215 11

Trykfarver – sort

3215 19

Trykfarver – andre

3403 11

Tilberedte smøremidler (herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikor
rosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler) samt
præparater, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder,
pelsskind eller andre materialer, med undtagelse af produkter, der som karaktergivende
bestanddele indeholder 70 vægtprocent eller derover af olier udvundet af jordolier eller af
olier hidrørende fra bituminøse mineraler – Med indhold af olier udvundet af jordolier eller af
olier hidrørende fra bituminøse mineraler – Præparater til behandling af tekstilmaterialer,
læder, pelsskind eller andre materialer

3403 19

Tilberedte smøremidler (herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikor
rosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler) samt
præparater, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder,
pelsskind eller andre materialer, med undtagelse af produkter, der som karaktergivende
bestanddele indeholder 70 vægtprocent eller derover af olier udvundet af jordolier eller af
olier hidrørende fra bituminøse mineraler – Med indhold af olier udvundet af jordolier eller af
olier hidrørende fra bituminøse mineraler – andre

3403 91

Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer

3403 99

Tilberedte smøremidler (herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikor
rosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler) samt
præparater, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder,
pelsskind eller andre materialer, med undtagelse af produkter, der som karaktergivende
bestanddele indeholder 70 vægtprocent eller derover af olier udvundet af jordolier eller af
olier hidrørende fra bituminøse mineraler – andre
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3505 10

Dekstrin og anden modificeret stivelse

3506 99

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af
enhver art der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver,
at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk. –
andre

3701 20

Film til umiddelbar billedfremstilling (»instant print film«)

3701 91

Til farveoptagelser (polykromatiske)

3702 32

Andre film, med sølvhalogenemulsion

3702 39

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap
eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling (»instant print film«) i ruller, lysføl
somme, ikke eksponerede – andre

3702 43

Andre film, ikke perforerede, af bredde over 105 mm – af bredde over 610 mm og af længde
ikke ove 200 m

3702 44

Andre film, ikke perforerede, af bredde over 105 mm – af bredde over 105 mm, men ikke
ove 610 mm

3702 55

Andre film til farveoptagelser (polykromatiske) – af bredde over 16 mm, men ikke over
35 mm og af længde over 30 m

3702 56

Andre film til farveoptagelser (polykromatiske) – af bredde over 35 mm

3702 97

Andre film til farveoptagelser (polykromatiske) – af bredde ikke over 35 mm og af længde
over 30 m

3702 98

Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, perforerede, ikke til farveoptagel
ser, af bredde > 35 mm (undtagen af papir, pap eller tekstilstof; film til røntgenstråler)

3703 20

Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret, til farveoptagelser »poly
kromatiske« (undtagen i ruller af bredde > 610 mm)

3703 90

Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret, ikke til farveoptagelser
(undtagen i ruller af bredde > 610 mm)

3705 00

Fotografiske plader og film, eksponerede og fremkaldte (undtagen af papir, pap eller teks
tilstof, undtagen kinematografiske film og film trykklare plader)

3706 10

Kinematografiske film, med eller uden lydspor eller bestående alene af lydspor, eksponerede
og fremkaldte, af bredde >= 35 mm

3801 20

Kolloid eller semi-kolloid grafit

3806 20

Salte af kolofonium, af harpikssyrer eller af derivater af kolofonium eller harpikssyrer (und
tagen salte af additionsprodukter af kolofonium)

3807 00

Trætjære; trætjæreolier; trækreosot; rå metanol; vegetabilsk beg; bryggerbeg og lignende
præparater på basis af kolofonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg (undtagen burgunderbeg
(vogeserbeg), gul beg, stearinbeg, uldfedtbeg og glycerolbeg)
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3809 10

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre
produkter og præparater, såsom tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i
tekstil-, papireller læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n., på basis af stivelse eller
stivelsesprodukter

3809 91

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre
produkter og præparater såsom tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art, der anvendes i
tekstilindustrien eller i nærtstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivel
sesprodukter)

3809 92

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre
produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art, der anvendes i
papirindustrien eller i nærtstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivel
sesprodukter)

3809 93

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre
produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art, der anvendes i
læderindustrien eller i nærtstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivel
sesprodukter)

3810 10

Metalbejdser; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre
stoffer

3811 21

Additiver til smøreolier, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende
fra bituminøse mineraler

3811 29

Additiver til smøreolier, uden indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende
fra bituminøse mineraler

3811 90

Præparater til modvirkning af oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsfor
højende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier, herunder benzin, eller til
andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier (undtagen præparater til
modvirkning af bankning samt additiver til smøreolier)

3812 20

Blødgøringsmidler, sammensatte, til gummi eller plast, i.a.n.

3813 00

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater samt ildslukningsgranater (undtagen ildsluk
ningsapparater med eller uden ladning, også transportable, samt ublandede kemiske produkter
med ildslukkende egenskaber, når de ikke foreligger i form af ildslukningsgranater)

3814 00

Opløsnings- og fortyndingsmidler, organiske, sammensatte, i.a.n. og præparater til fjernelse af
maling og lak (undtagen neglelakfjerner)

3815 11

Katalysatorer på bærestof, med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof, i.a.n.

3815 12

Katalysatorer på bærestof, med ædelmetal eller ædelmetalforbindelser som aktivt stof, i.a.n.

3815 19

Katalysatorer på bærestof, i.a.n. (undtagen med ædelmetal, ædelmetalforbindelser, nikkel eller
nikkelforbindelser som aktivt stof)

3815 90

Reaktionsstartere, reaktionsacceleratorer og katalytiske præparater, i.a.n. (undtagen vulkanise
ringsacceleratorer og katalysatorer på bærestof)

3816 00 10

Stampeblanding af dolomit
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3817 00

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener, fremstillet ved alkylering af benzen
og naphthalen (undtagen blandinger af isomerer af cykliske carbonhydrider)

3819 00

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende
eller indeholdende < 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olie hidrørende
fra bituminøse mineraler

3820 00

Antifrostpræparater, herunder kølervæsker, og tilberedte væsker til afrimning (undtagen
tilberedte additiver til mineralolier eller til andre væsker, der anvendes til samme formål
som mineralolier)

3823 13

Industriel talloliefedtsyre

3827 90

Blandinger indeholdende halogenerede derivater af metan, ethan eller propan (undtagen blan
dinger henhørende under pos. 3824.71.00-3824.78.00)

3824 81

Blandinger og præparater indeholdende oxiran (ethylenoxid)

3824 84

Blandinger og præparater indeholdende aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphen), chlordan
(ISO), chlordecon (ISO), DDT (ISO) (clofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlor
ophenyl)ethan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) eller
mirex (ISO)

3824 99

Produkter og tilberedninger fra kemiske og nærtstående industrier, herunder blandinger af
naturprodukter, i.a.n.

3825 90

Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, i.a.n. (undtagen affald)

3826 00

Biodiesel og blandinger deraf, uden indhold eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af
olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

3901 40

Copolymerer af ethylen-alpha-olefin med densitet under 0,94, i ubearbejdet form

3902 20

Polyisobutylen, i ubearbejdet form

3902 30

Copolymerer af propylen, i ubearbejdet form

3902 90

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form (undtagen polypropylen, polyi
sobutylen og copolymerer af propylen)

3903 19

Polystyren i ubearbejdet form (undtagen ekspanderbart)

3903 90

Polymerer af styren, i ubearbejdet form (undtagen polystyren, copolymerer af styren og
akrylonitril (SAN) og copolymerer af akrylonitril og butadienstyren (ABS))

3904 10

Poly(vinylklorid), i ubearbejdet form, ikke blandet med andre stoffer

3904 50

Polymerer af vinylidenchlorid, i ubearbejdet form

3905 12

Poly(vinylacetat), i vandig dispersion

3905 19

Poly(vinylacetat), i ubearbejdet form (undtagen i vandig dispersion)

3905 21

Copolymerer af vinylacetat, i vandig dispersion

3905 29

Copolymerer af vinylacetat, i ubearbejdet form (undtagen i vandig dispersion)

3905 91

Copolymerer af vinyl, i ubearbejdet form (undtagen copolymerer af vinylklorid og vinylacetat
samt andre copolymerer af vinylklorid og af vinylacetat)
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3906 10

Poly(metylmethakrylat), i ubearbejdet form

3906 90

Polymerer af akryl, i ubearbejdet form (undtagen poly(metylmetakrylat))

