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EN HÅNDBOG, FOR HVEM OG HVORFOR?
Den europæiske forsvarsindustri spiller en betydelig rolle
med hensyn til at garantere Europas sikkerhed og forsvar.
Med en omsætning på 108 mia. EUR i 2018 er den også en
vigtig kilde til vækst og beskæftigelse.
De ca. 2 500 små og mellemstore virksomheder (SMV’er),
der opererer i den europæiske forsvarssektor, er en yderst
vigtig del af forsyningskæderne. SMV’er, der er aktive inden
for forsvarsindustrien, er vigtige katalysatorer for innovation
og vækst, og de er i stand til at udføre væsentlige forsknings-, teknologi- og innovationsaktiviteter. En væsentlig
del af det europæiske forsvars industrielle og teknologiske
grundlag består af SMV’er.

Den europæiske forsvarsindustri står imidlertid over for
mange udfordringer. En af dem er fragmenteringen af det
europæiske indre marked for forsvarsmateriel. Denne fragmentering samt divergerende nationale tilgange har skabt
mange problemer for den europæiske forsvarsindustri generelt og for SMV’er i særdeleshed.
I denne forbindelse har direktiv 2009/43/EF (direktivet om
overførsel af forsvarsmateriel, også kaldet overførselsdirektivet) til formål at forenkle reglerne for overførsel af
forsvarsmateriel mellem europæiske lande1 for at sikre et
velfungerende indre marked og gøre procedurerne mindre
byrdefulde for industrien og navnlig for SMV’er.

1. I denne vejledning forstås ved “europæisk land” ethvert land, som overførselsdirektivet finder anvendelse på, dvs. alle Den Europæiske Unions medlemsstater, samt Norge og Island (se afsnit 1.2 om overførselsdirektivets geografiske anvendelsesområde).
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Formålet med denne håndbog er at give SMV’er, der er aktive
i forsvarssektoren, en enkel præsentation af overførselsdirektivet samt nyttig rådgivning om, hvordan de kan få mest
muligt ud af det.

HVAD INDEHOLDER
HÅNDBOGEN?

KAPITEL 1

KAPITEL 2

indeholder en kort redegørelse for målene og de vigtigste
bestemmelser i overførselsdirektivet og de fordele, som det
kan give europæiske SMV’er i forsvarssektoren.

fokuserer på overførselsdirektivets licensordning og giver
detaljerede forklaringer om undtagelser og de forskellige
licenstyper (generelle, globale og individuelle). Dette kapitel indeholder også et praktisk eksempel og en systematisk
procedure, der kan følges for sikker og hurtig overførsel af
forsvarsmateriel.

KAPITEL 4

omhandler fordelene ved det certificeringssystem, der blev
indført med overførselsdirektivet, samt praktiske tips til,
hvordan man får en virksomhed certificeret. Kapitlet indeholder desuden anbefalinger til, hvordan en modtager af forsvarsmateriel kan etablere et vellykket og pålideligt internt
overholdelsessystem.

beskriver en liste over onlineværktøjer og -ressourcer i forbindelse med overførsel af forsvarsrelaterede produkter.
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1. OVERFØRSELSDIREKTI
VET, EN PRÆSENTATION
1.1. DET EUROPÆISKE FORSVARS
MARKED
Der er flere aspekter, der gør forsvarsmarkedet unikt og adskiller det fra andre kommercielle markeder. Disse omfatter
a) det forhold, at slutkunderne til forsvarsmateriel er regeringer, b) de forsvarsrelaterede produkters følsomme karakter,
c) de specifikke nationale regler for håndtering af klassificerede oplysninger og d) reglerne om kontrol med eksport af
militærteknologi og -udstyr. Det er grunden til, at grænseoverskridende bevægelser af forsvarsmateriel er underlagt
licenskrav, selv mellem europæiske lande.

Der fandtes ingen fælles europæiske licensregler for bevægelser af forsvarsmateriel mellem europæiske lande frem
til 2009. Før overførselsdirektivet blev vedtaget i 2009, var
den europæiske forsvarsindustri nødt til at håndtere særskilte nationale bestemmelser, hvor hvert enkelt europæisk land
havde sin egen eksportkontrolordning, der primært havde
til formål at kontrollere risici i forbindelse med eksport af
militært udstyr til lande uden for EU. Proceduren for udstedelse eller afvisning af licens til overførsel mellem europæiske lande og for eksport til andre lande var stort set den
samme, hvilket betød, at europæiske virksomheder ikke fuldt
ud kunne nyde godt af fordelene ved EU’s indre marked.
Overførselsdirektivet mindsker hindringerne for bevægelse
af forsvarsmateriel mellem europæiske lande og er derfor
afgørende for skabelsen af et funktionsdygtigt europæisk
indre marked for forsvarsmateriel.

