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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie wykazu uzbrojenia

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopa-
da 2000 r. o obrocie z zagranicà towarami, technolo-
giami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym dla bez-
pieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzy-
narodowego pokoju i bezpieczeƒstwa (Dz. U. Nr 119,
poz. 1250, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wykaz uzbrojenia, na obrót którym
jest wymagane zezwolenie, obejmujàcy:

1) „List´ eksportowo-tranzytowà” — okreÊlajàcà
uzbrojenie eksportowane i obj´te procedurà tran-
zytu, stanowiàcà za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) „List´ importowà” — okreÊlajàcà importowane
uzbrojenie, stanowiàcà za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.3)

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo-

rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospo-
darki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1695.

3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 paêdziernika 2002 r. w sprawie
wykazu towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 182, poz. 1518 i Nr 203, poz. 1719), które na postawie art. 2 usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strate-
gicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1695) zosta∏o zachowane w mocy do dnia 30 wrzeÊnia 2004 r.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r. (poz. 2248)

Za∏àcznik nr 1
LISTA EKSPORTOWO-TRANZYTOWA

okreÊlajàca uzbrojenie eksportowane i obj´te procedurà tranzytu

UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII

Eksport „technologii”, która jest „wymagana” dla
„rozwoju”, „produkcji” lub „u˝ytkowania” towarów
obj´tych kontrolà przez niniejszà List´, podlega kon-

troli stosownie do postanowieƒ zawartych w odpo-
wiednich pozycjach niniejszej Listy. „Technologia” ta
pozostaje pod takà samà kontrolà nawet wtedy, gdy
mo˝e byç stosowana do towarów takà kontrolà nieob-
j´tych.

10) producenci korzystajàcy z refundacji eksporto-
wych dla towarów przetworzonych — dokumenty
zwiàzane z dostosowaniem mo˝liwoÊci wytwór-
czych producenta do zg∏oszonej i zarejestrowanej
receptury oraz dokumenty potwierdzajàce spe∏-
nienie warunków wytwarzanego towaru, wynika-
jàcych z receptury;

11) kierownik jednostki, w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 6 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachun-
kowoÊci — wszelkie dokumenty wytwarzane lub
otrzymywane przez kontrolowanà jednostk´, mo-
gàce mieç znaczenie dla kontroli celnej.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 8 paêdziernika 1999 r. w sprawie rodzajów do-
kumentów majàcych znaczenie dla kontroli celnej
i osób zobowiàzanych do ich przechowywania (Dz. U.
Nr 87, poz. 972 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1943).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. P. Sawicki



Kontrolà eksportu nie obejmuje si´ „technologii”,
stanowiàcych niezb´dne minimum do instalacji, dzia-
∏ania, utrzymania (sprawdzania) oraz naprawy towa-
rów nieobj´tych kontrolà lub takich, które uzyska∏y od-
r´bnie zgod´ na eksport.

Kontrolà eksportu nie obejmuje si´ „technologii”
stanowiàcych „w∏asnoÊç publicznà”, wykorzystywa-
nych do „podstawowych badaƒ naukowych” oraz
przedstawiajàcych minimum informacji koniecznej
przy zg∏aszaniu wniosków patentowych.

UWAGA OGÓLNA DO SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Substancje chemiczne sà wymienione za pomocà
nazwy oraz numeru CAS. Substancje chemiczne o ta-
kiej samej formule strukturalnej (w tym hydraty) pod-
legajà kontroli bez wzgl´du na nazw´ lub numer CAS.
Numery CAS sà zamieszczone w celu u∏atwienia iden-
tyfikacji, czy dana substancja chemiczna lub mieszani-
na podlega kontroli, bez wzgl´du na przyj´tà nomen-
klatur´. Numery CAS nie mogà byç jednak u˝yte jako
niepowtarzajàce si´ identyfikatory, poniewa˝ niektóre
postacie substancji chemicznych wymienionych w ni-
niejszej LiÊcie, a tak˝e ich mieszaniny, sà oznaczone
lub mogà byç oznaczone odmiennymi numerami
CAS.
ML 1. Broƒ g∏adkolufowa o kalibrze mniejszym ni˝

20 mm, inne uzbrojenie i broƒ automatyczna
o kalibrze 12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym
oraz wyposa˝enie i specjalnie zaprojektowane
do nich komponenty, z tego:

(a) Strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pi-
stolety maszynowe i karabiny maszynowe.

Uwaga: Podpunkt ML1(a) nie obejmuje
kontrolà:

1. Muszkietów, strzelb i karabinów wypro-
dukowanych przed rokiem 1938;

2. Reprodukcji muszkietów, strzelb i karabi-
nów, których orygina∏y zosta∏y wyprodu-
kowane przed rokiem 1890;

3. Rewolwerów, pistoletów i karabinów
maszynowych, wyprodukowanych przed
rokiem 1890, i ich reprodukcji;

(b) Broƒ g∏adkolufowa, taka jak:

1. Broƒ g∏adkolufowa zaprojektowana spe-
cjalnie dla celów wojskowych;

2. Inna broƒ g∏adkolufowa, z tego:

(a) Automatyczna;

(b) Pó∏automatyczna lub powtarzalna
(typu pump-action);

(c) Broƒ wykorzystujàca amunicj´ bez∏u-
skowà;

(d) T∏umiki, specjalne elementy zacze-
piane, magazynki, celowniki oraz t∏u-
miki ognia dla uzbrojenia obj´tego
kontrolà przez podpunkty ML1(a),
ML1(b) lub ML1(c).

Uwaga 1: Pozycja ML1 nie obejmuje kontrolà
myÊliwskiej i sportowej broni g∏adkolufowej.
Broƒ tego typu nie mo˝e byç specjalnie zapro-
jektowana dla u˝ytku wojskowego lub umo˝li-
wiaç prowadzenia ognia w sposób w pe∏ni au-
tomatyczny.

Uwaga 2: Pozycja ML1 nie obejmuje kontrolà
broni palnej specjalnie zaprojektowanej do
strzelania amunicjà szkolno-treningowà oraz
uniemo˝liwiajàcej strzelanie jakimkolwiek ob-
j´tym kontrolà rodzajem amunicji.

Uwaga 3: Pozycja ML1 nie obejmuje kontrolà
uzbrojenia wykorzystujàcego amunicj´ z bocz-
nym zap∏onem oraz uniemo˝liwiajàcego pro-
wadzenie ognia w sposób w pe∏ni automatycz-
ny.

ML 2. Broƒ g∏adkolufowa o kalibrze 20 mm lub wi´k-
szym, inna broƒ i uzbrojenie o kalibrze wi´k-
szym od 12,7 mm (0,50 cala), miotacze oraz
wyposa˝enie i specjalnie zaprojektowane do
nich komponenty, z tego:

(a) Broƒ strzelecka, haubice, armaty, moêdzie-
rze, broƒ przeciwpancerna, wyrzutnie poci-
sków, wojskowe miotacze ognia, dzia∏a
bezodrzutowe oraz ich urzàdzenia redukcyj-
ne.

Uwaga: Podpunkt ML2(a) obejmuje stru-
miennice, liczniki, zasobniki i inne specjal-
nie zaprojektowane wyposa˝enie, stosowa-
ne do ciek∏ych ∏adunków miotajàcych dla
sprz´tu obj´tego kontrolà przez podpunkt
ML2(a);

(b) Wojskowe wyrzutnie lub generatory dymu,
gazu i materia∏ów pirotechnicznych.

Uwaga: Podpunkt ML2(b) nie obejmuje
kontrolà pistoletów sygna∏owych;

(c) Celowniki.

ML 3. Amunicja i zapalniki oraz specjalnie zaprojek-
towane do nich komponenty, takie jak:

(a) Amunicja dla broni obj´tej kontrolà przez
pozycje ML1, ML2 lub ML12;

(b) Zapalniki specjalnie zaprojektowane dla
amunicji obj´tej kontrolà przez podpunkt
ML3(a).

Uwaga 1: Specjalnie zaprojektowane podze-
spo∏y obejmujà:

(a) Wyroby z metali lub tworzyw sztucznych,
takie jak kowade∏ka sp∏onek, p∏aszcze poci-
sków, ogniwa nabojowe, pierÊcienie wiodà-
ce i inne metalowe elementy amunicji;

(b) Urzàdzenia zabezpieczajàce i uzbrajajàce,
zapalniki, czujniki i urzàdzenia inicjujàce;

(c) èród∏a energii o wysokiej jednorazowej
mocy wyjÊciowej;
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(d) ¸uski spalajàce si´;

(e) Podamunicj´, wchodzàcà w sk∏ad pocisków
kasetowych, tj. bomby, miny oraz pociski
kierowane w koƒcowej fazie lotu.

Uwaga 2: Podpunkt ML3(a) nie obejmuje kon-
trolà amunicji ze zgwiazdkowanà ∏uskà bez po-
cisku (amunicji Êlepej) oraz amunicji szkolno-
-treningowej z przewierconà ∏uskà.

Uwaga 3: Podpunkt ML3(a) nie obejmuje kon-
trolà ∏adunków specjalnie zaprojektowanych
w nast´pujàcych celach:

(a) sygnalizacji;

(b) odstraszania ptactwa, lub

(c) zapalania flar gazowych na szybach nafto-
wych.

ML 4. Bomby, torpedy, rakiety, pociski, inne urzàdze-
nia i ∏adunki wybuchowe oraz zwiàzane z nimi
wyposa˝enie i akcesoria, specjalnie zaprojek-
towane dla celów wojskowych, oraz specjal-
nie zaprojektowane do nich komponenty, ta-
kie jak:

Uwaga: Dla sprz´tu naprowadzania i nawigacji
patrz pozycja ML11, Uwaga g.

(a) Bomby, torpedy, granaty, naboje dymne,
rakiety, miny, pociski, bomby g∏´binowe;
∏adunki, urzàdzenia i zestawy burzàce; urzà-
dzenia „pirotechniczne”, ∏adunki i Êrodki
pozoracji (tj. sprz´t symulujàcy cechy wy-
mienionych Êrodków bojowych).

Uwaga: Podpunkt ML4(a) obejmuje:

1. Granaty dymne, bomby oÊwietlajàce,
bomby zapalajàce oraz urzàdzenia wybu-
chowe;

2. Dysze pocisków rakietowych oraz g∏owi-
ce powracajàce do atmosfery ziemskiej;

(b) Sprz´t specjalnie zaprojektowany do obs∏u-
gi, sterowania, aktywacji, zasilania o jedno-
razowym dzia∏aniu, wystrzeliwania, k∏adze-
nia, tra∏owania, roz∏adowywania, pozoro-
wania, zag∏uszania, detonowania lub wy-
krywania obiektów obj´tych kontrolà przez
podpunkt ML4(a);

Uwaga: Podpunkt ML4(b) obejmuje:

1. Ruchomy sprz´t do skraplania gazu
o wydajnoÊci dziennej 1000 kg lub wi´cej
gazu w postaci p∏ynnej;

2. P∏ywajàcy przewód elektryczny nadajàcy
si´ do tra∏owania min magnetycznych.

Uwaga techniczna: Urzàdzenia r´czne,
ograniczone projektowo jedynie do wykry-
wania obiektów metalowych, nieb´dàce
w stanie rozró˝niç min od innych metalo-
wych obiektów, nie sà rozpatrywane jako
specjalnie zaprojektowane do wykrywania

obiektów obj´tych kontrolà przez podpunkt
ML4(a).

ML 5. Sprz´t kierowania ogniem oraz zwiàzany
z nim sprz´t ostrzegania i alarmowania, a tak-
˝e powiàzane z nimi systemy oraz sprz´t te-
stowania, strojenia i przeciwdzia∏ania, specjal-
nie zaprojektowane dla celów wojskowych,
a tak˝e specjalnie zaprojektowane do nich
komponenty i wyposa˝enie, z tego:

(a) Celowniki, przeliczniki, sprz´t nakierowy-
wania oraz systemy sterowania uzbroje-
niem;

(b) Systemy wykrywania, oznaczania celów,
pomiaru odleg∏oÊci, obserwacji i Êledzenia;
wyposa˝enie wykorzystywane do wykry-
wania, scalania danych, rozpoznawania lub
identyfikacji; urzàdzenia zespalajàce zespo-
∏y czujników; 

(c) Sprz´t przeciwdzia∏ania, wykorzystywany
przeciwko urzàdzeniom obj´tym kontrolà
przez podpunkty ML5(a) lub ML5(b);

(d) Sprz´t do strojenia lub testowania w wa-
runkach polowych, specjalnie zaprojekto-
wany dla obiektów obj´tych kontrolà przez
podpunkt ML5(a) lub ML5(b).

ML 6. Pojazdy naziemne i ich komponenty, takie jak:

N.B. Dla sprz´tu naprowadzania i nawigacji,
patrz pozycja ML11, Uwaga g.

(a) Pojazdy naziemne oraz ich komponenty,
specjalnie zaprojektowane lub zmodyfiko-
wane dla celów wojskowych;

Uwaga techniczna: W podpunkcie ML6(a)
termin pojazdy naziemne obejmuje przy-
czepy.

(b) Pojazdy z nap´dem na wszystkie ko∏a, zdol-
ne do jazdy terenowej, które zosta∏y wypro-
dukowane lub wyposa˝one w materia∏y, za-
pewniajàce III lub wy˝szy poziom ochrony
przeciwbalistycznej (zgodnie z NIJ 0108.01,
wrzesieƒ 1985, lub porównywalnym stan-
dardem narodowym). 

N.B. Patrz tak˝e podpunkt ML13(a).

Uwaga 1: Podpunkt ML6(a) obejmuje:

(a) Czo∏gi i inne uzbrojone pojazdy wojskowe
oraz pojazdy wojskowe wyposa˝one
w uchwyty na broƒ, sprz´t do k∏adzenia
min lub wystrzeliwania amunicji obj´tej
kontrolà przez pozycj´ ML4;

(b) Pojazdy opancerzone;

(c) Pojazdy p∏ywajàce lub zdolne do pokony-
wania w bród g∏´bokich przeszkód wod-
nych;

(d) Pojazdy ratownicze, holujàce, do przewozu
amunicji i systemów uzbrojenia oraz zwià-
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zany z nimi sprz´t do manipulowania ∏a-
dunkami.

Uwaga 2: Modyfikacja pojazdu naziemnego
dla celów wojskowych, obj´ta kontrolà przez
podpunkt ML6(a), obejmuje zmiany konstruk-
cyjne, elektryczne lub mechaniczne, zwiàzane
z wyposa˝eniem go w co najmniej jeden ze
specjalnie zaprojektowanych elementów o za-
stosowaniu wojskowym, do których zalicza
si´:

(a) Ok∏adziny opon ogumienia pneumatyczne-
go, specjalnie zaprojektowane jako kulood-
porne, umo˝liwiajàce jazd´ w przypadku
przebicia;

(b) Systemy kontroli ciÊnienia powietrza
w oponach, sterowane z wn´trza porusza-
jàcego si´ pojazdu;

(c) Opancerzenie kluczowych elementów po-
jazdu (np. zbiorników paliwa, kabiny);

(d) Specjalne wzmocnienia lub uchwyty do
mocowania broni;

(e) Zaciemnienie oÊwietlenia pojazdu.

Uwaga 3: Pozycja ML6 nie obejmuje kontrolà
pojazdów cywilnych oraz ci´˝arówek przezna-
czonych lub zmodyfikowanych do przewozu
pieni´dzy i kosztownoÊci, wyposa˝onych
w os∏ony pancerne lub przeciwbalistyczne.

ML 7. Chemiczne lub biologiczne Êrodki trujàce, „ga-
zy ∏zawiàce”, materia∏y radioaktywne, oraz
zwiàzany z nimi sprz´t, komponenty, materia-
∏y i „technologie”, takie jak:

(a) Ârodki biologiczne i materia∏y radioaktyw-
ne „przystosowane do u˝ycia podczas dzia-
∏aƒ wojennych” w celu przysporzenia strat
wÊród ludzi i zwierzàt, niszczenia sprz´tu,
plonów lub Êrodowiska naturalnego oraz
bojowe Êrodki trujàce (BST).

Uwaga: Podpunkt ML7(a) obejmuje:

1. Bojowe Êrodki paralityczno-drgawkowe:

(a) O-alkilo (równe lub mniejsze ni˝ C10,
w∏àcznie z cykloalkilem) alkilo (mety-
lo-, etylo-, n propylo- lub izopropylo-)
fluorofosfoniany, takie jak:

— Sarin (GB): O-izopropylometyloflu-
orofosfonian (CAS 107-44-8); oraz

— Soman (GD): O-pinakolinometylo-
fluorofosfonian (CAS 96-64-0);

(b) O-alkilo (równe lub mniejsze ni˝ C10,
w∏àcznie z cykloalkilem) N,N-dialkilo
(metylo-, etylo-, n propylo- lub izo-
propylo-) amidocyjanofosforany, ta-
kie jak:

Tabun (GA) O-etylo(N,N-dimety-
lo)amidocyjanofosforan (CAS 
77-81-6);

(c) O-alkilo (H lub równe lub mniejsze ni˝
C10, w∏àcznie z cykloalkilem), S-2-dial-
kilo (metylo-, etylo-, n propylo- lub
izopropylo-)-aminoetylo alkilo (mety-
lo-, etylo-, n propylo- lub izopropylo-)
tiofosfoniany oraz odpowiadajàce im
alkilowane lub protonowane sole, ta-
kie jak:

VX: O-etylo S-(2-diizopropyloamino-
etylo) metylotiofosfonian (CAS
50782-69-9);

2. Bojowe Êrodki parzàce:

(a) Iperyty siarkowe, takie jak:

Sulfid 2-chloroetylochlorometylowy
(CAS 2625-76-5);

Sulfid bis (2-chloroetylowy) (CAS
505-60-2);

Bis (2-chloroetylotio)metan (CAS
63869-13-6);

1,2-bis (2-chloroetylotio)etan (CAS
3563-36-8); 

1,3-bis (2-chloroetylotio)-n-propan
(CAS 63905-10-2);

1,4-bis (2-chloroetylotio)-n-butan
(CAS 142868-93-7);

1,5-bis (2-chloroetylotio)-n-pentan
(CAS 142868-94-8);

Eter bis (2-chloroetylotiometylowy)
(CAS 63918-90-1);

Eter bis (2-chloroetylotioetylowy)
(iperyt tlenowy) (CAS 63918-89-8);

(b) Luizyty, takie jak:

(2-chlorowinylo)dichloroarsyna (CAS
541-25-3);

Tris (2-chlorowinylo)arsyna (CAS
40334-70-1);

Bis (2-chlorowinylo)chloroarsyna
(CAS 40334-69-8);

(c) Iperyty azotowe, takie jak:

HN1: bis (2-chloroetylo)etyloamina
(CAS 538-07-8);

HN2: bis (2-chloroetylo)metyloamina
(CAS 51-75-2);

HN3: bis (2-chloroetylo)amina (CAS
555-77-1);

3. Bojowe Êrodki obezw∏adniajàce, takie
jak:

3-chinuklidylo benzylan (BZ) (CAS 6581-
-06-2);

4. Defolianty, takie jak:

2-chloro-4-fluorofenoksyoctan butylu
(LNF); kwas 2,4,5-trichlorofenoksyocto-
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wy, zmieszany z kwasem 2,4-dichlorofe-
noksyoctowym (oran˝);

(b) Dwusk∏adnikowe oraz kluczowe prekursory
BST, takie jak:

1. Difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, n propy-
lo- lub izopropylo-) fosfonowe, takie jak:

DF: difluorek metylofosfonowy (CAS
676-99-3);

2. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze ni˝
C10, w∏àcznie z cykloalkilem) O-2-dialkilo
(metylo-, etylo-, n propylo- lub izopropy-
lo-)aminoetylo alkilo (metylo-, etylo-, n
propylo- lub izopropylo-) fosfiniany i od-
powiadajàce im alkilowane lub protono-
wane sole, takie jak:

QL: O-etylo-2-di-izopropyloaminoetylu
metylofosfinian (CAS 57856-11-8);

3. Chlorosarin: O-izopropylo metylochloro-
fosfonian (CAS 1445-76-7);

4. Chlorosoman: O-pinakolino metylochlo-
rofosfonian (CAS 7040-57-5);

(c) „Gazy ∏zawiàce” oraz „Êrodki rozpraszania
t∏umu”, w∏àczajàc w to: 

1. Cyjanek bromobenzylu (CA) (CAS 5798-
-79-8);

2. O-chlorobenzylidenomalanonitryl (O-
-chlorobenzalmalononitryl) (CS) (CAS
2698-41-1);

3. Chlorek fenylacylu (ω-chloroacetofenon)
(CN) (CAS 532-27-4);

4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS
257-07-8).

