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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling av villkoren för 
överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen
(KOM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0765),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0468/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Harmoniseringen av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar bör inte 
inverka på medlemsstaternas skyldigheter i 
enlighet med internationella 
icke-spridningsavtal, på 
exportkontrollordningar, på fördrag eller 
på medlemsstaternas handlingsfrihet i 
fråga om den egna exportpolitiken.

(7) Harmoniseringen av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar bör inte 
inverka på medlemsstaternas 
internationella skyldigheter och 
åtaganden.

Or. en
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Motivering

”Internationella skyldigheter och åtaganden” är bredare uttryckt än i den ursprungliga 
texten och skulle omfatta relevanta internationella icke-spridningsavtal, 
exportkontrollordningar och fördrag. Med den föreslagna lydelsen skulle alla medlemsstater 
kunna använda individuella tillstånd för att uppfylla alla internationella skyldigheter och 
åtaganden, inbegripet dem av bilateralt slag, i stället för enbart det som särskilt nämns i den 
ursprungliga texten.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att kunna hantera liknande risker 
vid överföring av försvarsmateriel som inte 
förtecknas i bilagan till detta direktiv bör 
medlemsstaterna få tillämpa direktivet på 
sådan försvarsmateriel, så att överföringen 
av den omfattas av samma regler.

(10) För att kunna hantera liknande risker 
vid överföring av försvarsmateriel som inte 
förtecknas i bilagan till detta direktiv bör 
medlemsstaterna få tillämpa direktivet på 
sådan försvarsmateriel, så att överföringen 
av den omfattas av samma regler. När de 
gör på detta sätt bör de underrätta 
kommissionen och övriga medlemsstater 
om detta.

Or. en

Motivering

Anpassning till motsvarande lydelse i artikel 2.3.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med tanke på de skyddsåtgärder 
därvidlag som föreskrivs i detta direktiv 
behöver medlemsstaterna inte längre 
införa eller vidmakthålla några särskilda 
restriktioner för att uppnå den 
målsättningen.

utgår
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Or. en

Motivering

I detta första harmoniseringssteg bör vi inte begränsa medlemsstaternas möjligheter att 
utveckla egen lagstiftning, exempelvis i fråga om kontroll av slutanvändningen.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Medlemsstaterna bör i möjligaste 
mån undvika att belägga delsystem och 
komponenter med exportrestriktioner, 
genom att godkänna mottagarnas 
försäkran om användning och ta hänsyn 
till i vilken utsträckning dessa delsystem 
och komponenter ingår i mottagarens 
egna produkter.

utgår

Or. en

Motivering

Detta skäl motsäger artikel 4.6 och bör utgå.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) överföring: förflyttning av 
försvarsmateriel till en mottagare i en 
annan medlemsstat i samband med en 
affärstransaktion,

(2) överföring: förflyttning av 
försvarsmateriel till en mottagare i en 
annan medlemsstat,

Or. en
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Motivering

Andra transaktioner än affärstransaktioner bör också tas med eftersom de omfattas av 
medlemsstaternas nationella bestämmelser, men direktivet bör inte innehålla några krav på 
tillstånd, exempelvis för regeringarnas överföringar.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) exporttillstånd: tillstånd att leverera 
försvarsmateriel till en mottagare i 
tredjeland.

(6) exporttillstånd: tillstånd att leverera 
försvarsmateriel till en juridisk eller fysisk 
person i tredjeland.

Or. en

Motivering

Begreppet mottagare definieras som en juridisk eller fysisk person som har säte eller hemvist 
inom gemenskapen.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) tredjeland: ett land som inte är vare 
sig medlemsstat i Europeiska unionen 
eller avtalsslutande part i avtalet om 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES), som också 
omfattas av detta direktiv.

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet förtydligas.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska fastställa villkoren
för överföringstillstånd, särskilt eventuella 
begränsningar av export av 
försvarsmateriel till mottagare i 
tredjeländer, med hänsyn till de risker som 
överföringen innebär för mänskliga 
rättigheter, fred, säkerhet och stabilitet.
Medlemsstaterna får upprätthålla och utöka 
det nuvarande mellanstatliga samarbetet 
för att uppnå direktivets mål.