3907 21

Polyethere, i ubearbejdet form (undtagen polyacetaler og varer henhørende under pos. 3002
10)

3907 40

Polykarbonater, i ubearbejdet form

3907 70

Poly(mælkesyre), i ubearbejdet form

3907 91

Polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form, umættede, (undtagen polykarbonater,
alkydharpikser, poly(ethylentereftalat) og poly(mælkesyre))

3908 10

Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12, i ubearbejdet form

3908 90

Polyamider, i ubearbejdet form (undtagen polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 og -6,12)

3909 20

Melaminplast, i ubearbejdet form

3909 39

Aminoplast, i ubearbejdet form (undtagen urinstof, thiourea, melaminplast og MDI)

3909 40

Fenolplast, i ubearbejdet form

3909 50

Polyurethaner, i ubearbejdet form

3912 11

Celluloseacetater, ikke blødgjorte, i ubearbejdet form

3912 90

Cellulose og kemiske derivater deraf, i.a.n., i ubearbejdet form (undtagen celluloseacetater,
cellulosenitrater og celluloseethere)

3915 20

Affald, afklip og skrot, af polymerer af styren

3917 10

Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast

3917 23

Stive rør og slanger, af polymerer af vinylchlorid

3917 31

Bøjelige rør og slanger, af plast, med et sprængningstryk >= 27,6 MPa

3917 32

Rør og slanger, bøjelige, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med
andre materialer, uden fittings

3917 33

Rør og slanger, bøjelige, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med
andre materialer, med fittings

3920 20

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af propylen, bortset fra celleplast, ikke
med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre
materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk
eller rektangulær form (undtagen selvklæbende, og undtagen gulvbelægningsmaterialer og
væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918)

3920 61

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polycarbonater, bortset fra celleplast, ikke med
underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer,
ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektan
gulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og lofts
beklædning henhørende under pos. 3918)
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3920 69

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyestere, bortset fra celleplast, ikke med
underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer,
ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektan
gulær form (undtagen af polykarbonater, poly(ethylentereftalat) og umættede polyestere og
undtagen selvklæbende produkter samt gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning
henhørende under pos. 3918)

3920 73

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celluloseacetat, bortset fra celleplast, ikke med
underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer,
ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektan
gulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og lofts
beklædning henhørende under pos. 3918)

3920 91

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af poly[vinylbutyral], bortset fra celleplast, ikke med
underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer,
ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektan
gulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og lofts
beklædning henhørende under pos. 3918)

3921 19

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast, ubearbejdet eller kun med overflade
behandling eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af polymerer af
styren eller vinylklorid, polyuretaner og regenereret cellulose og undtagen selvklæbende varer,
gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 og sterile
sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.10.30)

3922 90

Bideter, klosetter, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast (undtagen badekar,
brusekar, køkkenvaske, håndvaske, samt sæder og låg til klosetter)

3925 20

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler, af plast

4002 11

Styrenbutadiengummi (SBR); styrenbutadiencarboxylgummi (XSBR)

4002 20

Butadiengummi (BR), i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

4002 31

Isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR), i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

4002 39

Halogeneret isobutenisoprengummi (CIIR) eller (BIIR), i ubearbejdet form eller som plader
eller bånd

4002 41

Latex af kloroprengummi (klorbutadiengummi) (CR)

4002 51

Latex af akrylonitrilbutadiengummi (NBR)

4002 80

Blandinger af naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende natur
lige gummiarter med syntetgummi eller factis, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

4002 91

Latex af syntetgummi (undtagen af styrenbutadiengummi (SBR), styrenbutadienkarboxyl
gummi (XSBR), butadiengummi (BR), isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR), haloge
neret isobutenisoprengummi (CIIR) eller (BIIR), kloroprengummi (klorbutadiengummi)
(CR), akrylonitrilbutadiengummi (NBR), isoprengummi (IR) og ukonjugeret gummi af ethy
lenpropylendien (ethenpropengummi) (EPDM))

4002 99

Latex af syntetgummi (undtagen af styrenbutadiengummi (SBR), styrenbutadienkarboxyl
gummi (XSBR), butadiengummi (BR), isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR), haloge
neret isobutenisoprengummi (CIIR) eller (BIIR), kloroprengummi (klorbutadiengummi)
(CR), akrylonitrilbutadiengummi (NBR), isoprengummi (IR) og ukonjugeret gummi af ethy
lenpropylendien (ethenpropengummi) (EPDM))
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4005 10

Gummi tilsat kønrøg eller siliciumdioxid, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

4005 20

Gummi, blandet, ikkevulkaniseret, i form af opløsninger eller dispersioner (undtagen tilsat
kønrøg eller siliciumdioxid og undtagen blandinger af naturgummi, balaka, guttaperka, guayu
legummi, chiclegummi eller lignende naturlige gummiarter med syntetgummi eller factis
fremstillet af olier)

4005 91

Gummi, blandet, ikkevulkaniseret, i form af plader eller bånd (undtagen tilsat kønrøg eller
siliciumdioxid og undtagen blandinger af naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi,
chiclegummi eller lignende naturlige gummiarter med syntetgummi eller factis fremstillet af
olier)

4005 99

Gummi, blandet, ikkevulkaniseret, i ubearbejdet form (undtagen opløsninger, dispersioner,
gummi tilsat kønrøg eller siliciumdioxid, blandinger af naturgummi, balata, guttaperka, guayu
legummi, chiclegummi eller lignende naturlige gummiarter med syntetgummi eller factis
fremstillet af olier og undtagen i form af plader eller bånd)

4006 10

Slidbanegummi (camel-back), til dæk

4008 21

Plader, bånd og strimler, af blødgummi (undtagen cellegummi)

4009 12

Rør og slanger af blødgummi, ikke forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre
materialer, med fittings

4009 41

Rør og slanger af blødgummi, forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre
materialer end metal og tekstilmaterialer, uden fittings

4010 31

Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), af blødgummi, med langsgående
riller, med omkreds på > 60 cm, men <= 180 cm

4010 33

Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), af blødgummi, med langsgående
riller, med omkreds på > 180 cm, men <= 240 cm

4010 35

Endeløse synkrondrivremme (tandremme), af blødgummi, med omkreds på > 60 cm, men
<= 150 cm

4010 36

Endeløse synkrondrivremme (tandremme), af blødgummi, med omkreds på > 150 cm, men
<= 198 cm

4010 39

Drivremme, af blødgummi (undtagen endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (Vremme), med langsgående riller, med omkreds på > 60 cm, men <= 240 cm, og endeløse
synkrondrivremme (tandremme), med omkreds på > 60 cm, men <= 198 cm)

4012 11

Dæk af gummi, regummierede, af den art, der anvendes til personmotorkøretøjer, herunder
stationcars og racerbiler

4012 13

Dæk af gummi, regummierede, til civile luftfartøjer

4012 19

Dæk af gummi, regummierede (undtagen til luftfartøjer, personmotorkøretøjer, herunder
stationcars og racerbiler, eller til busser og lastbiler)

4012 20

Dæk af gummi, brugte

4016 93

Pakninger, underlagsskiver og lignende varer, af blødgummi (undtagen af cellegummi)
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4407 19

Nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller
samlet ende-til-ende, af tykkelse > 6 mm (undtagen fyr »Pinus spp.«, ædelgran »Abies spp.«
og gran »Picea spp.«)

4407 92

Bøg (Fagus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet,
slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse > 6 mm

4407 94

Kirsebærtræ (Prunus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også
høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse > 6 mm

4407 97

Træ af poppel og asp (Populus spp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller
skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 99

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller
samlet ende-til-ende, af tykkelse > 6 mm (undtagen tropisk træ, nåletræ, eg »Quercus spp.«,
bøg »Fagus spp.«, ahorn »Acer spp.«, kirsebærarter »Prunus spp.«, ask »Fraxinus spp.«, birk
»Betula spp.«, poppel og asp »Populus spp.«)

4408 10

Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til
fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, af nåletræ, samt nåletræ, savet i
længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende,
af tykkelse <= 6 mm

4411 13

Halvhårde fiberplader (MDF), af træ, af tykkelse > 5 mm, men <= 9 mm

4411 94

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks
eller andre organiske bindemidler, med densitet <= 0,5 g/cm3 (undtagen halvhårde fiberplader
(MDF); spånplader, også laminerede med én eller flere fiberplader; lamineret træ med et lag
krydsfinér; lamelplader (celleplader), på begge sider beklædt med fiberplader; karton; møbel
dele)

