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EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

2017/0125 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med 
henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's 

forsvarsindustri

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 173,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. Udgået tekst er 
markeret med symbolet ▌.
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efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2, 

under henvisning til konventionen om kemiske våben (CWC) af 3. september 1992,

under henvisning til konventionen om biologiske våben (BWC) af 10. april 1972,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med 

visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller 

nedværdigende behandling eller straf3,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

1 EUT C […] af […], s. […].
2 EUT C […] af […], s. […].
3 EUT L 200 af 30.7.2005, s. 1.
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ud fra følgende betragtninger:

(1) I den europæiske forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget den 30. november 2016, 

forpligtede Kommissionen sig til at supplere, udnytte og konsolidere medlemsstaternes 

fælles bestræbelser på at udvikle forsvarskapaciteter, der kan imødekomme de 

sikkerhedsmæssige udfordringer samt støtte en konkurrencedygtig, ▌innovativ og 

effektiv forsvarsindustri i hele Unionen. Det blev bl.a. foreslået at oprette en 

europæisk forsvarsfond for at støtte investeringer i fælles forskning og fælles 

udvikling af forsvarsmateriel for på den måde at styrke synergier og 

omkostningseffektivitet, og fremme medlemsstaternes fælles køb og vedligeholdelse 

af forsvarsmateriel. Denne fond vil supplere de nationale budgetter, som allerede 

anvendes til dette formål, og bør anspore medlemsstaterne til at samarbejde og 

investere mere i forsvaret. Fonden vil støtte samarbejdet gennem hele 

udviklingscyklussen for forsvarsprodukter og -teknologi. 

(1a) Med henblik på at etablere et effektivt europæisk marked for forsvarsmateriel samt 

sikre, at dette program har en reel indvirkning, er det af afgørende betydning, at de 

vigtigste lovgivningsmæssige forudsætninger er opfyldt, herunder især at direktiv 

2009/81/EF om indkøb af forsvarsmateriel er gennemført fuldt ud1.

(2) For at bidrage til en forbedring af konkurrenceevnen, innovationskapaciteten og 

effektiviteten i EU's forsvarsindustri og til Unionens strategiske autonomi bør der 

oprettes et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ("programmet"). 

Programmet bør tage sigte på at fremme konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri, 

hvilket vil bidrage til at forbedre forsvarskapaciteterne, herunder cyberforsvar, ved at 

støtte samarbejdet mellem medlemsstater og europæiske virksomheder, herunder 

SMV'er og midcapselskaber, i udviklingsfasen for forsvarsprodukter og -teknologi. 

Udviklingsfasen, som følger efter forsknings- og teknologifasen, er forbundet med 

betydelige risici og omkostninger, som hindrer den videre udnyttelse af 

forskningsresultaterne og har negativ indvirkning på konkurrenceevnen i EU's 

forsvarsindustri. Ved at støtte udviklingsfasen vil programmet bidrage til en bedre 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning 
af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af 
visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og 
sikkerhedsområdet (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).
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udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning, og det vil bidrage til at lukke hullet 

mellem forskning og produktion samt fremme alle former for innovation, eftersom der 

ud over resultaterne på forsvarsområdet også vil kunne forventes en positiv 

afsmitning på civilsamfundet. Programmet bør supplere de aktiviteter, der udføres i 

overensstemmelse med artikel 182 i TEUF, og det dækker ikke produktionen af 

forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

(3) For at sikre bedre udnyttelse af stordriftsfordele i forsvarsindustrien bør programmet 

støtte samarbejdet mellem virksomheder i udviklingen af forsvarsrelaterede produkter 

og teknologi og dermed fremme en standardisering af forsvarssystemer og samtidig 

sikre en større interoperabilitet. For at fremme et åbent og retfærdigt indre marked 

bør programmet kraftigt støtte SMV'ers deltagelse på tværs af grænserne og lette 

udviklingen af samarbejde mellem nye partnere. 

(4) Programmet bør dække en periode på to år fra den 1. januar 2019 til den 31. december 

2020, mens beløbet for gennemførelsen af programmet bør fastsættes for denne 

periode. 

(4a) For at finansiere programmet fra Unionens almindelige budget bør et beløb på 

500 mio. EUR i løbende priser øremærkes til dette formål. Da programmet er et nyt 

initiativ, der ikke var forudset, da den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-

20201 blev fastlagt, og for at undgå en negativ indvirkning på finansieringen af 

eksisterende flerårige programmer, bør beløbet udelukkende tages fra uudnyttede 

margener under den flerårige finansielle rammes lofter og/eller gennem 

mobilisering af FFR's relevante særlige instrumenter. Det endelige beløb bør 

godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet gennem den årlige budgetprocedure.

(5) Programmet bør gennemføres i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20122. Finansieringen vil hovedsageligt ske i 

1 Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse 
af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
884).

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 
25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og 
om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 
af 26.10.2012, s. 1).
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form af tilskud. Der kan anvendes finansielle instrumenter eller offentlige indkøb, hvis 

det er relevant, idet blandingsmekanismer tages i betragtning.

