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KORT BEGRUNDELSE

Det europæiske marked for forsvarsprodukter, som har en omsætning på ca. 70 mia. euro, 
beskæftiger omkring 770.000 mennesker og dækker et bredt spektrum af produkter, er en 
vigtig industriel sektor. Den nuværende inddeling af det lovgivningsmæssige landskab er 
imidlertid en væsentlig hindring for forsvarsindustriens konkurrencedygtighed og udgør en 
væsentlig risiko for forsyningssikkerheden af europæiske forsvarsprodukter.

Denne markedsinddeling er en følge af, at der findes 27 nationale licensordninger, som hver 
for sig har deres oprindelse i medlemslande, der forsøger at bevare kontrollen over eksporten 
af forsvarsprodukter. De forskellige nationale systemer adskiller sig meget fra hinanden med 
hensyn til procedurer, anvendelsesområde, kompetente myndigheder og frister, hvilket 
medfører en betydelig administrativ byrde for virksomhederne (de samlede omkostninger 
anslås at være på mere end 3 mia. euro om året). Endvidere hindrer de lange leveringsfrister 
og usikkerheden som følge af, at det er nødvendigt at indhente individuelle licenser, et 
industrielt samarbejde i forsvarsindustrien. Dette er især skadeligt for SMV'erne, som ofte 
ikke er i stand til at deltage som underleverandører i store industriprojekter. Endelig mindsker 
fraværet af et reelt indre marked i denne sektor den økonomiske effektivitet og begrænser 
derved de europæiske virksomheders konkurrencedygtighed.

For at løse problemet med denne markedsinddeling, begrænse de administrative hindringer og 
styrke innovation og konkurrencedygtighed, uden at give køb på medlemslandenes kontrol 
over deres væsentlige forsvars- og sikkerhedsinteresser, fremlagde Kommissionen i december 
2007 en omfattende pakke af initiativer, som har til formål at forbedre markedet for 
forsvarsprodukter. Det foreslåede direktiv udgør en del af denne pakke og har til formål at 
afbøde virkningen af de nuværende hindringer for handel inden for Fællesskabet med 
forsvarsprodukter for at øge det industrielle samarbejde, optimere forsyningskæderne og opnå 
stordriftsfordele. Helt konkret erstatter forslaget de nuværende nationale licenskrav og -
systemer med et strømlinet og harmoniseret system af generelle eller globale licenser, hvor 
individuelle licenser vil være en undtagelse. Den foretrukne model er generel licensiering i 
tilfælde, hvor sikkerhedsrelaterede spørgsmål (især med hensyn til forebyggelse af uønsket 
geneksport) er begrænsede, da denne vedrører overførsler til EU-lande eller til certificerede 
virksomheder. I sidstnævnte tilfælde bør en harmoniseret certificeringsprocedure forsikre 
medlemsstaterne om pålideligheden af virksomheder i andre medlemslande, og om at de 
respekterer den pågældende medlemsstats eksportbegrænsninger. 

Ordføreren kan tilslutte sig dette initiativ. Ved at anvende det indre markeds principper på 
forsvarsprodukter vil det europæiske forsvars konkurrenceevne og teknologiske grundlag 
blive styrket. Dette indebærer også et geopolitisk aspekt. En stærk og dynamisk industriel 
forsvarsbase i Europa er afgørende for at sikre EU's uafhængighed. En begrænsning af de 
administrative hindringer (der blev f.eks. udstedt ca. 11.500 licenser i 2006, hvoraf mindre 
end 10 ansøgninger blev afvist) og forenklede betingelser og procedurer vil mindske den 
administrative byrde og styrke hele sektoren.