4412 31

Krydsfinér, der udelukkende består af plader af træ, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm,
med mindst ét udvendigt lag af tropiske træsorter (undtagen plader af træ med forøget
densitet, lamelplader (celleplader), indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer
sig som dele til møbler)

4412 34

Krydsfinér, der udelukkende består af træplader af tykkelse <= 6 mm, med mindst et udven
digt lag af andet træ end nåletræ (undtagen af bambus, med yderlag af tropisk træ eller af el,
aske, bøg, birk, kirsebær, kastanje, elm, eukalyptus, hickory, hestekastanje, kalk, ahorn, eg,
plantræ, poppel, aspen, robinie tulipantræ eller valnød, plader af træ med forøget densitet,
lamelplader, indlagt træ og træmosaik og plader, der karakteriserer sig som dele til møbler)

4412 94

Laminerede træprodukter af stavlimet eller bloklimet finér (undtagen af bambus, krydsfinér,
der udelukkende består af plader af træ, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm, plader af
træ med forøget densitet, indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele
til møbler)

4416 00

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder
tøndestaver
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4418 40

Forskallinger af træ, til betonstøbning (undtagen krydsfinérplader)

4418 60

Stolper og bjælker, af træ

4418 79

Sammensatte gulvbrædder, af træ, undtagen bambus (undtagen bestående af flere lag træ og
undtagen til mosaikparket)

4503 10

Propper af enhver art af naturkork, herunder emner med afrundede kanter til propper

4504 10

Fliser af enhver form, blokke, tavler, plader, folier og bånd samt massive cylindre, herunder
rondeller, af preskork

4701 00

Træmasse, mekanisk, ikke kemisk behandlet

4703 19

Træmasse, kemisk (natroncellulose eller sulfatcellulose), ubleget (undtagen dissolvingmasse
og undtagen kemisk træmasse af nåletræ)

4703 21

Træmasse, kemisk, af nåletræ (natroncellulose eller sulfatcellulose), halvbleget eller bleget
(undtagen dissolvingmasse)

4703 29

Træmasse, kemisk (natroncellulose eller sulfatcellulose), halvbleget eller bleget (undtagen
dissolvingmasse og undtagen kemisk træmasse af nåletræ)

4704 11

Træmasse, kemisk, af nåletræ (sulfitcellulose), ubleget (undtagen dissolvingmasse)

4704 21

Træmasse, kemisk, af nåletræ (sulfitcellulose), halvbleget eller bleget (undtagen dissolving
masse)

4704 29

Træmasse, kemisk (sulfitcellulose), halvbleget eller bleget (undtagen dissolvingmasse og
undtagen kemisk træmasse af nåletræ)

4705 00

Træmasse fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces

4706 30

Papirmasse fremstillet af celluloseholdige materialer af bambus

4706 92

Kemisk papirmasse fremstillet af celluloseholdige materialer (undtagen af bambus, træ,
bomuldslinters og genbrugspapir og -pap (affald))

4707 10

Genbrugspapir og -pap (affald), af ubleget kraftpapir eller kraftpap samt af bølgepapir og
bølgepap

4707 30

Genbrugspapir og -pap (affald), hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse, f.eks. aviser,
blade og lignende tryksager

4802 20

Råpapir og -pap, af den art, der anvendes til lysfølsomt, varmefølsomt eller elektrofølsomt
papir og pap, ikke belagt, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse

4802 40

Tapetråpapir, ikke belagt

4802 58

Papir og pap, ikke belagt, af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk
brug, ikkeperforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære
ark, uanset størrelse, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk
træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt > 150 g pr. m2, i.a.n.
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4802 61

Papir og pap, ikke belagt, af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk
brug, ikkeperforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller, uanset størrelse, med indhold af
mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på > 10 vægtprocent af den samlede
fibermængde, i.a.n.

4804 11

Kraftliner, ikke belagt, ubleget, i ruller af bredde > 36 cm

4804 19

Kraftliner, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm (undtagen ubleget og undtagen varer
henhørende under pos. 4802 eller 4803)

4804 21

Sækkepapir, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm, ubleget (undtagen varer henhørende
under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4804 29

Sækkepapir, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm (undtagen ubleget og undtagen varer
henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4804 31

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller
rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet
stand, af vægt <= 150 g pr. m2, ubleget (undtagen kraftliner og sækkepapir samt varer
henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4804 39

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller
rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet
stand, af vægt <= 150 g pr. m2(undtagen ubleget, kraftliner og sækkepapir samt varer
henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4804 41

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller
rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet
stand, af vægt > 150 g pr. m2, men < 225 g pr. m2, ubleget (undtagen kraftliner og
sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4804 42

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller
rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm, og hvis anden sidelængde er > 15 cm,
i udfoldet stand, af vægt > 150 g pr. m2, men < 225 g pr. m2, ensartet bleget i massen, med
indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde (undtagen
kraftliner, sækkepapir og varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4804 49

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller
rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet
stand, af vægt > 150 g pr. m2, men < 225 g pr. m2 (undtagen ubleget eller ensartet bleget
i massen og med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fiber
mængde og undtagen kraftliner og sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803
eller 4808)

4804 52

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller
rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm, og hvis anden sidelængde er > 15 cm,
i udfoldet stand, af vægt > 225 g pr. m2, ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk
træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde (undtagen kraftliner, sækkepapir
og varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)
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4804 59

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller
rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm, og hvis anden sidelængde er > 15 cm,
i udfoldet stand, af vægt >= 225 g pr. m2 (undtagen ubleget, ensartet bleget i massen, med
indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde og undtagen
kraftliner, sækkepapir og varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808)

4805 24

Testliner (af genbrugsmasse), ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller
rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm, og hvis anden sidelængde er > 15 cm, i
udfoldet stand, af vægt <= 150 g pr. m2

4805 25

Testliner (af genbrugsmasse), ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller
rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm, og hvis anden sidelængde er > 15 cm, i
udfoldet stand, af vægt > 150 g pr. m2

4805 40

Filtrerpapir og filtrerpap, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark,
hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand

4805 91

Papir og pap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark,
hvis ene sidelængde er > 36 cm, og hvis anden sidelængde er > 15 cm, i udfoldet stand, af
vægt <= 150 g pr. m2, i.a.n.

4805 92

Papir og pap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark,
hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt > 150 g pr.
m2, men < 225 g pr. m2, i.a.n.

4806 10

Pergamentpapir og -pap, ægte, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære
ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand

4806 20

Pergamentpapir, imiteret, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark,
hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand

4806 30

Kalkerpapir i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene
sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand

4806 40

Pergamyn og andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir, i ruller af bredde
> 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og
den anden > 15 cm i udfoldet stand (undtagen ægte pergamentpapir og -pap, imiteret perga
mentpapir og kalkerpapir)

4807 00

Papir og pap bestående af sammenklæbede lag af papir eller pap, uden imprægnering eller
belægning på overfladen, også med indvendig forstærkning, i ruller af bredde > 36 cm eller i
kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i
udfoldet stand

4808 90

Papir og pap, kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret, i ruller af
bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm
og den anden > 15 cm i udfoldet stand (undtagen sækkepapir og kraftpapir samt varer
henhørende under pos. 4803)
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4809 20

Selvkopierende papir, også med påtryk, i ruller af bredde > 36 cm eller kvadratiske eller
rektangulære ark hvis ene sidelængde > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand
(undtagen karbonpapir og lignende kopieringspapir)

4810 13

Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, træfrit
eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægt
procent af den samlede fibermængde, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller
andre uorganiske stoffer, i ruller af enhver størrelse

4810 19

Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, træfrit
eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægt
procent af den samlede fibermængde, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller
andre uorganiske stoffer, i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er
> 435 mm eller hvis ene sidelængde er <= 435 mm og den anden > 297 mm i udfoldet stand

4810 22

»Light weight coated« (LWC) papir, af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller
anden grafisk brug, af samlet vægt <= 72 g pr. m2 og hvis belægning vejer <= 15 g pr. m2
pr. side, med indhold af mekanisk træmasse på >= 50 vægtprocent af den samlede fiber
mængde, belagt på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller i
kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse

4810 31

Kraftpapir og kraftpap, ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på
> 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, belagt på den ene eller på begge sider
med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark,
uanset størrelse, af vægt <= 150 g pr. m2(undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk
brug)