(6) Kommissionen bør være ansvarlig for gennemførelsen af programmet i henhold til 

artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. ▌

(7) I betragtning af de særlige forhold, der kendetegner sektoren, vil der i praksis ikke 

blive iværksat samarbejdsprojekter mellem virksomheder, uden at medlemsstaterne 

først har aftalt at støtte sådanne projekter. Efter på EU-plan at have defineret fælles 

forsvarskapacitetsprioriteter, navnlig i forbindelse med kapacitetsudviklingsplanen 

for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, og under hensyntagen til 

samarbejdsinitiativer på regionalt plan skal medlemsstaterne kortlægge og konsolidere 

de forsvarsmæssige krav og de tekniske specifikationer for projektet. De bør også 

udpege en projektleder, som skal lede arbejdet med udviklingen af et 

samarbejdsprojekt. Kommissionen bør forhøre sig hos projektlederen om de 

fremskridt, der er sket i forbindelse med tiltaget, før der foretages udbetaling til 

støttemodtageren af de støtteberettigede foranstaltninger, så projektlederen kan 

sikre, at tidsfristerne overholdes af modtagerne. 

▌(9) Unionens finansielle støtte bør ikke berøre eksporten af produkter, udstyr eller 

teknologi, og det bør ikke gribe ind i medlemsstaternes beføjelser vedrørende politik 

for eksport af forsvarsrelaterede produkter. Unionens finansielle støtte bør ikke berøre 

medlemsstaternes eksportpolitik for forsvarsrelaterede produkter, som er fastsat i 

Rådets fælles holdning 944/2008/FUSP1. 

(10) Eftersom formålet med programmet er at støtte konkurrenceevnen for og effektiviteten 

af EU's forsvarsindustri gennem nedbringelse af risikoen i udviklingsfasen for 

samarbejdsprojekter, bør foranstaltninger vedrørende udviklingen af et 

forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, nemlig fastlæggelse af fælles tekniske 

specifikationer, udformning, prototypefremstilling, afprøvning, kvalificering og 

certificering samt forundersøgelser og andre støtteforanstaltninger, være berettiget til 

at drage fordel heraf. Dette vil også gælde for opgradering af eksisterende 

1 Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for 
kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).
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forsvarsrelaterede produkter og teknologi, der udvikles i Unionen, herunder deres 

interoperabilitet. 

(11) Da programmet navnlig har til formål at styrke samarbejdet mellem virksomheder på 

tværs af medlemsstaterne, bør en foranstaltning kun være berettiget til støtte fra 

programmet, hvis den udføres gennem et samarbejde mellem mindst tre virksomheder, 

der er hjemmehørende i mindst tre forskellige medlemsstater. 

(12) Grænseoverskridende samarbejde om udvikling af forsvarsrelaterede produkter og 

teknologi har ofte været hæmmet af vanskeligheder med at nå til enighed om fælles 

tekniske specifikationer eller standarder og fremme interoperabilitet. Manglende 

eller sparsomme fælles tekniske specifikationer eller standarder har medført øget 

kompleksitet, dobbeltarbejde, forsinkelser og høje omkostninger i udviklingsfasen. 

Enighed om fælles tekniske specifikationer eller standarder bør være en primær 

forudsætning for at kunne modtage EU-støtte fra dette program. Foranstaltninger, der 

sigter mod at støtte fastsættelsen af en fælles definition af de tekniske specifikationer 

eller standarder, bør også være berettigede til støtte fra programmet.

(13) Eftersom programmet sigter mod at styrke konkurrenceevnen og effektiviteten i EU's 

forsvarsindustri, hvilket vil bidrage til Unionens strategiske autonomi, bør kun 

enheder, der er etableret i Unionen og kontrolleres effektivt af medlemsstaterne eller 

statsborgere fra disse, være støtteberettigede. Andre enheder, der er etableret i EU, og 

som ikke kontrolleres effektivt af medlemsstaterne eller deres statsborgere, kan være 

støtteberettigede, hvis der med henblik på en foranstaltning, som finansieres under 

programmet, forefindes de nødvendige mekanismer til at sikre, at et tredjelands eller 

en tredjelandsenheds effektive kontrol med virksomheden ophører, og at deres 

adgang til følsomme oplysninger vedrørende foranstaltningen forhindres. 

Virksomheden bør give Kommissionen de nødvendige beviser for, at de nødvendige 

mekanismer er på plads. Med henblik på at vurdere den faktiske kontrol over en 

virksomhed er det nødvendigt at fastlægge, hvor og hvordan strategiske 

forretningsmæssige beslutninger træffes. Dette kræver en analyse af virksomhedens 

ledelse, som bør bygge på et overblik over virksomhedens funktionsmåde. Andre 

aspekter, der kan tænkes at påvirke beslutningsprocessen for strategiske 

økonomiske spørgsmål, såsom aktionærrettigheder, finansielle forbindelser og 
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handelssamarbejde mellem virksomheden og eventuelle aktionærer i tredjelande, 

bør også undersøges. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes 

væsentlige forsvars- og sikkerhedsinteresser, må den infrastruktur, de faciliteter, 

aktiver og ressourcer, der anvendes af støttemodtagere og underleverandører i 

foranstaltninger, der finansieres under programmet, ikke være placeret på et 

tredjelands territorium. De materielle, immaterielle og menneskelige ressourcer bør 

være til fri afbenyttelse og fri for restriktioner over for tredjelande. 

