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KORTFATTAD MOTIVERING

Den europeiska försvarsmarknaden, som har en omsättning på omkring 70 miljarder euro, 
sysselsätter i runda tal 770 000 människor och täcker en lång rad produkter, är en viktig 
industrisektor. Den nuvarande uppsplittringen på regleringsområdet utgör ett stort hinder för 
försvarsindustriernas konkurrensförmåga och innebär en betydande risk för en tryggad 
försörjning av europeisk försvarsmateriel.

Denna uppsplittring av marknaden är ett resultat av att det finns 27 nationella tillståndssystem 
som emanerar från att medlemsstaterna försöker kontrollera exporten av försvarsmateriel. De 
olika nationella systemen skiljer sig vida åt vad beträffar metoder, omfattning, behöriga 
myndigheter och erforderliga uppskov, vilket lägger en betydande administrativ börda på 
företagen (den totala kostnaden beräknas till mer än 3 miljarder euro per år). Dessutom 
hindrar de långa leveranstiderna och osäkerheten, som följer av att det behövs individuella 
tillstånd, det industriella samarbetet inom försvarssektorn. Detta är särskilt ofördelaktigt för 
små och medelstora företag som ofta inte kan delta som underleverantörer i stora 
industriprojekt. Slutligen minskar frånvaron av en verklig inre marknad på denna sektor den 
ekonomiska effektiviteten och lägger band på de europeiska företagens konkurrenskraft.

För att ta itu med marknadsuppsplittringen, minska byråkratin och höja den industriella 
utvecklingen och konkurrenskraften utan att behöva offra medlemsstaternas kontroll över sina 
viktiga försvars- och säkerhetsintressen, presenterade kommissionen i december 2007 ett 
omfattande paket av åtgärder för att förbättra verksamheten på försvarsmarknaden. Detta 
förslag till direktiv utgör en del av detta paket och syftar till att lätta på de nuvarande hindren 
för handel med försvarsmateriel inom gemenskapen för att öka industriellt samarbete, 
utveckla leverantörsleden optimalt och skapa stordriftsfördelar. Konkret ersätter förslaget de 
nuvarande nationella tillståndskraven och systemen med ett förenklat, harmoniserat system 
med generella eller globala tillstånd, där individuella tillstånd kommer att vara ytterst 
sällsynta. Generella tillstånd är att föredra där säkerhetshänsyn (särskilt i fråga om att 
förhindra oönskad återexport) är begränsade eftersom dessa överförs antingen till 
EU-regeringar eller till certifierade företag. I det senare fallet ska ett harmoniserat 
certifieringsförfarande försäkra medlemsstaterna om tillförlitligheten hos företag i andra 
medlemsstater när det gäller att iaktta gällande exportrestriktioner.

Föredraganden välkomnar denna åtgärd. Genom att tillämpa den inre marknadens principer på 
försvarsmateriel kommer man att öka det europeiska försvarets konkurrenskraft och tekniska 
bas. Detta har också en geopolitisk komponent: en stark och dynamisk industriell försvarsbas 
i Europa är väsentlig för att trygga EU:s självständighet. Att skära ned på onödig byråkrati (ett 
belysande exempel: 2006 utfärdades 11 500 tillstånd, och av dem har mindre än 10 yrkanden 
avslagits) och förenkla villkor och processer kommer att minska den administrativa bördan 
och stärka hela sektorn.

Det är emellertid viktigt att ta hänsyn till försvarsmarknadens speciella särdrag och behovet 
att skydda nationell försvars- och säkerhetspolitik. Särskilt följande punkter förtjänar en 
närmare granskning:

För det första är det viktigt att medlemsstaterna behåller sitt självbestämmande över 
exportpolitiken för försvarsmateriel. Föredraganden skulle gärna se att rådet tog ytterligare 



PE405.889v01-00 4/14 PA\721238SV.doc

SV

steg mot mer samarbete mellan medlemsstaterna, t.ex. genom att göra uppförandekoden för 
vapenexport mer bindande, som nyligen upprepades i parlamentsresolutionen.1 Emellertid är 
detta för ögonblicket inte fallet. Medlemsstater som har en strängare exportpolitik än andra 
skulle bara kunna acceptera överföringar inom gemenskapen om deras exportrestriktioner 
iakttas av den exporterande medlemsstaten. Förslaget innehåller flera åtgärder som säkrar 
medlemsstaternas självständighet: de har friheten att avgöra vilken materiel som passar för de 
olika tillståndstyperna, och de är fria att fastställa de specifika villkoren för sådana tillstånd 
(inklusive exportrestriktioner).