Uwaga: Podpunkt ML7(c) nie obejmuje
kontrolà gazów ∏zawiàcych lub Êrodków
rozpraszania t∏umu, pakowanych indywi-
dualnie, przeznaczonych do samoobrony.

(d) Sprz´t, specjalnie zaprojektowany lub zmo-
dyfikowany dla u˝ytku wojskowego, s∏u˝à-
cy do rozprzestrzeniania jakiegokolwiek
z ni˝ej wymienionych materia∏ów oraz spe-
cjalnie zaprojektowane do niego kompo-
nenty, z tego:

1. Materia∏y lub Êrodki obj´te kontrolà
przez podpunkt ML7(a) lub (c); lub

2. Chemiczne Êrodki bojowe, wytworzone
na bazie prekursorów, obj´tych kontrolà
przez podpunkt ML7(b);

(e) Sprz´t ochronny i odka˝ajàcy oraz specjal-
nie opracowane do niego komponenty
i mieszaniny chemiczne, takie jak:

1. Sprz´t ochronny przed materia∏ami obj´-
tymi kontrolà przez podpunkty ML7(a)
lub (c), specjalnie zaprojektowany lub
zmodyfikowany dla u˝ytku wojskowego

oraz komponenty specjalnie do niego za-
projektowane;

2. Sprz´t odka˝ania obiektów ska˝onych
Êrodkami obj´tymi kontrolà przez pod-
punkt ML7(a), specjalnie zaprojektowany
lub zmodyfikowany dla u˝ytku wojsko-
wego oraz komponenty specjalnie do
niego zaprojektowane;

3. Mieszaniny chemiczne specjalnie rozwi-
ni´te/opracowane dla odka˝ania obiek-
tów ska˝onych Êrodkami obj´tymi kon-
trolà przez podpunkt ML7(a);

Uwaga: Podpunkt ML7(e)1. obejmuje:

(a) Zespo∏y uzdatniania powietrza, specjal-
nie zaprojektowane lub zmodyfikowane
do pracy w warunkach wyst´powania
ska˝eƒ jàdrowych, biologicznych lub
chemicznych;

(b) Odzie˝ ochronnà.

Uwaga: Dla cywilnych masek przeciwgazo-
wych, wyposa˝enia ochronnego i odka˝ajà-
cego patrz tak˝e pozycja 1A004 w Europej-
skiej LiÊcie Towarów Podwójnego Zastoso-
wania;

(f) Sprz´t specjalnie zaprojektowany lub zmo-
dyfikowany dla u˝ytku wojskowego, s∏u˝àcy
do wykrywania lub identyfikacji materia∏ów
obj´tych kontrolà przez podpunkt ML7(a)
lub (c) oraz specjalnie zaprojektowane do
niego komponenty, 

Uwaga: Podpunkt ML7(f) nie obejmuje kon-
trolà osobistych dozymetrów promienio-
wania jonizujàcego.

N.B. Patrz tak˝e pozycja 1A004 w Europej-
skiej LiÊcie Towarów Podwójnego Zastoso-
wania.

(g) „Biopolimery” specjalnie zaprojektowane
lub przetworzone w celu wykrywania lub
identyfikacji BST obj´tych kontrolà przez
podpunkt ML7(a) oraz kultury specyficz-
nych komórek wykorzystywanych do ich
produkcji;

(h) „Biokatalizatory” wykorzystywane do od-
ka˝ania lub rozk∏adu BST oraz ich systemy
biologiczne, takie jak:

1. „Biokatalizatory” specjalnie zaprojekto-
wane do odka˝ania lub rozk∏adu BST ob-
j´tych kontrolà przez podpunkt ML7(a),
wynikajàce z ukierunkowanej selekcji la-
boratoryjnej lub manipulacji genetycznej
systemów biologicznych;

2. Systemy biologiczne, takie jak: „wektory
ekspresji”, wirusy lub kultury komórko-
we zawierajàce informacj´ genetycznà
specyficznà dla produkcji „biokatalizato-
rów” obj´tych kontrolà przez podpunkt
ML7(h)1.;
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(i)  „Technologia”, taka jak:

1. „Technologia” oraz sprz´t i komponenty
z nià zwiàzane, wykorzystywana do „roz-
woju”, „produkcji” lub „u˝ytkowania”
Êrodków toksykologicznych obj´tych
kontrolà przez podpunkty od ML7(a) do
ML7(f);

2. „Technologia” wykorzystywana do „roz-
woju”, „produkcji” lub „u˝ytkowania”
„biopolimerów” lub kultur specyficznych
komórek obj´tych kontrolà przez pod-
punkt ML7(g);

3. „Technologia” w szczególnoÊci dotyczà-
ca wprowadzania „biokatalizatorów”,
obj´tych kontrolà przez podpunkt
ML7(h)1., do wojskowych substancji no-
Ênych lub materia∏ów.

Uwaga 1: Podpunkty ML7(a) i ML7(c) nie obej-
mujà kontrolà:

(a) chlorocyjanu (CAS 506-77-4). Patrz pozycja
1C450(a)5. w Europejskiej LiÊcie Towarów
Podwójnego Zastosowania;

(b)  kwasu cyjanowodorowego (CAS 74-90-8);

(c)  chloru (CAS 7782-50-5);

(d)  chlorku karbonylu (fosgenu) (CAS 75-44-
-5). Patrz pozycja 1C450(a)4. w Europej-
skiej LiÊcie Towarów Podwójnego Zasto-
sowania;

(e)  difosgenu (chloromrówczanu trichlorome-
tylu) (CAS 503-38-8);

(f)   bromooctanu etylu (CAS 105-36-2);

(g)  bromku ksylilu, orto: (CAS 89-92-9), meta:
(CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

(h)  bromku benzylu (CAS 100-39-0);

(i)   jodku benzylu (CAS 620-05-3);

(j)   bromoacetonu (CAS 598-31-2);

(k)  bromku cyjanu (CAS 506-68-3);

(l)   bromometyloetyloketonu (CAS 816-40-0);

(m) chloroacetonu (CAS 78-95-5);

(n)  jodooctanu etylu (CAS 623-48-3);

(o) jodoacetonu (CAS 3019-04-3);

(p)  chloropikryny (CAS 76-06-2). Patrz pozycja
1C450(a)7. w Europejskiej LiÊcie Towarów
Podwójnego Zastosowania;

Uwaga 2: „Technologia”, kultury komórkowe
i systemy biologiczne wymienione w pod-
punktach ML7(g), ML7(h)2. i ML7(i)3. sà szcze-
gólne i nie obejmujà kontrolà „technologii”,
komórek lub systemów biologicznych wyko-
rzystywanych dla celów cywilnych, takich jak
rolne, farmaceutyczne, medyczne, weteryna-
ryjne, Êrodowiskowe, gospodarki odpadami
lub przemys∏u spo˝ywczego.

ML 8. „Materia∏y wysokoenergetyczne” oraz sub-
stancje pokrewne, takie jak:

N.B. Patrz tak˝e pozycja 1C011 w Europejskiej
LiÊcie Towarów Podwójnego Zastosowania;

Uwagi techniczne:

1. Dla celów niniejszej pozycji, przez termin
mieszanina rozumie si´ po∏àczenie dwóch
lub wi´kszej liczby substancji, z których co
najmniej jedna zosta∏a wymieniona w pod-
punktach pozycji ML8;

2. Ka˝da substancja wymieniona w podpunk-
tach pozycji ML8 podlega kontroli, nawet
gdy jest ona wykorzystywana w zastosowa-
niu innym ni˝ wskazane (np. TAGN jest
w przewa˝ajàcej mierze u˝ywany jako mate-
ria∏ wybuchowy, lecz mo˝e byç tak˝e u˝yty
jako paliwo lub utleniacz).

(a) „Materia∏y wybuchowe” oraz ich mie-
szaniny, takie jak:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroksan
lub 1-tlenek 7-amino-4,6-dinitroben-
zofurazanu (CAS 97096-78-1);

2. BNCP (nadchloran cis-bis(5-nitrote-
traazolato) tetraaminy kobaltu (III))
(CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diaminodinitrobezofuroksan
lub 1-tlenek 5,7-diamino-4,6-dinitro-
benzofurazanu) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW lub heksanitroheksa-
azaizowurcytan) (CAS 135285-90-4);
klatraty CL-20 (patrz tak˝e ich „pre-
kursory” w podpunkcie ML8(g)3.
i ML8(g)4.);

5. CP (nadchloran 2-(5-cyjanotetraazo-
lato) pentaaminy kobaltu (III)) (CAS
70247-32-4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2 dinitroetylen,
FOX7);

7. DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS
1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazy-
na);

9. DDPO (1-tlenek 2,6-diamino-3,5-dini-
tropirazyna, PZO) (CAS 194486-77-6); 

10. DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’-
-heksanitrobifenyl lub dipikramid)
(CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU lub dinitroglikouryl)
(CAS 55510-04-8)

12. Furazany, takie jak:

(a) DAAOF (diaminoazoksyfurazan);

(b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS
78644-90-3);

13. HMX i jego zwiàzki pochodne (patrz
tak˝e ich „prekursory” w podpunkcie
ML8(g)5.), takie jak:
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(a) HMX (cyklotetrametylenotetrani-
troamina, oktahydro-1,3,5,7-tetra-
nitro-1,3,5,7-tetrazyna, 1,3,5,7-te-
tranitro-1,3,5,7-tetraza-cyklooctan,
oktogen) (CAS 2691-41-0);

(b) difuloroaminowane analogi HMX ;

(c) K-55(2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetra-
azabicyklo-[3,3,0]-oktano-3, tetrani-
trosemiglikouryl lub keto-bicyklo
HMX) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (heksanitroadamantan) (CAS
143850-71-9);

15. HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-
-22-0);

16. Imidazole, takie jak:

(a) BNNII (octahydro-2,5-bis(nitroimi-
no)imidazo [4,5-d]imidazol);

(b) DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS
5213-49-0);

(c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

(d) NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-di-
nitroimidazol);

(e) PTIA (1-pikrylo-2,4,5-trinitroimida-
zol);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitro-
metyleno hydrazyna);

18. NTO (ONTA lub 3-nitro-1,2,4-triazol-5-
-on) (CAS 932-64-9);

19. Polinitrokubany o ponad czterech
grupach nitrowych;

20. PYX (2,6-bis(pikrylamino)-3,5-dinitro-
pirydyna) (CAS 38082-89-2);

21. RDX i jego pochodne, takie jak:

(a) RDX (cyklotrimetylenotrinitroami-
na, cyklonit; T4, heksahydro-1,3,5-
-trinitro-1,3,5-triazyna, 1,3,5-trini-
tro-1,3,5-triazo-cykloheksan, hek-
sogen) (CAS 121-82-4);

(b) Keto-RDX (K-6 lub 2,4,6-trinitro-
-2,4,6-triazacykloheksanon (CAS
115029-35-1);

22. TAGN (azotan triaminoguanidyny)
(CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS
3058-38-6) (patrz tak˝e jego „prekur-
sory” w podpunkcie ML8(g)7.);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroami-
no) octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazo-
cian);

25. Tetrazole, takie jak:

(a) NTAT (nitrotriazolo aminotetrazol);

(b) NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-ni-
trotetrazol);

26. Tetryl (trinitrofenylometylonitroami-
na) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetra-
azadekalina) (CAS 135877-16-6) (patrz
tak˝e jej „prekursory” w podpunkcie
ML8(g)6.);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetydyna) (CAS
97645-24-4) (patrz tak˝e jej „prekurso-
ry” w podpunkcie ML8(g)2.);

29. TNGU (SORGUYL lub tetranitrogliko-
uryl) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pirydazy-
no[4,5-d]pirydazyna) (CAS 229176-04-
-9);

31. Triazyny, takie jak:

(a) DNAM (2-tleno-4,6-dinitroamino-s-
-triazyna) (CAS 19899-80-0);

(b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hek-
shydro-1,3,5-triazyna) (CAS
130400-13-4);

32. Triazole, takie jak:

(a) 5-azydo-2-nitrotriazol;

(b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazy-
no-1,2,4-triazolo dinitramid) (CAS
1614-08-0);

(c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-
-triazol);

(d) BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]amina);

(e) DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-tria-
zol) (CAS 30003-46-4);

(f)  DNBT (dinitrobistriazol) (CAS
70890-46-9);

(g) NTDNA (2-nitrotriazolo 5-dinitro-
amina) (CAS 75393-84-9);

(h) NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-
-dinitrotriazol);

(i)  PDNT (1-pikrylo-3,5-dinitrotriazol);

(j)  TACOT (tetranitrobenzotriazolo-
benzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. Wszelkie materia∏y wybuchowe, nie-
wyszczególnione w podpunkcie
ML8(a) o pr´dkoÊci detonacji przekra-
czajàcej 8700 m/s, dla najwi´kszej g´-
stoÊci, lub o ciÊnieniu detonacji prze-
kraczajàcym 34 GPa (340 kilobarów);

34. Inne organiczne materia∏y wybucho-
we niewyszczególnione w podpunk-
cie ML8(a), wytwarzajàce ciÊnienia
detonacji rz´du co najmniej 25 GPa
(250 kilobarów), stabilne w tempera-
turach od 523 K (250 °C) przez okres
5 minut lub d∏u˝szy;

(b) „Materia∏y miotajàce”, takie jak:

1. Ka˝dy, zaliczany w klasyfikacji Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych
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(ONZ) do klasy 1.1, sta∏y „materia∏
miotajàcy”, o teoretycznym czasie
trwania impulsu w∏aÊciwego (w wa-
runkach normalnych) ponad 250 se-
kund dla mieszanek niemetalizowa-
nych lub ponad 270 sekund dla mie-
szanek aluminiowanych;

2. Ka˝dy, zaliczany w klasyfikacji ONZ do
klasy 1.3, sta∏y „materia∏ miotajàcy”,
o teoretycznym czasie trwania impul-
su w∏aÊciwego (w warunkach normal-
nych) ponad 230 sekund dla miesza-
nek niechlorowcowanych, 250 sekund
dla mieszanek niemetalizowanych
oraz 266 sekund dla mieszanek metali-
zowanych;

3. „Materia∏y miotajàce” o sta∏ej mocy
spalania ponad 1200 kJ/kg;

4. „Materia∏y miotajàce”, utrzymujàce
w stanie ustalonym szybkoÊç spalania
liniowego ponad 38 mm/s w warun-
kach normalnych (mierzone podczas
niepowstrzymywanego spalania poje-
dynczej skr´tki) ciÊnienia 6,89 MPa
(68,9 barów) i temperatury 294 K
(21 °C);

5. Modyfikowane elastomerami dwu-
sk∏adnikowe (EMCDB) „materia∏y mio-
tajàce” o rozciàgliwoÊci, podczas dzia-
∏ania maksymalnych napr´˝eƒ, prze-
kraczajàcej 5 % w temperaturze 
233 K (-40 °C);

6. Jakiekolwiek „materia∏y miotajàce”
zawierajàce substancje wymienione
w podpunkcie ML8(a);

(c)  „Materia∏y pirotechniczne”, paliwa, sub-
stancje pokrewne oraz ich mieszaniny,
z tego:

1. Paliwa lotnicze o sk∏adzie specjalnie
opracowanym dla celów wojsko-
wych;

2. Glinian (wodorek glinu) (CAS 7784-
-21-6);

3. W´globorowodory; dekaborowodory
(CAS 17702-41-9); pentaborowodory
(CAS 19642-22-7 oraz 18433-84-6)
i ich pochodne;

4. Hydrazyna i jej pochodne (patrz tak˝e
pochodne utleniajàcych hydrazyn
w podpunktach ML8(d)8. oraz (d)9.),
z tego:

(a) Hydrazyna (CAS 302-01-2) w st´-
˝eniach przekraczajàcych poziom
70 %;

(b) Monometylohydrazyna (CAS 60-
-34-4);

(c) Symetryczna dimetylohydrazyna
(CAS 540-73-8);

(d) Niesymetryczna dimetylohydrazy-
na (CAS 57-14-7);

5. Paliwa metaliczne w postaciach czà-
stek sferycznych, rozpylonych, sfero-
idalnych, p∏atków lub proszku, wy-
tworzone z materia∏u sk∏adajàcego
si´, co najmniej w 99 %, z dowolnej,
ni˝ej wymienionej substancji:

(a) Metale i ich mieszaniny, takie jak:

1. Beryl (CAS 7440-41-7) o Êredni-
cy czàstek poni˝ej 60 µm;

2. Sproszkowane ˝elazo (CAS
7439-89-6) o Êrednicy czàstek
3 µm lub mniejszej, otrzymane
drogà redukcji tlenku ˝elaza
z wodorem;

(b) Mieszaniny, zawierajàce dowolny
z ni˝ej wymienionych sk∏adników:

1. Cyrkon (CAS 7440-67-7), ma-
gnez (CAS 7439-95-4) lub ich
stopy, o Êrednicy czàstek poni-
˝ej 60 µm;

2. Paliwa borowodorowe (CAS
7440-42-8) lub w´globorowodo-
rowe (CAS 12069-32-8) o czy-
stoÊci rz´du 85 % lub wy˝szej
i Êrednicy czàstek poni˝ej
60 µm;

6. Materia∏y wojskowe zawierajàce za-
g´stniki do paliw w´glowodorowych
specjalnie opracowane do u˝ytku
w miotaczach ognia lub amunicji za-
palajàcej, takie jak stearyniany lub
palmityniany metali (np. oktal (CAS
637-12-7)) oraz zag´stniki M1, M2
i M3;

7. Nadchlorany, chlorany i chromiany
w po∏àczeniu ze sproszkowanym me-
talem lub innymi komponentami pa-
liw o wysokiej wartoÊci energetycz-
nej;

8. Sferyczny proszek aluminiowy (CAS
7429-90-5) o Êrednicy czàstek
60 µm lub mniejszej, wytwarzany
z materia∏u o zawartoÊci glinu 99 %
lub wi´kszej;

9. Podwodorek tytanu (TiHn) o równo-
wa˝niku stechiometrycznym n= 0,65-
-1,68;

Uwaga 1: Paliwa statków powietrznych
obj´te kontrolà przez podpunkt ML8(c)1.
sà produktami gotowymi, a nie ich
sk∏adnikami.

Uwaga 2: Podpunkt ML8(c)4.(a) nie
obejmuje kontrolà mieszanin hydrazy-
nowych opracowanych w celach ochro-
ny przeciwkorozyjnej.