(14) Støtteberettigede foranstaltninger, der er udviklet i forbindelse med det permanente 

strukturerede samarbejde inden for EU's institutionelle rammer, vil sikre et forbedret 

løbende samarbejde mellem virksomheder i de forskellige medlemsstater og dermed 

bidrage direkte til at opfylde målene i programmet. Sådanne projekter, og især 

projekter med en betydelig deltagelse af SMV'er og midcapselskaber, navnlig 

grænseoverskridende SMV'er, bør derfor være berettigede til en forhøjet 

finansieringssats.

(14a) Støtteberettigede foranstaltninger udviklet med en betydelig deltagelse af SMV'er, 

der støtter åbningen af forsyningskæden, bidrager direkte til programmets mål.

(15) Hvis et konsortium af virksomheder ønsker at deltage i en støtteberettiget 

foranstaltning under programmet, og hvis Unionens finansielle bistand ydes som et 

tilskud, et finansielt instrument eller en offentlig kontrakt, bør konsortiet udpege et 

af sine medlemmer som koordinator, som skal være hovedkontaktpunktet for 

Kommissionen.

(16) Fremme af innovation og teknologisk udvikling i EU's forsvarsindustri bør gøre det 

muligt at opretholde og udvikle færdigheder og knowhow i EU's forsvarsindustri og 

bidrage til at styrke dets teknologiske og industrielle autonomi. Det bør desuden 

foregå i overensstemmelse med EU's sikkerhedsinteresser. Således bør bidraget til 

sådanne interesser og til forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne 

har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. Inden for Unionen kortlægges 

fælles forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter især gennem kapacitetsudviklingsplanen. 

På Det Europæiske Råds møde den 19. og 20. december 2013 understregedes 

betydningen af at sikre, at de vigtige kapaciteter er tilgængelige, og af at udbedre 

kritiske mangler gennem konkrete projekter på områder såsom for eksempel 
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fjernstyrede flysystemer, lufttankningskapacitet, satellitkommunikation og 

cyberspace. I sin meddelelse af 30. november 2016 med titlen "Europæisk 

handlingsplan for forsvarsområdet" understregede Kommissionen endvidere 

behovet for maksimering af synergierne mellem civile og militære myndigheder, 

navnlig inden for rumpolitik, cybersikkerhed, cyberforsvar og søfartssikkerhed. 

Andre EU-processer som f.eks. den samordnede årlige undersøgelse om forsvar 

(CARD) og det permanente strukturerede samarbejde vil støtte gennemførelsen af 

relevante prioriteter gennem et forstærket samarbejde. Hvis det er relevant, kan 

regionale eller internationale samarbejdsinitiativer, herunder i NATO-regi ▌også tages 

i betragtning, forudsat de tjener Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser og ikke 

hindrer nogen medlemsstat i at deltage.

(16a) Medlemsstaterne arbejder individuelt og i fællesskab om udvikling, produktion og 

praktisk anvendelse af ubemandede luftfartøjer, køretøjer og fartøjer. Den praktiske 

anvendelse af disse systemer omfatter udførelse af angreb på militære mål. Den 

forskning og udvikling, der er forbundet med udviklingen af sådanne systemer, 

såvel militære som civile, har modtaget støtte i form af EU-midler, og efter planen 

vil dette fortsætte i fremtiden, eventuelt også under dette program. Intet i denne 

forordning bør stå i vejen for lovlig udnyttelse af de teknologier eller produkter, der 

udvikles under programmet.

(17) For at sikre, at de finansierede foranstaltninger er rentable, bør medlemsstaternes 

tilsagn om effektivt at bidrage til finansieringen af foranstaltningen være et kriterium 

for tildeling af sådanne støtteforanstaltninger og bør udmønte sig i et skriftligt 

dokument.

(18) For at sikre, at de finansierede foranstaltninger vil bidrage til den europæiske 

forsvarsindustris konkurrenceevne og effektivitet, bør de, herunder for så vidt angår 

teknologier med dobbelt anvendelse, være markedsorienterede og 

efterspørgselsstyrede med henblik på at konsolidere den europæiske efterspørgsel på 

forsvarsområdet. Den omstændighed, at medlemsstaterne allerede har forpligtet sig til 

i fællesskab at producere og indkøbe det endelige produkt eller den endelige teknologi, 

eventuelt på en koordineret måde, bør tages i betragtning i forbindelse med 

tildelingskriterierne.
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(19) Unionens finansielle bistand fra programmet må ikke overstige 20 % af de samlede 

støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, når det drejer sig om 

prototypefremstilling, som ofte er den dyreste foranstaltning i udviklingsfasen. 

Samtlige støtteberettigede omkostninger bør imidlertid være omfattet af andre aktioner 

i udviklingsfasen. 

(20) Eftersom EU's støtte har til formål at forbedre sektorens konkurrenceevne og kun 

vedrører den særlige udviklingsfase, bør Unionen ikke have ejerskab eller 

intellektuelle ejendomsrettigheder til de produkter eller teknologier, der følger af de 

støttede foranstaltninger. Den gældende ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder 

vil blive fastlagt af støttemodtagerne. Derudover bør resultaterne af de 

foranstaltninger, der støttes under programmet, ikke være underlagt nogen form for 

begrænsning af et tredjeland eller en enhed i et tredjeland.