4810 39

Kraftpapir og kraftpap, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre
uorganiske stoffer, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen
til skrivning, trykning eller anden grafisk brug; undtagen papir og pap, ensartet bleget i
massen og med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermæng
de)

4810 92

Papir og pap, flerlaget, belagt på den ene eller begge sider med kaolin eller andre uorganiske
stoffer, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark af enhver størrelse (undtagen af den art
der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug og undtagen kraftpapir og -pap)

4810 99

Papir og pap, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer,
også med bindemiddel, uden anden belægning, også med farvet eller dekoreret overflade eller
med påtryk, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen af den
art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, kraftpapir og -pap, flerlaget
papir og pap og uden anden belægning)

4811 10

Papir og pap, behandlet med tjære, bitumen eller asfalt, i ruller eller kvadratiske eller rektan
gulære ark, uanset størrelse

4811 51

Papir og pap, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk, imprægneret eller belagt
med plast, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark af enhver størrelse, bleget, af vægt
> 150 g pr. m2 (undtagen imprægneret eller belagt med klæbestof)
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4811 59

Papir og pap, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk, imprægneret eller belagt
med plast, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen bleget,
af vægt > 150 g pr. m2, og undtagen imprægneret eller belagt med klæbestof)

4811 60

Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med voks, paraffin, stearin, olie eller
glycerin, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen varer
henhørende under pos. 4803, 4809 eller 4818)

4811 90

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret eller belagt, farvet eller
dekoreret på overfladen eller med påtryk, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark af
enhver størrelse (undtagen varer henhørende under pos. 4803, 4809, 4810 eller 4818 samt
varer henhørende under pos. 4811 10 til 4811 60)

4814 90

Tapet og lignende vægbeklædning bestående af papir og gennemskinneligt vinduespapir (und
tagen vægbeklædning bestående af papir, der på overfladen er overtrukket eller belagt med et
lag plast, der er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden
måde dekoreret)

4819 20

Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller bølgepap

4822 10

Bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse, papir eller pap, også perforerede eller
hærdede, af den art, der anvendes til opvinding af tekstilgarn

4823 20

Filtrerpapir og filtrerpap, i strimler eller ruller af bredde <= 36 cm, i kvadratiske eller
rektangulære ark, hvoraf ingen sidelængde > 36 cm i udfoldet stand, eller tilskåret i anden
form end kvadratisk eller rektangulær

4823 40

Diagrampapir, i ruller af bredde <= 36 cm, i kvadratiske eller rektangulære ark, hvoraf ingen
sidelængde > 36 cm i udfoldet stand, eller tilskåret i skiver

4823 70

Varer af papirmasse, formstøbte eller formpressede, i.a.n.

4906 00

Bygnings- og maskintegninger samt andre tegninger til industrielle, kommercielle, topogra
fiske eller lignende formål, fremstillet i hånden (originale); håndskrevne tekster; fotografiske
reproduktioner på lysfølsomt papir samt karbonkopier af ovennævnte varer

5105 39

Fine dyrehår, kartet eller kæmmet (undtagen uld og undtagen af kashmirged)

5105 40

Grove dyrehår, kartet eller kæmmet

5106 10

Garn med indhold af kartet uld på >= 85 vægtprocent (undtagen i detailsalgsoplægninger)

5106 20

Garn af kartet uld, overvejende med indhold af uld, dog < 85 vægtprocent (undtagen i
detailsalgsoplægninger)

5107 20

Garn af kæmmet uld, overvejende med indhold af uld, dog < 85 vægtprocent (undtagen i
detailsalgsoplægninger)

5112 11

Vævet stof, med indhold af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår på >= 85 vægtprocent
og af vægt <= 200 g pr. m2 (undtagen stof til teknisk brug henhørende under pos.5911)
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5112 19

Vævet stof, med indhold af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår på >= 85 vægtprocent
og af vægt > 200 g pr. m2

5205 21

Enkelttrådet garn af bomuld, af kæmmede fibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent
og af finhed >= 714,29 decitex (<= 14 metrisk nummerering) (undtagen sytråd og garn i
detailsalgsoplægninger)

5205 28

Enkelttrådet garn af bomuld, af kæmmede fibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent
og af finhed < 83,33 decitex (> 120 metrisk nummerering) (undtagen sytråd og garn i
detailsalgsoplægninger)

5205 41

Flertrådet eller kabelslået garn af bomuld, af kæmmede fibre, med indhold af bomuld på
>= 85 vægtprocent og af finhed >= 714,29 decitex (<= 14 metrisk nummerering) pr. tråd
(undtagen sytråd og garn i detailsalgsoplægninger)

5206 42

Garn, flertrådet eller kabelslået, overvejende med indehold af bomuld, dog < 85 vægtprocent,
af kæmmede fibre og af finhed på 232,56 decitex til < 714,29 decitex (> 14-43 metrisk
nummerering) pr. tråd (undtagen sytråd og garn i detailsalgsoplægninger)

5209 11

Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt
> 200 g pr. m2, ubleget

5211 19

Vævet stof af bomuld, overvejende med indhold af bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet
hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m2, ubleget (undtagen
kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, og lærredsvævet)

5211 51

Lærredsvævet stof af bomuld, overvejende med indhold af bomuld, dog < 85 vægtprocent,
blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m2, trykt

5211 59

Vævet stof af bomuld, overvejende med indhold af bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet
hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m2, trykt (undtagen
kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, og lærredsvævet)

5308 20

Hampegarn

5402 63

Garn af endeløse polypropylenfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, fler
trådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt tekstureret garn)

5403 33

Garn af endeløse acetatfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet
(undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt garn med høj styrke)

5403 42

Garn af endeløse acetatfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, flertrådet eller
kabelslået (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt garn med høj styrke)

5404 12

Monofilamenter af polypropylen af finhed >= 67 decitex og med et tværmål <= 1 mm
(undtagen elastiske)

5404 19

Syntetiske monofilamenter af finhed >= 67 decitex og med et tværmål <= 1 mm (undtagen
elastiske og af polypropylen)
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5404 90

Strimler og lignende, f.eks. kunstige strå af syntetisk materiale, af synlig bredde <= 5 mm

5407 30

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67
decitex og største tværmål <= 1 mm, eller af strimler og lignende af syntetisk materiale, hvis
synlige bredde ikke overstiger 5 mm, bestående af lag af parallellagte garner anbragt oven på
hinanden, i rette eller spidse vinkler, sammenholdt i garnernes skæringspunkter ved hjælp af et
klæbemiddel eller ved varmebehandling

5501 90

Bånd (tow) i henhold til bestemmelse 1 til kapitel 55, af syntetiske filamenter (undtagen af
filamenter af akryl, modakryl, polyestere, polypropylen og nylon eller andre polyamider)

5502 10

Bånd (tow) af regenererede filamenter som nævnt i bestemmelse 1 til kapitel 55

5503 19

Korte fibre af nylon eller andre polyamider, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde
beredte til spinding (undtagen af aramider)

5503 40

Korte fibre af polypropylen, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5504 90

Korte fibre, regenererede, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding
(undtagen af viskose)

5506 40

Korte fibre af polypropylen, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5507 00

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5512 21

Vævet stof med indhold på >= 85 vægtprocent af korte fibre af acryl eller modacryl, ubleget
eller bleget

5512 99

Vævet stof med indhold på >= 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, farvet, fremstillet af
garn af forskellige farver eller trykt (undtagen af korte fibre af acryl, modacryl eller poly
estere)

5516 44

Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet
hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, trykt

5516 94

Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, ikke
blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, med uld eller fine dyrehår eller med
endeløse kemofibre, trykt

5601 29

Vat af tekstilmaterialer og varer deraf (undtagen af bomuld eller kemofibre; undtagen hygi
ejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende sanitære artikler, vat og
varer deraf, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i detailsalgs
pakninger, til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse, og imprægneret, over
trukket eller belagt med parfume, kosmetik, sæbe, rensemidler mv.)