Uwaga 3: Ârodki wybuchowe oraz pali-
wa zawierajàce metale i stopy wyszcze-
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gólnione w podpunkcie ML8(c)5. sà ob-
j´te kontrolà niezale˝nie od tego, czy te
metale lub stopy sà obudowane w gli-
nie, magnezie, cyrkonie lub berylu.

Uwaga 4: Podpunkt ML8(c)5.(b)2. nie
obejmuje kontrolà boru i w´glika cztero-
boru wzbogaconego borem-10 (o ca∏ko-
witej zawartoÊci boru-10 wi´kszej lub
równej 20 %);

(d) Utleniacze oraz ich mieszaniny, z tego:

1. ADN (dinitroamid amonowy lub SR
12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (nadchloran amonowy) (CAS
7790-98-9);

3. Zwiàzki sk∏adajàce si´ z fluoru i do-
wolnego z nast´pujàcych sk∏adni-
ków:

(a) innych chlorowców,

(b) tlenu; lub

(c) azotu;

Uwaga: Podpunkt ML8(d)3. nie obejmu-
je kontrolà trifluorku chloru. Patrz pozy-
cja 1C238 w Europejskiej LiÊcie Towa-
rów Podwójnego Zastosowania.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidyna)
(CAS 78246-06-7);

5. HAN (azotan hydroksyloamonu)
(CAS 13465-08-2);

6. HAP (nadchloran hydroksyloamonu)
(CAS 15588-62-2);

7. HNF (hydrazyno nitroform) (CAS
20773-28-8);

8. Azotan hydrazyny (CAS 37836-27-4);

9. Nadchlorany hydrazyny (CAS
27978-54-7);

10. P∏ynne utleniacze sk∏adajàce si´ lub
zawierajàce inhibitowany dymiàcy
na czerwono kwas azotowy (IRFNA)
(CAS 8007-58-7);

Uwaga: Podpunkt ML8(d)10. nie obej-
muje kontrolà nieinhibitowanego dy-
miàcego kwasu azotowego;

(e)  Spoiwa, plastyfikatory, monomery i po-
limery, takie jak:

1. AMMO (azydometylometyloksyetan
i jego polimery) (CAS 90683-29-7)
(patrz tak˝e ich „prekursory” w pod-
punkcie ML8(g)1.);

2. BAMO (bis-azydometyloksyetan i je-
go polimery (CAS 17607-20-4) (patrz
tak˝e ich „prekursory” w podpunk-
cie ML8(g)1.);

3. BDNPA (bis-(2,2-dinitropropylo)ace-
tal) (CAS 5186-69-0);

4. BDMPF (bis-(2,2-dinitropropylo)for-
mal) (CAS 5917-61-3)

5. BTTN (butanotriolotriazotan) (CAS
6659-60-5) (patrz tak˝e jego „prekur-
sory” w podpunkcie ML8(g)8.);

6. Energetyczne monomery, plastyfika-
tory i polimery zawierajàce grupy ni-
trowe, azydowe, azotanowe, nitrazo-
we lub difluoroaminowe, wytworzo-
ne specjalnie dla celów wojsko-
wych;

7. FAMAO (3-difluoroaminometylo-3-
-azydometylo oksetan) i jego poli-
mery;

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetylo)
formal) (CAS 17003-79-1);

9. (FPF-1) (poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoro-
pentano-1,5 diolo formal); 

10. (FPF-3) (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptaflu-
oro-2-tri-fluorometylo-3-oksahepta-
no-1,7-diolo formal);

11. GAP (polimer azydku glicydu) (CAS
143178-24-9) i jego pochodne;

12. HTPB (polibutadien zakoƒczony gru-
pà hydroksylowà) z funkcjonalno-
Êcià hydroksylu równà lub wi´kszà
od 2,2 i mniejszà lub równà 2,4, war-
toÊcià hydroksylowà poni˝ej
0,77 meq/g , lepkoÊcià w 30 °C poni-
˝ej 47 puazów (CAS 69102-90-5);

13. Poli(epichlorohydryna), poli(epi-
chlorohydrynodiol) oraz triol o ni-
skiej masie czàsteczkowej (poni˝ej
10.000), zawierajàce alkoholowe
grupy funkcyjne;

14. NENA-sy (sk∏adniki nitratoetyloni-
troaminy) (CAS 17096-47-8, 85068-
-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 oraz
85954-06-9);

15. PGN (Poli-GLYN, azotan poliglicydy-
lu lub poli(azotanometylotlenek ety-
lenu)) (CAS 27814-48-8);

16. Poli-NIMMO (poli-azotanometylo-
metyloksyetan lub poli-NIMMO (po-
li-[3-azotanometyl-3-metylooksy-
etan]) (CAS 84051-81-0);

17. Polinitroortow´glany;

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoro-
amino)etoksy]propan lub triswiny-
loksypropanowy zwiàzek addytyw-
ny) (CAS 53159-39-0);

(f)   Dodatki, takie jak:

1. Zasadowy salicylan miedzi (CAS
62320-94-9);

2. BHEGA (bis-(2-hydroksyetylo)gliko-
lamid) (CAS 17409-41-5);
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3. BNO (tlenek butadienonitrylu) (CAS
9003-18-3);

4. Pochodne ferrocenu, takie jak:

(a) butacen (CAS 125856-62-4);

(b) katocen (2,2-bis-etyloferroceny-
lopropan) (CAS 37206-42-1);

(c) ferrocenowe kwasy karboksylo-
we;

(d) N-butylo-ferrocen (CAS 319904-
-29-7); 

(e) i inne addytywne pochodne poli-
merów ferrocenu;

5. Beta rezorcylan o∏owiu (CAS 20936-
-32-7);

6. Cytrynian o∏owiu (CAS 14450-60-3);

7. Chelaty o∏owiowo-miedziowe beta-
-rezorcylanu lub salicylanów (CAS
68411-07-4);

8. Maleinian o∏owiu (CAS 19136-34-6),

9. Salicylan o∏owiu (CAS 15748-73-9);

10. Metacynian o∏owiu (CAS 12036-31-
-6), 

11. MAPO (tlenek tris-1-(2-metylo)azyry-
dynylofosfiny) (CAS 57-39-6);
BOBBA 8 (tlenek bis-(2-metyloazyry-
dynylo) 2-(2-hydroksypropanoksy)
propyloaminofosfiny); i inne po-
chodne MAPO;

12. Metyl BAPO (tlenek fosforiaku bis-
-(2-metyloazyrydynylo) metylaminy)
(CAS 85068-72-0);

13. N-metylo-p-nitroanilina (CAS 100-
-15-2);

14. 3-nitraza-1,5-pentano diizocyjanian
(CAS 7406-61-9);

15. Organiczno-metaliczne czynniki
sprz´gajàce:

(a) Neopentylo[diallilo]oksy, tri[diok-
tylo] fosforanotytanian (CAS
103850-22-2); znany tak˝e jako
tytan IV, 2,2[bis-2-propenolato-
metylo, butanolato, tris-(diokty-
lo) fosforan] (CAS 110438-25-0);
lub LICA 12 (CAS 103850-22-2);

(b) Tytan IV, [(2-propenolato-1)me-
tylo, n-propanolatometylo] buta-
nolato-1, tris-[dioktylo] pirofos-
foran; lub KR3538;

(c) Tytan IV, [(2-propenolato-1)mety-
lo, n-propanolatometylo] buta-
nolato-1, tris-(dioktylo) fosforan;

16. Tlenek policyjanodifluoroaminoety-
lenu;

17. Wielofunkcyjne amidy azyrydyny
o rdzeniowych strukturach izoftalo-
wych, trimestycznych (BITA lub tri-
mezamid bytylenoiminy), izocyjano-
rowych lub trimetyloadypowych
oraz 2-metylowych lub 2-etylowych
podstawnikach w pierÊcieniu azyry-
dynowym;

18. Propylenoimina, 2-metyloazyrydyna
(CAS 75-55-8);

19. Bardzo drobny tlenek ˝elaza (Fe2O3)
o powierzchni w∏aÊciwej wi´kszej
ni˝ 250 m2/g oraz przeci´tnej wielko-
Êci czàstek 3,0 nm lub mniejszej;

20. TEPAN (tetraetylenopentaamino-
akrylonitryl) (CAS 68412-45-3); cyja-
noetylowana poliamina i jej sole;

21. TEPANOL (tetraetylenopentaamino-
akrylonitryloglicydol) (CAS 68412-
-46-4); cyjanoetylowana poliamina
z podstawnikiem glicydolowym i jej
sole;

22. TPB (trifenylobizmut) (CAS 603-33-
-8);

(g) „Prekursory”, takie jak:

Uwaga: W podpunkcie ML8(g) wyst´pu-
jà odnoÊniki do obj´tych kontrolà „ma-
teria∏ów wysokoenergetycznych” wy-
twarzanych z poni˝szych substancji.

1. BCMO (bis-chlorometyloksyetan)
(CAS 142173-26-0) (patrz tak˝e pod-
punkty ML8(e)1. oraz (e)2.);

2. Sól dinitroazetydyno-t-butylu (CAS
125735-38-8) (patrz tak˝e podpunkt
ML8(a)28.);

3. HBIW (heksabenzyloheksaazaizowur-
cytan) (CAS 124782-15-6) (patrz tak˝e
podpunkt ML8(a)4.);

4. TAIW (tetraacetylodibenzyloheksa-
azaizowurcytan) (patrz tak˝e pod-
punkt ML8(a)4.);

5. TAT (1,3,5,7-tetraacetylo-1,3,5,7-tetra-
azacyklooktan) (CAS 41378-98-7)
(patrz tak˝e podpunkt ML8(a)13.);

6. 1,4,5,8-tetraazadekalina (CAS 5409-
-42-7) (patrz tak˝e podpunkt
ML8(a)27.);

7. 1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3)
(patrz tak˝e podpunkt ML8(a)23.);

8. 1,2,4-trihydroksybutan (1,2,4-butane-
triol) (patrz tak˝e podpunkt ML8(a)5.).

Uwaga 5: Dla ∏adunków oraz urzàdzeƒ wy-
buchowych patrz pozycja ML4.

Uwaga 6: Pozycja ML8 nie obejmuje kontro-
là nast´pujàcych substancji, je˝eli nie sà
one po∏àczone ani zmieszane z „materia∏a-
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mi wysokoenergetycznymi” wymienionymi
w podpunkcie ML8(a) lub sproszkowanymi
metalami w podpunkcie ML8(c):

(a)   Pikrynian amonu;

(b)  Czarny proch;

(c)   Heksanitrodifenyloamina;

(d)  Difluoroamina;

(e)   Nitroskrobia;

(f)    Azotan potasu;

(g)  Tetranitronaftalen;

(h)  Trinitroanizol;

(i)   Trinitronaftalen;

(j)   Trinitroksylen;

(k)   N-pyrrolidynon; 1-metylo-2-pyrrolidy-
non;

(l)    Maleinian dioktylu;

(m)  Akrylat etyloheksylu;

(n)  Trietyloaluminium (TEA), trimetyloalu-
minium (TMA) i inne, piroforyczne alki-
le metali oraz aryle litu, sodu, magnezu,
cynku i boru;

(o)  Nitroceluloza;

(p)   Nitrogliceryna (lub azotan glicerolu, tri-
nitrogliceryna) (NG);

(q)   2,4,6-trinitrotoluen (TNT);

(r)  Diazotan etylenodiaminy (EDDN);

(s)   Tetraazotan pentaerytrolu (PETN);

(t)    Azydek o∏owiu, normalny i zasadowy
styfninian o∏owiu oraz pierwotne Êrod-
ki wybuchowe lub masy zap∏onowe za-
wierajàce azydki lub kompleksy azyd-
kowe;

(u)   Azotan glikolu trietylenowego
(TEGDN);

(v)   2,4,6-trinitrorezorcyna (kwas styfnino-
wy);

(w)  Mocznik dietylodifenylu; mocznik dime-
tylodifenylu; mocznik metyloetylodife-
nylu (centrality);

(x)   Mocznik N,N-difenylu (niesymetryczny
mocznik difenylowy);

(y)   Mocznik metylo-N,N-difenylu (niesy-
metryczny difenylomocznik metylu);

(z) Mocznik etylo-N,N-difenylu (niesyme-
tryczny difenylomocznik etylu);

(aa) 2-nitrodifenyloamina (2-NDPA);

(bb) 4-nitrodifenyloamina (4-NDPA);

(cc) 2,2-dinitropropanol;

(dd) Nitroguanidyna (patrz tak˝e pozycja
1C011(d) w Europejskiej LiÊcie Towa-
rów Podwójnego Zastosowania).

ML 9. Wojenne jednostki p∏ywajàce, specjalny
sprz´t morski i wyposa˝enie, oraz komponen-
ty specjalnie zaprojektowane dla celów woj-
skowych, takie jak:

N.B. Dla sprz´tu naprowadzania i nawigacji,
patrz pozycja ML11, Uwaga g.

(a) Bojowe jednostki p∏ywajàce i jednostki (na-
wodne lub podwodne) specjalnie zaprojek-
towane lub zmodyfikowane do dzia∏aƒ za-
czepnych lub obronnych, niezale˝nie od te-
go, czy zosta∏y przekszta∏cone dla celów cy-
wilnych, bez wzgl´du na aktualny stan
techniczny lub zdolnoÊci do dzia∏ania oraz
posiadania systemów przenoszenia broni
i opancerzenia, kad∏uby oraz cz´Êci kad∏u-
bów dla takich jednostek p∏ywajàcych;

(b) Silniki, takie jak:

1. Silniki wysokopr´˝ne, specjalnie zapro-
jektowane dla okr´tów podwodnych, cha-
rakteryzujàce si´ obiema ni˝ej wymienio-
nymi cechami:

(a) Moc 1,12 MW (1500 KM) lub wi´ksza;
oraz

(b) Pr´dkoÊç obrotowa 700 obr./min lub
wi´ksza;

2. Silniki elektryczne specjalnie zaprojekto-
wane dla okr´tów podwodnych, charakte-
ryzujàce si´ wszystkimi ni˝ej wymienio-
nymi cechami:

(a) Moc ponad 0,75 MW (1000 KM);

(b) Szybka odwracalnoÊç kierunku obro-
tów;

(c) Ch∏odzenie cieczà; oraz

(d) Hermetyczna obudowa w wykonaniu
morskim;

3. Niemagnetyczne silniki wysokopr´˝ne
specjalnie zaprojektowane dla celów woj-
skowych o mocy 37,3 KW (50 KM) lub
wi´kszej oraz o zawartoÊci niemagnetycz-
nej ponad 75 % masy ca∏kowitej;

(c) Podwodne urzàdzenia wykrywajàce spe-
cjalnie zaprojektowane dla celów wojsko-
wych oraz ich sprz´t sterujàcy;

(d) Sieci przeciw okr´tom podwodnym i torpe-
dom;

(e) Nieu˝ywany;

(f)  Przepusty kad∏ubowe i z∏àcza specjalnie za-
projektowane dla celów wojskowych,
umo˝liwiajàce wspó∏dzia∏anie ze sprz´tem
znajdujàcym si´ na zewnàtrz jednostki p∏y-
wajàcej.

Uwaga: Podpunkt ML9(f) obejmuje z∏àcza
jednoprzewodowe, wieloprzewodowe,
koncentryczne i falowodowe dla jednostek
p∏ywajàcych oraz przepusty kad∏ubowe dla
jednostek p∏ywajàcych, przy czym obydwa
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te rodzaje urzàdzeƒ sà zabezpieczone przed
przeciekami z zewnàtrz i sà w stanie utrzy-
maç wymagane parametry na g∏´boko-
Êciach przekraczajàcych 100 m; oraz Êwia-
t∏owodowe ∏àczniki i optyczne przepusty
kad∏ubowe, specjalnie zaprojektowane do
przesy∏ania wiàzki „laserowej” niezale˝nie
od g∏´bokoÊci. Podpunkt ten nie obejmuje
przepustów do normalnych wa∏ów nap´do-
wych i przepustów kad∏ubowych do hydro-
dynamicznych drà˝ków sterowniczych;

(g) ¸o˝yska cichobie˝ne o zawieszeniu gazo-
wym lub magnetycznym, uk∏ady regulacji
sygnatury aktywnej i wyciszania drgaƒ oraz
wyposa˝enie zawierajàce te ∏o˝yska, spe-
cjalnie zaprojektowane dla celów wojsko-
wych.

ML 10. „Statki powietrzne”, bezza∏ogowe statki lata-
jàce, silniki i sprz´t „statków powietrznych”,
pokrewne wyposa˝enie i komponenty, spe-
cjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
dla celów wojskowych, takie jak: 

Uwaga: Dla sprz´tu naprowadzania i nawigacji
patrz pozycja ML11, Uwaga g.

(a) Bojowe „statki powietrzne” oraz specjalnie
zaprojektowane do nich komponenty;

(b) Inne „statki powietrzne” specjalnie zapro-
jektowane lub zmodyfikowane dla celów
wojskowych, wliczajàc w to wojskowe stat-
ki zwiadowcze, szturmowe, szkoleniowe,
transportowe i desantowe dla wojsk lub
sprz´tu wojskowego, wsparcia logistyczne-
go oraz specjalnie zaprojektowane do nich
komponenty;

(c) Bezza∏ogowe statki latajàce, specjalnie za-
projektowane lub zmodyfikowane dla ce-
lów wojskowych oraz specjalnie zaprojekto-
wane do nich komponenty:

1. Bezza∏ogowe statki powietrzne, w∏àcznie
ze zdalnie sterowanymi jednostkami lata-
jàcymi (RPV) oraz autonomicznymi, pro-
gramowanymi jednostkami latajàcymi;

2. Wspó∏dzia∏ajàce z nimi wyrzutnie oraz
wyposa˝enie naziemne;

3. Zwiàzany z nimi sprz´t dowodzenia i ste-
rowania.

(d) Silniki lotnicze specjalnie zaprojektowane
lub zmodyfikowane dla celów wojskowych
i specjalnie zaprojektowane do nich kom-
ponenty;

(e) Wyposa˝enie lotnicze, w∏àcznie ze sprz´-
tem do tankowania w powietrzu, sprz´t
specjalnie zaprojektowany do stosowania
ze „statkami powietrznymi”, obj´tymi kon-
trolà przez podpunkty ML10(a) lub ML10(b)
lub silniki „statków powietrznych”, obj´te
kontrolà przez podpunkt ML10(d) oraz spe-
cjalnie zaprojektowane do nich komponen-
ty;

(f)  Urzàdzenia i wyposa˝enie do uzupe∏niania
pod ciÊnieniem paliwa w powietrzu, sprz´t
specjalnie zaprojektowany do u∏atwiania
operacji na obszarach ograniczonych oraz
sprz´t naziemny, zaprojektowany specjal-
nie dla „statków powietrznych”, obj´tych
kontrolà przez podpunkty ML10(a) lub
ML10(b) oraz do silników „statków po-
wietrznych”, obj´tych kontrolà przez pod-
punkt ML10(d);

(g) Wojskowe he∏my oraz maski ochronne
i specjalnie do nich zaprojektowane kom-
ponenty, hermetyczny sprz´t do oddycha-
nia oraz skafandry wysokoÊciowe cz´Êcio-
wo hermetyzowane do u˝ytku w „statkach
powietrznych”, skafandry przeciwgrawita-
cyjne, przetworniki ciek∏ego tlenu stosowa-
ne w „statkach powietrznych” lub poci-
skach rakietowych, urzàdzenia do ewaku-
acji personelu ze „statku powietrznego”;

(h) Spadochrony i sprz´t pokrewny, u˝ywany
do desantu si∏y ˝ywej, ∏adunków oraz do
wyhamowywania „statków powietrznych”:

1. Spadochrony do:

(a) Punktowego zrzutu komandosów;

(b) Desantu spadochronowego;

2. Spadochrony do zrzutów towarowych;

3. Paralotnie, spadochrony hamujàce, spa-
dochrony dryfujàce do stabilizacji i kon-
troli wysokoÊci spadajàcych obiektów
(np. kapsu∏ odzyskiwalnych, foteli kata-
pultowych, bomb);

4. Spadochrony dryfujàce, wykorzystywa-
ne przy fotelach katapultowych do otwie-
rania i regulacji dzia∏ania spadochronów
ratowniczych;

5. Spadochrony do odzyskiwania rakieto-
wych pocisków kierowanych, bezza∏ogo-
wych pojazdów latajàcych lub pojazdów
kosmicznych;

6. Spadochrony stosowane przy podcho-
dzeniu do làdowania oraz spadochrony
wyhamowujàce;

7. Inne spadochrony wojskowe;

8. Sprz´t specjalnie zaprojektowany do
skoków z du˝ej wysokoÊci (np. kombine-
zony, he∏my ochronne, systemy oddy-
chania, sprz´t nawigacyjny);

(i)  Automatyczne systemy pilotujàce dla ∏a-
dunków zrzucanych na spadochronach;
sprz´t specjalnie zaprojektowany lub zmo-
dyfikowany dla celów wojskowych dla kon-
trolowanych skoków spadochronowych
z dowolnej wysokoÊci, w∏àcznie z aparata-
mi tlenowymi.