(21) Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt 

angår vedtagelsen af et toårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med programmets 

mål, navnlig målet om styrkelse af konkurrenceevnen. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning1. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør 

Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter. På baggrund af EU's politik om, at små og mellemstore 

virksomheder (SMV'er) er nøglen til økonomisk vækst, innovation, jobskabelse og 

social integration i Unionen, og den kendsgerning, at de støttede foranstaltninger 

typisk vil kræve grænseoverskridende samarbejde, er det vigtigt, at 

arbejdsprogrammet afspejler og giver mulighed for en åben, ikkediskriminerende og 

gennemsigtig grænseoverskridende deltagelse af SMV'er, og at mindst 15 % af det 

samlede budget derfor tilgodeser en sådan indsats, hvilket vil gøre det muligt for 

SMV'er at indgå i værdikæderne i de påtænkte projekter. Denne andel af det samlede 

1 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
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budget bør også komme midcapselskaber til gode. En kategori af projekter bør 

specifikt øremærkes til SMV'er.

(21a) Alle foranstaltninger under programmet omfatter enheder fra mindst tre 

medlemsstater. Anvendelsen af et system med generelle overførselslicenser til 

programmet vil reducere den administrative byrde som følge af overførsler blandt 

deltagerne betydeligt. Medlemsstaterne bør derfor offentliggøre generelle 

overførselslicenser knyttet til dette program. Hvor det er nødvendigt for 

programmets gennemførelse, bør EU-institutioner, -organer og -agenturer samt 

projektledere inkluderes i sådanne licenser.

(21b) For at sikre, at programmet bliver vellykket, bør Kommissionen bestræbe sig på at 

opretholde en dialog med et bredt spektrum af Europas industri, herunder SMV'er 

og utraditionelle leverandører til forsvarssektoren.

(22) For at drage fordel af Det Europæiske Forsvarsagenturs ekspertise vil dette få 

observatørstatus i udvalget af medlemsstatsrepræsentanter. Tjenesten for EU's 

Optræden Udadtil bør også bidrage til udvalget af medlemsstatsrepræsentanter. 

(22a) Europa-Parlamentet bør gives observatørstatus i udvalget af 

medlemsstatsrepræsentanter.

(23) I forbindelse med udvælgelsen af foranstaltninger, som finansieres under programmet, 

bør Kommissionen ▌tilrettelægge indkaldelser af konkurrerende forslag, som fastsat 

ved forordning nr. 966/2012. Med hjælp fra uafhængige eksperter, som bør udvælges 

på grundlag af en gennemsigtig procedure, vil de modtagne forslag blive evalueret, 

hvorefter Kommissionen udvælger de foranstaltninger, der skal finansieres under 

programmet. Med hensyn til eksperterne bør Kommissionen sikre en streng 

anvendelse af sine relevante bestemmelser om interessekonflikter. Kommissionen 

bør desuden bestræbe sig på at sikre, at eksperterne er udvalgt fra så mange 

medlemsstater som muligt. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af 

denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt 

angår vedtagelsen og gennemførelsen af arbejdsprogrammet samt tildelingen af midler 

til udvalgte projekter. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.
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(24) Undersøgelsesproceduren bør anvendes i forbindelse med vedtagelse af de 

ovennævnte gennemførelsesretsakter under hensyntagen til deres betydelige 

konsekvenser for gennemførelsen af basisretsakten.

(25) Ved programmets afslutning bør Kommissionen udarbejde en gennemførelsesrapport, 

som undersøger de finansielle aktiviteter for så vidt angår den finansielle 

gennemførelse og, hvis det er muligt, resultaterne heraf. Rapporten bør også indeholde 

en analyse af SMV'ers deltagelse i grænseoverskridende projekter under programmet 

samt deres bidrag til den globale værdikæde. Hvis det er teknisk muligt, bør den 

indeholde oplysninger om støttemodtagernes oprindelse og fordelingen af midler 

mellem virksomheder og medlemsstater under programmet. Endelig bør den i 

forbindelse med forskningsdelen i Den Europæiske Forsvarsfond foreslå løsninger 

til at mindske Unionens afhængighed af produkter og teknologi fra enheder i 

tredjelande, navnlig dem, som blev identificeret under gennemførelsen af denne 

forordning.

(25a) I forbindelse med forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for EU efter 

2020 er der behov for at etablere faste rammer for denne type aktioner, herunder 

ved at etablere en separat post herfor på budgettet samt tilpassede 

gennemførelsesforanstaltninger.

(25b) Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre den størst mulige udbredelse af 

programmet med henblik på at øge dets effektivitet og dermed forbedre 

forsvarsindustriens konkurrenceevne og medlemsstaternes forsvarskapacitet.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der oprettes hermed et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri 

("programmet") med henblik på en EU-indsats, der dækker perioden fra den 1. januar 2019 til 

den 31. december 2020).