Overførselsdirektivets vigtigste bestemmelser og værktøjer
er til gavn for leverandører og modtagere af overførsler af
forsvarsrelaterede produkter inden for EU:

3 Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) omfatter de 27 EU-medlemsstater samt
Island, Norge og Liechtenstein. Det har til formål at styrke samhandelen og de økonomiske forbindelser mellem disse lande. Overførselsdirektivet finder ikke anvendelse på Liechtenstein.
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SELSDIREKTIVET

4 medfør af protokollen om Irland/Nordirland, der er indgået mellem Den Europæiske Union og Det
Forenede Kongerige, finder overførselsdirektivet fortsat anvendelse på og i Det Forenede Kongerige
for så vidt angår Nordirland.
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Overførselsdirektivet finder anvendelse på bevægelser (overførsler) af forsvarsmateriel mellem to europæiske lande. Det
finder ikke anvendelse på eksport af forsvarsmateriel fra et
europæisk land til et land uden for Den Europæiske Union,
Norge og Island.
Overførselsdirektivet forenkler reglerne og mindsker
den administrative byrde, samtidig med at der opretholdes et vist niveau af kontrol med grænseoverskridende bevægelser af forsvarsrelaterede produkter
inden for Europa.

Det har til formål at lette og fremskynde bevægelsen af forsvarsmateriel i hele Europa og at styrke forsyningssikkerheden og den europæiske industris konkurrenceevne.
Geografiske rammer: Overførselsdirektivet finder
anvendelse på de 27 EU-medlemsstater2 og to øvrige
lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
Norge og Island3. Disse 29 lande benævnes “europæiske
lande” i denne håndbog4.
2 Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien,
Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Et forenklet licenssystem, der omfatter licensfritagelser, generelle og globale overførselslicenser
Et skift fra forudgående til efterfølgende kontrol
fra de nationale myndigheders side for så vidt angår generelle overførselslicenser
En certificeringsordning for forsvarsvirksomheder for at sikre tillid blandt de nationale
regeringer og overholdelse af eksportkontrolreglerne
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2. LICENSORDNINGEN
2.1. OVERSIGT OVER FRITAGELSER
OG LICENSER
I henhold til overførselsdirektivet skal en virksomhed, der
ønsker at overføre forsvarsmateriel fra et europæisk land
til et andet, have en forudgående tilladelse — en licens —
fra myndighederne i det europæiske land, hvorfra produktet
skal overføres. Overførselsdirektivet giver imidlertid de europæiske lande mulighed for at fritage visse typer af overførsler fra licenspligten på særlige betingelser. Ud over de traditionelle individuelle overførselslicenser indføres der desuden
generelle overførselslicenser og globale overførselslicenser.

LICENSORDNINGEN I HENHOLD
TIL OVERFØRSELSDIREKTIVET

I. LICENSFRITAGELSER

II. GENERELLE OVERFØRSELSLICENSER

III. GLOBALE OVERFØRSELSLICENSER

IV. INDIVIDUELLE OVERFØRSELSLICENSER

II. GENERELLE OVERFØRSELSLICENSER

Nationale regeringer kan fritage følgende typer af overførsler fra forpligtelsen til forudgående tilladelse:

Hvis et europæisk land mener, at overførsler af visse typer
forsvarsmateriel til andre europæiske lande på visse betingelser ikke indebærer større risici, kan det vedtage og offentliggøre en generel overførselslicens med henblik på at tillade
sådanne overførsler.

• hvis leverandøren eller modtageren er et regeringsorgan
eller en del af de væbnede styrker
• hvis leveringen foretages af Den Europæiske Union,
NATO, Den Internationale Atomenergiorganisation eller
andre mellemstatslige organisationer med henblik på
udførelse af deres opgaver
• hvis overførslen er nødvendig for gennemførelse af et
våbensamarbejdsprogram mellem europæiske lande
• hvis overførslen er knyttet til humanitær bistand i tilfælde af katastrofer eller som donation i en nødsituation
• hvis overførslen er nødvendig til eller efter reparation,
vedligeholdelse, udstilling eller demonstration.
Tjek relevante nationale regeringspublikationer,
eller spørg de respektive nationale myndigheder
om eksisterende undtagelser.