Uwaga 1: Podpunkt ML10(b) nie obejmuje
kontrolà „statków powietrznych” lub warian-
tów tych „statków powietrznych” specjalnie
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zaprojektowanych dla celów wojskowych, któ-
re:

(a) Nie sà ju˝ konfigurowane dla celów woj-
skowych i nie sà wyposa˝one w sprz´t spe-
cjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany
dla celów wojskowych; oraz

(b) Zosta∏y dopuszczone do u˝ytku cywilnego
przez w∏adze lotnictwa cywilnego w kraju
cz∏onkowskim.

Uwaga 2: Podpunkt ML10(d) nie obejmuje
kontrolà:

(a) Silników lotniczych zaprojektowanych lub
zmodyfikowanych dla celów wojskowych,
które zosta∏y dopuszczone przez w∏adze lot-
nictwa cywilnego paƒstwa cz∏onkowskiego
do u˝ytkowania w „cywilnych statkach lata-
jàcych”, lub specjalnie zaprojektowanych
dla nich komponentów;

(b) Silników t∏okowych lub specjalnie zapro-
jektowanych do nich komponentów, z wy-
jàtkiem tych specjalnie zaprojektowanych
dla bezza∏ogowych statków latajàcych.

Uwaga 3: Przewidziana przez podpunkty
ML10(b) oraz ML10(d) kontrola specjalnie za-
projektowanych komponentów i sprz´tu po-
krewnego dla niewojskowych „statków po-
wietrznych” lub silników lotniczych zmodyfi-
kowanych dla celów wojskowych ma zastoso-
wanie tylko do tych wojskowych zespo∏ów
i sprz´tu pokrewnego, które sà wymagane
w celu modyfikacji dla celów wojskowych.

ML 11. Sprz´t elektroniczny, nieobj´ty kontrolà w in-
nych punktach niniejszej Listy, specjalnie za-
projektowany dla celów wojskowych oraz
specjalnie zaprojektowane do niego kompo-
nenty.

Uwaga: Pozycja ML11 obejmuje:

(a) Sprz´t przeciwdzia∏ania i antyprzeciwdzia-
∏ania elektronicznego (tj. urzàdzenia prze-
znaczone do wprowadzania obcych lub my-
làcych sygna∏ów do odbiorników stacji ra-
diolokacyjnych i ∏àcznoÊci radiowej lub
w inny sposób utrudniajàce odbiór, dzia∏a-
nie lub zmniejszajàce efektywnoÊç odbior-
ników elektronicznych przeciwnika wraz
z urzàdzeniami przeciwdzia∏ajàcymi), ∏àcz-
nie z urzàdzeniami zak∏ócajàcymi i przeciw-
dzia∏ajàcymi zak∏óceniom;

(b) Lampy generacyjne o zmiennej cz´stotli-
woÊci;

(c) Systemy elektroniczne lub sprz´t przezna-
czony do obserwacji i monitorowania wid-
ma elektromagnetycznego w celach rozpo-
znania wojskowego lub bezpieczeƒstwa
oraz w celu przeciwdzia∏ania takiemu roz-
poznaniu i monitorowaniu;

(d) Podwodne Êrodki przeciwdzia∏ania, w∏àcz-
nie z zak∏ócaniem akustycznym i magne-

tycznym oraz pozorowaniem, urzàdzenia
zaprojektowane do wprowadzania obcych
lub mylàcych sygna∏ów do odbiorników
sonarowych;

(e) Sprz´t do zabezpieczenia przetwarzania da-
nych, sprz´t do zabezpieczania danych oraz
sprz´t do zabezpieczania linii transmisyj-
nych i sygnalizacyjnych z wykorzystaniem
procesu szyfrowania;

(f)  Sprz´t do identyfikacji, rozpoznawania, ∏a-
dowania kluczy kodowych oraz zarzàdzania
kluczami, sprz´t do produkcji i dystrybucji;

(g) Sprz´t naprowadzania i nawigacji.

ML 12. Systemy broni opartej na energii kinetycznej
du˝ych pr´dkoÊci oraz pokrewny sprz´t, oraz
specjalnie zaprojektowane do nich kompo-
nenty, takie jak:

(a) Systemy broni opartej na energii kinetycz-
nej, specjalnie zaprojektowane do niszcze-
nia celu lub zmuszenia go do zaprzestania
wykonywanej misji;

(b) Specjalnie zaprojektowane obiekty do te-
stowania i oceny, modele testowe, w∏àcz-
nie z instrumentami diagnostycznymi i ce-
lami, przeznaczone do dynamicznego te-
stowania pocisków i systemów broni wy-
korzystujàcych energi´ kinetycznà.

Uwaga: Dla systemów broni wykorzystujàcych
amunicj´ podkalibrowà lub dzia∏ajàcych na za-
sadzie wy∏àcznie chemicznego nap´du i stoso-
wanej do nich amunicji patrz pozycje od ML1
do ML4.

Uwaga 1: Pozycja ML12 obejmuje nast´pujàce
pozycje, o ile sà one specjalnie zaprojektowa-
ne do u˝ytkowania w systemach broni opar-
tych na wykorzystaniu energii kinetycznej:

(a) Systemy wyrzutni o zdolnoÊci przyspiesza-
nia mas wi´kszych od 0,1 g do pr´dkoÊci
przekraczajàcych 1,6 km/s przy pojedyn-
czym lub seryjnym trybie prowadzenia
ognia;

(b) Sprz´t do wytwarzania mocy pierwotnej,
os∏ony elektrycznej, przechowywania ener-
gii, zarzàdzania energià cieplnà, przetwa-
rzania energii, prze∏àczania i transportu pa-
liwa oraz elektryczne interfejsy pomi´dzy
êród∏em zasilania, dzia∏em i elektrycznymi
nap´dami wie˝yczki;

(c) Systemy wykrywania i Êledzenia celu, kie-
rowania ogniem oraz oceny wyników zwal-
czania celu;

(d) G∏owice samonaprowadzajace, systemy
nap´du oraz kierowania (przyspieszeƒ
bocznych) dla pocisków.

Uwaga 2: Pozycja ML12 obejmuje kontrolà
systemy wykorzystujàce dowolny z ni˝ej wy-
mienionych systemów nap´dowych:
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(a) Elektromagnetyczny;

(b) Elektrotermiczny;

(c) Plazmowy;

(d) Lekki gaz; lub

(e) Chemiczny (gdy jest stosowany w po∏àcze-
niu z dowolnym z wy˝ej wymienionych sys-
temów).

Uwaga 3: Pozycja ML12 nie obejmuje kontrolà
„technologii” indukcji magnetycznej wykorzy-
stanej dla ciàg∏ego nap´du urzàdzeƒ transpor-
tu cywilnego.

ML 13. Sprz´t opancerzony i ochronny, konstrukcje
oraz ich komponenty, takie jak: 

(a) P∏yty opancerzone, takie jak:

1. Wyprodukowane wed∏ug norm lub wy-
magaƒ wojskowych; lub

2. Odpowiednie do zastosowaƒ wojsko-
wych;

(b) Konstrukcje z materia∏ów metalowych lub
niemetalowych lub ich kombinacji, specjal-
nie zaprojektowane do zapewnienia ochro-
ny przeciwbalistycznej dla systemów woj-
skowych oraz specjalnie zaprojektowane
do nich komponenty;

(c) He∏my wojskowe;

(d) Pancerze osobiste i odzie˝ ochronna, wy-
produkowane zgodnie z normami lub wy-
maganiami wojskowymi oraz specjalnie za-
projektowane do nich komponenty;

N.B. Dla „materia∏ów w∏óknistych lub w∏ókien-
kowych” u˝ywanych do wytwarzania pancerzy
osobistych patrz pozycja 1C010 w Europej-
skiej LiÊcie Towarów Podwójnego Zastosowa-
nia.

Uwaga 1: Podpunkt ML13(b) obejmuje mate-
ria∏y przeznaczone do tworzenia wybuchowe-
go opancerzenia reaktywnego lub budowy
schronów wojskowych.

Uwaga 2: Podpunkt ML13(c) nie obejmuje kon-
trolà konwencjonalnych he∏mów stalowych
niewyposa˝onych w ˝adnego typu akcesoria
ani niezmodyfikowanych czy zaprojektowa-
nych do zamontowania takich urzàdzeƒ.

Uwaga 3: Podpunkt ML13(d) nie obejmuje
kontrolà pancerzy osobistych lub odzie˝y
ochronnej, towarzyszàcych u˝ytkownikom,
w celu ich ochrony osobistej.

Uwaga: Patrz tak˝e pozycja 1A005 w Europej-
skiej LiÊcie Towarów Podwójnego Zastosowa-
nia.

ML 14. Sprz´t specjalistyczny do szkolenia wojsko-
wego lub dla symulacji scenariuszy wojsko-
wych, symulatory specjalnie zaprojektowane
do treningu u˝ytkowania jakiegokolwiek
uzbrojenia wymienionego w podpunktach

ML1 lub ML2 oraz specjalnie zaprojektowane
do nich komponenty i akcesoria.

Uwaga techniczna: OkreÊlenie „specjalistycz-
ny sprz´t dla szkolenia wojskowego” obejmu-
je wojskowe wersje trena˝erów dzia∏aƒ za-
czepnych, szkolenia kontrolerów ruchu lotni-
czego, trena˝ery celów radiolokacyjnych, imi-
tatory celów radiolokacyjnych, urzàdzenia tre-
ningowe dla dzia∏onowych, trena˝ery zwalcza-
nia celów podwodnych, trena˝ery lotu (∏àcznie
z wirówkami do szkolenia pilotów lub astro-
nautów), trena˝ery do szkolenia obs∏ugi stacji
radiolokacyjnych, trena˝erów lotów wg przy-
rzàdów, trena˝erów do szkolenia nawigatorów,
trena˝erów do szkolenia obs∏ug wyrzutni ra-
kietowych, wyposa˝enie celów, „statków po-
wietrznych” zdalnie sterowanych, symulatory
uzbrojenia, symulatory bezza∏ogowych „stat-
ków powietrznych”, ruchome jednostki szkole-
niowe oraz sprz´t treningowy dla wojskowych
dzia∏aƒ làdowych.

Uwaga 1: Pozycja ML14 obejmuje generowa-
nie obrazów i interakcyjne systemy Êrodowi-
skowe dla symulatorów specjalnie zaprojekto-
wanych lub zmodyfikowanych dla celów woj-
skowych.

Uwaga 2: Pozycja ML14 nie obejmuje kontrolà
sprz´tu specjalnie zaprojektowanego do tre-
ningu u˝ytkowania broni ∏owieckiej lub sporto-
wej.

ML 15. Sprz´t do zobrazowywania lub przeciwdzia∏a-
nia, specjalnie zaprojektowany dla celów woj-
skowych, oraz specjalnie zaprojektowane do
niego komponenty i akcesoria, z tego:

(a) Urzàdzenia do rejestracji i obróbki obrazu;

(b) Aparaty fotograficzne i kamery, sprz´t foto-
graficzny i do obróbki filmów;

(c) Sprz´t wzmacniajàcy obraz;

(d) Sprz´t zobrazowania termicznego lub pod-
czerwonego;

(e) Sprz´t zobrazowania sygna∏ów pochodzà-
cych z czujników radiolokacyjnych;

(f)  Sprz´t przeciwdzia∏ania i antyprzeciwdzia-
∏ania przeciwko sprz´towi wymienionemu
w podpunktach od ML15(a) do ML15(b).

Uwaga: Podpunkt ML15(f) obejmuje sprz´t
zaprojektowany do ograniczania dzia∏ania
lub zmniejszania skutecznoÊci wojskowych
systemów zobrazowywania lub minimali-
zowania efektów ograniczajàcych.

Uwaga 1: OkreÊlenie „specjalnie zaprojekto-
wane komponenty” obejmuje nast´pujàce po-
zycje, gdy sà one specjalnie zaprojektowane
dla celów wojskowych:

(a) Lampy przetwarzajàce obraz w podczerwie-
ni;

(b) Lampy, wzmacniacze obrazu (inne ni˝
pierwszej generacji);
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(c) P∏ytki mikrokanalikowe;

(d) Lampy do kamer telewizyjnych, pracujàce
przy niskim poziomie oÊwietlenia;

(e) Matryce detektorowe (w∏àcznie z uk∏adami
elektronicznych po∏àczeƒ wewn´trznych
i systemami odczytu);

(f)  Piroelektryczne lampy do kamer telewizyj-
nych;

(g) Systemy ch∏odzàce do systemów zobrazo-
wywania;

(h) Elektrycznie zwalniane migawki fotochro-
mowe lub elektrooptyczne, o czasie mi-
gawki mniejszym ni˝ 100 µs, z wyjàtkiem
migawek stanowiàcych niezb´dny element
kamery du˝ej pr´dkoÊci;

(i)  Âwiat∏owodowe inwertery obrazu;

(j)  Z∏o˝one fotokatody pó∏przewodnikowe.

Uwaga 2: Pozycja ML15 nie obejmuje kontrolà
„lamp wzmacniaczy obrazu pierwszej genera-
cji” lub sprz´tu specjalnie zaprojektowanego
do stosowania w nim „lamp wzmacniaczy ob-
razu pierwszej generacji”.

Uwaga: Dla okreÊlenia statusu celowników
wykorzystujàcych „lampy wzmacniaczy obra-
zu pierwszej generacji” patrz pozycja ML1,
ML2 oraz ML5(a). 

Uwaga: Patrz tak˝e pozycje 6A002(a)2. oraz
6A002(b) w Europejskiej LiÊcie Towarów Po-
dwójnego Zastosowania.

ML 16. Odkuwki, odlewy i inne pó∏fabrykaty, których
wykorzystanie w produkcie obj´tym listà jest
mo˝liwe do zidentyfikowania na podstawie
sk∏adu materia∏u, geometrii czy funkcji, a któ-
re zosta∏y specjalnie zaprojektowane dla któ-
regokolwiek z produktów obj´tych kontrolà
przez pozycje od ML1 do ML4, ML6, ML9,
ML10, ML12 lub ML19.

ML 17. Ró˝norodny sprz´t, materia∏y i biblioteki oraz
specjalnie zaprojektowane do nich kompo-
nenty, z tego:

(a) Niezale˝ne aparaty do nurkowania i p∏ywa-
nia pod wodà, takie jak:

1. Aparaty dzia∏ajàce w obiegu zamkni´tym
lub cz´Êciowo zamkni´tym (oddychanie
powietrzem regenerowanym) specjalnie
zaprojektowane dla celów wojskowych
(tj. specjalnie zaprojektowane w celu
uzyskania w∏asnoÊci antymagnetycz-
nych);

2. Specjalnie zaprojektowane elementy sto-
sowane przy konwersji aparatu z obie-
giem otwartym dla celów wojskowych;

3. Artyku∏y zaprojektowane wy∏àcznie do
wykorzystania z niezale˝nym aparatem
do nurkowania lub p∏ywania pod wodà
w celach wojskowych;

(b)  Sprz´t budowlany specjalnie zaprojekto-
wany dla celów wojskowych;

(c)  Osprz´t, pow∏oki i techniki maskowania
specjalnie zaprojektowane dla celów woj-
skowych;

(d)  Polowy sprz´t in˝ynieryjny, specjalnie za-
projektowany dla celów wojskowych, wy-
korzystywany w strefie dzia∏aƒ bojowych;

(e)  „Roboty”, urzàdzenia do sterowania „ro-
botami” oraz „manipulatory”, posiadajàce
któràkolwiek z ni˝ej wymienionych cech:

1. Specjalnie zaprojektowane dla celów
wojskowych;

2. Wykorzystujàce Êrodki zabezpieczenia
przewodów hydraulicznych przed uszko-
dzeniem spowodowanym czynnikami
zewn´trznymi, jak od∏amki balistyczne
(np. poprzez wykorzystanie przewodów
samouszczelniajàcych si´) oraz zapro-
jektowane do u˝ytkowania p∏ynów hy-
draulicznych o punkcie zap∏onu powy˝ej
839 K (566 °C); lub

3. Specjalnie zaprojektowane lub przysto-
sowane do pracy w warunkach impul-
sów elektromagnetycznych (EMP);

(f)   Biblioteki (parametryczne techniczne bazy
danych), specjalnie zaprojektowane dla ce-
lów wojskowych dotyczàce sprz´tu obj´te-
go kontrolà przez niniejszà List´;

(g)  Sprz´t do generowania energii jàdrowej
lub sprz´t nap´dzajàcy, w∏àcznie z „reakto-
rami jàdrowymi”, specjalnie zaprojekto-
wany dla celów wojskowych oraz elemen-
ty, które specjalnie zaprojektowano lub
zmodyfikowano dla celów wojskowych;

(h)  Sprz´t lub materia∏ pokryty lub poddany
obróbce w celu zamaskowania, specjalnie
zaprojektowany dla celów wojskowych,
ró˝ny od obj´tego kontrolà przez inne po-
zycje niniejszej Listy;

(i)   Symulatory specjalnie zaprojektowane dla
wojskowych „reaktorów jàdrowych”;

(j)   Mobilne warsztaty remontowe specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane do
obs∏ugi sprz´tu wojskowego;

(k)  Generatory polowe specjalnie zaprojekto-
wane lub zmodyfikowane dla celów woj-
skowych;

(l)   Kontenery specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane dla celów wojskowych;

(m) Promy, ró˝ne od wymienionych w innych
pozycjach niniejszej Listy, mosty oraz pon-
tony specjalnie zaprojektowane do zasto-
sowaƒ wojskowych;

(n)  Modele testowe specjalnie zaprojektowa-
ne dla „rozwoju” produktów obj´tych kon-
trolà przez pozycje ML4, ML6, ML9 lub
ML10.
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Uwagi techniczne: 

1. Dla celów pozycji ML17 okreÊlenie „bibliote-
ka” (parametryczna techniczna baza da-
nych) oznacza zbiór informacji technicznych
o charakterze wojskowym, którego wykorzy-
stanie mo˝e poprawiç wyniki osiàgane przez
wojskowe systemy lub sprz´t;

2. Dla celów pozycji ML17 okreÊlenie „zmody-
fikowany” oznacza jakiekolwiek struktural-
ne, elektryczne, mechaniczne lub inne zmia-
ny zapewniajàce wyrobom cywilnym, posia-
dajàcym mo˝liwoÊci przystosowawcze, sta-
nie si´ równowa˝nymi do wyrobów specjal-
nie zaprojektowanych dla celów wojsko-
wych.