Artikel 2

Mål

Programmet har følgende mål:
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a) at fremme konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i 

forsvarsindustrien i hele Unionen, som bidrager til Unionens strategiske 

autonomi, ved at støtte foranstaltninger, som gennemføres i Unionen, i 

udviklingsfasen

b) at støtte og udnytte samarbejde mellem medlemsstater samt samarbejde, 

herunder grænseoverskridende samarbejde, mellem virksomheder, herunder 

små og mellemstore virksomheder og midcapselskaber, i forbindelse med 

udviklingen af teknologier eller produkter i overensstemmelse med 

forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, der er aftalt af Unionens medlemsstater i 

fællesskab, navnlig i forbindelse med kapacitetsudviklingsplanen for den 

fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, med henblik på at undgå 

dobbeltarbejde og styrke værdikæderne i forsvarsindustrien og derigennem 

bidrage til at skabe nyt grænseoverskridende samarbejde mellem 

virksomheder

c) at fremme en bedre udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning og bidrage 

til at lukke hullerne mellem forskning og udvikling og derigennem støtte 

konkurrenceevnen for Unionens forsvarsindustri på det indre og det globale 

marked, herunder i givet fald gennem konsolidering.

ca) at fremme standardisering af forsvarssystemerne og disses interoperabilitet 

for dermed at skabe betydelige stordriftsfordele for medlemsstaterne. 

I denne forordning forstås ved "midcapselskaber" som omhandlet i litra b) virksomheder, 

der ikke er SMV'er, og som beskæftiger 3 000 eller færre ansatte. Antallet af beskæftigede 

beregnes i henhold til artikel 3, 4, 5 og 6 i afsnit I i bilaget til Kommissionens henstilling 

2003/361/EF1.

Artikel 3

Budget

Beløbet til gennemførelsen af programmet for perioden 2019-2020 fastsættes til 

500 mio. EUR i løbende priser, som udelukkende skal tages fra de uudnyttede margener 

1 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).
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under lofterne i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og/eller gennem 

mobilisering af FFR's relevante særlige instrumenter.

Artikel 4

Generelle finansielle bestemmelser

1. Unionens finansielle bistand kan ydes gennem de former for finansiering, der er 

fastsat ved forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, herunder tilskud og, i passende 

tilfælde, finansielle instrumenter og offentlige indkøb, bl.a. gennem 

blandingsmekanismer.

▌

2. Finansieringsformerne, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, og 

gennemførelsesmetoderne vælges ud fra deres evne til at nå de specifikke mål med 

foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, 

den administrative byrde og risikoen for interessekonflikter.

3. Unionens finansielle bistand gennemføres af Kommissionen, som fastsat i artikel 58, 

stk. 1, litra a), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 ▌.

4. Medlemsstaterne udnævner en projektleder ▌. Kommissionen hører projektlederen 

om de fremskridt, der er gjort i forbindelse med tiltaget, inden den foretager 

udbetaling til de støtteberettigede modtagere ▌.

Artikel 5

Typer af finansielle instrumenter

1. Finansielle instrumenter, der er oprettet i henhold til afsnit VIII i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012, kan anvendes til at lette adgangen til finansiering for 

enheder, som gennemfører aktioner i overensstemmelse med artikel 6.

2. Følgende finansielle instrumenter må benyttes:

a) egenkapital- og kvasiegenkapitalinvesteringer

b) lån eller garantier
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c) risikodelingsinstrumenter.

Artikel 6

Støtteberettigede aktioner

1. Programmet yder støtte til modtagernes foranstaltninger i udviklingsfasen, der 

dækker både nye produkter og teknologier samt opgradering af eksisterende 

produkter og teknologier, der er udviklet i Unionen, inden for:

a) udformningen af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent 

eller teknologi samt de tekniske specifikationer bag udformningen

b) prototypefremstilling af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel 

komponent eller teknologi. En prototype er en model af et produkt eller en 

teknologi, der kan påvise elementets præstation i et operationelt miljø

c) prøvning af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller 

teknologi

d) kvalificering af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent 

eller teknologi. Kvalificering er hele processen med at påvise, at udformningen 

af et produkt/en komponent/en teknologi opfylder de specificerede krav. 

Denne proces sikrer, at der anvendes objektiv evidens i forbindelse med 

påvisningen af, at særlige krav til udformning er overholdt

e) certificering af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi. Certificering er 

den proces, hvorefter en national myndighed attesterer, at et produkt/en 

komponent/teknologi er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser

f) undersøgelser som f.eks. gennemførlighedsundersøgelser og andre 

ledsageforanstaltninger.

2. Foranstaltningen gennemføres ved et samarbejde mellem mindst tre virksomheder, 

som er etableret i mindst tre forskellige medlemsstater. Den effektive kontrol med 

mindst tre af de virksomheder, der er støttemodtagere, må ikke direkte eller indirekte 

varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden.
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3. For så vidt angår stk. 2 forstås ved "effektiv kontrol": et forhold, der bygger på 

rettigheder, aftaler eller andre midler, som enkeltvis eller tilsammen, under hensyn til 

alle faktiske og retlige forhold, giver mulighed for direkte eller indirekte at få 

afgørende indflydelse på et foretagende, særlig ved:

a) brugsret til foretagendets aktiver eller dele deraf

b) rettigheder eller aftaler, som sikrer afgørende indflydelse på sammensætningen 

af foretagendets organer, på deres afstemninger eller beslutninger, eller som på 

anden måde sikrer afgørende indflydelse på foretagendets drift. 

4. Når der er tale om foranstaltninger, der er defineret i litra b) til f) i første stykke, skal 

foranstaltningen være baseret på fælles tekniske specifikationer, hvorved 

systemernes standardisering og interoperabilitet styrkes.