4. Medlemsstaterna ska fastställa alla 
villkor för överföringstillstånd, särskilt 
eventuella begränsningar av export av 
försvarsmateriel till mottagare i 
tredjeländer, med hänsyn till de risker som 
överföringen innebär för mänskliga 
rättigheter, fred, säkerhet och stabilitet och 
utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning om kontroll av 
slutanvändarintygen. Medlemsstaterna får 
upprätthålla och utöka det nuvarande 
mellanstatliga samarbetet för att uppnå 
direktivets mål.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Genom undantag från punkt 1 ska, i 
fall då en mottagare avser att återsända 
försvarsmateriel till leverantören för 
reparation eller underhåll eller på grund 
av fel på materielen, återsändandet till 
leverantören inte kräva förhandstillstånd. 
Dock ska mottagaren i god tid före 
överföringen göra en anmälan till de 
behöriga myndigheterna [i den 
medlemsstat från vars territorium 
materielen kommer att överföras] om sin 
avsikt att överföra den berörda 
materielen. En sådan anmälan ska 
innehålla skälet till överföringen och 
omfatta handlingar som styrker detta.
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Om de behöriga myndigheterna anser, 
eller har anledning att anta, att anmälan 
är ofullständig eller inte korrekt, eller att 
villkoren i denna artikel inte har uppfyllts, 
får de stoppa överföringen eller vid behov 
på annat sätt förhindra att materielen 
lämnar den berörda medlemsstatens 
territorium.
Så snart materielen har reparerats eller 
underhållet utförts eller felet åtgärdats, 
ska den påföljande överföringen från 
leverantören till mottagaren vara tillåten 
på grundval av det överföringstillstånd 
som utfärdades för den första 
överföringen av materielen från 
leverantören till mottagaren.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) om det är nödvändigt för att följa 
relevanta internationella
icke-spridningsavtal, 
exportkontrollordningar eller fördrag.

c) om det är nödvändigt för att följa 
medlemsstaternas internationella
skyldigheter och åtaganden. 

Or. en

Motivering

”Internationella skyldigheter och åtaganden” är bredare uttryckt än i den ursprungliga 
texten och skulle omfatta ”relevanta internationella icke-spridningsavtal, 
exportkontrollordningar eller fördrag”. Med den föreslagna lydelsen skulle alla 
medlemsstater kunna använda individuella tillstånd för att uppfylla alla internationella 
skyldigheter och åtaganden (inbegripet dem av bilateralt slag) i stället för enbart det som 
särskilt nämns i den ursprungliga texten.
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Ändringsförslag 11

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

Tillämpningsområdet förtydligas i syfte att undvika rättsosäkerhet.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen och leden a och b

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:

(a) En beskrivning av försvarsmaterielen. a) En beskrivning av försvarsmaterielen.
(b) Försvarsmaterielens mängd och 
tidpunkterna för överföring.

b) Försvarsmaterielens mängd och värde 
samt tidpunkterna för överföring.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska inte bara se till utan också regelbundet kontrollera om leverantörerna 
inom medlemsstaterna för detaljerade register över sina överföringar. 
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Led b: Det är viktigt att registrera inte enbart mängden, utan även värdet i pengar. 

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 fem 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

Motivering

Åtkomsten till leverantörernas register för myndigheterna i medlemsstaterna utökas från tre 
till fem år. Detta kommer att öka insynen i processen och ge mer tid för att undersöka 
eventuella brott mot införlivade nationella lagar och regler, och det ligger mer i linje med 
övrig tidsplanering.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Dokumenterad erfarenhet av 
försvarsverksamhet och dokumenterat 
anseende, särskilt i form av tillstånd att 
tillverka och sälja försvarsmateriel samt 
genom anlitande av erfaren 
ledningspersonal.

a) Dokumenterad erfarenhet av 
försvarsverksamhet och dokumenterat 
anseende, särskilt i form av tillstånd att 
tillverka och/eller sälja försvarsmateriel 
samt genom anlitande av erfaren 
ledningspersonal.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Intygen ska innehålla följande 
information:

3. Intygen ska åtminstone innehålla 
följande information:

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska offentliggöra en 
förteckning över certifierade mottagare 
som ska uppdateras regelbundet, och de 
ska underrätta kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om detta.

8. Medlemsstaterna ska offentliggöra en 
förteckning över certifierade mottagare 
som ska uppdateras regelbundet, och de 
ska underrätta kommissionen, 
Europaparlamentet och de andra 
medlemsstaterna om detta.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att mottagare 
av försvarsmateriel som ansöker om 
exporttillstånd bekräftar för de behöriga 
myndigheterna, i de fall den 
försvarsmateriel som mottagits från en 
annan medlemsstat med stöd av ett 
överföringstillstånd är belagd med 
exportrestriktioner, att de har iakttagit 
villkoren för dessa restriktioner.

1. Medlemsstaterna ska se till att mottagare 
av försvarsmateriel som ansöker om 
exporttillstånd på ett för de behöriga 
myndigheterna tillfredsställande sätt 
styrker, i de fall den försvarsmateriel som 
mottagits från en annan medlemsstat med 
stöd av ett överföringstillstånd är belagd 
med exportrestriktioner, att de har iakttagit 
villkoren för dessa restriktioner. I sådana 
fall ska medlemsstaterna vidare se till att 
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mottagarna av försvarsmaterielen, efter 
det att exporten genomförts, bekräftar för 
de behöriga myndigheterna att 
exportrestriktionerna efterlevts och 
tillhandahåller bevis för detta. 