För det andra skulle det föreslagna systemet bara kunna fungera effektivt om kontrollerna vid 
gemenskapens yttre gränser stärks. Företagen skulle annars kunna frestas att ”kringgå” sitt 
eget lands exportkontroll genom att överföra sin materiel genom flera medlemsstater till den 
plats där kontrollen är svagast. Förslaget innebär en lösning på detta problem genom att 
medge extra tid till att stärka sakkunskapen. Dessutom har flera gemensamma 
förtroendeskapande åtgärder inkluderats som möjligheten att utfärda individuella tillstånd vid 
tveksamma transaktioner eller överföringar av känslig materiel och en säkerhetsklausul för 
exceptionella förhållanden vid allvarliga nationella säkerhetsrisker. Det är emellertid viktigt 
att alla medlemsstater upprättar effektiva tillsynsrutiner, inklusive sanktioner.

Slutligen anser föredraganden att insyn och öppenhet på detta område är ett mycket viktigt 
inslag. Överföringar och återöverföringar inom gemenskapen skulle göra det svårare att hålla 
reda på var viss försvarsmateriel hamnar. Det skulle därför vara lovvärt om medlemsstaterna 
kunde öka öppenheten genom att offentliggöra exportförteckningar och/eller tillstånd.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om överföring av 
försvarsmateriel inom gemenskapen 
innehåller skillnader som kan hindra den 
fria rörligheten för förvarsmateriel och 
snedvrida konkurrensen på den inre 

(3) Medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om överföring av 
försvarsmateriel inom gemenskapen 
innehåller skillnader som kan hindra den 
fria rörligheten för förvarsmateriel och 
snedvrida konkurrensen på den inre 

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2008 om EU:s uppförandekod för vapenexport – rådets 
misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla koden till ett rättsligt bindande 
instrument.
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marknaden. marknaden, hämma innovationskraften, 
det industriella samarbetet och 
försvarsmarknadens konkurrenskraft 
inom EU.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att betona den nuvarande situationens ekonomiska avigsidor.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Som motprestation för att man 
successivt byter ut generella 
efterhandskontroller mot individuella 
förhandskontroller i den medlemsstat där 
försvarsmaterielen har sitt ursprung bör 
man skapa villkor för ömsesidigt 
förtroende genom garantier för att 
försvarsmaterielen inte kommer att 
exporteras i strid med de 
exportrestriktioner som gäller till 
tredjeländer.

(26) Som motprestation för att man 
successivt byter ut generella 
efterhandskontroller mot individuella 
förhandskontroller i den medlemsstat där 
försvarsmaterielen har sitt ursprung bör 
man skapa villkor för ömsesidigt 
förtroende genom garantier för att 
försvarsmaterielen inte kommer att 
exporteras i strid med de 
exportrestriktioner som gäller till 
tredjeländer. Den principen bör också 
försvaras i de fall där försvarsmateriel 
överförs genom flera medlemsstater innan 
den exporteras till ett tredjeland.

Or. en

Motivering

Det bör finnas garantier för att företag inte ska kunna ”kringgå” exportkontroll i sitt eget 
land genom att överföra sin materiel genom flera medlemsstater innan de exporterar den 
utanför EU.



PE405.889v01-00 6/14 PA\721238SV.doc

SV

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Förteckningen över försvarsmateriel i 
bilagan bör uppdateras i överensstämmelse 
med Europeiska unionens gemensamma 
militära förteckning.

(34) Det är viktigt att förteckningen över 
försvarsmateriel uppdateras på ett 
flexibelt sätt som svarar mot produkt- och 
marknadsutvecklingen. Därför bör 
förteckningen över försvarsmateriel i 
bilagan uppdateras i överensstämmelse 
med Europeiska unionens gemensamma 
militära förteckning.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att man ska kunna bygga upp ett 
ömsesidigt förtroende måste 
medlemsstaterna fastställa tillräckliga, 
verksamma åtgärder för att säkerställa att 
bestämmelserna i detta direktiv följs, 
särskilt bestämmelserna om att företagen 
ska iaktta de gemensamma 
certifieringskriterierna och restriktionerna 
för vidare användning av försvarsmateriel 
efter överföring.

(35) För att man ska kunna bygga upp ett 
ömsesidigt förtroende måste 
medlemsstaterna fastställa tillräckliga, 
verksamma åtgärder, inklusive sanktioner,
för att säkerställa att bestämmelserna i 
detta direktiv följs, särskilt bestämmelserna 
om att företagen ska iaktta de 
gemensamma certifieringskriterierna och 
restriktionerna för vidare användning av 
försvarsmateriel efter överföring.