4a. Produktrelaterede foranstaltninger med hensyn til masseødelæggelsesvåben og 

dertil knyttede sprænghovedteknologier, produktrelaterede foranstaltninger i 

relation til forbudte våben og ammunition, våben, som ikke er i overensstemmelse 

med den humanitære folkeret såsom klyngeammunition i henhold til konventionen 

om klyngeammunition, personellandminer i henhold til konventionen om forbud 

mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt disses 

destruktion, brandbomber i henhold til protokol III til konventionen om visse 

konventionelle våben samt fuldautomatiske våben, der gør det muligt at udføre 

angreb uden nogen relevant menneskelig kontrol, er ikke støtteberettigede.

Artikel 7

Godkendte enheder

1. Støttemodtagerne og deres underkontrahenter skal være offentlige eller private 

virksomheder, der er etableret i Unionen, og som ikke er under et tredjelands eller 

en tredjelandsenheds effektive kontrol, jf. artikel 6, stk. 3, enten direkte eller 

indirekte gennem et eller flere andre foretagender. Desuden skal infrastruktur, 

faciliteter, aktiver og ressourcer, der af deltagerne, herunder underkontrahenter og 

andre tredjeparter, anvendes til foranstaltninger, der finansieres under programmet, 

▌være placeret på Unionens territorium i hele projektets varighed. Anvendelsen af 
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infrastruktur og faciliteter, aktiver og ressourcer er ikke underlagt nogen kontrol 

eller nogen begrænsning fra et tredjeland eller en enhed i et tredjeland.

1a. Hvis der under gennemførelsen af foranstaltningen sker en ændring med hensyn 

til den effektive kontrol med virksomheden, jf. artikel 6, stk. 3, underretter 

virksomheden Kommissionen, som vurderer, om kriterierne for støtteberettigelse 

fortsat er opfyldt.

1b. Uanset stk. 1 kan en virksomhed, der er etableret i EU, og som enten direkte eller 

indirekte gennem et eller flere andre foretagender kontrolleres effektivt af et 

tredjeland eller en enhed i et tredjeland i henhold til artikel 6, stk. 3, være 

støtteberettiget, hvis der med henblik på en foranstaltning, der finansieres under 

programmet, forefindes de nødvendige mekanismer til at sikre, at navnlig alle 

følgende betingelser er opfyldt:

a) Et tredjelands eller en tredjelandsenheds effektive kontrol med virksomheden 

elimineres.

b) Adgang til følsomme oplysninger, som vedrører projektet, forhindres. og

c) Ejendomsretten til intellektuel ejendom, der hidrører fra foranstaltningen, 

samt resultaterne af den forbliver hos modtageren under foranstaltningen og 

efter dens afslutning og er ikke underlagt nogen form for kontrol eller 

begrænsning fra et tredjelands eller en tredjelandsenheds side.

Virksomheden skal give Kommissionen de nødvendige beviser for, at 

mekanismerne er blevet etableret.

2. Hvis modtageren, som defineret i afsnit 1, er i færd med at udvikle en foranstaltning, 

som defineret i artikel 6, inden for rammerne af det permanente strukturerede 

samarbejde, er vedkommende berettiget til den forhøjede støtte, jf. artikel 11, stk. 2, 

til den pågældende foranstaltning.

2b. Hvis der ikke umiddelbart findes konkurrencedygtige alternativer i Unionen, og 

hvis anvendelsen ikke er i strid med Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og 

forsvarsinteresser, kan støttemodtagerne og deres underleverandører anvende 
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aktiver, infrastruktur, faciliteter og ressourcer, der befinder sig på eller opbevares 

uden for medlemsstaternes område, eller kontrolleres af tredjelande.

I forbindelse med gennemførelsen af en støtteberettiget foranstaltning kan 

støttemodtagerne og deres underleverandører også samarbejde med virksomheder, 

der er hjemmehørende uden for medlemsstaternes område, eller som udelukkende 

kontrolleres af tredjelande eller enheder fra tredjelande, såfremt dette ikke strider 

mod Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsinteresser. 

Omkostningerne ved disse aktiviteter er ikke støtteberettigede under programmet.

Artikel 8

Erklæring fra ansøgere

Hver ansøger skal skriftligt erklære, at vedkommende er fuldt ud bekendt med og overholder 

gældende national lovgivning og EU-lovgivning samt bestemmelser vedrørende aktiviteter på 

forsvarsområdet, herunder fælles holdning 2008/944/FUSP, fællesskabsordningen for 

kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter 

med dobbelt anvendelse samt relevant national lovgivning om eksportkontrol.

Artikel 9

Konsortium

1. Hvis Unionens finansielle bistand ydes gennem et tilskud, skal medlemmer af et 

eventuelt konsortium, som ønsker at deltage i en foranstaltning, udpege et af 

medlemmerne til koordinator og anføre dette i tilskudsaftalen. Koordinatoren er 

hovedkontaktpunktet for medlemmerne af konsortiet i forbindelserne med 

Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan, medmindre andet er fastsat i 

tilskudsaftalen, eller i tilfælde af koordinatorens manglende opfyldelse af sine 

forpligtelser i henhold til tilskudsaftalen. Unionens finansielle bistand kan også 

have form af et finansielt instrument eller en offentlig kontrakt.