ML 18. Sprz´t do produkcji wyrobów wyszczególnio-
nych w niniejszej LiÊcie, taki jak: 

(a) Specjalnie zaprojektowany lub zmodyfiko-
wany sprz´t do produkcji wyrobów obj´-
tych kontrolà przez niniejszà List´ oraz spe-
cjalnie zaprojektowane do niego elementy;

(b) Specjalnie zaprojektowane obiekty do pro-
wadzenia badaƒ Êrodowiskowych oraz spe-
cjalnie zaprojektowany do nich sprz´t wy-
korzystywany do celów certyfikacji, kwalifi-
kacji lub badania produktów obj´tych kon-
trolà przez niniejszà List´;

Uwaga techniczna: Dla celów pozycji ML18,
termin „produkcja” obejmuje projektowanie,
badania, wytwarzanie, testowanie i kontrol´
jakoÊci. 

Uwaga 1: Podpunkty ML18(a) oraz ML18(b)
obejmujà nast´pujàcy sprz´t:

(a) Aparaty nitracyjne o dzia∏aniu ciàg∏ym;

(b) Aparaty wirówkowe do badaƒ lub sprz´t
charakteryzujàcy si´ któràkolwiek z wy-
szczególnionych poni˝ej cech:

1. Nap´d silnikiem lub silnikami o ca∏kowi-
tej mocy znamionowej przekraczajàcej
298 kW (400 KM);

2. ZdolnoÊç do uniesienia ∏adunku o masie
113 kg lub wi´kszej; lub:

3. ZdolnoÊç do osiàgania przyspieszenia
wirowego 8 g lub wi´kszego przy ∏adun-
ku o masie 91 kg lub wi´kszej;

(c) Prasy odwadniajàce;

(d) Prasy Êrubowe do wyciskania, specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane do wy-
ciskania wojskowych Êrodków wybucho-
wych;

(e) Maszyny tnàce do przycinania nadwy˝ki
Êrodków miotajàcych;

(f)  B´bny do oczyszczarek o Êrednicy 1,85 m
i wi´ksze, o ∏adownoÊci powy˝ej 227 kg
produktu;

(g) Mieszalniki do sta∏ych Êrodków miotajà-
cych;

(h) M∏yny do kruszenia lub mielenia sk∏adni-
ków wojskowych Êrodków wybuchowych,
wykorzystujàce energi´ cieczy; 

(i)  Sprz´t zapewniajàcy jednoczeÊnie sferycz-
ny kszta∏t i jednakowà Êrednic´ czàstek
sproszkowanego metalu, wyszczególnione-
go w podpunkcie ML8(c)8.;

(j)  Konwertery pràdu konwekcyjnego do kon-
wersji materia∏ów wyszczególnionych
w podpunkcie ML8(c)3.

Uwaga 2: 

(a) Termin „wyroby odnoszàce si´ do niniej-
szej Listy” obejmuje:

1. Wyroby nieobj´te kontrolà, je˝eli wyst´-
pujà w st´˝eniach mniejszych ni˝ okre-
Êlono, takie jak:

(a) Hydrazyna (patrz podpunkt ML8(c)4.);

(b) „Ârodki wybuchowe” (patrz pozycja
ML8);

2. Wyroby nieobj´te kontrolà, je˝eli nie
spe∏niajà warunków dotyczàcych para-
metrów technicznych (tj. materia∏ów
„nadprzewodzàcych” niewyszczególnio-
nych w pozycji 1C005 w Europejskiej Li-
Êcie Towarów Podwójnego Zastosowa-
nia, „nadprzewodzàcych” elektromagne-
sów niewyszczególnionych w pozycji
3A001(e) 3. w Europejskiej LiÊcie Towa-
rów Podwójnego Zastosowania oraz
„nadprzewodzàcy” sprz´t elektryczny
wy∏àczony spod kontroli w ramach pod-
punktu ML20(b));

3. Paliwa metaliczne oraz utleniacze osa-
dzone w postaci uwarstwionej z fazy par
(patrz podpunkt ML8(c)5.);

(b) Termin „wyroby odnoszàce si´ do niniej-
szej Listy” nie obejmuje:

1. Pistoletów sygna∏owych (patrz podpunkt
ML2(b));

2. Substancji wy∏àczonych spod kontroli
zgodnie z Uwagà 3 do pozycji ML7;

3. Osobistych dozymetrów do monitorowa-
nia promieniowania (patrz podpunkt
ML7(f)) oraz masek ochronnych, zabez-
pieczajàcych przed niektórymi zagro˝e-
niami przemys∏owymi (patrz tak˝e Euro-
pejska Lista Towarów Podwójnego Za-
stosowania);

4. Diufluoroaminy oraz sproszkowanego
azotanu potasu (patrz Uwaga 6 do pozy-
cji ML8);

5. Silników lotniczych wy∏àczonych spod
kontroli zgodnie z pozycjà ML10;

6. Konwencjonalnych he∏mów stalowych
niewyposa˝onych w jakiekolwiek akce-
soria pomocnicze ani niemodyfikowa-
nych czy projektowanych do wspó∏pracy
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z takimi akcesoriami (patrz Uwaga 2 do
pozycji ML13);

7. Sprz´tu wyposa˝onego w urzàdzenia
przemys∏owe, które nie sà obj´te kontro-
là, takie jak urzàdzenia do powlekania
niewyszczególnione gdzie indziej oraz
sprz´t do wykonywania odlewów z two-
rzyw sztucznych;

8. Muszkietów, strzelb i karabinów wypro-
dukowanych przed 1938 r., replik musz-
kietów, strzelb i karabinów wyproduko-
wanych przed 1890 r., rewolwerów, pi-
stoletów i karabinów maszynowych wy-
produkowanych przed 1890 r. i ich replik;

Uwaga 3: Uwaga 2(b)8. w pozycji ML18 nie
zwalnia z kontroli eksportowej wyposa˝enia
produkcyjnego dla niezabytkowej broni ma∏o-
kalibrowej, nawet je˝eli jest ono wykorzysty-
wane do produkcji replik zabytkowej broni ma-
∏okalibrowej.

ML 19. Systemy broni wiàzkowej (DEW), sprz´t po-
krewny lub przeciwdzia∏ania, modele testo-
we, oraz specjalnie zaprojektowane do nich
komponenty, z tego: 

(a) Systemy „laserowe” specjalnie zaprojekto-
wane do niszczenia celu lub zmuszenia go
do przerwania wykonywanego zadania;

(b) Systemy oparte na zasadzie wiàzki czàstek,
zdolne do niszczenia celu lub zmuszenia go
do przerwania wykonywanego zadania;

(c) Systemy du˝ej mocy, pracujàce w paÊmie
cz´stotliwoÊci radiowych (RF), zdolne do
niszczenia celu lub zmuszenia go do prze-
rwania wykonywanego zadania;

(d) Sprz´t specjalnie zaprojektowany do wy-
krywania, identyfikacji lub obrony przed
systemami obj´tymi kontrolà przez pod-
punkty od ML19(a) do ML19(c);

(e) Fizyczne modele testowe i zwiàzane z nimi
wyniki testów dla systemów, sprz´tu i ele-
mentów obj´tych kontrolà przez pozycj´
ML19;

(f)  Systemy „laserowe” fali ciàg∏ej lub impul-
sowej, zaprojektowane specjalnie w celu
ca∏kowitego oÊlepienia nieuzbrojonego
wzroku, tj. nagiego oka lub oka z urzàdze-
niami korygujàcymi widzenie.

Uwaga 1: Systemy broni wiàzkowej obj´te
kontrolà w pozycji ML19 obejmujà systemy,
których mo˝liwoÊci opierajà si´ na kontrolo-
wanym wykorzystaniu:

(a) „Laserów” o mocy fali ciàg∏ej lub impul-
sów wystarczajàcej do wywo∏ania znisz-
czeƒ podobnych do wywo∏ywanych amuni-
cjà konwencjonalnà;

(b) Akceleratorów czàstek, emitujàcych wiàzk´
czàstek na∏adowanych lub neutralnych
o niszczàcej mocy;

(c) Nadajników radiowych o du˝ej mocy im-
pulsów lub du˝ej Êredniej mocy wiàzki fal
radiowych wytwarzajàcych pole o nat´˝e-
niu wystarczajàcym do unieszkodliwienia
obwodów elektrycznych odleg∏ego celu.

Uwaga 2: Pozycja ML19 obejmuje nast´pujàce
wyroby w przypadku, gdy zosta∏y one specjal-
nie zaprojektowane dla wykorzystania w syste-
mach broni wiàzkowej:

(a) Urzàdzenia do wytwarzania mocy pierwot-
nej, przechowywania energii, prze∏àczania,
przetwarzania mocy lub przechowywania
i dystrybucji paliwa;

(b) Systemy wykrywania lub Êledzenia celu;

(c) Systemy oceniajàce stopieƒ uszkodzenia
celu, jego zniszczenia lub porzucenia przez
niego wykonywanej misji;

(d) Urzàdzenia do kierowania wiàzkà, propaga-
cjà lub celowaniem;

(e) Sprz´t do szybkiego odwracania wiàzki dla
szybkich operacji przy wi´kszej liczbie ce-
lów;

(f)  Adaptacyjne koniugatory optyki i fazy;

(g) Instalacje doprowadzania pràdu dla wiàzek
ujemnych jonów wodorowych;

(h) Komponenty akceleratorów wykorzystywa-
nych w „zastosowaniach kosmicznych”;

(i)  Aparatura do skupiania wiàzki ujemnych
jonów;

(j)  Sprz´t do regulacji i odwracania wiàzki jo-
nowej wysokiej mocy;

(k) Folie do neutralizacji wiàzek ujemnych izo-
topów wodoru wykorzystywanych w „za-
stosowaniach kosmicznych”.

ML 20. Sprz´t kriogeniczny lub „nadprzewodzàcy”
oraz specjalnie zaprojektowane do niego
komponenty i akcesoria, takie jak:

(a) Sprz´t specjalnie zaprojektowany lub skon-
figurowany do zainstalowania na pojaz-
dach do wojskowych zastosowaƒ làdo-
wych, lotniczych, morskich czy kosmicz-
nych, zdolny do dzia∏ania w czasie ruchu
pojazdu i wytwarzajàcy lub utrzymujàcy
temperatury poni˝ej 103 K (-170 °C).

Uwaga: Podpunkt ML20(a) obejmuje ru-
chome systemy zawierajàce lub wykorzy-
stujàce akcesoria lub elementy wyproduko-
wane z materia∏ów niemetalicznych lub
dielektrycznych, takich jak tworzywa sztucz-
ne czy materia∏y impregnowane ˝ywicami
epoksydowymi;

(b) Elektryczne urzàdzenia „nadprzewodzàce”
(maszyny wirnikowe i transformatory) spe-
cjalnie zaprojektowane lub skonfigurowane
do zainstalowania na pojazdach do wojsko-
wych zastosowaƒ làdowych, lotniczych,
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morskich czy kosmicznych, zdolne do dzia-
∏ania w ruchu.

Uwaga: Podpunkt ML20(b) nie obejmuje
kontrolà hybrydowych, jednobiegunowych
pràdnic pràdu sta∏ego, posiadajàcych nor-
malne, jednobiegunowe armatury metalo-
we, które wirujà w polu magnetycznym wy-
twarzanym przez uzwojenie nadprzewodzà-
ce, pod warunkiem ˝e uzwojenie takie jest
jedynym nadprzewodzàcym elementem
pràdnicy.

ML 21. „Oprogramowanie”, takie jak: 

(a) „Oprogramowanie” specjalnie zaprojekto-
wane lub zmodyfikowane dla „rozwoju”,
„produkcji” lub „u˝ytkowania” sprz´tu lub
materia∏ów obj´tych kontrolà przez niniej-
szà List´;

(b) „Oprogramowanie” specjalne, takie jak:

1. „Oprogramowanie” specjalnie zaprojek-
towane dla:

(a) Modelowania, symulacji lub oceny
wojskowych systemów uzbrojenia;

(b) „Rozwoju”, monitorowania, obs∏ugi-
wania i modernizacji „oprogramowa-
nia” wykorzystywanego w wojsko-
wych systemach uzbrojenia;

(c) Modelowania lub symulacji scenariu-
szy operacji wojskowych, nieobj´tych
kontrolà przez pozycj´ ML14;

(d) Zastosowaƒ w dziedzinie dowodze-
nia, ∏àcznoÊci, kierowania i rozpozna-
nia (C3I) lub dowodzenia, ∏àcznoÊci,
kierowania, informatyki i rozpoznania
(C4I);

2. „Oprogramowanie” dla okreÊlania efek-
tów dzia∏ania broni konwencjonalnej, jà-
drowej, chemicznej lub biologicznej;

3. „Oprogramowanie” nieobj´te kontrolà
przez podpunkty ML21(a), (b)1. lub (b)2.,
specjalnie zaprojektowane lub zmodyfi-
kowane w celu umo˝liwienia sprz´towi,
nieobj´temu kontrolà przez niniejszà Li-
st´, wype∏niania analogicznych funkcji
sprz´tu wojskowego obj´tego kontrolà,
który zosta∏ wyszczególniony w pozy-
cjach ML5, ML7(f), ML9(c), ML9(e),
ML10(e), ML11, ML14, ML15, ML17(i) lub
ML18.

ML 22. „Technologia”, taka jak:

(a) „Technologia”, stosownie do Uwagi ogól-
nej do technologii, przytoczonej na poczàt-
ku niniejszej Listy — s∏u˝àca do „rozwoju”,
„produkcji” lub „u˝ytkowania” wyrobów
obj´tych kontrolà przez niniejszà List´, inna
ni˝ „technologia” obj´ta kontrolà przez po-
zycj´ ML7;

(b) „Technologia”, charakterystyczna do pro-
jektowania, monta˝u komponentów, u˝yt-
kowania, obs∏ugiwania i naprawy komplet-
nych instalacji produkcyjnych do wytwa-
rzania wyrobów obj´tych niniejszà Listà,
nawet wtedy, gdy elementy takich instalacji
produkcyjnych nie sà obj´te kontrolà. 

Uwaga 1:

(a) Termin „wyroby odnoszàce si´ do niniej-
szej Listy” obejmuje:

1. Wyroby nieobj´te kontrolà w przypadku,
gdy ich st´˝enia sà mniejsze od okreÊlo-
nych: 

(a) Hydrazyna (patrz podpunkt ML8(c)4);

(b) „Materia∏y wybuchowe” (patrz pozy-
cja ML8);

2. Wyroby nieobj´te kontrolà w przypadku,
gdy ich parametry graniczne sà mniejsze
od okreÊlonych (tj. materia∏y „nadprze-
wodzàce” nieobj´te kontrolà przez pozy-
cj´ 1C005 w Europejskiej LiÊcie Towarów
Podwójnego Zastosowania, „nadprze-
wodzàce” elektromagnesy nieobj´te
kontrolà przez pozycj´ 3A001(e)3. w Eu-
ropejskiej LiÊcie Towarów Podwójnego
Zastosowania oraz „nadprzewodzàcy”
sprz´t elektryczny wy∏àczony spod kon-
troli w ramach podpunktu ML20(b));

3. Paliwa metaliczne oraz utleniacze osa-
dzone w postaci uwarstwionej z fazy par
(patrz podpunkt ML8(c)5.);

(b) Termin „wyroby odnoszàce si´ do niniej-
szej Listy” nie obejmuje:

1. Pistoletów sygna∏owych (patrz podpunkt
ML2(b));

2. Substancji wykluczonych spod kontroli
przez Uwag´ 3 do pozycji ML7;

3. Osobistych dozymetrów do monitorowa-
nia promieniowania (patrz podpunkt
ML7(f)) oraz masek ochronnych, zabez-
pieczajàcych przed niektórymi zagro˝e-
niami przemys∏owymi (patrz tak˝e Euro-
pejska Lista Towarów Podwójnego Za-
stosowania);

4. Difluoroaminy oraz sproszkowanego
azotanu potasu (patrz Uwaga 6 do pozy-
cji ML8);

5. Silników lotniczych wy∏àczonych spod
kontroli przez pozycj´ ML10;

6. Konwencjonalnych he∏mów stalowych
niewyposa˝onych w jakiekolwiek akce-
soria pomocnicze ani niemodyfikowa-
nych czy projektowanych do wspó∏pracy
z takimi akcesoriami (patrz Uwaga 2 do
pozycji ML13); 

7. Sprz´tu wyposa˝onego w urzàdzenia
przemys∏owe, które nie sà obj´te kontro-
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là, takie jak urzàdzenia do powlekania
niewyszczególnione gdzie indziej oraz
sprz´t do wykonywania odlewów z two-
rzyw sztucznych;

8. Muszkietów, strzelb i karabinów wypro-
dukowanych przed 1938 r., replik musz-
kietów, strzelb i karabinów wyproduko-
wanych przed 1890 r., rewolwerów, 
pistoletów i karabinów maszynowych
wyprodukowanych przed 1890 r. i ich re-
plik;

Uwaga 2: Uwaga 1(b)8 w pozycji ML22 nie
zwalnia z kontroli eksportowej „technologii”
dla niezabytkowej broni ma∏okalibrowej, na-
wet je˝eli jest ona wykorzystywana do produk-
cji replik zabytkowej broni ma∏okalibrowej.

Uwaga 3: Pozycja ML22 nie obejmuje kontrolà
„technologii”, wykorzystywanej dla celów cy-
wilnych, takich jak rolne, farmaceutyczne, me-
dyczne, weterynaryjne, Êrodowiskowe, gospo-
darki odpadami lub przemys∏u spo˝ywczego.

Uwaga: Patrz Uwaga 2 do pozycji ML7.

ML 23. Nast´pujàce towary paramilitarne i zwiàzane
z bezpieczeƒstwem:

Towary zbli˝one do sektora wojska/bezpie-
czeƒstwa (oprócz wyszczególnionych w pozy-
cjach ML1 do ML22)

23.1. Broƒ palna g∏adkolufowa: broƒ palna
g∏adkolufowa o dzia∏aniu pó∏automatycz-
nym lub na zasadzie pompy oraz specjal-
nie zaprojektowane elementy i akcesoria
do niej.

Uwaga 1: Podpunkt ML23.1 nie obejmuje bro-
ni zdolnej do oddania najwy˝ej trzech strza∏ów
przed powtórnym za∏adowaniem.

Uwaga 2: Podpunkt ML23.1 nie obejmuje bro-
ni myÊliwskiej i sportowej, jak okreÊlono w na-
rodowych przepisach prawnych.

23.2. Pojazdy làdowe: pojazdy z nap´dem na
wszystkie ko∏a, zdolne do poruszania si´
po bezdro˝ach, które zosta∏y wyproduko-
wane z lub wyposa˝one w materia∏y me-
taliczne lub niemetaliczne dajàce ochro-
n´ balistycznà.

Uwaga 1: W rozumieniu podpunktu ML23.2
ochrona balistyczna obejmuje ochron´ wy-
szczególnionà w normie 0101.03 (z kwietnia
1987 r.) typy III-IV Narodowego Instytutu Spra-
wiedliwoÊci (NIJ).