Det er dog vigtigt at tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende på markedet for 
forsvarsprodukter, og behovet for at beskytte den nationale sikkerhed og de nationale 
forsvarspolitikker. Det er navnlig vigtigt at se nærmere på følgende punkter:
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For det første er det vigtigt, at medlemslandene bevarer deres uafhængighed, for så vidt angår 
deres eksportpolitik for forsvarsprodukter. Ordføreren ville hilse det velkommen, hvis Rådet 
tog yderligere skridt hen imod mere samarbejde mellem medlemslandene, f.eks. ved at gøre 
adfærdskodeksen for våbeneksport mere bindende, således som det for nylig blev gentaget i 
Europa-Parlamentets beslutning. Dette er dog ikke tilfældet for øjeblikket. Medlemsstater, der 
har en strengere eksportpolitik end andre, vil kun kunne acceptere overførsler inden for 
Fællesskabet, hvis deres eksportbegrænsninger respekteres af den eksporterende medlemsstat.
Forslaget indeholder flere bestemmelser, der skal sikre medlemsstaternes uafhængighed. De 
kan frit vælge, hvilke produkter der passer til de forskellige typer af licenser, og de kan frit 
fastsætte de særlige vilkår og betingelser, der skal gælde for sådanne licenser (herunder 
eksportbegrænsninger).

For det andet vil det foreslåede system kun kunne fungere effektivt, hvis kontrollen ved 
Fællesskabets ydre grænser forstærkes. Virksomheder kan ellers blive fristet til at "omgå" 
eksportkontrollen i deres eget hjemland ved at overføre deres produkter gennem flere 
medlemsstater, hvor kontrollen er mindre. Forslaget tager højde for dette ved at tillade ekstra 
tid til opbygning af ekspertise. Det inkluderer endvidere flere foranstaltninger til opbygning af 
gensidig tillid, f.eks. muligheden for at udstede individuelle licenser i tilfælde af tvivlsomme 
transaktioner eller overførsler af følsomme produkter og en "beskyttelsesklausul" i særlige 
tilfælde, hvor der foreligger en alvorlig risiko for den nationale sikkerhed. Det er dog vigtigt, 
at alle medlemsstater indfører effektive håndhævelsespolitikker, herunder 
sanktionsmuligheder.

Endelig mener ordføreren, at gennemsigtighed på dette område er meget vigtigt. Overførsler 
og genoverførsler inden for Fællesskabet vil gøre det vanskeligere at følge, hvor visse 
forsvarsprodukter ender. Det er derfor tilrådeligt, at medlemsstaterne øger gennemsigtigheden 
ved at offentliggøre deres eksportlister og/eller licenser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2008 om EU's adfærdskodeks om våbeneksport – Rådets 
manglende vedtagelse af den fælles holdning og ændring af adfærdskodeksen til et retligt bindende instrument.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Medlemsstaternes love og 
administrative forskrifter om overførsel af 
forsvarsprodukter inden for Fællesskabet 
afviger fra hinanden, hvilket kan forhindre 
den fri bevægelighed for forsvarsprodukter 
og fordreje konkurrencen i det indre 
marked.

(3) Medlemsstaternes love og 
administrative forskrifter om overførsel af 
forsvarsprodukter inden for Fællesskabet 
afviger fra hinanden, hvilket kan forhindre 
den fri bevægelighed for forsvarsprodukter 
og fordreje konkurrencen i det indre 
marked, hvilket hæmmer innovation, 
industrielt samarbejde og 
konkurrencedygtighed på EU's 
forsvarsmarked.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege de økonomiske ulemper ved den nuværende situation.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at kompensere for den gradvise 
erstatning af den generelle efterfølgende 
kontrol med en individuel forudgående 
kontrol i forsvarsprodukternes 
oprindelsesmedlemsstat bør der skabes 
betingelser for gensidig tillid i kraft af 
garantier med hensyn til, at de pågældende 
forsvarsprodukter ikke i strid med de 
gældende eksportbegrænsninger 
eksporteres til tredjelande.