2. Medlemmer af et konsortium, der deltager i en foranstaltning, indgår en intern aftale, 

som fastsætter deres rettigheder og forpligtelser med hensyn til gennemførelse af 

foranstaltningen, herunder spørgsmålet om de intellektuelle ejendomsrettigheder til 

de nye produkter, i overensstemmelse med tilskudsaftalen, undtagen i behørigt 

begrundede tilfælde, der er fastsat i arbejdsprogrammet eller forslagsindkaldelsen.
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Artikel 10

Tildelingskriterier

Foranstaltninger, som foreslås støttet fra programmet, evalueres med hensyn til målene i 

artikel 2 og på grundlag af følgende kumulative kriterier:

a) topkvalitet, industriel præstationsevne og evne til at udvise væsentlige fordele i 

forhold til eksisterende produkter eller teknologier og

b) bidrager til innovation og teknologisk udvikling af forsvarsindustrien og således til 

fremme af Unionens industrielle og strategiske autonomi inden for forsvarsteknologi 

og

ba) bidrager til konkurrenceevne og vækst for virksomheder på forsvarsområdet i hele 

Unionen og

c) bidrager til Unionens sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser ved at styrke de 

militære teknologier, der bidrager til at gennemføre de forsvarsmæssige 

kapacitetsprioriteter, som er aftalt af Unionens medlemsstater i fællesskab, navnlig i 

forbindelse med kapacitetsudviklingsplanen for den fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik og

ca) bidrager til at skabe nyt grænseoverskridende samarbejde mellem virksomheder og

d) er rentable som påvist af støttemodtagerne ved, at de resterende omkostninger ved den 

støtteberettigede foranstaltning dækkes gennem andre finansieringskilder, som f.eks. 

medlemsstaternes bidrag og

da) andelen af foranstaltningens samlede budget, som skal afsættes til deltagelse af 

SMV'er, der er etableret i Den Europæiske Union, enten som medlemmer af 

konsortiet, som underleverandører eller som andre virksomheder i forsyningskæden 

og

e) for foranstaltninger, der er beskrevet i litra b) til e) i artikel 6, stk. 1: bidrager til den 

europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, idet støttemodtagerne påviser, at 

medlemsstaterne har forpligtet sig til i fællesskab at fremstille og indkøbe det endelige 

produkt eller den endelige teknologi på koordineret vis, herunder fælles indkøb, hvor 

det er relevant. 
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Artikel 11

Finansieringssatser

1. Den finansielle bistand fra Unionen, der ydes inden for rammerne af programmet, må 

ikke overstige 20 % af foranstaltningens samlede støtteberettigede omkostninger, når 

det drejer sig om prototypefremstilling som omhandlet i artikel 126 i forordning 

(EU, Euratom) nr.°966/2012. I alle andre tilfælde kan bistanden dække op til 

foranstaltningens samlede støtteberettigede omkostninger.

2. En foranstaltning, som er udviklet af en modtager, som er omhandlet i artikel 7, 

stk. 2, kan støttes med en finansieringssats, der forhøjes med yderligere 10 

procentpoint.

2a. En foranstaltning som omhandlet i artikel 6, stk. 1, kan få finansieringssatsen 

forhøjet med yderligere 10 procentpoint, hvis mindst 15 % af de samlede 

støtteberettigede omkostninger går til SMV'er, der er etableret i Unionen. Denne 

øgede finansieringssats kan forhøjes yderligere med en procentdel svarende til to 

gange procentdelen af de samlede støtteberettigede omkostninger, som går til 

SMV'er, der er etableret i en anden medlemsstat end dem, hvori de øvrige 

virksomheder, der deltager i foranstaltningen, og som ikke er SMV'er, er etableret.

2b. En foranstaltning som omhandlet i artikel 6, stk. 1, kan få finansieringssatsen 

forhøjet med yderligere 10 procentpoint, hvis mindst 30 % af dens samlede 

støtteberettigede omkostninger går til midcapselskaber, der er etableret i Unionen.

2c. Indirekte støtteberettigede omkostninger fastsættes ved at anvende en fast sats på 

25 % af de samlede direkte støtteberettigede omkostninger, dog fraregnet direkte 

støtteberettigede omkostninger til underentrepriser.

2d. Den finansielle bistand fra Unionen, der ydes inden for rammerne af programmet, 

må ikke dække mere end 100 % af foranstaltningens støtteberettigede 

omkostninger.

Artikel 12

Ejerskab og intellektuelle ejendomsrettigheder
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1. Unionen ejer ikke de produkter eller teknologier, der følger af foranstaltningen, 

ligesom den ikke har nogen intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder 

licensrettigheder, til projektet. 

1a. Resultaterne af foranstaltninger, der modtager støtte under programmet, skal ikke 

være underlagt nogen form for kontrol eller begrænsning fra et tredjeland eller en 

enhed i et tredjeland.

1b. Hvis bistand fra Unionen ydes i form af offentligt indkøb af en undersøgelse, har 

alle medlemsstaterne ret til en gratis, ikkeeksklusiv licens til anvendelse af 

undersøgelsen efter udtrykkelig anmodning.

Artikel 12a

Generelle overførselslicenser

1. Artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF1 finder anvendelse 

med henblik på dette program.