Uwaga 2: Podpunkt ML23.2 nie obejmuje po-
jazdów do przewozu kosztownoÊci i pieni´-
dzy.

23.3. Symulatory: symulatory specjalnie za-
projektowane lub przedstawione przez
wytwórc´ jako nadajàce si´ do szkolenia
w wykorzystywaniu dowolnego uzbroje-
nia lub broni palnej odpowiadajàcej wa-
runkom Wspólnej Listy i specjalnie za-
projektowane lub zmodyfikowane ele-
menty i akcesoria do nich.

23.4. Inny sprz´t:

23.4.1. Promy, tratwy, nieuj´te w pozycji ML9
i komponenty do nich, specjalnie za-
projektowane lub zmodyfikowane do
zastosowaƒ wojskowych.

23.4.2. Odkuwki, odlewy, pó∏produkty specjal-
nie zaprojektowane do broni wyszcze-
gólnionej w pozycjach ML1 do ML23.

23.4.3. Amunicja i naboje, w∏àcznie z pociska-
mi, i specjalnie zaprojektowane kompo-
nenty do nich, dla „towarów” wyszcze-
gólnionych w pozycjach ML1 do ML23.

Uwaga 1: Podpunkt ML23.1 nie obejmuje amu-
nicji i nabojów, w∏àcznie z pociskami, przezna-
czonych do broni myÊliwskiej i sportowej, jak
okreÊlono w narodowych przepisach praw-
nych.
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WYKAZ U˚YTYCH SKRÓTÓW

W nawiasach, przy zdefiniowanych skrótach,
umieszczono odsy∏acze (numery kategorii) wskazujà-
ce, gdzie u˝ywa si´ danych skrótów.

BST = Bojowy Ârodek Trujàcy (ML7);

C3I = ang. Command, Control, Communications
and Intelligence — dowodzenie, kierowa-
nie, ∏àcznoÊç i rozpoznanie (ML 21);

C4I = ang. Command, Control, Communications,
Computer and Intelligence — dowodzenie,
kierowanie, ∏àcznoÊç, informatyka i rozpo-
znanie (ML 21);

CAS = U.S. Chemical Abstracts Service — Che-
miczna S∏u˝ba Informacyjna (Uwaga ogól-
na do substancji chemicznych, ML7, ML8);

DEW = ang. Directed Energy Weapon — broƒ wiàz-
kowa (ML19);

EMCDB = ang. Elastomer Modified Cast Double Base
— zmodyfikowane elastomerami materia∏y
dwusk∏adnikowe (ML8);

EMP = ang. Electro Magnetic Pulse — impuls elek-
tromagnetyczny (ML17);



ML = ang. Military List — lista wojskowa, tutaj:Li-
sta sprz´tu wojskowego;

N.B. = ∏ac. Nota Bene — zauwa˝ dobrze, w dodat-
ku, nawiasem mówiàc, tutaj: uwaga dodat-
kowa (ML6, ML7, ML9, ML13); 

NIJ = U.S. National Institute of Justice — Naro-
dowy Instytut SprawiedliwoÊci (ML6);

RF = ang. Radio Frequency — cz´stotliwoÊç ra-
diowa (ML19);

RPVs = ang. Remotely Piloted Air Vehicles — zdal-
nie sterowane statki powietrzne (ML10);

ONZ = Organizacja Narodów Zjednoczonych
(ML8).
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DEFINICJE TERMINÓW U˚YWANYCH W WYKAZACH

W nawiasach, przy poj´ciach zdefiniowanych,
umieszczono odsy∏acze (numery kategorii) wskazujà-
ce, gdzie u˝ywa si´ danych poj´ç.

„Biblioteka”(ML17)

(Parametryczna techniczna baza danych) zbiór infor-
macji technicznych o charakterze wojskowym, którego
wykorzystanie mo˝e poprawiç wyniki osiàgane przez
wojskowe systemy lub sprz´t.

„Biokatalizatory” (ML7) 

Enzymy lub inne zwiàzki biologiczne, które przy∏àcza-
jà si´ do chemicznych Êrodków bojowych i przyspie-
szajà ich degradacj´.

„Biopolimery” (ML7) 

Biologiczne makroczàsteczki wed∏ug nast´pujàcego
wykazu:
— enzymy (biokatalizatory dla specyficznych reakcji

chemicznych i biochemicznych);
— przeciwcia∏a monoklonalne (bia∏ka przy∏àczajàce

si´ do jednej strony antygenu i produkowane przez
jeden klon komórek), poliklonalne (mieszaniny bia-
∏ek przy∏àczajàcych si´ do specyficznego antygenu,
produkowanych przez wi´cej ni˝ jeden klon komó-
rek) i antyidiotypowe (przeciwcia∏a, które przy∏àcza-
jà si´ do specyficznego antygenu, ∏àczàc inne prze-
ciwcia∏a ze sobà);

— specjalnie zaprojektowane i przetworzone recepto-
ry (biologiczne struktury makromolekularne zdolne
do ∏àczenia ligandów i przez to wp∏ywania na funk-
cje fizjologiczne).

„Cywilne statki powietrzne” (ML10)

Wy∏àcznie „statki powietrzne” majàce Êwiadectwa
zdatnoÊci do lotu opublikowane i wydane przez zarzà-
dy lotnictwa cywilnego, zezwalajàce na ich u˝ywanie
do celów cywilnych na liniach wewn´trznych i ze-
wn´trznych lub zezwalajàce na ich stosowanie do ce-
lów cywilnych, prywatnych lub zwiàzanych z prowa-
dzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej.

„Gazy ∏zawiàce” (ML7) 

Gazy o tymczasowym dzia∏aniu dra˝niàcym lub obez-
w∏adniajàcym, które jednak znika kilka minut po usu-
ni´ciu przyczyny.

„Laser” (ML19) 

Zespó∏ elementów, stanowiacych êród∏o monochro-
matycznych fal elektromagnetycznych w zakresie
optycznym, wytwarzajàcy wiàzk´ Êwiat∏a spójnego,
wzmocnionà za pomocà stymulowanej emisji promie-
niowania.

„Manipulatory” (ML17) 

Manipulatory obejmujà uchwyty, aktywne jednostki
oprzyrzàdowania (urzàdzenia do przy∏o˝enia mocy na-
p´dowej, energii procesowej lub czujnika do przed-
miotu obrabianego) lub wszelkie inne oprzyrzàdowa-
nie zamontowane na podstawowej (bazowej) p∏ycie
koƒczàcej rami´ manipulacyjne robota.

„Materia∏y miotajàce” (ML8)

Mieszanina wybuchowa, której podstawowà form´
przemiany stanowi spalanie wybuchowe nieprzecho-
dzàce w detonacj´. Stosuje si´ je do nadawania po-
czàtkowej pr´dkoÊci pociskom, wprowadzania rakiet
w ruch lub pomocniczych.

„Materia∏y pirotechniczne” (ML4, ML8)

Mieszaniny sta∏ych lub ciek∏ych paliw i utleniaczy, któ-
re po zapaleniu wywo∏ujà egzotermicznà reakcj´ che-
micznà o kontrolowanej pr´dkoÊci, której celem jest
zapewnienie odpowiednich opóênieƒ w czasie oraz
powstawania odpowiednich iloÊci ciep∏a, ha∏asu, dy-
mu, Êwiat∏a widzialnego i podczerwonego. Pirofory
stanowià podgrup´ Êrodków pirotechnicznych, nieza-
wierajàcych utleniaczy, ale zapalajàcych si´ samoist-
nie na skutek zetkni´cia z powietrzem.

„Materia∏y w∏ókniste lub w∏ókienkowe” (ML13) 

Termin „w∏óknisty i w∏ókienkowy” obejmuje nast´pu-
jàce poj´cia:
— w∏ókna elementarne (najmniejszy inkrement w∏ók-

na, zazwyczaj majàcy Êrednic´ kilku mikrometrów)
o strukturze ciàg∏ej;

— prz´dz´ — wiàzk´ w∏ókien elementarnych (skr´tka)
— zazwyczaj ponad 200 szt. uporzàdkowanych
w przybli˝eniu równolegle oraz rowing o strukturze
ciàg∏ej — wiàzka zazwyczaj 12-120 szt. w przybli˝e-
niu równoleg∏ych skr´tek;

— taÊmy — materia∏ zbudowany z przeplatanych lub
jednakowo ukierunkowanych w∏ókien elementar-



nych, skr´tek, rowingów, lub prz´dz itp., zazwyczaj
impregnowany ˝ywicà, tkaniny, maty i oploty
o strukturze bez∏adnej;

— w∏ókna poci´te na drobne kawa∏ki, w∏ókna poci´te
na d∏u˝sze odcinki oraz spójne maty z w∏ókien;

— wiskery monokrystaliczne lub polikrystaliczne,
o dowolnej d∏ugoÊci;

— pulp´ z poliamidu aromatycznego.

„Materia∏y wysokoenergetyczne” (ML8) 

Zwiàzki chemiczne lub mieszaniny, które pod wp∏y-
wem bodêców zewn´trznych sà zdolne do wytwarza-
nia du˝ych iloÊci energii w postacji ciep∏a i produktów
gazowych.

„Nadprzewodniki” (ML20)

Materia∏y: metale, stopy lub zwiàzki, które mogà ca∏-
kowicie straciç swojà opornoÊç, które mogà uzyskaç
nieskoƒczonà przewodnoÊç elektrycznà i przewodziç
pràd elektryczny o bardzo wysokich nat´˝eniach bez
wytwarzania ciep∏a Joule’a.

„Nadprzewodzàcy” stan materia∏u jest indywidual-
nie scharakteryzowany temperaturà krytycznà, kry-
tycznym polem magnetycznym, b´dàcym funkcjà
temperatury, oraz krytycznà g´stoÊcià pràdu, która
jest funkcjà zarówno pola magnetycznego, jak i tem-
peratury.

„Oprogramowanie” (ML21)

Zbiór jednego lub wi´cej programów lub mikropro-
gramów, wyra˝ony w dowolny zrozumia∏y sposób.
Mikroprogram oznacza sekwencj´ elementarnych in-
strukcji, przechowywanych w specjalnej pami´ci, re-
alizowanych po wprowadzeniu do rejestru instrukcji
specjalnej dla niej instrukcji odwo∏ania.

„Podstawowe badania naukowe” (Uwaga ogólna do
technologii)

Prace doÊwiadczalne lub teoretyczne prowadzone
g∏ównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach
danego zjawiska lub obserwowalnych jego efektach,
nienakierowane bezpoÊrednio na konkretne cele lub
zadania praktyczne.

„Prekursory” (ML8)

Specjalistyczne zwiàzki chemiczne stosowane do pro-
dukcji wojskowych Êrodków toksycznych lub wybu-
chowych.

„Produkcja” (Uwaga ogólna do technologii, ML 7,
ML18, ML20, ML22 )

Wszystkie etapy zwiàzane z produkcjà, takie jak: tech-
nologia mechaniczna, wytwarzanie, scalanie, monta˝
(sk∏adanie), kontrola, testowanie, zapewnienie jakoÊci.

„Przystosowany do u˝ycia w dzia∏aniach wojennych”
(ML7)

Dowolna modyfikacja lub dobór (np. zmieniona czy-
stoÊç, dopuszczalny okres magazynowania, agre-

sywnoÊç, charakterystyki propagacji lub odpornoÊç
na promieniowanie nadfioletowe) przeznaczone do
wzmocnienia efektów wywo∏ywania strat w ludnoÊci
lub zwierz´tach, unieszkodliwiania sprz´tu lub po-
wodujàcych straty w uprawach rolnych lub Êrodowi-
sku.

„Reaktor jàdrowy”(ML17)

Obiekt, w którym zachodzi kontrolowana, samopod-
trzymujàca si´ ∏aƒcuchowa reakcja rozszczepienia jà-
der pierwiastków ci´˝kich, wykorzystywany jako êró-
d∏o energii (elektrownie, silniki), promieniowania neu-
tronowego (g∏ównie do otrzymywania sztucznych izo-
topów promieniotwórczych) oraz do otrzymywania
materia∏ów rozszczepialnych.

„Robot” (ML17)

Manipulator wykonujàcy ruchy w sposób ciàg∏y albo
poruszajàcy si´ od punktu do punktu; mo˝e korzystaç
z „czujników” i ma wszystkie nast´pujàce cechy cha-
rakterystyczne:
— jest wielofunkcyjny;
— ma mo˝liwoÊç ustawiania w odpowiednim po∏o˝e-

niu lub orientowania przestrzennego materia∏ów,
cz´Êci, narz´dzi lub urzàdzeƒ specjalnych poprzez
wykonywanie ró˝nych ruchów w przestrzeni trój-
wymiarowej;

— jest wyposa˝ony w trzy lub wi´kszà liczb´ mechani-
zmów wspomagajàcych, pracujàcych w obwodzie
zamkni´tym lub otwartym, które mogà byç poru-
szane silnikami krokowymi; oraz

— ma mo˝liwoÊç programowania dost´pnego dla
u˝ytkownika poprzez uczenie/odgrywanie lub za
pomocà komputera elektronicznego, który mo˝e
byç programowanym sterownikiem logicznym, tj.
bez ingerencji mechanicznej.

Niniejsza definicja nie obejmuje nast´pujàcych urzà-
dzeƒ:

1. Mechanizmów poruszanych wy∏àcznie r´cznie albo
zdalnie przez operatora;

2. Manipulatorów o ustalonej sekwencji ruchów, b´-
dàcych urzàdzeniami zautomatyzowanymi, realizu-
jàcymi zaprogramowane mechanicznie, z góry usta-
lone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie
za pomocà ustalonych ograniczników, np. sworzni
lub krzywek. KolejnoÊç ruchów oraz wybór drogi al-
bo kàtów nie sà zmienne ani zmienialne za pomocà
Êrodków mechanicznych, elektronicznych lub elek-
trycznych.

3. Manipulatorów o zmiennej sekwencji ruchów, b´-
dàcych urzàdzeniami zautomatyzowanymi, realizu-
jàcymi zaprogramowane mechanicznie, z góry usta-
lone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie
za pomocà ustalonych ograniczników, np. sworzni
lub krzywek. KolejnoÊç ruchów oraz wybór drogi al-
bo kàtów sà zmienne w ramach ustalonego sche-
matu programowego. Zmian lub modyfikacji sche-
matu programowego (np. zmiany ko∏ków lub wy-
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miany krzywek) w jednej lub kilku osiach wspó∏-
rz´dnych dokonuje si´ wy∏àcznie na drodze dzia∏aƒ
mechanicznych.

4. Manipulatorów bez sterowania ze sprz´˝eniem
zwrotnym, o zmiennej sekwencji ruchów, b´dà-
cych urzàdzeniami zautomatyzowanymi, realizujà-
cymi zaprogramowane mechanicznie ruchy. Pro-
gram jest zmienny, ale sekwencja jest realizowana
wy∏àcznie za pomocà sygna∏u binarnego z elek-
trycznych urzàdzeƒ binarnych o ustalonym mecha-
nicznie po∏o˝eniu lub regulowanych ograniczni-
ków.

5. ˚urawi do stertowania, definiowanych jako mani-
pulatory dzia∏ajàce w kartezjaƒskim uk∏adzie wspó∏-
rz´dnych, produkowanych jako integralne cz´Êci
pionowych zespo∏ów do silosów, i s∏u˝àcych do si´-
gania po zawartoÊç tych silosów w celu sk∏adowa-
nia lub wyjmowania.

„Rozwój” (Uwaga ogólna do technologii, ML7, ML20,
ML22)

Odnosi si´ do wszystkich etapów poprzedzajàcych
produkcj´ seryjnà, takich jak: projektowanie, badania
projektowe, analiza konstrukcyjna, koncepcja projek-
towania, monta˝ i testowanie prototypów, plany pro-
dukcji pilotowej, dane projektowe, proces przetwarza-
nia danych projektowych w produkt, projektowanie
konfiguracji, projektowanie monta˝u ca∏oÊciowego,
rozplanowanie.

„Specjalistyczny sprz´t dla szkolenia wojskowego”
(ML14)

Urzàdzenia przeznaczone do pozorowania warunków
Êrodowiskowych oraz zachowania si´ ˝o∏nierza
i sprz´tu wojskowego, w celu nabycia przez ˝o∏nierzy
po˝àdanych umiej´tnoÊci i nawyków, wykorzystywa-
nych podczas dzia∏aƒ na polu walki.

„Statki powietrzne” (ML10)

Urzàdzenia zdolne do unoszenia si´ w atmosferze
wskutek oddzia∏ywania powietrza (np. si∏y noÊnej).

„Ârodki chemiczne do rozpraszania t∏umu” (ML7) 

Substancje powodujàce tymczasowy psychiczny efekt
podra˝nienia lub unieszkodliwienia, znikajàcy w ciàgu
kilku minut od usuni´cia przyczyny. Nie sà zwiàzane
z powa˝nym ryzykiem trwa∏ego uszkodzenia cia∏a,
a leczenie wymagane jest rzadko.

„Ârodki wybuchowe” (ML8, ML18) 

Sta∏e, ciek∏e lub gazowe substancje lub mieszaniny
substancji, które, w razie zastosowania jako ∏adunki
pierwotne, dodatkowe czy g∏ówne w g∏owicach bojo-
wych, niszczàcych czy innych urzàdzeniach wojsko-
wych, sà niezb´dne dla zrealizowania detonacji.

„Technologia” (Uwaga ogólna do technologii, ML7,
ML22) 

Specyficzny rodzaj informacji, niezb´dny do „rozwo-
ju”, „produkcji” lub „u˝ytkowania” danego wyrobu.
Informacja ta ma postaç:
— „danych technologicznych”, którymi mogà byç od-

bitki, plany, wykresy, modele, wzory, tabele, pro-
jekty techniczne i opisy, podr´czniki i instrukcje
w formie pisemnej lub zarejestrowanej na innych
noÊnikach lub urzàdzeniach, takich jak dyski, ta-
Êmy, pami´ci wy∏àcznie do odczytu;

— „pomocy technicznej”, mo˝e przybieraç takie for-
my, jak: przekazanie instrukcji, umiej´tnoÊci, szko-
lenie, przekazanie wiedzy na temat eksploatacji
oraz us∏ugi konsultacyjne i mo˝e obejmowaç trans-
fer danych technologicznych.

„U˝ytkowanie” (Uwaga ogólna do technologii, ML7,
ML20, ML22)

Praca, instalowanie (w∏àcznie z monta˝em na miej-
scu), konserwacja (kontrola), naprawa, remonty i od-
nawianie.

„Wektory ekspresji” (ML7) 

NoÊniki (np. plazmidy lub wirusy) stosowane do
wprowadzania materia∏u genetycznego do komórek-
-gospodarzy.

„W∏asnoÊç publiczna” (Uwaga ogólna do technologii)

W odniesieniu do niniejszego dokumentu oznacza
„technologi´” lub „oprogramowanie” dost´pne bez
˝adnych ograniczeƒ, co do ich dalszego rozpowszech-
niania.

„Wymagany” (Uwaga ogólna do technologii)

W odniesieniu do „technologii” lub „oprogramowa-
nia” dotyczy tylko tej cz´Êci „technologii” lub „opro-
gramowania”, która jest szczególnie odpowiedzialna
za osiàgni´cie lub przekroczenie wartoÊci parame-
trów, w∏aÊciwoÊci lub funkcji obj´tych kontrolà. Taka
„wymagana” „technologia” lub „oprogramowanie”
mo˝e dotyczyç ró˝nych produktów.