Or. en

Motivering

I syfte att undvika osäkerhet och eventuella fördragsbrottsförfaranden.

Ändringsförslag 18

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 att ha hört 
ursprungsmedlemsstaten inte får det 
samtycke som krävs för export från denna 
stat, får ingen export ske. Kommissionen 
och medlemsstaterna ska informeras om 
sådana fall.

Or. en

Motivering

I syfte att undvika osäkerhet och eventuella fördragsbrottsförfaranden.
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Administrativt samarbete

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 
kontrollåtgärder tillämpas för att verifiera 
att villkoren för överföringstillstånd 
efterlevs av både leverantörer och 
mottagare. Utan att det påverkar 
tillämpningen av påföljder och andra 
åtgärder enligt artikel 14a ska, i fall då en 
medlemsstat konstaterar att överföring av 
försvarsmateriel bryter mot dessa villkor, 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstaten omedelbart informera de 
behöriga myndigheterna i den eller de 
berörda medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tullsamarbete Tullförfaranden

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) att relevant information om a) att relevant information inte beaktades 
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begränsningar av export till tredjeländer 
av försvarsmateriel som omfattas av 
överföringstillståndet inte beaktades när 
exporttillståndet beviljades, eller

när tillståndet beviljades, eller

Or. en

Motivering

Återspeglar ordalydelsen i förordningen om dubbla användningsområden.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska uppdatera 
förteckningen över försvarsmateriel i 
bilagan i överensstämmelse med
Europeiska unionens gemensamma militära 
förteckning.

1. Kommissionen ska uppdatera 
förteckningen över försvarsmateriel i 
bilagan på grundval av Europeiska 
unionens gemensamma militära 
förteckning.

Or. en

Motivering

Kommittéförfarandet är meningsfullt endast om det finns en konflikt om vilka föremål som bör 
tas med i bilagan – exempelvis kärnvapen.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Påföljder

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa en korrekt 
efterlevnad av bestämmelserna i detta 
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direktiv.
2. Medlemsstaterna ska fastställa regler 
om påföljder vid överträdelser av de 
bestämmelser som antas för att 
genomföra detta direktiv, och de ska vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att se till att 
dessa regler tillämpas. Påföljderna ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.
Medlemsstaterna ska fastställa att det är 
ett brott att uppsåtligen till tredjeländer 
vidareexportera försvarsmateriel som 
mottagits enligt ett överföringstillstånd, 
vilket bryter mot villkoren för 
användning, om inte dessa villkor ändrats 
av ursprungsmedlemsstaten för att 
möjliggöra sådan vidareexport.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en medlemsstat inte får det 
samtycke som krävs för en planerad 
export från ursprungsmedlemsstaten får 
ingen export ske. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska informeras om 
sådana fall.

Or. en
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapportering Översyn
1. Kommissionen ska senast [tolv 
månader efter detta direktivs införlivande] 
rapportera om de åtgärder som 
medlemsstaterna vidtagit för att införliva 
direktivet, särskilt artiklarna 9–12 och 15.
2. Kommissionen ska, med början senast 
[fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande], regelbundet förelägga 
Europaparlamentet och rådet en rapport 
om direktivets genomförande och dess
inverkan på utvecklingen av den 
europeiska försvarsmaterielmarknaden och 
det europeiska försvarets industriella och 
tekniska bas, och rapporten ska vid behov 
åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Senast den …* ska kommissionen se över 
effektiviteten hos detta direktiv och 
rapportera om detta till Europaparlamentet 
och rådet. Kommissionen ska särskilt 
utvärdera om och i vilken utsträckning 
målen i detta direktiv uppnåtts. I sin 
rapport ska kommissionen se över 
tillämpningen av artiklarna 9–12 och 15 i 
detta direktiv och utvärdera direktivets 
inverkan på utvecklingen av den 
europeiska försvarsmaterielmarknaden och 
det europeiska försvarets industriella och 
tekniska bas, bland annat med beaktande 
av situationen för små och medelstora 
företag. Rapporten ska vid behov åtföljas 
av ett lagstiftningsförslag.

___________
* Fem år från datumet för införlivande av 
detta direktiv.

Or. en
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar förslaget till direktiv om att förenkla villkoren för överföring av 
försvarsmateriel inom gemenskapen, som är en del av kommissionens ”försvarspaket” 
tillsammans med ett förslag till direktiv om upphandling på försvarsområdet och ett 
meddelande om den europeiska försvarsindustrins konkurrenskraft. 