5601 30

Flok, støv og nopper af tekstilmaterialer

5604 90

Tekstilgarn, strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, imprægneret, overtrukket,
belagt eller beklædt med gummi eller plast (undtagen imiteret catgut udstyret med kroge eller
på anden måde monteret som fiskesnører)
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5605 00

Garn, metalliseret, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lignende som
nævnt i pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller
overtrukket med metal (undtagen tekstilgarner bestående af en blanding af tekstilfibre og
metalfibre, der gør dem antistatiske, garn forstærket med metaltråd og varer, som har karakter
af possement)

5607 41

Binde- og pressegarn, af polyethylen eller polypropylen

5801 27

Kædefløjl og kædeplys, af bomuld (undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frotté
stof, tuftet tekstilstof og vævede bånd henhørende under pos. 5806)

5803 00

Drejervævet stof (undtagen vævede bånd henhørende under pos. 5806)

5806 40

Bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner eller fibre, af bredde <= 30 cm

5901 10

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske karbohydratgummier eller stivelsesholdige substan
ser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.

5905 00

Vægbeklædning af tekstilmaterialer

5908 00

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, gastændere, lys og lignende
samt glødenet og glødelamper og rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede
(undtagen væger, der er voksbehandlede på en sådan måde, at de får karakter af vokslys,
tændsnore, også detonerende, væger fremstillet ved simpel sammensnoning eller dublering af
tekstilgarn, sejlgarn, reb, tovværk og lignende tekstilgarn samt væger af glasfibre)

5910 00

Driv- og transportremme af tekstil, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med
plast eller forstærket med metal eller andet materiale (undtagen i løbende længder eller
afskårne stykker med en tykkelse på < 3 mm og undtagen af tekstilstof, imprægneret, over
trukket, belagt eller lamineret med gummi, eller af tekstilgarn eller -snor, imprægneret, over
trukket, belagt eller beklædt med gummi)

5911 10

Tekstilstof, filt og vævet stof med underlag af filt, overtrukket, belagt eller lamineret med
gummi, læder eller andet materiale, af den art der anvendes til fremstilling af kartebeslag,
samt lignende tekstilstof til anden teknisk brug, herunder plysbånd imprægneret med gummi,
til belægning på vævespindler (vævebomme)

5911 31

Tekstilstof og filt, endeløst eller forsynet med beslag, af den art, der anvendes i papirmaskiner
eller lignende maskiner, f.eks. til papirmasse eller asbestcement, af vægt < 650 g pr. m2

5911 32

Tekstilstof og filt, endeløst eller forsynet med beslag, af den art, der anvendes i papirmaskiner
eller lignende maskiner, f.eks. til papirmasse eller asbestcement, af vægt >= 650 g pr. m2

5911 40

Filterdug og groft vævet stof, af den art der anvendes i oliepressere og lignende, også af
menneskehår

6001 99

Fløjls- og plysstof samt frottéstof, med opskåret luv, af trikotage (undtagen af uld eller fine
dyrehår, bomuld eller kemofibre og undtagen plysagtigt stof med lang luv)
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6003 40

Trikotagestof, af bredde <= 30 cm, af regenererede fibre (undtagen med indhold af elasto
mergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder stof med lang
luv, stof med uopskåret luv, etiketter, emblemer og lignende varer, trikotagestof, imprægneret,
overtrukket, belagt eller lamineret og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller
dental brug henhørende pos. 3006.10.30)

6005 36

Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af
bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, ubleget eller bleget (undtagen med indhold af elastomer
garn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plys
agtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof,
imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret)

6005 44

Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af
bredde > 30 cm, af regenererede fibre, trykt (undtagen med indhold af elastomergarn eller
gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med
lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret,
overtrukket, belagt eller lamineret)

6006 10

Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af uld eller fine dyrehår (undtagen trikotagestof i form af
kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold
af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plys
agtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof,
imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret)

6309 00

Brugte beklædningsgenstande, brugt tilbehør til beklædningsgenstande, brugte plaider og
lignende tæpper og brugt husholdnings- og boligudstyr, af tekstilstof af enhver art, herunder
fodtøj og hovedbeklædning af enhver art, med tydelige tegn på slid, uemballeret eller i baller,
sække eller lignende emballage, (undtagen gulvtæpper og anden gulvbelægning og tapisserier)

6802 92

Kalksten, af enhver art (undtagen marmor, travertin og alabast, fliser, terninger og lignende
varer henhørende under pos. 6802 10, bijouterivarer, ure, lamper og belysningsartikler, og dele
dertil, knapper; originale skulpturer, brosten, kantsten og fortovssten)

6804 23

Møllesten, slibesten og lignende varer, uden stativ, til slibning, polering, afretning eller
skæring, af naturlige stenarter (undtagen af agglomererede naturlige slibemidler eller af kera
miske materialer og undtagen parfumerede pimpsten, hvæsse- og polersten til brug i hånden
samt slibeskiver og lignende, specielt til tandlægeboremaskiner)

6806 10

Slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld, herunder indbyrdes blandinger af disse varer, i
løs masse, plader eller ruller

6806 90

Blandinger og varer af varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske stoffer
(undtagen slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld; ekspanderet vermiculit, ekspanderet
ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer; varer af letbeton, asbestcement,
cellulosecement og lignende; blandinger og andre varer af eller på basis af asbest; keramiske
varer)

6807 10

Varer af asfalt eller af lignende materialer, f.eks. af kunstig asfaltbitumen eller stenkulst
jærebeg, i ruller
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6807 90

Varer af asfalt eller af lignende materialer, f.eks. af kunstig asfaltbitumen eller stenkulst
jærebeg (undtagen varer i ruller)

6809 19

Plader, tavler, fliser og lignende varer, af gips eller af blandinger på basis af gips, ikke
dekorerede (undtagen beklædt eller forstærket kun med papir eller pap og undtagen varmei
solerende, lydisolerende eller lydabsorberende varer med gips som bindemiddel)

6810 91

Præfabrikerede elementer til bygge- eller konstruktionsarbejder, af cement, beton eller kunst
sten, også forstærkede

6811 81

Bølgeplader af cellulosecement og lignende, uden indhold af asbest

6811 82

Plader, tavler, fliser til brolægning, tagsten og lignende varer, af cellulosecement og lign.,
uden indhold af asbest (undtagen bølgeplader)

6811 89

Varer af cellulosecement og lign., uden indhold af asbest (undtagen bølgeplader og andre
plader, tavler, fliser, tagsten og lignende varer)

6813 89

Friktionsmateriale og varer deraf, f.eks. plader, ruller, bånd, segmenter, skiver, ringe og puder,
til koblinger og lignende, fremstillet på basis af mineralske stoffer eller cellulose, også i
forbindelse med tekstil eller andre materialer (undtagen med indhold af asbest og bremsebe
lægninger)

6814 90

Bearbejdet glimmer og varer af glimmer (undtagen elektriske isolatorer, isolationsdele,
modstande og kondensatorer samt beskyttelsesbriller af glimmer og glas dertil, juletræspynt
af glimmer og plader og bånd af agglomereret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag)

6901 00

Sten, blokke, fliser og andre keramiske varer af fossilt kiselmel, f.eks. kiselgur, trippelse og
diatomejord, eller af lignende kiselholdige jordarter

6904 10

Keramiske mursten (undtagen af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter og
undtagen ildfaste sten henhørende under pos. 6902)

6905 10

Tagsten

6905 90

Skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske
produkter til bygningsbrug (undtagen varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige
jordarter, ildfast keramisk konstruktionsmateriale, rør og andet konstruktionsmateriale til kana
lisering og lignende formål samt tagsten)

6906 00

Keramiske rør, tagrender og rørfittings (undtagen varer af fossilt kiselmel eller af lignende
kiselholdige jordarter, ildfaste keramiske varer, rørformede dele til skorstene, specielt frem
stillede rør til laboratoriebrug, elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil samt alle
rørformede emner til elektrisk brug)

6907 22

sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge eller kaminier, af
keramisk materiale, med en vandabsorberingskoefficient på > 0,5 %, men <= 10 % (undtagen
ildfaste terninger til mosaikarbejder og keramik til dekorationsformål)

6907 40

Keramik til dekorationsformål (undtagen ildfast)

6909 90

Trug, kar og lignende beholdere, af den art der anvendes i landbruget, af keramisk materiale,
samt krukker, dunke og lignende beholdere, af den art der anvendes til transport af varer eller
som emballage, af keramisk materiale (undtagen keramiske varer til laboratoriebrug eller til
kemisk eller anden teknisk brug samt standkrukker og husholdningsgenstande)
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7002 20

Stænger af glas, ubearbejdede

7002 31

Rør af kvartsglas, ubearbejdede

7002 32

Rør af glas, med en lineær udvidelseskoefficient på <= 5 × 10–6 pr. Kelvin mellem 0 °C
og 300 °C, ubearbejdede (undtagen rør af glas, med en lineær udvidelseskoefficient på <= 5 ×
10–6 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C)