„Wzmacniacze obrazu pierwszej generacji” (ML15) 

Lampy elektrostatyczne stosujàce na wejÊciu i wyjÊciu
p∏yty Êwiat∏owodowe lub szklane, wieloalkaliczne fo-
tokatody (S-20 lub S-25), termin nie obejmuje mikro-
kana∏owych wzmacniaczy p∏ytowych.

„Zastosowania kosmiczne” (ML19)

W odniesieniu do wyrobów oznacza mo˝liwoÊç u˝ycia
poza atmosferà Ziemi, zarówno w celach wojskowych,
jak i poznawczych.

„Zmodyfikowany” (ML17)

Jakiekolwiek strukturalne, elektryczne, mechaniczne
lub inne zmiany zapewniajàce wyrobom cywilnym,
posiadajàcym mo˝liwoÊci przystosowawcze, stanie
si´ równowa˝nymi do wyrobów specjalnie zaprojekto-
wanych dla celów wojskowych.
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UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII

Import „technologii”, która jest „wymagana” dla „roz-
woju”, „produkcji” lub „u˝ytkowania” towarów obj´-
tych kontrolà przez niniejszà List´, podlega kontroli
stosownie do postanowieƒ zawartych w odpowied-
nich pozycjach niniejszej Listy. „Technologia” ta pozo-
staje pod takà samà kontrolà nawet wtedy, gdy mo˝e
byç stosowana do towarów takà kontrolà nieobj´tych.

Kontrolà importu nie obejmuje si´ „technologii”, sta-
nowiàcych niezb´dne minimum do instalacji, dzia∏a-
nia, utrzymania (sprawdzania) oraz naprawy towarów
nieobj´tych kontrolà lub takich, które uzyska∏y odr´b-
nie zgod´ na import.

Kontrolà importu nie obejmuje si´ „technologii” sta-
nowiàcych „w∏asnoÊç publicznà”, wykorzystywanych
do „podstawowych badaƒ naukowych” oraz przedsta-
wiajàcych minimum informacji koniecznej przy zg∏a-
szaniu wniosków patentowych.

UWAGA OGÓLNA DO SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Substancje chemiczne sà wymienione za pomocà na-
zwy oraz numeru CAS. Substancje chemiczne o takiej
samej formule strukturalnej (w tym hydraty) podlega-
jà kontroli bez wzgl´du na nazw´ lub numer CAS. Nu-
mery CAS sà zamieszczone w celu u∏atwienia identyfi-
kacji, czy dana substancja chemiczna lub mieszanina
podlega kontroli, bez wzgl´du na przyj´tà nomenklatu-
r´. Numery CAS nie mogà byç jednak u˝yte jako niepo-
wtarzajàce si´ identyfikatory, poniewa˝ niektóre posta-
cie substancji chemicznych wymienionych w niniejszej
LiÊcie, a tak˝e ich mieszaniny, sà oznaczone lub mogà
byç oznaczone odmiennymi numerami CAS.

ML 1. Broƒ g∏adkolufowa o kalibrze mniejszym ni˝
20 mm, inne uzbrojenie i broƒ automatyczna
o kalibrze 12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym
oraz wyposa˝enie i specjalnie zaprojektowane
do nich komponenty.

˚adne

ML 2. Broƒ g∏adkolufowa o kalibrze 20 mm lub wi´k-
szym, inna broƒ i uzbrojenie o kalibrze wi´k-
szym od 12,7 mm (0,50 cala), miotacze oraz
wyposa˝enie i specjalnie zaprojektowane do
nich komponenty.

˚adne

ML 3. Amunicja i zapalniki oraz specjalnie zaprojek-
towane do nich komponenty.

˚adne

ML 4. Bomby, torpedy, rakiety, pociski, inne urzàdze-
nia i ∏adunki wybuchowe oraz zwiàzane z nimi
wyposa˝enie i akcesoria, specjalnie zaprojek-
towane dla celów wojskowych, oraz specjal-
nie zaprojektowane do nich komponenty. 

˚adne

ML 5. Sprz´t kierowania ogniem oraz zwiàzany
z nim sprz´t ostrzegania i alarmowania, a tak-
˝e powiàzane z nimi systemy oraz sprz´t te-
stowania, strojenia i przeciwdzia∏ania, specjal-
nie zaprojektowane dla celów wojskowych,
a tak˝e specjalnie zaprojektowane do nich
komponenty i wyposa˝enie. 

˚adne

ML 6. Pojazdy naziemne i ich komponenty.

˚adne

ML 7. Chemiczne lub biologiczne Êrodki trujàce, „ga-
zy ∏zawiàce”, materia∏y radioaktywne, oraz
zwiàzany z nimi sprz´t, komponenty, materia-
∏y i „technologie”, takie jak:

(a) Ârodki biologiczne i materia∏y radioaktyw-
ne „przystosowane do u˝ycia podczas dzia-
∏aƒ wojennych” w celu przysporzenia strat
wÊród ludzi i zwierzàt, niszczenia sprz´tu,
plonów lub Êrodowiska naturalnego oraz
bojowe Êrodki trujàce (BST);

Uwaga: Podpunkt ML7(a) obejmuje:

1. Bojowe Êrodki paralityczno-drgawkowe:

(a) O-alkilo (równe lub mniejsze ni˝ C10,
w∏àcznie z cykloalkilem) alkilo (mety-
lo-, etylo-, n propylo- lub izopropylo-)
fluorofosfoniany, takie jak:

— Sarin (GB): O-izopropylometyloflu-
orofosfonian (CAS 107-44-8); oraz

— Soman (GD): O-pinakolinometylo-
fluorofosfonian (CAS 96-64-0);

(b) O-alkilo (równe lub mniejsze ni˝ C10,
w∏àcznie z cykloalkilem) N,N-dialkilo
(metylo-, etylo-, n propylo- lub izo-
propylo-) amidocyjanofosforany, ta-
kie jak:

Tabun (GA) O-etylo(N,N-dimety-
lo)amidocyjanofosforan (CAS 77-81-6);

(c) O-alkilo (H lub równe lub mniejsze ni˝
C10, w∏àcznie z cykloalkilem), S-2-dial-
kilo (metylo-, etylo-, n propylo- lub
izopropylo-)-aminoetylo alkilo (mety-
lo-, etylo-, n propylo- lub izopropylo-)
tiofosfoniany oraz odpowiadajàce im
alkilowane lub protonowane sole, ta-
kie jak:

VX: O-etylo S-(2-diizopropyloamino-
etylo) metylotiofosfonian (CAS
50782-69-9);

2. Bojowe Êrodki parzàce:

(a) Iperyty siarkowe, takie jak:

Sulfid 2-chloroetylochlorometylowy
(CAS 2625-76-5);
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Sulfid bis (2-chloroetylowy) (CAS
505-60-2);
Bis (2-chloroetylotio)metan (CAS
63869-13-6);
1,2-bis (2-chloroetylotio)etan (CAS
3563-36-8); 
1,3-bis (2-chloroetylotio)-n-propan
(CAS 63905-10-2);
1,4-bis (2-chloroetylotio)-n-butan
(CAS 142868-93-7);
1,5-bis (2-chloroetylotio)-n-pentan
(CAS 142868-94-8);
Eter bis (2-chloroetylotiometylowy)
(CAS 63918-90-1);
Eter bis (2-chloroetylotio-etylowy)
(iperyt tlenowy) (CAS 63918-89-8);

(b) Luizyty, takie jak:
(2-chlorowinylo)dichloroarsyna (CAS
541-25-3);
Tris (2-chlorowinylo)arsyna (CAS
40334-70-1);
Bis (2-chlorowinylo)chloroarsyna
(CAS 40334-69-8);

(c) Iperyty azotowe, takie jak:
HN1: bis (2-chloroetylo)etyloamina
(CAS 538-07-8);
HN2: bis (2-chloroetylo)metyloamina
(CAS 51-75-2);
HN3: bis (2-chloroetylo)amina (CAS
555-77-1);

3. Bojowe Êrodki obezw∏adniajàce, takie
jak:
3-chinuklidylo benzylan (BZ) (CAS 
6581-06-2);

4. Defolianty, takie jak:
2-chloro-4-fluorofenoksyoctan butylu
(LNF); kwas 2,4,5-trichlorofenoksyocto-
wy, zmieszany z kwasem 2,4-dichlorofe-
noksyoctowym (oran˝).

(b) Dwusk∏adnikowe oraz kluczowe prekursory
BST, takie jak:
1. Difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, n propy-

lo- lub izopropylo-) fosfonowe, takie jak:
DF: difluorek metylofosfonowy (CAS
676-99-3);

2. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze ni˝
C10, w∏àcznie z cykloalkilem) O-2-dialkilo
(metylo-, etylo-, n propylo- lub izopropy-
lo-)aminoetylo alkilo (metylo-, etylo-, n
propylo- lub izopropylo-) fosfiniany i od-
powiadajàce im alkilowane lub protono-
wane sole, takie jak:
QL: O-etylo-2-di-izopropyloaminoetylu
metylofosfinian (CAS 57856-11-8);

3. Chlorosarin: O-izopropylo metylochloro-
fosfonian (CAS 1445-76-7);

4. Chlorosoman: O-pinakolino metylochlo-
rofosfonian (CAS 7040-57-5);

(c) „Gazy ∏zawiàce” oraz „Êrodki rozpraszania
t∏umu”, w∏àczajàc w to: 
1. Cyjanek bromobenzylu (CA) (CAS 5798-

-79-8);
2. O-chlorobenzylidenomalanonitryl (O-

-chlorobenzalmalononitryl) (CS) (CAS
2698-41-1);

3. Chlorek fenylacylu (ω-chloroacetofenon)
(CN) (CAS 532-27-4);

4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS
257-07-8);

Uwaga: Podpunkt ML7(c) nie obejmuje
kontrolà gazów ∏zawiàcych lub Êrodków
rozpraszania t∏umu, pakowanych indywi-
dualnie, przeznaczonych do samoobrony.

(d) Sprz´t, specjalnie zaprojektowany lub zmo-
dyfikowany dla u˝ytku wojskowego, s∏u˝à-
cy do rozprzestrzeniania jakiegokolwiek
z ni˝ej wymienionych materia∏ów oraz spe-
cjalnie zaprojektowane do niego kompo-
nenty, z tego:
1. Materia∏y lub Êrodki obj´te kontrolà

przez podpunkt ML7(a) lub (c); lub
2. Chemiczne Êrodki bojowe, wytworzone

na bazie prekursorów, obj´tych kontrolà
przez podpunkt ML7(b);

(e) Sprz´t ochronny i odka˝ajàcy oraz specjal-
nie opracowane do niego komponenty
i mieszaniny chemiczne, takie jak:
1. Sprz´t ochronny przed materia∏ami obj´-

tymi kontrolà przez podpunkty ML7(a)
lub (c), specjalnie zaprojektowany lub
zmodyfikowany dla u˝ytku wojskowego
oraz komponenty specjalnie do niego za-
projektowane;

2. Sprz´t odka˝ania obiektów ska˝onych
Êrodkami obj´tymi kontrolà przez pod-
punkt ML7(a), specjalnie zaprojektowany
lub zmodyfikowany dla u˝ytku wojsko-
wego oraz komponenty specjalnie do
niego zaprojektowane;

3. Mieszaniny chemiczne specjalnie rozwi-
ni´te/opracowane dla odka˝ania obiek-
tów ska˝onych Êrodkami obj´tymi kon-
trolà przez podpunkt ML7(a);

Uwaga: Podpunkt ML7(e)1. obejmuje:
(a) Zespo∏y uzdatniania powietrza, specjal-

nie zaprojektowane lub zmodyfikowane
do pracy w warunkach wyst´powania
ska˝eƒ jàdrowych, biologicznych lub
chemicznych; 

(b) Odzie˝ ochronnà.
Uwaga: Dla cywilnych masek przeciwgazo-
wych, wyposa˝enia ochronnego i odka˝ajà-
cego patrz tak˝e pozycja 1A004 w Europej-
skiej LiÊcie Towarów Podwójnego Zastoso-
wania.
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(f)  Sprz´t specjalnie zaprojektowany lub zmo-
dyfikowany dla u˝ytku wojskowego, s∏u˝à-
cy do wykrywania lub identyfikacji materia-
∏ów obj´tych kontrolà przez podpunkt
ML7(a) lub (c) oraz specjalnie zaprojekto-
wane do niego komponenty, 
Uwaga: Podpunkt ML7(f) nie obejmuje kon-
trolà osobistych dozymetrów promienio-
wania jonizujàcego.
N.B. Patrz tak˝e pozycja 1A004 w Europej-
skiej LiÊcie Towarów Podwójnego Zastoso-
wania.

(g) „Biopolimery” specjalnie zaprojektowane
lub przetworzone w celu wykrywania lub
identyfikacji BST obj´tych kontrolà przez
podpunkt ML7(a) oraz kultury specyficz-
nych komórek wykorzystywanych do ich
produkcji;

(h) „Biokatalizatory” wykorzystywane do od-
ka˝ania lub rozk∏adu BST oraz ich systemy
biologiczne, takie jak:
1. „Biokatalizatory” specjalnie zaprojekto-

wane do odka˝ania lub rozk∏adu BST ob-
j´tych kontrolà przez podpunkt ML7(a),
wynikajàce z ukierunkowanej selekcji la-
boratoryjnej lub manipulacji genetycznej
systemów biologicznych;

2. Systemy biologiczne, takie jak: „wektory
ekspresji”, wirusy lub kultury komórko-
we zawierajàce informacj´ genetycznà
specyficznà dla produkcji „biokatalizato-
rów” obj´tych kontrolà przez podpunkt
ML7(h)1.;

(i)  „Technologia”, taka jak:
1. „Technologia” oraz sprz´t i komponenty

z nià zwiàzane, wykorzystywana do „roz-
woju”, „produkcji” lub „u˝ytkowania”
Êrodków toksykologicznych obj´tych
kontrolà przez podpunkty od ML7(a) do
ML7(f);

2. „Technologia” wykorzystywana do „roz-
woju”, „produkcji” lub „u˝ytkowania”
„biopolimerów” lub kultur specyficznych
komórek obj´tych kontrolà przez pod-
punkt ML7(g);

3. „Technologia” w szczególnoÊci dotyczà-
ca wprowadzania „biokatalizatorów”,
obj´tych kontrolà przez podpunkt
ML7(h)1., do wojskowych substancji no-
Ênych lub materia∏ów.

Uwaga 1: Podpunkty ML7(a) i ML7(c) nie obej-
mujà kontrolà:
(a)   chlorocyjanu (CAS 506-77-4). Patrz pozy-

cja 1C450(a)5. w Europejskiej LiÊcie Towa-
rów Podwójnego Zastosowania;

(b)   kwasu cyjanowodorowego (CAS 74-90-8);
(c)   chloru (CAS 7782-50-5);
(d)   chlorku karbonylu (fosgenu) (CAS 

75-44-5). Patrz pozycja 1C450(a)4. w Euro-
pejskiej LiÊcie Towarów Podwójnego Za-
stosowania;

(e)   difosgenu (chloromrówczanu trichloro-
metylu) (CAS 503-38-8);

(f)   bromooctanu etylu (CAS 105-36-2);
(g)   bromku ksylilu, orto: (CAS 89-92-9), meta:

(CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);
(h)   bromku benzylu (CAS 100-39-0);
(i)   jodku benzylu (CAS 620-05-3);
(j)   bromoacetonu (CAS 598-31-2);
(k)   bromku cyjanu (CAS 506-68-3);
(l)   bromometyloetyloketonu (CAS 816-40-0);
(m) chloroacetonu (CAS 78-95-5);
(n)  jodooctanu etylu (CAS 623-48-3); 
(o)  jodoacetonu (CAS 3019-04-3);
(p)  chloropikryny (CAS 76-06-2). Patrz pozycja

1C450(a)7. w Europejskiej LiÊcie Towarów
Podwójnego Zastosowania;

Uwaga 2: „Technologia”, kultury komórkowe
i systemy biologiczne wymienione w pod-
punktach ML7(g), ML7(h)2. i ML7(i)3. sà szcze-
gólne i nie obejmujà kontrolà „technologii”,
komórek lub systemów biologicznych wyko-
rzystywanych dla celów cywilnych, takich jak
rolne, farmaceutyczne, medyczne, weteryna-
ryjne, Êrodowiskowe, gospodarki odpadami
lub przemys∏u spo˝ywczego.

ML 8.  „Materia∏y wysokoenergetyczne” oraz sub-
stancje pokrewne.
˚adne

ML 9.  Wojenne jednostki p∏ywajàce, specjalny
sprz´t morski i wyposa˝enie, oraz kompo-
nenty specjalnie zaprojektowane dla celów
wojskowych.
˚adne

ML 10. „Statki powietrzne”, bezza∏ogowe statki lata-
jàce, silniki i sprz´t „statków powietrznych”,
pokrewne wyposa˝enie i komponenty, spe-
cjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
dla celów wojskowych.
˚adne

ML 11. Sprz´t elektroniczny, nieobj´ty kontrolà w in-
nych punktach niniejszej Listy, specjalnie za-
projektowany dla celów wojskowych oraz
specjalnie zaprojektowane do niego kompo-
nenty.
˚adne

ML 12. Systemy broni opartej na energii kinetycznej
du˝ych pr´dkoÊci oraz pokrewny sprz´t, oraz
specjalnie zaprojektowane do nich kompo-
nenty.
˚adne

ML 13.  Sprz´t opancerzony i ochronny, konstrukcje
oraz ich komponenty.

˚adne
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ML 14. Sprz´t specjalistyczny do szkolenia wojsko-
wego lub dla symulacji scenariuszy wojsko-
wych, symulatory specjalnie zaprojektowane
do treningu u˝ytkowania jakiegokolwiek
uzbrojenia wymienionego w podpunktach
ML1 lub ML2 oraz specjalnie zaprojektowane
do nich komponenty i akcesoria.

˚adne

ML 15. Sprz´t do zobrazowywania lub przeciwdzia∏a-
nia, specjalnie zaprojektowany dla celów woj-
skowych, oraz specjalnie zaprojektowane do
niego komponenty i akcesoria.

˚adne

ML 16. Odkuwki, odlewy i inne pó∏fabrykaty, których
wykorzystanie w produkcie obj´tym Listà jest
mo˝liwe do zidentyfikowania na podstawie
sk∏adu materia∏u, geometrii czy funkcji, a któ-
re zosta∏y specjalnie zaprojektowane dla któ-
regokolwiek z produktów obj´tych kontrolà
przez pozycje od ML1 do ML4, ML6, ML9,
ML10, ML12 lub ML19.

˚adne

ML 17. Ró˝norodny sprz´t, materia∏y i biblioteki oraz
specjalnie zaprojektowane do nich kompo-
nenty.

˚adne

ML 18. Sprz´t do produkcji wyrobów wyszczególnio-
nych w niniejszej LiÊcie. 

˚aden, z wyjàtkiem specjalnie zaprojektowa-
nego lub zmodyfikowanego sprz´tu do pro-

dukcji wyrobów obj´tych kontrolà w pozycji
ML7 oraz specjalnie zaprojektowanych do nie-
go elementów.

Uwaga techniczna: Dla celów pozycji ML18,
termin „produkcja” obejmuje projektowanie,
badania, wytwarzanie, testowanie i kontrol´
jakoÊci. 

ML 19. Systemy broni wiàzkowej (DEW), sprz´t po-
krewny lub przeciwdzia∏ania, modele testo-
we, oraz specjalnie zaprojektowane do nich
komponenty. 

˚adne

ML 20. Sprz´t kriogeniczny lub „nadprzewodzàcy”
oraz specjalnie zaprojektowane do niego
komponenty i akcesoria. 