Or. en

Motivering

För att garantera att företag inte ska kunna ”kringgå” exportkontroll i sitt eget land genom 
att överföra sin materiel genom flera medlemsstater innan de exporterar den utanför EU, bör 
alla medlemsstater införa effektiva sanktioner mot företag som inte iakttar bestämmelserna i 
detta direktiv.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Det är viktigt att medlemsstaterna 
vidtar åtgärder för att garantera öppenhet 
och insyn vid överföringar inom 
gemenskapen och export av 
försvarsmateriel till tredjeländer.

Or. en

Motivering

Öppenhet och insyn på detta område är ett mycket viktigt element. Överföringar och 
återöverföringar inom gemenskapen skulle göra det svårare att hålla reda på var viss 
försvarsmateriel hamnar. Det vore därför lovvärt om medlemsstaterna kunde öka insynen 
genom att offentliggöra exportförteckningar och/eller tillstånd.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska bevilja leverantörer 
som är etablerade på deras territorium 
generella, globala eller individuella 
tillstånd.

2. Medlemsstaterna ska bevilja leverantörer 
som är etablerade på deras territorium 
generella, globala eller individuella 
tillstånd som gäller om de villkor som 
knutits till dem uppfylls.

Or. en

Motivering

Rättsligt klarläggande. Det är viktigt att betona medlemsstaternas självbestämmande när det 
gäller att fastställa de villkor för tillstånden som företagen måste uppfylla.



PE405.889v01-00 8/14 PA\721238SV.doc

SV

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på begäran bevilja 
en enskild leverantör globala 
överföringstillstånd för en eller flera 
överföringar av försvarsmateriel till en 
eller flera mottagare i en annan 
medlemsstat.

1. Medlemsstaterna ska på begäran bevilja 
en enskild leverantör globala 
överföringstillstånd för en eller flera 
överföringar av försvarsmateriel till en 
eller flera mottagare i en annan 
medlemsstat, som gäller om de villkor som 
knutits till dem uppfylls.

Or. en

Motivering

Rättsligt klarläggande. Det är viktigt att betona medlemsstaternas självbestämmande när det 
gäller att fastställa de villkor för tillstånden som företagen måste uppfylla. 

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran bevilja en 
enskild leverantör individuellt 
överföringstillstånd för en överföring av 
försvarsmateriel till en mottagare:

Medlemsstaterna ska på begäran bevilja en 
enskild leverantör individuellt 
överföringstillstånd för en överföring av 
försvarsmateriel till en mottagare, som 
gäller om de villkor som knutits till det 
uppfylls:

Or. en

Motivering

Rättsligt klarläggande. Det är viktigt att betona medlemsstaternas självbestämmande när det 
gäller att fastställa de villkor för tillstånden som företagen måste uppfylla. 
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
leverantörerna av försvarsmateriel upplyser 
mottagarna om de villkor för export av 
försvarsmateriel som ingår i 
överföringstillståndet.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
leverantörerna av försvarsmateriel upplyser 
mottagarna om de villkor för 
slutanvändning, återöverföring eller 
export av försvarsmateriel som ingår i 
överföringstillståndet.

Or. en

Motivering

Man måste se till att informationen om exportrestriktioner inte bara når den första 
mottagaren utan förs vidare när materielen överförs genom flera medlemsstater.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
leverantörerna för detaljerade register över 
sina överföringar, i enlighet med gällande 
praxis i respektive medlemsstat. Sådana 
register ska innefatta kommersiella 
dokument som innehåller följande 
information:

3. Medlemsstaterna ska se till och 
regelbundet kontrollera att leverantörerna 
för detaljerade register över sina 
överföringar, i enlighet med gällande 
praxis i respektive medlemsstat. Sådana 
register ska innefatta kommersiella 
dokument som innehåller följande 
information:

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska inte bara se till utan också regelbundet kontrollera om leverantörerna i
medlemsstaterna för detaljerade register över sina överföringar.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En beskrivning av försvarsmaterielen. a) En beskrivning av försvarsmaterielen
och dess referens i Europeiska unionens 
gemensamma militära förteckning.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Försvarsmaterielens mängd och 
tidpunkterna för överföring.

b) Försvarsmaterielens mängd och värde 
och tidpunkterna för överföring.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De register som avses i punkt 3 ska 
bevaras i minst tre år från utgången av det 
kalenderår då överföringen ägde rum. De 
ska på begäran uppvisas för de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
leverantören är etablerad.

4. De register som avses i punkt 3 ska 
bevaras i minst sju år från utgången av det 
kalenderår då överföringen ägde rum. De 
ska på begäran uppvisas för de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
leverantören är etablerad.