En generel overførselslicens omfatter visse typer forsvarsmateriel. Den giver alle leverandører af sådant udstyr, der er
etableret i landet, mulighed for direkte at foretage flere overførsler af sådant udstyr til andre europæiske lande på visse
betingelser uden at skulle ansøge om en særlig tilladelse.
De betingelser, der er fastsat i en generel overførselslicens,
kan vedrøre ikke blot de typer produkter, der er omfattet,
men også de lande, hvortil disse produkter kan overføres i
henhold til licensen, formålet med overførslerne (f.eks. vedligeholdelse, demonstration) eller modtagerne af produkterne
(f.eks. væbnede styrker eller ordregivende myndigheder).
Myndighederne i et givet europæisk land kan f.eks. offentliggøre en generel licens, der giver alle enheder, der er etableret
i det pågældende land, mulighed for at overføre forskellige
typer produkter (f.eks. visse typer elektronisk udstyr, visse
undersystemer af militære luftfartøjer eller fartøjer) til et
hvilket som helst andet europæisk land med henblik på vedligeholdelse, forudsat at produkterne sendes tilbage inden
for seks måneder, og de kompetente myndigheder underrettes om overførslen.
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I henhold til overførselsdirektivet skal alle europæiske lande
offentliggøre generelle overførselslicenser, der mindst omfatter følgende fire typer situationer:
• modtageren er en del af de væbnede styrker i et europæisk land eller en ordregivende myndighed, der udelukkende køber til brug for disse væbnede styrker
• modtageren er en certificeret virksomhed (se kapitel III i
denne håndbog)
• overførslen sker med henblik på demonstration, vurdering eller udstilling
• overførslen sker med henblik på vedligeholdelse eller reparation, og modtageren er den oprindelige leverandør
af de forsvarsrelaterede produkter.
De nationale regeringer kan frit bestemme, hvilke typer produkter de omfatter i hver af disse generelle licenser, og mere
generelt hvilke betingelser de knytter til dem.

Europæiske lande har ret til at offentliggøre
yderligere generelle overførselslicenser ud over
de fire typer, der kræves i henhold til overførselsdirektivet.

Inden en overførsel anbefaler vi, at virksomhederne kigger på:
• de nationale kompetente myndigheders websteder
• CERTIDER, som er et register over certificerede virksomheder, der er offentliggjort på Europa-Kommissionens
websted, og som også indeholder oplysninger om generelle overførselslicenser offentliggjort af europæiske
lande
• kapitel 4 i denne håndbog.

Underretning
forud for første
anvendelse af
licensen

Tilladte typer af
produkter

Oplysninger om Rapporteringsreeksportbetin- krav
gelser for modtagere

De nationale
regeringer kan
tilføje yderligere
krav

GENERELLE OVERFØRSELSLICENSER INDEHOLDER VÆSENTLIGE FORENKLINGER:
• Hvis en planlagt overførsel opfylder alle betingelserne i en generel overførselslicens, kan virksomheden
gennemføre overførslen uden at ansøge om en særlig tilladelse.
• Alle virksomheder i et givet europæisk land har adgang til generelle overførselslicenser, forudsat
at de opfylder de relevante betingelser i den generelle overførselslicens.
• Efter meddelelse om, at de har til hensigt at anvende en generel overførselslicens for første gang,
kan virksomheder foretage så mange overførsler, som de har behov for, på de betingelser, der er
fastsat i den pågældende licens.
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III. GLOBALE OVERFØRSELSLICENSER

IV. INDIVIDUELLE OVERFØRSELSLICENSER

En global overførselslicens giver en given leverandør mulighed for at foretage flere overførsler til forskellige europæiske
lande for bestemte typer produkter og modtagere i tre år.
Hver global overførselslicens definerer et anvendelsesområde for:

En individuel overførselslicens giver mulighed for en enkelt
overførsel af en bestemt mængde specificerede produkter
til et enkelt europæisk land i en eller flere forsendelser. Den
anvendes i alle tilfælde, hvor licensafvigelser, generelle overførselslicenser og globale overførselslicenser ikke kan anvendes. De enkelte leverandører skal anmode om en licens fra
deres kompetente myndigheder for hver enkelt overførsel
med angivelse af mængden af produkter, der er afsendt, og
antallet af forsendelser til modtageren. Individuelle overførselslicenser indeholder specifikke vilkår og betingelser, som
leverandøren skal opfylde. De nationale myndigheder kan
beslutte, at overførsler under visse omstændigheder skal
være betinget af en individuel (i modsætning til en generel
eller global) licens:

• de kategorier af produkter, der er omfattet af licensen
• de godkendte modtagere eller kategorier af modtagere.
De nationale myndigheder er ansvarlige for at fastlægge betingelserne for, at der kan gives tilladelse til overførsler på
grundlag af en global licens i stedet for en individuel licens
(for overførsler, der ikke er omfattet af generelle overførselslicenser).
Hvad kan SMV’er bruge globale overførselslicenser til?
Globale overførselslicenser er særligt velegnede
i en kontraktmæssig ramme, der indebærer en
regelmæssig kommerciel strøm af produkter
mellem leverandøren og modtageren.
En global overførselslicens er gyldig i tre år og kan
fornyes af den relevante nationale myndighed.

hvis det er nødvendigt for at beskytte
væsentlige sikkerhedsinteresser
eller af hensyn til den offentlige
orden
hvis det er nødvendigt for at sikre
overholdelse af internationale
forpligtelser og tilsagn
hvis der er alvorlig grund til at tro, at
leverandøren ikke vil være i stand til
at opfylde alle de betingelser, der er
nødvendige for at give vedkommende
en global overførselslicens.
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2.2. GENERELLE OVERFØRSELSLI
CENSER — ET PRAKTISK EKSEMPEL
Følgende praktiske eksempel giver SMV’er en let trinvis procedure for overførsel af et produkt i henhold til en generel
overførselslicens.

PRAKTISK EKSEMPEL PÅ EN PROCEDURE
I HENHOLD TIL OVERFØRSELSDIREKTIVET
PRODUKT: Specialkonstrueret mekanisk del til et missil
FRA: Estland
TIL: Irland (slutanvendelse/slutbruger).
Modtageren kan være:
A. en del af de væbnede styrker
B. en certificeret virksomhed
C. en ikke-certificeret modtager
(ikke en del af de væbnede styrker).
•
•
•
•

TRIN 1:
TRIN 2:
TRIN 3:
TRIN 4:

Klassificér dit produkt
Find den rigtige licens
Underret først
Overførsel

TRIN 1: KLASSIFICÉR DIT PRODUKT
Spørg dig selv: Er det produkt, jeg ønsker at overføre, omfattet af overførselsdirektivet?

Se listen over forsvarsrelaterede produkter, som er et
bilag til overførselsdirektivet (som indarbejdet i dansk
lovgivning). I tvivlstilfælde kan du kontakte din nationale
kompetente myndighed.
VIGTIGT! Listen opdateres ca. en gang om året
Vær opmærksom på vanskelige sager: Selv om det produkt,
du ønsker at overføre, kun er en lille mekanisk eller elektronisk komponent, kan det stadig være ”specialkonstrueret”
eller ”modificeret til militære formål” og derfor underlagt
overførselsdirektivet.
• Resultat: I dette eksempel er punktet KONTROLLET i henhold
til liste 4 over militært udstyr i bilaget til overførselsdirektivet.
• Husk, at klassificering er et afgørende skridt, fordi den gør
det muligt at kontrollere, om produktet, som skal overføres,
1. er omfattet af en licensfritagelse
2. er omfattet af generelle overførselslicenser/globale
overførselslicenser eller kræver en individuel overførselslicens.

Når du har klassificeret produktet, skal du spørge dig selv:
Har mit land (i dette eksempel Estland) udstedt en licensfritagelse, der gælder for de produkter, som jeg ønsker at overføre, og for de tilsigtede modtagere?
Hvis ja, kan du gå videre med overførslen.
Hvis nej, så spørg dig selv:
Har mit land (i dette eksempel Estland) udstedt generelle
overførselslicenser for de produkter, jeg ønsker at overføre, og for
de tilsigtede modtagere?
A. Væbnede styrker
B. En certificeret virksomhed
C. Til følgende formål:
a) udstilling og demonstration
b) reparation og vedligeholdelse
• Kontrollér navn og/eller nummer på de relevante generelle overførselslicenser, som dit land har offentliggjort på de kompetente
nationale myndigheders websted eller på CERTIDER (se kapitel 4 i
denne håndbog).
• Estland har udstedt følgende relevante generelle overførselslicenser (på tidspunktet for udarbejdelsen af denne vejledning):
a) En generel overførselslicens for væbnede styrker: kan anvendes til modtager A (væbnede styrker).
b) En generel overførselslicens for certificerede virksomheder:
kan anvendes til modtager B (certificeret virksomhed).
c) For modtager C) (ikke certificeret) kræves der en individuel (eller global) overførselslicens.