˚adne

ML 21. „Oprogramowanie”.

˚adne

ML 22. „Technologia”, stosownie do Uwagi ogólnej
do technologii, przytoczonej na poczàtku ni-
niejszej Listy - s∏u˝àca do „rozwoju”, „produk-
cji” lub „u˝ytkowania” wyrobów obj´tych
kontrolà przez niniejszà List´, inna ni˝ „tech-
nologia” obj´ta kontrolà przez pozycj´ ML7
i ML 18.

˚adne

ML 23.  Towary paramilitarne i zwiàzane z bezpie-
czeƒstwem.

˚adne
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WYKAZ U˚YTYCH SKRÓTÓW 

W nawiasach, przy zdefiniowanych skrótach, umiesz-
czono odsy∏acze (numery kategorii) wskazujàce, gdzie
u˝ywa si´ danych skrótów.

BST = Bojowy Ârodek Trujàcy (ML7);

C3I = ang. Command, Control, Communications
and Intelligence — dowodzenie, kierowa-
nie, ∏àcznoÊç i rozpoznanie (ML 21);

C4I = ang. Command, Control, Communications,
Computer and Intelligence — dowodzenie,
kierowanie, ∏àcznoÊç, informatyka i rozpo-
znanie (ML 21);

CAS = U.S. Chemical Abstracts Service — Che-
miczna S∏u˝ba Informacyjna (Uwaga ogól-
na do substancji chemicznych, ML7, ML8);

DEW = ang. Directed Energy Weapon — broƒ
wiàzkowa (ML19);

EMCDB = ang. Elastomer Modified Cast Double Base
— zmodyfikowane elastomerami materia∏y
dwusk∏adnikowe (ML8);

EMP = ang. Electro Magnetic Pulse — impuls
elektromagnetyczny (ML17);

ML = ang. Military List — lista wojskowa, tu-
taj:Lista sprz´tu wojskowego;

N.B. = ∏ac. Nota Bene — zauwa˝ dobrze, w dodat-
ku, nawiasem mówiàc, tutaj: uwaga dodat-
kowa (ML6, ML7, ML9, ML13); 

NIJ = U.S. National Institute of Justice — Naro-
dowy Instytut SprawiedliwoÊci  (ML6);

RF = ang. Radio Frequency — cz´stotliwoÊç ra-
diowa (ML19);

RPVs = ang. Remotely Piloted Air Vehicles — zdal-
nie sterowane statki powietrzne (ML10);

ONZ = Organizacja Narodów Zjednoczonych
(ML8).
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DEFINICJE TERMINÓW U˚YWANYCH W WYKAZACH 

W nawiasach, przy poj´ciach zdefiniowanych, umiesz-
czono odsy∏acze (numery kategorii) wskazujàce, gdzie
u˝ywa si´ danych poj´ç.

„Biblioteka”(ML17)

(Parametryczna techniczna baza danych) zbiór infor-
macji technicznych o charakterze wojskowym, którego
wykorzystanie mo˝e poprawiç wyniki osiàgane przez
wojskowe systemy lub sprz´t.

„Biokatalizatory” (ML7) 

Enzymy lub inne zwiàzki biologiczne, które przy∏àcza-
jà si´ do chemicznych Êrodków bojowych i przyspie-
szajà ich degradacj´.

„Biopolimery” (ML7) 

Biologiczne makroczàsteczki wed∏ug nast´pujàcego
wykazu:

— enzymy (biokatalizatory dla specyficznych reakcji
chemicznych i biochemicznych);

— przeciwcia∏a monoklonalne (bia∏ka przy∏àczajàce
si´ do jednej strony antygenu i produkowane przez
jeden klon komórek), poliklonalne (mieszaniny bia-
∏ek przy∏àczajàcych si´ do specyficznego antygenu,
produkowanych przez wi´cej ni˝ jeden klon komó-
rek) i antyidiotypowe (przeciwcia∏a, które przy∏àcza-
jà si´ do specyficznego antygenu, ∏àczàc inne prze-
ciwcia∏a ze sobà);

— specjalnie zaprojektowane i przetworzone recepto-
ry (biologiczne struktury makromolekularne zdolne
do ∏àczenia ligandów i przez to wp∏ywania na funk-
cje fizjologiczne).

„Cywilne statki powietrzne” (ML10)

Wy∏àcznie „statki powietrzne” majàce Êwiadectwa
zdatnoÊci do lotu opublikowane i wydane przez zarzà-
dy lotnictwa cywilnego, zezwalajàce na ich u˝ywanie
do celów cywilnych na liniach wewn´trznych i ze-
wn´trznych lub zezwalajàce na ich stosowanie do ce-
lów cywilnych, prywatnych lub zwiàzanych z prowa-
dzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej.

„Gazy ∏zawiàce” (ML7) 

Gazy o tymczasowym dzia∏aniu dra˝niàcym lub obez-
w∏adniajàcym, które jednak znika kilka minut po usu-
ni´ciu przyczyny.

„Laser” (ML19)

Zespó∏ elementów, stanowiacych êród∏o monochro-
matycznych fal elektromagnetycznych w zakresie
optycznym, wytwarzajàcy wiàzk´ Êwiat∏a spójnego,
wzmocnionà za pomocà stymulowanej emisji promie-
niowania.

„Manipulatory” (ML17) 

Manipulatory obejmujà uchwyty, aktywne jednostki
oprzyrzàdowania (urzàdzenia do przy∏o˝enia mocy na-
p´dowej, energii procesowej lub czujnika do przed-
miotu obrabianego) lub wszelkie inne oprzyrzàdowa-
nie zamontowane na podstawowej (bazowej) p∏ycie
koƒczàcej rami´ manipulacyjne robota.

„Materia∏y miotajace” (ML8)

Mieszanina wybuchowa, której podstawowà form´
przemiany stanowi spalanie wybuchowe nieprzecho-
dzàce w detonacj´. Stosuje si´ je do nadawania po-
czàtkowej pr´dkoÊci pociskom, wprowadzania rakiet
w ruch lub pomocniczych.

„Materia∏y pirotechniczne” (ML4, ML8)

Mieszaniny sta∏ych lub ciek∏ych paliw i utleniaczy, któ-
re po zapaleniu wywo∏ujà egzotermicznà reakcj´ che-
micznà o kontrolowanej pr´dkoÊci, której celem jest
zapewnienie odpowiednich opóênieƒ w czasie oraz
powstawania odpowiednich iloÊci ciep∏a, ha∏asu, dy-
mu, Êwiat∏a widzialnego i podczerwonego. Pirofory
stanowià podgrup´ Êrodków pirotechnicznych, nieza-
wierajàcych utleniaczy, ale zapalajàcych si´ samoist-
nie na skutek zetkni´cia z powietrzem.

„Materia∏y w∏ókniste lub w∏ókienkowe” (ML13) 

Termin „w∏óknisty i w∏ókienkowy” obejmuje nast´pu-
jàce poj´cia:
— w∏ókna elementarne (najmniejszy inkrement w∏ók-

na, zazwyczaj majàcy Êrednic´ kilku mikrometrów)
o strukturze ciàg∏ej;

— prz´dz´ — wiàzk´ w∏ókien elementarnych (skr´tka)
— zazwyczaj ponad 200 szt. uporzàdkowanych
w przybli˝eniu równolegle oraz rowing o strukturze
ciàg∏ej — wiàzka zazwyczaj 12—120 szt. w przybli-
˝eniu równoleg∏ych skr´tek;

— taÊmy — materia∏ zbudowany z przeplatanych lub
jednakowo ukierunkowanych w∏ókien elementar-
nych, skr´tek, rowingów, lub prz´dz itp., zazwyczaj
impregnowany ˝ywicà, tkaniny, maty i oploty
o strukturze bez∏adnej;

— w∏ókna poci´te na drobne kawa∏ki, w∏ókna poci´te
na d∏u˝sze odcinki oraz spójne maty z w∏ókien;

— wiskery monokrystaliczne lub polikrystaliczne,
o dowolnej d∏ugoÊci;

— pulp´ z poliamidu aromatycznego.

„Materia∏y wysokoenergetyczne” (ML8) 

Zwiàzki chemiczne lub mieszaniny, które pod wp∏y-
wem bodêców zewn´trznych sà zdolne do wytwarza-
nia du˝ych iloÊci energii w postaci ciep∏a i produktów
gazowych.

„Nadprzewodniki” (ML20)

Materia∏y: metale, stopy lub zwiàzki, które mogà ca∏-
kowicie straciç swojà opornoÊç, które mogà uzyskaç
nieskoƒczonà przewodnoÊç elektrycznà i przewodziç
pràd elektryczny o bardzo wysokich nat´˝eniach bez
wytwarzania ciep∏a Joule’a.

„Nadprzewodzàcy” stan materia∏u jest indywidualnie
scharakteryzowany temperaturà krytycznà, krytycz-
nym polem magnetycznym, b´dàcym funkcjà tempe-
ratury, oraz krytycznà g´stoÊcià pràdu, która jest funk-
cjà zarówno pola magnetycznego, jak i temperatury.

„Oprogramowanie” (ML21)

Zbiór jednego lub wi´cej programów lub mikropro-
gramów, wyra˝ony w dowolny zrozumia∏y sposób.



Mikroprogram oznacza sekwencj´ elementarnych in-
strukcji, przechowywanych w specjalnej pami´ci, re-
alizowanych po wprowadzeniu do rejestru instrukcji
specjalnej dla niej instrukcji odwo∏ania.

„Podstawowe badania naukowe” (Uwaga ogólna do
technologii)

Prace doÊwiadczalne lub teoretyczne prowadzone
g∏ównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach
danego zjawiska lub obserwowalnych jego efektach,
nienakierowane bezpoÊrednio na konkretne cele lub
zadania praktyczne.

„Prekursory” (ML8)

Specjalistyczne zwiàzki chemiczne stosowane do pro-
dukcji wojskowych Êrodków toksycznych lub wybu-
chowych.

„Produkcja” (Uwaga ogólna do technologii, ML 7,
ML18, ML20, ML22 )

Wszystkie etapy zwiàzane z produkcjà, takie jak: tech-
nologia mechaniczna, wytwarzanie, scalanie, monta˝
(sk∏adanie), kontrola, testowanie, zapewnienie jakoÊci.

„Przystosowany do u˝ycia w dzia∏aniach wojennych”
(ML7)

Dowolna modyfikacja lub dobór (np. zmieniona czy-
stoÊç, dopuszczalny okres magazynowania, agresyw-
noÊç, charakterystyki propagacji lub odpornoÊç na
promieniowanie nadfioletowe) przeznaczone do
wzmocnienia efektów wywo∏ywania strat w ludnoÊci
lub zwierz´tach, unieszkodliwiania sprz´tu lub powo-
dujàcych straty w uprawach rolnych lub Êrodowisku.

„Reaktor jàdrowy”(ML17)

Obiekt, w którym zachodzi kontrolowana, samopod-
trzymujàca si´ ∏aƒcuchowa reakcja rozszczepienia jà-
der pierwiastków ci´˝kich, wykorzystywany jako êró-
d∏o energii (elektrownie, silniki), promieniowania neu-
tronowego (g∏ównie do otrzymywania sztucznych izo-
topów promieniotwórczych) oraz do otrzymywania
materia∏ów rozszczepialnych.

„Robot” (ML17)

Manipulator wykonujàcy ruchy w sposób ciàg∏y albo
poruszajàcy si´ od punktu do punktu; mo˝e korzystaç
z „czujników” i ma wszystkie nast´pujàce cechy cha-
rakterystyczne:
— jest wielofunkcyjny;
— ma mo˝liwoÊç ustawiania w odpowiednim po∏o˝e-

niu lub orientowania przestrzennego materia∏ów,
cz´Êci, narz´dzi lub urzàdzeƒ specjalnych poprzez
wykonywanie ró˝nych ruchów w przestrzeni trój-
wymiarowej;

— jest wyposa˝ony w trzy lub wi´kszà liczb´ mechani-
zmów wspomagajàcych, pracujàcych w obwodzie
zamkni´tym lub otwartym, które mogà byç poru-
szane silnikami krokowymi; oraz

— ma mo˝liwoÊç programowania dost´pnego dla
u˝ytkownika poprzez uczenie/odgrywanie lub za
pomocà komputera elektronicznego, który mo˝e
byç programowanym sterownikiem logicznym, tj.
bez ingerencji mechanicznej.

Niniejsza definicja nie obejmuje nast´pujàcych urzà-
dzeƒ:

1. Mechanizmów poruszanych wy∏àcznie r´cznie albo
zdalnie przez operatora;

2. Manipulatorów o ustalonej sekwencji ruchów, b´-
dàcych urzàdzeniami zautomatyzowanymi, realizu-
jàcymi zaprogramowane mechanicznie, z góry usta-
lone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie
za pomocà ustalonych ograniczników, np. sworzni
lub krzywek. KolejnoÊç ruchów oraz wybór drogi al-
bo kàtów nie sà zmienne ani zmienialne za pomocà
Êrodków mechanicznych, elektronicznych lub elek-
trycznych.

3. Manipulatorów o zmiennej sekwencji ruchów, b´-
dàcych urzàdzeniami zautomatyzowanymi, realizu-
jàcymi zaprogramowane mechanicznie, z góry usta-
lone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie
za pomocà ustalonych ograniczników, np. sworzni
lub krzywek. KolejnoÊç ruchów oraz wybór drogi al-
bo kàtów sà zmienne w ramach ustalonego sche-
matu programowego. Zmian lub modyfikacji sche-
matu programowego (np. zmiany ko∏ków lub wy-
miany krzywek) w jednej lub kilku osiach wspó∏-
rz´dnych dokonuje si´ wy∏àcznie na drodze dzia∏aƒ
mechanicznych.

4. Manipulatorów bez sterowania ze sprz´˝eniem
zwrotnym, o zmiennej sekwencji ruchów, b´dàcych
urzàdzeniami zautomatyzowanymi, realizujàcymi
zaprogramowane mechanicznie ruchy. Program
jest zmienny, ale sekwencja jest realizowana wy-
∏àcznie za pomocà sygna∏u binarnego z elektrycz-
nych urzàdzeƒ binarnych o ustalonym mechanicz-
nie po∏o˝eniu lub regulowanych ograniczników;

5. ˚urawi do stertowania, definiowanych jako mani-
pulatory dzia∏ajàce w kartezjaƒskim uk∏adzie wspó∏-
rz´dnych, produkowanych jako integralne cz´Êci
pionowych zespo∏ów do silosów, i s∏u˝àcych do si´-
gania po zawartoÊç tych silosów w celu sk∏adowa-
nia lub wyjmowania.

„Rozwój” (Uwaga ogólna do technologii, ML7, ML20,
ML22)

Odnosi si´ do wszystkich etapów poprzedzajàcych
produkcj´ seryjnà, takich jak: projektowanie, badania
projektowe, analiza konstrukcyjna, koncepcja projek-
towania, monta˝ i testowanie prototypów, plany pro-
dukcji pilotowej, dane projektowe, proces przetwarza-
nia danych projektowych w produkt, projektowanie
konfiguracji, projektowanie monta˝u ca∏oÊciowego,
rozplanowanie.

„Specjalistyczny sprz´t dla szkolenia wojskowego”
(ML14)

Urzàdzenia przeznaczone do pozorowania warunków
Êrodowiskowych oraz zachowania si´ ˝o∏nierza
i sprz´tu wojskowego, w celu nabycia przez ˝o∏nierzy
po˝àdanych umiej´tnoÊci i nawyków, wykorzystywa-
nych podczas dzia∏aƒ na polu walki.

„Statki powietrzne” (ML10)

Urzàdzenia zdolne do unoszenia si´ w atmosferze
wskutek oddzia∏ywania powietrza (np. si∏y noÊnej).
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„Ârodki chemiczne do rozpraszania t∏umu” (ML7) 

Substancje powodujàce tymczasowy psychiczny efekt
podra˝nienia lub unieszkodliwienia, znikajàcy w ciàgu
kilku minut od usuni´cia przyczyny. Nie sà zwiàzane
z powa˝nym ryzykiem trwa∏ego uszkodzenia cia∏a,
a leczenie wymagane jest rzadko.

„Ârodki wybuchowe” (ML8, ML18) 

Sta∏e, ciek∏e lub gazowe substancje lub mieszaniny
substancji, które, w razie zastosowania jako ∏adunki
pierwotne, dodatkowe czy g∏ówne w g∏owicach bojo-
wych, niszczàcych czy innych urzàdzeniach wojsko-
wych, sà niezb´dne dla zrealizowania detonacji.

„Technologia” (Uwaga ogólna do technologii, ML7,
ML22) 

Specyficzny rodzaj informacji, niezb´dny do „rozwo-
ju”, „produkcji” lub „u˝ytkowania” danego wyrobu.
Informacja ta ma postaç:

— „danych technologicznych”, którymi mogà byç od-
bitki, plany, wykresy, modele, wzory, tabele, projek-
ty techniczne i opisy, podr´czniki i instrukcje w for-
mie pisemnej lub zarejestrowanej na innych noÊni-
kach lub urzàdzeniach, takich jak dyski, taÊmy, pa-
mi´ci wy∏àcznie do odczytu;

— „pomocy technicznej”, mo˝e przybieraç takie for-
my, jak: przekazanie instrukcji, umiej´tnoÊci, szko-
lenie, przekazanie wiedzy na temat eksploatacji
oraz us∏ugi konsultacyjne i mo˝e obejmowaç trans-
fer danych technologicznych.

„U˝ytkowanie” (Uwaga ogólna do technologii, ML7,
ML20, ML22)

Praca, instalowanie (w∏àcznie z monta˝em na miej-
scu), konserwacja (kontrola), naprawa, remonty i od-
nawianie.

„Wektory ekspresji” (ML7) 

NoÊniki (np. plazmidy lub wirusy) stosowane do
wprowadzania materia∏u genetycznego do komórek-
-gospodarzy.

„W∏asnoÊç publiczna” (Uwaga ogólna do technologii)

W odniesieniu do niniejszego dokumentu oznacza
„technologi´” lub „oprogramowanie” dost´pne bez
˝adnych ograniczeƒ, co do ich dalszego rozpowszech-
niania.

„Wymagany” (Uwaga ogólna do technologii)

W odniesieniu do „technologii” lub „oprogramowa-
nia” dotyczy tylko tej cz´Êci „technologii” lub „opro-
gramowania”, która jest szczególnie odpowiedzialna
za osiàgni´cie lub przekroczenie wartoÊci parame-
trów, w∏aÊciwoÊci lub funkcji obj´tych kontrolà. Taka
„wymagana” „technologia” lub „oprogramowanie”
mo˝e dotyczyç ró˝nych produktów.

„Wzmacniacze obrazu pierwszej generacji” (ML15) 

Lampy elektrostatyczne stosujàce na wejÊciu i wyjÊciu
p∏yty Êwiat∏owodowe lub szklane, wieloalkaliczne fo-
tokatody (S-20 lub S-25), termin nie obejmuje mikro-
kana∏owych wzmacniaczy p∏ytowych.

„Zastosowania kosmiczne” (ML19)

W odniesieniu do wyrobów oznacza mo˝liwoÊç u˝ycia
poza atmosferà Ziemi, zarówno w celach wojskowych,
jak i poznawczych.

„Zmodyfikowany” (ML17)

Jakiekolwiek strukturalne, elektryczne, mechaniczne
lub inne zmiany zapewniajàce wyrobom cywilnym,
posiadajacym mo˝liwoÊci przystosowawcze, stanie
si´ równowa˝nymi do wyrobów specjalnie zaprojekto-
wanych dla celów wojskowych.
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