7002 39

Rør af glas, ubearbejdede (undtagen med en lineær udvidelseskoefficient på <= 5 × 10–6 pr.
Kelvin mellem 0°C og 300°C og undtagen af kvartsglas)

7003 30

Glasprofiler, også med et absorberende, reflekterende eller ikkereflekterende lag, men ikke
yderligere bearbejdet

7004 20

Planglas, trukket eller blæst, farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende,
reflekterende eller ikkereflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet

7005 10

Uarmeret floatglas og andet uarmeret planglas, der er slebet eller poleret, med et absorberende,
reflekterende eller ikkereflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet

7005 30

Armeret floatglas og andet armeret planglas, der er slebet eller poleret, også med et absor
berende, reflekterende eller ikkereflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet

7007 11

Hærdet sikkerhedsglas, af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer, luftfartøjer,
rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer

7007 29

Sikkerhedsglas, lamineret (undtagen af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer,
luftfartøjer og rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer og undtagen flervæggede isola
tionsruder)

7011 10

Åbne glaskolber og glasrør, uden montering, samt dele dertil, af glas, til glødelamper

7202 92

Ferrovanadium

7207 12

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på< 0,25 vægtprocent, med
rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen

7208 25

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede,
ikke pletterede, belagte eller overtrukne, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,75 mm, dekaperede,
uden reliefmønster

7208 90

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmtvalsede og
yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne

7209 25

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, ikke
pletterede, belagte eller overtrukne, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm

7209 28

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, ikke
pletterede, belagte eller overtrukne, ikke oprullet, af tykkelse < 0,5 mm
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7210 90

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmt- eller koldt
valsede, pletterede, belagte eller overtrukne (undtagen belagt eller overtrukket med tin, bly
eller zink, med chromoxider eller med chrom og chromoxider eller med aluminium og
undtagen malet, lakeret eller overtrukket med plast)

7211 13

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte
eller overtrukne, valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde > 150 mm, men
< 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt »universalstål«

7211 14

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke
pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen »universalstål«)

7211 29

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldtvalsede, ikke
pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent

7212 10

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varmt- eller koldt
valsede, belagt eller overtrukket med tin

7212 60

Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varmt- eller koldt
valsede, pletteret

7213 20

Stænger, varmvalsede, af ulegeret automatstål, i uregelmæssigt oprullede ringe (undtagen med
indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen)

7213 99

Stænger af jern eller ulegeret stål, varmtvalsede, i uregelmæssigt oprullede ringe, »EKSF«
(undtagen med cirkelformet tværsnit af diameter < 14 mm og undtagen stænger af automatstål
samt stænger med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen)

7215 50

Stænger af jern eller ulegeret stål, kun koldtbehandlede (undtagen af automatstål)

7216 10

U-, I- eller H-profiler af jern og ulegeret stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstreng
pressede, af højde < 80 mm

7216 22

T-profiler af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, af
højde < 80 mm

7216 33

H-profiler af jern og ulegeret stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, af
højde >= 80 mm

7216 69

Profiler af jern eller ulegeret stål, kun koldbehandlede (undtagen profilplader og undtagen
fremstillet af fladvalsede produkter)

7218 91

Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit

7219 24

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet,
af tykkelse < 3 mm
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7222 30

Stænger af rustfrit stål, koldtbehandlede og yderligere bearbejdet eller kun smedede eller
smedede eller på anden måde varmtbehandlede og yderligere bearbejdet

7224 10

Legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots
af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)

7225 19

Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, ikke korn-orienterede

7225 30

Fladvalsede produkter, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun
varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)

7225 99

Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varmeller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og
produkter af silicium-elektrisk stål)

7226 91

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm (undtagen
produkter af silicium-elektrisk stål)

7228 30

Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpres
sede (undtagen produkter af hurtigstål og siliciummanganstål, halvfabrikata, fladvalsede
produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)

7228 60

Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller
varmbehandlede og yderligere bearbejdet i.a.n. (undtagen produkter af hurtigstål ellersilicium
manganstål, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt
oprullede ringe)

7228 70

Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.

7228 80

Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål

7229 90

Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i oprullet stand (undtagen stænger og tråd af
siliciummanganstål)

7301 20

Profiler af jern og stål, svejsede

7304 24

Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af rustfrit stål, af den art, der anvendes ved udvinding
af olie eller gas

7305 39

Rør, med cirkelformet tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, af jern eller stål,
svejsede (undtagen svejset på langs og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og
gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)

7306 50

Svejsede rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål
(undtagen rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på
> 406,4 mm, rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, foringsrør og produktions
rør, af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas)

7307 22

Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind
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7309 00

Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede
eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeiso
lerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarm
ning eller afkøling

7314 12

Endeløse bånd af trådvæv, til maskiner, af rustfrit stål

7318 24

Splitter og kiler, af jern og stål

7320 20

Skruefjedre, af jern eller stål (undtagen plane spiralfjedre, urfjedre, fjedre til paraplyer og
parasoller og støddæmpere henhørende under afsnit 17)

7322 90

Varmluftgeneratorer og varmluftfordelere, herunder apparater der også kan fordele frisk eller
konditioneret luft, ikkeelektrisk opvarmede, med motordreven ventilator eller blæser, samt
dele dertil, af jern og stål

7324 29

Badekar, af stålplader

7407 10

Stænger og profiler, af raffineret kobber

7408 11

Tråd, af raffineret kobber, med største tværmål > 6 mm

7408 19

Tråd, af raffineret kobber, med største tværmål <= 6 mm

7409 11

Plader og bånd, af raffineret kobber, af tykkelse > 0,15 mm, i oprullet stand (undtagen
strækmetal samt isolerede elektriske bånd)

7409 19

Plader og bånd, af raffineret kobber, af tykkelse > 0,15 mm, ikke i oprullet stand (undtagen
strækmetal samt isolerede elektriske bånd)

7409 40

Plader og bånd, af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer
(nysølv), af tykkelse > 0,15 mm (undtagen strækmetal og isolerede elektriske bånd)

7411 29

Rør af kobberlegeringer (undtagen af kobber-zinklegeringer (messing), kobber-nikkellege
ringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv))

7415 21

Underlagsskiver, også fjedrende, af kobber

7505 11

Stænger, profiler og tråd, af ulegeret nikkel, i.a.n. (undtagen produkter isoleret til elektrisk
brug)

7505 21

Tråd af ulegeret nikkel (undtagen metalliseret garn og varer isoleret til elektrisk brug)

7506 10

Plader, bånd og folie, af ulegeret nikkel (undtagen strækmetal)

7507 11

Rør af ulegeret nikkel

7508 90

Varer af nikkel
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7605 19

Tråd, af ulegeret aluminium, med største tværmål <= 7 mm (undtagen snoet tråd, kabler,
tovværk og andre varer henhørende under pos. 7614, tråde isoleret til elektrisk brug og strenge
til musikinstrumenter)

7605 29

Tråd, af aluminiumlegeringer, med største tværmål <= 7 mm (undtagen snoet tråd, kabler,
tovværk og andre varer henhørende under pos. 7614, tråde isoleret til elektrisk brug og strenge
til musikinstrumenter)

7606 92

Plader og bånd, af aluminiumlegeringer, af tykkelse > 0,2 mm (undtagen af rektangulær eller
kvadratisk form)

7607 20

Folie af aluminium, med underlag, af tykkelse (uden underlag) <= 0,2 mm (undtagen prægef
olie henhørende under pos. 3212 og folie i form af juletræspynt)

7611 00

Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede
eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller
med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller
afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskel
lige transportmidler)

7612 90

Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere, herunder tabletrør, til ethvert materiale
(bortset fra beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumind
hold på <= 300 l, i.a.n.

7613 00

Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser

7616 10

Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305),
skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og
lign.

7804 11

Plader, bånd og folie, af bly; pulver og flager af bly – Plader, bånd og folie – Bånd og folie,
af tykkelse ikke over 0,2 mm (uden underlag)

7804 19

Plader, bånd og folie, af bly; pulver og flager af bly – Plader, bånd og folie – andre

7905 00

Plader, bånd og folie, af zink

8001 20

Tinlegeringer, ubearbejdede

8003 00

Stænger, profiler og tråd, af tin

8007 00

Varer af tin

8101 10

Pulver af wolfram

8102 97

Affald og skrot, af molybdæn (undtagen aske og andre restprodukter fra fremstillingen af
molybdæn)

8105 90

Varer af kobolt

8109 31

Affald og skrot af zirconium – med indhold af under 1 del hafnium til 500 dele zirconium i
vægtprocent

8109 39

Affald og skrot af zirconium – andre
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8109 91

Varer af zirconium – med indhold af under 1 del hafnium til 500 dele zirconium i vægt
procent

8109 99

Varer af zirconium, i.a.n.