(26) For at kompensere for den gradvise 
erstatning af den generelle efterfølgende 
kontrol med en individuel forudgående 
kontrol i forsvarsprodukternes 
oprindelsesmedlemsstat bør der skabes 
betingelser for gensidig tillid i kraft af 
garantier med hensyn til, at de pågældende 
forsvarsprodukter ikke i strid med de 
gældende eksportbegrænsninger 
eksporteres til tredjelande. Dette princip 
bør også følges i tilfælde, hvor 
forsvarsprodukter overføres mellem flere 
medlemsstater, før de eksporteres til et 
tredjeland.
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Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at virksomheder ikke vil kunne "omgå" eksportkontrollen i deres eget land ved 
at overføre deres produkter gennem flere medlemsstater, før de eksporteres til et land uden 
for EU.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Listen over forsvarsprodukter i bilaget 
bør regelmæssigt føres ajour i 
overensstemmelse med EU's fælles liste 
over militært udstyr.

(34) Det er vigtigt, at listen over 
forsvarsprodukter opdateres på en 
fleksibel og harmoniseret måde i 
overensstemmelse med produkt- og 
markedsudviklingen. I den forbindelse 
bør listen over forsvarsprodukter i bilaget 
regelmæssigt føres ajour i 
overensstemmelse med EU's fælles liste 
over militært udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Det er nødvendigt for den gradvise 
opbygning af gensidig tillid, at 
medlemsstaterne fastsætter effektive 
sanktioner, der er tilstrækkelige til at sikre 
håndhævelse af bestemmelserne i dette 
direktiv og især bestemmelserne om, at 
virksomhederne skal overholde fælles 
kriterier for certificering og begrænsninger 
for videre anvendelse af forsvarsprodukter 
efter overførsel.

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Det er vigtigt, at medlemsstaterne 
træffer foranstaltninger til sikring af 
gennemsigtigheden med hensyn til 
overførsel inden for Fællesskabet og 
eksport af forsvarsprodukter til 
tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed på dette område er meget vigtigt.

Overførsler og genoverførsler inden for Fællesskabet vil gøre det vanskeligere at følge, hvor 
visse forsvarsprodukter ender. Det er derfor tilrådeligt, at medlemsstaterne øger 
gennemsigtigheden ved at offentliggøre deres eksportlister og/eller licenser.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater udsteder generelle, 
globale eller individuelle 
overførselslicenser til leverandører, der er 
etableret på deres område.

2. Medlemsstater udsteder generelle, 
globale eller individuelle 
overførselslicenser til leverandører, der er 
etableret på deres område, på den 
betingelse at de opfylder de vilkår og 
betingelser, der knytter sig hertil.

Or. en
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Begrundelse

Juridisk præcisering. Det er vigtigt at understrege medlemsstaternes frihed til at fastsætte de 
vilkår og betingelser for licenser, som virksomhederne skal opfylde.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udsteder globale 
overførselslicenser til en individuel 
leverandør på dennes anmodning, og disse 
licenser giver tilladelse til en eller flere 
overførsler af et eller flere 
forsvarsprodukter til en eller flere 
modtagere i en anden medlemsstat.

1. Medlemsstaterne udsteder globale 
overførselslicenser til en individuel 
leverandør, på den betingelse at denne 
opfylder de vilkår og betingelser, der 
knytter sig hertil, på dennes anmodning, 
og disse licenser giver tilladelse til en eller 
flere overførsler af et eller flere 
forsvarsprodukter til en eller flere 
modtagere i en anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Juridisk præcisering. Det er vigtigt at understrege medlemsstaternes frihed til at fastsætte de 
vilkår og betingelser for licenser, som virksomhederne skal opfylde.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udsteder individuelle 
overførselslicenser til en individuel 
leverandør på dennes anmodning, og disse 
licenser giver tilladelse til en enkelt 
overførsel af forsvarsprodukter til en enkelt 
modtager i et af følgende tilfælde:

Medlemsstaterne udsteder individuelle 
overførselslicenser til en individuel 
leverandør, på den betingelse at denne 
opfylder de vilkår og betingelser, der 
knytter sig hertil, på dennes anmodning,
og disse licenser giver tilladelse til en 
enkelt overførsel af forsvarsprodukter til en 
enkelt modtager i et af følgende tilfælde:

Or. en
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Begrundelse

Juridisk præcisering. Det er vigtigt at understrege medlemsstaternes frihed til at fastsætte de 
vilkår og betingelser for licenser, som virksomhederne skal opfylde.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at leverandører 
af forsvarsprodukter informerer 
modtagerne om de gældende vilkår og 
betingelser i overførselslicensen for så vidt 
angår eksport af forsvarsprodukterne.

1. Medlemsstaterne sikrer, at leverandører 
af forsvarsprodukter informerer 
modtagerne om de gældende vilkår og 
betingelser i overførselslicensen for så vidt 
angår slutbrug, genoverførsel eller eksport 
af forsvarsprodukterne.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at oplysninger vedrørende eksportbegrænsninger ikke kun når den 
første modtager, men at de også videregives i de tilfælde, hvor produkterne overføres gennem 
flere medlemsstater.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at leverandører 
fører detaljerede registre over deres 
overførsler i overensstemmelse med 
gældende praksis i de pågældende 
medlemsstater. Sådanne registre omfatter 
handelsdokumenter indeholdende følgende 
oplysninger:

3. Medlemsstaterne sikrer og verificerer 
regelmæssigt, at leverandører fører 
detaljerede registre over deres overførsler i 
overensstemmelse med gældende praksis i 
de pågældende medlemsstater. Sådanne 
registre omfatter handelsdokumenter 
indeholdende følgende oplysninger:



PE405.889v01-00 10/15 PA\721238DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke kun sikre, men også tjekke regelmæssigt, at leverandører i 
medlemsstaterne fører detaljerede registre over deres overførsler.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en beskrivelse af forsvarsprodukterne (a) en beskrivelse af forsvarsprodukterne
og deres reference i Rådets fælles liste 
over militært udstyr (CML).

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) mængden af forsvarsprodukter og 
datoen for overførsel

(b) mængden og værdien af 
forsvarsprodukter og datoen for overførsel

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De i stk. 3 omhandlede registre skal 
opbevares i en periode på mindst tre år 
regnet fra afslutningen af det kalenderår, 
hvor overførslen fandt sted. De skal 
forevises på de kompetente myndigheders 
forlangende i den medlemsstat, hvor 
leverandøren er etableret.

4. De i stk. 3 omhandlede registre skal 
opbevares i en periode på mindst syv år 
regnet fra afslutningen af det kalenderår, 
hvor overførslen fandt sted. De skal 
forevises på de kompetente myndigheders 
forlangende i den medlemsstat, hvor 
leverandøren er etableret.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes myndigheders adgang til leverandørernes registre udvides fra tre til syv år.
Det vil gøre processen mere gennemsigtig og give mere tid til at undersøge eventuelle 
overtrædelser af den gennemførte lov eller administrative bestemmelse.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) en skriftlig erklæring fra virksomheden, 
underskrevet af den i litra c) omhandlede 
ledende medarbejder, hvormed 
virksomheden forpligter sig til at træffe 
alle nødvendige foranstaltninger til at 
overholde og håndhæve alle specifikke 
betingelser for slutbrug og eksport af 
specifikke komponenter eller produkter, 
der er modtaget

(d) en skriftlig erklæring fra virksomheden, 
underskrevet af den i litra c) omhandlede 
ledende medarbejder, hvormed 
virksomheden forpligter sig til at træffe 
alle nødvendige foranstaltninger til at 
overholde og håndhæve alle specifikke 
betingelser for slutbrug, genoverførsel og 
eksport af specifikke komponenter eller 
produkter, der er modtaget