2. Med forbehold af artikel 12 i denne forordning finder denne artikels stk. 1 

tilsvarende anvendelse på EU's institutioner, organer og agenturer samt de i denne 

forordnings artikel 4, stk. 4, omhandlede projektledere.

Artikel 13

Arbejdsprogram

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 16a vedrørende etablering af et toårigt 

arbejdsprogram, der dækker programmets varighed. ▌Dette arbejdsprogram skal 

være i overensstemmelse med målene i artikel 2.

2. Arbejdsprogrammet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de kategorier af 

projekter, der skal finansieres under programmet. Disse kategorier skal være i 

overensstemmelse med de forsvarskapacitetsprioriteter, der er omhandlet i 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af 
vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for 
Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1).
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artikel 2, litra b). I arbejdsprogrammet skal der også indgå en kategori af 

projekter, som er rettet specifikt mod SMV'er.

3. Arbejdsprogrammet skal sikre, at mindst 15 % af det samlede budget tilgodeser 

foranstaltninger, der gør det muligt at integrere SMV'er og midcapselskaber i 

værdikæder på tværs af grænserne.

Artikel 14

Tildelingsprocedure

1. I forbindelse med gennemførelsen af programmet tildeles støtte efter indkaldelse af 

▌forslag, der offentliggøres i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/121.

2. Forslag, der er indsendt efter indkaldelsen af forslag, evalueres af Kommissionen 

med bistand fra uafhængige nationale EU-eksperter fra et så stort antal 

medlemsstater som muligt, der er udvalgt på grundlag af en gennemsigtig 

procedure, som tager højde for eventuel uforenelighed på grund af 

interessekonflikter, på grundlag af tildelingskriterierne i artikel 10. 

3. Kommissionen tildeler efter hver indkaldelse midler til de udvalgte foranstaltninger 

gennem en gennemførelsesretsakt. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2. 

Artikel 15

Årlige rater

Kommissionen kan opdele budgetforpligtelserne i årlige rater.

Artikel 16

Udvalg

1 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om 
gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige 
budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).
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1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 

forordning (EU) nr. 182/2011. Det Europæiske Forsvarsagentur og Europa-

Parlamentet inviteres til at bidrage som observatører.

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 

anvendelse.

Artikel 16a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, stk. 1, tillægges 

Kommissionen for en periode på to år fra den ... [datoen for denne forordnings 

ikrafttræden].

3. Den i artikel 13, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører 

ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er 

udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-

Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 1, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 

to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og 

Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
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har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 17

Kontrol og rapportering

1. Kommissionen skal regelmæssigt overvåge gennemførelsen af programmet og årligt 

rapportere om de fremskridt, der gøres i overensstemmelse med artikel 38, stk. 3, 

litra e), i forordning nr. 966/2012. Med henblik herpå skal Kommissionen etablere de 

nødvendige overvågningsordninger.

2. For at fremme produktiviteten og effektiviteten af Unionens fremtidige politiske 

foranstaltninger udarbejder Kommissionen en retrospektiv evalueringsrapport og 

sender den til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal – på baggrund af 

relevante høringer af medlemsstaterne og de vigtigste interesserede parter – navnlig 

vurdere fremskridtene i retning af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 2. Den 

skal også analysere SMV'ers og midcapselskabers deltagelse i projekter på tværs af 

grænserne under programmet samt SMV'ers og midcapselskabers integration i den 

globale værdikæde. Hvis det er teknisk muligt, skal den indeholde oplysninger om 

støttemodtagernes oprindelse og fordelingen af midler mellem virksomheder og 

medlemsstater under programmet.

2a. Den i stk. 2 omtalte rapport skal foreslå løsninger til at mindske Unionens 

afhængighed af produkter og teknologi fra enheder i tredjelande, navnlig dem, 

som blev identificeret under gennemførelsen af denne forordning.

2b. I god tid inden udløbet af dette program fremsætter Kommissionen, hvis det er 

relevant, et lovgivningsmæssigt forslag til et nyt program for udvikling af 

forsvarsindustrien sammen med passende finansiering under den nye flerårige 

finansielle ramme.

Artikel 18

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1. Ved gennemførelse af aktioner finansieret i medfør af denne forordning træffer 

Kommissionen passende foranstaltninger til at sikre, at Unionens finansielle 
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interesser beskyttes mod svig, korruption og andre ulovligheder gennem effektiv 

kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved inddrivelse af uretmæssigt 

udbetalte beløb eller i givet fald ved tilbagebetaling af disse beløb og, hvor det er 

hensigtsmæssigt, ved administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i 

rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har en afskrækkende virkning.

2. Kommissionen og Revisionsretten har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol 

på stedet at revidere eller, hvis der er tale om internationale organisationer, beføjelse 

til efter aftaler indgået med dem at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter 

og underkontrahenter, som har modtaget EU-midler i henhold til denne forordning.

3. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan efter bestemmelserne 

og procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/20131 og 

Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/962 foretage undersøgelser, herunder 

kontrol og inspektion på stedet, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse 

eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i 

forbindelse med en aftale om tilskud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller en 

kontrakt finansieret i henhold til nuværende forordning.

Artikel 19

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

For Europa-Parlamentet For Rådet

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 
248 af 18.9.2013, s. 1).

2 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens 
kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 
af 15.11.1996, s. 2).
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