8202 20

Båndsavblade af uædle metaller

8207 60

Værktøj til udboring

8208 10

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater til metalbearbejdning

8208 20

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater til træbearbejdning

8208 30

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater, der anvendes i fødevareindustrien

8208 40

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater til landbrugs-, havebrugs- eller skov
brugsmaskiner

8208 90

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater til andet

8301 20

Låse, af den art, der anvendes til motorkøretøjer, af uædle metaller

8301 70

Løse nøgler

8302 30

Andre beslag, tilbehør og lignende varer, til motorkøretøjer

8307 10

Rørslanger af jern eller stål, også med fittings

8309 90

Propper, hætter og låg, herunder skruepropper og skænkepropper, kapsler til flasker, spunse
med gevind, spunsdæksler, plomber og andet emballagetilbehør, af uædle metaller (undtagen
crown corks)

8402 12

Vandrørskedler med dampproduktion 45 ton pr. time eller derunder

8402 19

Andre dampkedler, herunder hybridkedler

8402 20

Kedler med overhedning

8402 90

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler
med overhedning – dele

8404 10

Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403, f.eks. economisere, over
hedere, sodblæsere eller rekuperatorer

8404 20

Kondensatorer til dampmaskiner

8404 90

Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; acetylengasgeneratorer og lignende
gasgeneratorer, som arbejder med vand, også med renseapparater – dele

8405 90

Dele til luftgas- og vandgasgeneratorer samt til acetylengasgeneratorer eller lignende gasgene
ratorer, som arbejder med vand, i.a.n.

8406 90

Dampturbiner – dele
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8412 10

Reaktionsmotorer, undtagen turboreaktorer

8412 21

Kraftmaskiner og motorer, med lineær bevægelse (cylindre)

8412 29

Hydrauliske kraftmaskiner og motorer – andre

8412 39

Pneumatiske kraftmaskiner og motorer – andre

8414 90

Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer samt ventilatorer; emhætter med
indbygget ventilator, også med filter; gastætte biologiske sikkerhedsskabe, også med filter –
dele

8415 83

Andre luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til
ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt
regulering af fugtighedsgraden, uden køleelement

8416 10

Fyringsaggregater til flydende brændstof

8416 20

Fyringsaggregater til pulveriseret fast brændsel eller gas, herunder kombinerede brændere

8416 30

Stokere, mekaniske, samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende
apparater dertil (undtagen fyringsaggregater)

8416 90

Dele til fyringsaggregater samt til mekaniske stokere, mekaniske riste, mekaniske askeudtøm
ningsapparater og lignende apparater dertil

8417 20

Bageriovne, ikkeelektriske, herunder ovne til bagning af biskuits

8419 19

Gennemstrømningsvandvarmere eller akkumulerende vandvarmere, ikke-elektriske (undtagen
gasvandvarmere af gennemstrømningstypen og centralvarmekedler)

8420 99

Dele af kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser
dertil – andre

8421 19

Centrifuger, herunder tørrecentrifuger – andre

8421 91

Dele til centrifuger, herunder tørrecentrifuger

8424 89

Andre apparater – andre

8424 90

Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væsker
eller pulvere; ildslukningsapparater, også med ladning; sprøjtepistoler og lignende redskaber;
dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner – dele

8425 11

Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«) eller apparater, af den art,
der anvendes til løftning af køretøjer, med elektromotor

8426 12

Mobile portalkraner på gummihjul samt portalløftetrucks

8426 99

Svingkraner; og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucks og
krantrucks – andre
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8428 20

Pneumatiske elevatorer og transportører

8428 32

Andre elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer – andre, med spande

8428 33

Andre elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer – andre, med bånd eller
remme

8428 90

Andre maskiner og apparater

8429 19

Bulldozere og angledozere – andre

8429 59

Gravemaskiner og læssemaskiner – andre

8430 10

Piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle

8430 39

Skrammaskiner til brydning af kul, malm og lign., samt maskiner og apparater til tunnelboring
– andre

8439 10

Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse

8439 30

Maskiner og apparater til efterbehandling af papir og pap

8440 90

Maskiner og apparater til bogindbinding, herunder symaskiner til hæftning af bøger – dele

8441 30

Maskiner til fremstilling af æsker, kasser, rør, tromler, kartoner og lignende varer, på anden
måde end ved formpresning

8442 40

Dele til forannævnte maskiner, apparater og redskaber

8443 13

Andre offset-trykkemaskiner

8443 15

Bogtrykkemaskiner (højtrykspressere), med anden papirtilførsel end fra ruller, undtagen til
flexografisk trykning

8443 16

Flexografitrykkemaskiner og -apparater

8443 17

Dybtrykmaskiner og -apparater

8443 91

Dele og tilbehør til trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under
pos. 8442

8444 00

Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, texturering og skæring af kemofibre

8448 11

Skaft- og jacquardmaskiner; kortreduktions-, kortkopierings-, korthugge- og kortsnøre
maskiner til jacquardkort

8448 19

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 8444, 8445, 8446
eller 8447 hørende maskiner – andre

8448 33

Spindler og spindelvinger, spinderinge og spindeløbere

8448 42

Væveblade, vævelidser (søller) og skaftrammer

8448 49

Dele og tilbehør til vævestole eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater – andre

8448 51

Sinkers (platiner), nåle og lignende varer til dannelse af masker
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8451 10

Tørrensemaskiner (kemisk rensning)

8451 29

Tørremaskiner – andre

8451 30

Presse- og strygemaskiner, herunder fikseringspresser

8451 90

Maskiner og apparater (undtagen maskiner henhørende under pos. 8450) til vask, rensning,
vridning, tørring, strygning, presning (herunder fikseringspresser), blegning, farvning, appre
tering, overfladebehandling, overtrækning eller imprægnering af tekstilgarn, tekstilstof eller
forarbejdede tekstilvarer samt maskiner til pålægning af masse på tekstilstof eller andet støt
temateriale ved fremstilling af gulvbelægning (f.eks. linoleum); maskiner til oprulning, afrul
ning, sammenlægning, tilskæring og takning af tekstilstof

8453 10

Maskiner og apparater til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder

8453 80

Andre maskiner og apparater

8453 90

Maskiner og apparater (undtagen symaskiner) til beredning, garvning og forarbejdning af
huder, skind eller læder og til fremstilling eller reparation af fodtøj eller andre varer af
huder, skind eller læder – dele

8454 10

Konvertorer

8459 10

Kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner

8459 70

Andre gevindskæremaskiner

8461 20

Shaping- og notstikkemaskiner til bearbejdning af metal eller cermets

8461 30

Rømmemaskiner til bearbejdning af metal

8461 40

Maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul

8461 90

Høvlemaskiner, shapingmaskiner, notstikkemaskiner, rømmemaskiner, maskiner til fremstil
ling og færdigbearbejdning af tandhjul, maskinsave, afskæremaskiner og andre spåntagende
værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets, ikke andetsteds tariferet – andre

8465 20

Maskincentre

8465 93

Slibe- og poleremaskiner

8465 94

Maskiner til bøjning og samling

8466 10

Værktøjsholdere og selvåbnende gevindskærehoveder

8466 92

Andre dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til værktøjsmaskiner
henhørende under pos. 8456-8465, herunder materiale- og værktøjsholdere, selvåbnende
gevindskærehoveder, delehoveder og andet specialtilbehør til maskiner; værktøjsholdere til
håndværktøj af enhver art – til maskiner henhørende under pos. 8464

8472 10

Duplikatorer

8472 30

Maskiner til brevbehandling (sortering, sammenfoldning, kuvertering, omvikling med bånd,
åbning, lukning, forsegling samt påsætning og stempling af frimærker)
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8473 21

Dele og tilbehør til elektroniske regnemaskiner henhørende under pos. 8470 10, 8470 21 eller
8470 29

8474 10

Maskiner til sortering, harpning eller vaskning

8474 39

Blande- og æltemaskiner – andre

8474 80

Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, knusning, formaling, blanding og
æltning af jord, sten, malm og andre faste mineralske stoffer, også i pulver- og pastaform;
maskiner og apparater til agglomerering og formning af faste brændselsstoffer, keramiske
masser, uhærdet cement, gips og andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform;
maskiner til fremstilling af støbeforme af sand – andre maskiner

8475 21

Maskiner og apparater til fremstilling af optiske fibre eller grundformer dertil

8475 29

Maskiner og apparater til fremstilling og bearbejdning af glas og glasvarer i varm tilstand –
andre

8475 90

Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og blitzlamper, indkapslet i glas;
maskiner og apparater til fremstilling og bearbejdning af glas og glasvarer i varm tilstand –
dele

8477 40

Maskiner og apparater til vakuumstøbning og anden termoformning

8477 51

Til formpresning eller regummiering af dæk, eller til formning af slanger

8479 10

Maskiner og apparater til bygge- og anlægsarbejder og lign.