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at eksportbegrænsninger ikke kun overholdes og håndhæves i den 
første medlemsstat, men også når produkterne overføres gennem flere medlemsstater.
Oplysninger skal derfor videregives og efterleves.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) en skriftlig erklæring fra virksomheden, 
underskrevet af den i litra c) omhandlede 
ledende medarbejder, med henblik på 
rettidigt at give de kompetente 
myndigheder detaljerede oplysninger som 
svar på anmodninger og forespørgsler 
vedrørende slutbrugere eller slutbrugen af 
alle de eksporterede produkter, som 
virksomheden overfører eller modtager i 
henhold til en overførselslicens fra en 
anden medlemsstat

(e) en skriftlig erklæring fra virksomheden, 
underskrevet af den i litra c) omhandlede 
ledende medarbejder, med henblik på 
rettidigt at give de kompetente 
myndigheder detaljerede oplysninger som 
svar på anmodninger og forespørgsler 
vedrørende slutbrugere eller slutbrugen af 
alle de eksporterede produkter, som 
virksomheden overfører eller modtager i 
henhold til en generel overførselslicens fra 
en anden medlemsstat

Or. en

Begrundelse

Juridisk præcisering. Certificering er kun relevant, hvis det drejer sig om en generel 
overførselslicens.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal rette henvendelse 
til oprindelsesmedlemsstaten, når der 
kræves tilladelse fra 
oprindelsesmedlemsstaten for den 
pågældende eksport, men denne tilladelse 
ikke foreligger.

2. Medlemsstaterne skal rette henvendelse 
til oprindelsesmedlemsstaten, når der 
kræves tilladelse fra 
oprindelsesmedlemsstaten for den 
pågældende eksport, men denne tilladelse 
ikke foreligger. I det tilfælde at en 
medlemsstat, efter en sådan henvendelse, 
ikke får det krævede samtykke til den 
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påtænkte eksport fra 
oprindelsesmedlemsstaten, bør eksporten 
ikke finde sted, og Kommissionen og de 
andre medlemsstater skal informeres 
herom.

Or. en

Begrundelse
Geneksport til et tredjeland må ikke finde sted i tilfælde, hvor oprindelsesmedlemsstaten ikke 
giver sit samtykke hertil.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny) – før Kapitel IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Gennemsigtighed

Medlemsstater kan offentliggøre 
relevante, ikkefortrolige oplysninger som 
omhandlet i dette kapitel.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed på dette område er meget vigtigt. Overførsler og genoverførsler inden for 
Fællesskabet vil gøre det vanskeligere at følge, hvor visse forsvarsprodukter ender. Det er 
derfor tilrådeligt, at medlemsstaterne øger gennemsigtigheden ved at offentliggøre 
(ikkefortrolige) oplysninger, som er modtaget fra leverandører, samt oplysninger om 
certificeringsprocessen og eksportbegrænsninger. Det vil øge den parlamentariske og 
offentlige indsigt.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan fremsætte forslag 
om ændring af bilaget for at inkludere 
eller ekskludere visse produkter.

Or. en

Begrundelse

Bilaget bør ikke kun tilrettes i overensstemmelse med produktudviklingen. Der bør også 
indbygges en vis fleksibilitet, således at listen over produkter, om nødvendigt, kan ændres for 
at tilføje f.eks. immaterielle produkter, der er tæt forbundet med visse forsvarsprodukter, 
såsom data eller software.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny) – del af Kapitel VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Håndhævelse

1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger, der sanktionerer 
overtrædelse af direktivets bestemmelser.
2. Sanktionerne skal være effektive, stå i 
et rimeligt forhold til overtrædelsen og 
have afskrækkende virkning.
3. Medlemsstaterne underretter straks 
Kommissionen om de trufne 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at virksomheder ikke vil kunne "omgå" eksportkontrollen i deres eget land ved at 
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overføre deres produkter gennem flere medlemsstater, før de eksporteres til et land uden for 
EU, bør alle medlemsstater indføre effektive sanktioner over for virksomheder, som ikke 
efterlever direktivets bestemmelser.
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