För närvarande finns 27 bristfälligt samordnade nationella försvarsmaterielmarknader som 
kännetecknas av överlappning och ineffektivt resursutnyttjande. Inte bara den största delen av 
upphandlingen på försvarsområdet organiseras på nationell nivå, utan även överföring, 
transitering och import av försvarsmateriel inom EU. Den föreslagna förenklingen av de 
nationella tillståndssystemen för överföring av försvarsmateriel på den inre marknaden är en 
nödvändig förutsättning för utvecklingen av en europeisk marknad för försvarsmateriel och en 
internationellt konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri. En förenkling av den 
gemenskapsinterna överföringen av försvarsmateriel kommer att öka leveranssäkerheten för 
medlemsstaterna, samtidigt som den administrativa belastningen minskas genom nya villkor 
som möjliggör ökad koncentration på de viktigare överföringarna.

Föredraganden välkomnar förslaget men anser att det finns utrymme för ytterligare 
förbättringar. Därför föreslår hon ändringar enligt följande:

Efterlevnad och översyn 

Det måste finnas en sträng kontroll av att vapen och vapenrelaterade produkter i slutändan 
inte hamnar i konfliktområden. Föredraganden betonar att vidareexport till tredjeland inte får 
ske i fall där ursprungsmedlemsstaten inte gett sitt samtycke härtill. Ursprungsmedlemsstatens 
begränsningar av vidareexport får under inga omständigheter ignoreras av mottagarna av 
överföringar.

Föredraganden anser att påföljderna i fall av brott mot villkoren för tillstånd måste fastställas 
mer i detalj. Särskilt bör medlemsstaterna fastställa att det är ett brott att uppsåtligen bryta 
mot exportrestriktioner för försvarsmateriel. Det skulle ge medlemsstaterna den ökade 
tryggheten att det finns effektiva rättsmedel i fall då överföringstillståndens restriktioner för 
vidareexport inte respekteras. Detta skulle dessutom öka medlemsstaternas förtroende för 
systemet. Vidare måste medlemsstaterna kontrollera att leverantörerna i detalj för bok över 
sina överföringar. 

Föredraganden påpekar att detta förslag är ett första steg i riktning mot att stärka 
inremarknadsreglerna på ett område som varit centralt för medlemsstaternas suveränitet. Det 
bör ses som ett ”pilotprojekt” som kan bli föremål för korrigeringar och ändringar om de 
föreslagna åtgärderna inte uppfyller målet med direktivet. Följaktligen föreslår föredraganden 
att kommissionen bör göra en övergripande utvärdering av direktivets genomförande fem år 
efter dess ikraftträdande. Vid behov ska utvärderingen åtföljas av förslag till 
Europaparlamentet och rådet om ändring av direktivet. 

Föredraganden anser att utvecklingen av en europeisk marknad för försvarsmateriel på ett 
avgörande sätt kommer att vara beroende av i vilken utsträckning genomförandet av detta 
förslag kommer att leda till att det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna stärks. 
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Därför bör utvärderingen särskilt koncentreras på direktivets effekter för det ömsesidiga 
förtroendet mellan medlemsstaterna.

De små och medelstora företagens intressen

Certifieringssystemet, som är den centrala delen i det föreslagna tillståndssystemet, har en 
tendens att vara inriktat på behoven hos större företag och skulle kunna leda till 
konkurrensnackdelar för små och medelstora företag. Större företag kan välja certifiering för 
att få allmänna tillstånd, men certifieringsförfarandet är för dyrt och ansträngande för små 
företag. 

Alla företag kommer att gynnas av bestämmelsen att det i allmänhet inte kommer att vara 
nödvändigt att inneha tillstånd för överföring av delsystem eller komponenter som är 
inbyggda i vapensystem och inte kan överföras eller exporteras i ett senare skede. Det kan 
finnas ett avsevärt antal små och medelstora företag bland tillverkare av delsystem och 
komponenter som kommer att dra nytta av denna bestämmelse. Denna bestämmelse kan dock 
inte ensam kompensera att tillståndssystemet har en tendens att gynna större företag. För att se 
till att direktivet inte kommer att leda till en relativ förlust av konkurrenskraft för de små och 
medelstora företagen i jämförelse med större företag, föreslår föredraganden att 
kommissionen i sin utvärdering av direktivets följder fem år efter dess ikraftträdande bör 
inbegripa en bedömning av direktivets följder för små och medelstora företag.

Juridisk klarhet

Föredraganden påpekar att flera ställen i förslaget måste förtydligas för att ge ökad 
rättssäkerhet. Hon föreslår att medlemsstaternas internationella åtaganden, som motiverar 
användningen av individuella tillstånd, inte bör definieras genom en uttömmande förteckning 
utan genom en allmän hänvisning till ”medlemsstaternas internationella åtaganden och 
skyldigheter”. Hennes rekommendationer innehåller också ett antal förtydliganden i samband 
med skyldigheterna för leverantörer av försvarsmateriel.
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