8479 30

Pressere til fremstilling af spånplader og fiberplader af træ eller andre træagtige materialer;
andre maskiner og apparater til behandling af træ eller kork

8479 50

Industrirobotter, ikke andetsteds tariferet

8479 90

Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds tari
feret i kapitel 84 – dele

8480 20

Bundplader til støbeforme

8480 30

Støbeformsmodeller

8480 60

Støbeforme til mineralske materialer

8481 10

Trykreguleringsventiler

8481 20

Ventiler til oliehydrauliske og pneumatiske transmissioner

8481 40

Sikkerheds- og aflastningsventiler

8482 40

Koniske rullelejer, herunder monteringssæt til koniske rullelejer

8482 91

Kugler, nåle og ruller

8482 99

Andre dele

02014R0833 — DA — 13.04.2022 — 008.002 — 174
▼M13
KN-kode

Varens navn

8484 10

Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag
metal

8484 20

Mekaniske pakninger

8484 90

Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag
metal; sæt og assortimenter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre
eller lignende emballager; mekaniske pakninger – andre

8501 33

Andre jævnstrømsmotorer; jævnstrømsgeneratorer, undtagen solcellegeneratorer – med effekt
over 75 kW, men ikke over 375 kW

8501 62

Vekselstrømsgeneratorer, undtagen solcellegeneratorer – med effekt 75 kVA, men ikke over
375 kVA

8501 63

Vekselstrømsgeneratorer, undtagen solcellegeneratorer – med effekt 375 kVA, men ikke over
750 kVA

8501 64

Vekselstrømsgeneratorer, undtagen solcellegeneratorer – med effekt over 750 kVA

8502 31

Vinddrevne elektriske generatorer

8502 39

Andre generatorsæt – andre

8502 40

Roterende elektriske omformere

8504 33

Transformatorer, med effekt over 16 kVA, men ikke over 500 kVA

8504 34

Transformatorer, med effekt over 500 kVA

8505 20

Elektromagnetiske koblinger og bremser

8506 90

Primærelementer og primærbatterier – dele

8507 30

Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også kvadratiske eller rektangulære) – nikkelcadmium

8514 31

Elektronstråleovne

8525 50

Sendere

8530 90

Elektrisk signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, veje, floder,
kanaler, parkeringspladser, havne og lufthavne, undtagen varer henhørende under pos. 8608 –
dele

8532 10

Faste kondensatorer til elektriske 50/60 Hz-kredsløb, med en reaktiv effekt på >= 0,5 kvar
(kraftkondensatorer)

8533 29

Andre faste modstande – andre

8535 30

Ledningsadskillere og afbrydere

8535 90

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe
forbindelse til eller i elektriske kredsløb (f.eks. afbrydere, sikringer, overspændingsafledere,
spændingsstabilisatorer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og andre konnektorer, forgre
ningsdåser), til driftsspænding over 1 000 volt – andre

8539 41

Buelamper
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8540 20

Fjernsynskamerarør; billedomdanner- og billedforstærkerrør; andre fotokatoderør

8540 60

Andre katodestrålerør

8540 79

Mikrobølgerør (f.eks. magnetroner, klystroner, vandrebølgerør og karcinotroner), undtagen rør
med styregitter – andre

8540 81

Modtager- og forstærkerrør

8540 89

Andre rør – Andre varer

8540 91

Dele til katodestrålerør

8540 99

Andre dele

8543 10

Partikelacceleratorer

8547 90

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så vidt delene, bortset fra
istøbte simple samledele af metal (f.eks. sokler med gevind), består helt af isolerende mate
riale, undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546; elektriske installationsrør og forbin
delsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering – andre

8602 90

Lokomotiver, elektriske, til akkumulatordrift

8604 00

Arbejds- eller servicevogne, også selvkørende (f.eks. værkstedsvogne, kranvogne, ballaststam
pemaskiner, trackliners og afprøvningsvogne), til jernbaner og sporveje

8606 92

Andre godsvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende – åbne, med ikkeaftagelige sider
af højde over 60 cm

8701 21

Traktorer (motorforvogne) til sættevogne – kun med forbrændingsmotor med kompressions
tænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor)

8701 22

Traktorer (motorforvogne) til sættevogne – med både forbrændingsmotor med kompressions
tænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor), og elektrisk motor som motorer til
fremdrift

8701 23

Traktorer (motorforvogne) til sættevogne – med både forbrændingsmotor med gnisttænding og
elektrisk motor som motorer til fremdrift

8701 24

Traktorer (motorforvogne) til sættevogne – med kun elektrisk motor til fremdrift

8701 30

Traktorer på larvebånd (undtagen enakslede traktorer på larvebånd)

8704 10

Dumpers, ikke til landevejskørsel

8704 22

Andre motorkøretøjer til godsbefordring – med totalvægt over 5 ton, men ikke over 20 ton

8704 32

Andre motorkøretøjer til godsbefordring – med totalvægt over 5 ton
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8705 20

Mobile boretårne

8705 30

Brandbiler

8705 90

Motorkøretøjer til specielle formål, undtagen konstrueret til person- eller godsbefordring
(f.eks. bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandings
vogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr) – andre

8709 90

Motortrucker uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og
lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer af de typer, der benyttes på
jernbaneperroner; dele dertil – dele

8716 20

Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anvendelse i landbruget

8716 39

Andre påhængsvogne og sættevogne til godstransport – andre

9010 10

Apparater og materiel til automatisk fremkaldelse af fotografiske (herunder kinematografiske)
film, eller fotografisk papir i ruller eller til automatisk trykning af fremkaldte film på ruller af
fotografisk papir

9015 40

Instrumenter og apparater til fotogrammetri

9015 80

Andre instrumenter og apparater

9015 90

Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri,
hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser; afstands
målere – dele og tilbehør

9029 10

Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, kilometertællere, skridttællere og lign.

9031 20

Prøvebænke

9032 81

Andre instrumenter og apparater til automatisk regulering eller kontrollering, hydrauliske eller
pneumatiske – andre

9401 10

Siddemøbler, af den art, der anvendes i luftfartøjer

9401 20

Siddemøbler, af den art, der anvendes motorkøretøjer

9403 30

Møbler af træ, af den art der anvendes i kontorer

9406 10

Præfabrikerede bygninger, af træ

9406 90

Bygninger, præfabrikerede, også ukomplette eller i adskilt stand – andre

9606 30

Knapforme og andre dele til knapper; knapemner

9608 91

Penne og pennespidser

9612 20

Stempelpuder, med eller uden farve, også i æsker
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2810 00 10

Dibortrioxid

2810 00 90

Oxider af bor; borsyrer (undtagen dibortrioxid)

2812 15 00

Svovlmonochlorid

2814 10 00

Vandfri ammoniak

2825 20 00

Lithiumoxid og lithiumhydroxid

2905 42 00

Pentaerythritol

2909 19 90

Ethere, acycliske og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf (undtagen diethylether og
tert-butylethylether (ethyl tert-butyl ether, ETBE))

3006 92 00

Farmaceutiske produkter i form af affald

3105 30 00

Diammoniumhydrogenortofosfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger
med en bruttovægt på <= 10 kg)

3105 40 00

Ammoniumdihydrogenortofosfat, også blandet med diammoniumhydrogenortofosfat
(undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger med en bruttovægt på <= 10 kg)

3811 19 00

Antibankningsmidler til olie (undtagen på basis af blyforbindelser)

ex 7203

Direkte reduceret jern eller andet porøst jern

ex 7204

Jernskrot