Or. en
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Motivering

Tillgång till leverantörernas register för medlemsstaternas myndigheter utökas från tre till sju 
år. Det kommer att ge större insyn i processen och också mer tid för undersökning av 
eventuella brott mot införlivad nationell lagstiftning eller förordning.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ett skriftligt åtagande från företaget, 
undertecknat av den chefstjänsteman som 
avses i led c, om att det kommer att vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att följa och 
garantera efterlevnaden av de specifika 
villkoren för slutanvändning och export av 
varje mottagen komponent eller produkt.

d) Ett skriftligt åtagande från företaget, 
undertecknat av den chefstjänsteman som 
avses i led c, om att det kommer att vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att följa och 
garantera efterlevnaden av de specifika 
villkoren för slutanvändning, 
återöverföring och export av varje 
mottagen komponent eller produkt.

Or. en

Motivering

Man måste garantera att exportrestriktioner inte bara iakttas och efterlevs i det första 
mottagarlandet utan också i alla de medlemsstater mellan vilka materielen överförs. 
Informationen måste därför föras vidare och iakttas.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Ett skriftligt åtagande från företaget, 
undertecknat av den chefstjänsteman som 
avses i led c, om att det skyndsamt ska 
lämna detaljerad information som svar på 
förfrågningar om slutanvändare eller 
slutanvändning av all materiel som 
företaget exporterat, överfört eller mottagit
från en annan medlemsstat med stöd av ett 

e) Ett skriftligt åtagande från företaget, 
undertecknat av den chefstjänsteman som 
avses i led c, om att det skyndsamt ska 
lämna detaljerad information som svar på 
förfrågningar om slutanvändare eller 
slutanvändning av all materiel som 
företaget exporterat, överfört eller mottagit
från en annan medlemsstat med stöd av ett 
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överföringstillstånd. generellt överföringstillstånd.

Or. en

Motivering

Rättsligt klarläggande. Certifiering är bara relevant i fråga om ett generellt 
överföringstillstånd.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det krävs att 
ursprungsmedlemsstaten lämnar tillstånd 
till den planerade exporten men inte har 
gjort det, ska medlemsstaterna höra 
ursprungsmedlemsstaten.

2. Om det krävs att 
ursprungsmedlemsstaten lämnar tillstånd 
till den planerade exporten men inte har 
gjort det, ska medlemsstaterna höra 
ursprungsmedlemsstaten. Om en 
medlemsstat efter ett sådant samråd inte 
får det begärda tillståndet för den 
planerade exporten från 
ursprungsmedlemsstaten ska exporten 
inte äga rum, och kommissionen och de 
andra medlemsstaterna ska underrättas.

Or. en

Motivering

Återexport till tredjeland får inte äga rum i de fall där ursprungsmedlemsstaten inte gett sitt 
tillstånd.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny) – innan kapitel IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Öppenhet
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Medlemsstaterna får offentliggöra 
relevant icke-konfidentiell information 
som inhämtats inom ramen för detta 
kapitel.

Or. en

Motivering

Öppenhet på detta område är ett mycket viktigt moment. Överföringar och återöverföringar 
inom gemenskapen skulle göra det svårare att hålla reda på var viss försvarsmateriel 
hamnar. Det skulle därför vara lovvärt om medlemsstaterna kunde öka öppenheten genom att 
offentliggöra (icke-konfidentiell) information som de fått av leverantörerna och information 
om certifieringsprocessen och om exportrestriktioner. Det skulle förbättra parlamentets och 
allmänhetens kontroll.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen får lägga fram förslag 
till ändringar av bilagan för att innefatta 
eller utesluta viss materiel.

Or. en

Motivering

Bilagan bör inte bara anpassas till produktutveckling, utan viss flexibilitet bör också 
inrymmas för att ändra materielförteckningen om det behövs, till exempel för att lägga till 
immateriella produkter som har stark anknytning till viss försvarsmateriel som data eller 
mjukvara.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny) – del av kapitel VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
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Genomförande
1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
mot brott mot bestämmelserna i detta 
direktiv.
2. Dessa åtgärder ska vara effektiva, väl 
avvägda och avskräckande.
3. Medlemsstaterna ska skyndsamt 
underrätta kommissionen om dessa 
åtgärder.

Or. en

Motivering

För att garantera att företagen inte ska kunna ”kringgå” exportkontrollen i sitt eget land 
genom att överföra sin materiel genom flera medlemsstater innan de exporterar den utanför 
EU ska alla medlemsstater tillgripa effektiva sanktioner mot företag som inte iakttar 
bestämmelserna i detta direktiv.
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