TRIN 3: UNDERRET FØRST
Hvis du ønsker at anvende en generel overførselslicens for
første gang, skal du først underrette de nationale kompetente myndigheder om, at du har til hensigt at gøre
det.
Underretning forud for første anvendelse er en del
af vilkårene og betingelserne for de generelle overførselslicenser. Rådfør dig med den nationale kompetente myndighed for at kontrollere proceduren.
• Efter at have givet underretning er din virksomhed klar til
at overføre produkterne. Det er ikke nødvendigt at vente
på en særlig tilladelse.

TRIN 4: OVERFØRSLEN
Når du har givet underretning om første anvendelse af
en generel overførselslicens, kan du gå videre med
overførslen.
Vedlæg forsendelsesdokumenterne med de relevante oplysninger til modtageren vedrørende den liste over militært
udstyr, der indeholder produktet (i dette tilfælde liste 4 over
militært udstyr):
• navn og nummer på den overførselslicens — generel
eller individuel/global — der er anvendt, eller en kopi
af licensen
• hvilke reeksportbegrænsninger der skal overholdes
(hvis relevant).
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2.3. GLOBALE OVERFØRSELSLICEN
SER. OVERFØRSELSPROCEDUREN
Nedenfor følger en trinvis procedure for opnåelse af en global overførselslicens og anvendelse heraf for første gang.
De enkelte nationale myndigheder definerer ansøgningskravene. Kontakt derfor de nationale
kompetente myndigheder vedrørende de relevante procedurer.

TRIN 1: KLASSIFICÉR DIT PRODUKT
Spørg dig selv: Er det produkt, jeg ønsker at overføre,
omfattet af overførselsdirektivet? Dette trin er identisk
med første trin i eksemplet i afsnit II.2.

TRIN 2 : FIND DEN RIGTIGE LICENS
Når du har klassificeret produktet, skal du spørge
dig selv:
Har mit land udstedt en licensfritagelse, der gælder
for de produkter, som jeg ønsker at overføre, og for de
tilsigtede modtagere?

Hvis ja, kan du gå videre med overførslen.
Hvis nej, så spørg dig selv: Har mit land udstedt en
generel overførselslicens, der gælder for de produkter, jeg ønsker at overføre, og for de tilsigtede
modtagere?
• Hvis svaret er ja, bør du overveje at anvende en
generel overførselslicens i stedet for en global
overførselslicens. På denne måde skal du ikke ansøge om en særlig tilladelse, men blot underrette
de relevante myndigheder om den første anvendelse af den generelle overførselslicens.
• Hvis svaret er nej, så gå videre til næste trin, og
ansøg om en licens.

Du skal ansøge om en global overførselslicens hos
dine nationale kompetente myndigheder.
Kontakt de nationale kompetente myndigheder for at
få oplyst, hvordan ansøgningsprocessen foregår i dit
land. Med en global overførselslicens kan du overføre
elementer til en eller flere modtagere, der er anført i licensen, som også angiver, hvilke produkter eller typer
af produkter der er omfattet.
Globale overførselslicenser er gyldige i tre år og kan
fornyes.

TRIN 4: OVERFØRSLEN
Når du har fået den globale overførselslicens, kan du
gå i gang med overførslen. Vedlæg forsendelsesdokumenterne med oplysninger til modtageren om:
• den liste over militært udstyr i bilaget til overførselsdirektivet, der indeholder produktet
• hvilken global overførselslicens der er blevet anvendt
(navn og nummer) eller en kopi af licensen
• hvilke reeksportbegrænsninger der skal overholdes
(hvis relevant).
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3. CERTIFICERINGS
ORDNINGEN
3.1. HVAD ER CERTIFICERING, OG
HVORDAN FUNGERER DET?
Certificeringsordningen er direkte knyttet til anvendelsen af
generelle overførselslicenser for modtagere, der er certificerede virksomheder.
Certificering er den formelle anerkendelse af en virksomheds
pålidelighed som modtager af overførte forsvarsprodukter,
som udstedes af de nationale myndigheder i det europæiske
land, hvor virksomheden er etableret. Et certifikat udstedt af
“modtagerlandet” anvendes derfor til at modtage forsvarsrelaterede produkter, der er erhvervet i henhold til en generel
overførselslicens udstedt af “oprindelseslandet”.

HVORFOR SKAL EN VIRKSOMHED DOKUMENTERE SIN PÅLIDELIGHED VED HJÆLP
AF CERTIFICERING?
Selv om en individuel overførselslicens kræver specifik dokumentation om slutbrugeren/slutanvendelsen og modtagerens forpligtelse til at overholde reeksportbegrænsninger,
kan de nationale myndigheder i overensstemmelse med
overførselsdirektivet også fritage brugere af generelle overførselslicenser fra disse dokumentationskrav.
Af disse grunde skal de støtteberettigede virksomheder have
dokumenteret deres pålidelighed og navnlig garantere, at
de vil overholde alle de reeksportbegrænsninger, der er fastsat i den relevante generelle overførselslicens.
Formålet med certificeringen er især at undgå, at generelle
overførselslicenser misbruges til forbudte eller afslåede reeksporter.

virksomhedens dokumenterede erfaring med
forsvarsaktiviteter, navnlig med hensyn til
overholdelse af reeksportbegrænsninger
relevant industriel aktivitet inden for forsvarsmateriel, navnlig kapacitet til system- eller
delsystemintegration
en ledende medarbejder er udpeget som særlig
medarbejder med personligt ansvar for
overførsler og eksport
et skriftligt tilsagn fra virksomheden om at
overholde og håndhæve alle betingelser
vedrørende slutanvendelse og eksport af alle
modtagne produkter
et skriftligt tilsagn fra virksomheden om på
anmodning at give de kompetente myndigheder
detaljerede oplysninger om slutbrugerne eller
slutanvendelsen af alle produkter, der eksporteres, overføres eller modtages i henhold til en
overførselslicens fra et andet europæisk land
en beskrivelse af det interne program for
overholdelse eller det system til forvaltning af
overførsel og eksport, der er indført i virksomheden.

De enkelte europæiske lande fastlægger de procedurer, der gælder for certificering.
Med henstillingen fra 2011 om certificering foreslog Europa-Kommissionen minimumsstandarder
for at harmonisere certificeringssystemet i hele
Europa på grundlag af bedste praksis. Denne henstilling indeholder en liste over bedste praksis for
interne programmer for overholdelse, som du kan
konsultere.

HVAD ER FORMÅLET MED EN HENSTILLING OM CERTIFICERING?
• Den indeholder yderligere retningslinjer for certificeringskriterierne, som gør det lettere at vurdere, om din
virksomhed er berettiget til certificering.
• Bilaget indeholder en liste over forslag til spørgsmål/
retningslinjer, som en virksomhed kan bruge til at beskrive (og myndighederne til at vurdere) interne programmer for overholdelse.
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3.2. HVORFOR CERTIFICERE DIN
VIRKSOMHED?
At blive en certificeret virksomhed kan medføre fordele for
din virksomhed:

Mulighed for at modtage hurtige og
sikre leverancer i henhold til generelle overførselslicenser
Etablering af et omdømme som en
pålidelig virksomhed med hensyn til
håndtering af forsvarsmateriel
Etablering af et system, der skal
sikre overholdelse af eksportkontrollovgivningen

3.3. CERTIFICERINGSPROCESSEN I
PRAKSIS
TRIN 1: KAN DIN VIRKSOMHED
CERTIFICERES?
• Tjek de nationale myndigheders websteder for at
vurdere, om din virksomhed opfylder kriterierne og
kravene (også i kapitel 4 i denne håndbog).
• Hvis din virksomhed opfylder alle kravene, skal du
anmode om den dokumentation, der skal indsendes til de kompetente myndigheder.

TRIN 2 : HVORDAN BLIVER DIN
VIRKSOMHED CERTIFICERET?
• Indsend dokumentation.
• Når dokumenterne er indsendt, gennemfører de
kompetente myndigheder en undersøgelse af din
virksomhed,
• hvorefter din virksomhed kan blive certificeret.

Når din virksomhed er certificeret, kan den modtage
forsvarsmateriel fra andre europæiske leverandører
i henhold til de generelle overførselslicenser udstedt af andre europæiske lande til overførsel til
certificerede virksomheder.
• Din virksomhed bliver opført på CERTIDER.
• Tjek gyldighedsperioden for et certifikat i dit hjemland.
• Certifikatets gyldighedsperiode må ikke overstige
fem år og skal efter tre år underkastes en overholdelseskontrol af de kompetente myndigheder.
• Se kapitel 4 om CERTIDER og opdateringerne af
certificeringssystemet.

TRIN 4: HVILKE FORPLIGTELSER HAR
EN CERTIFICERET VIRKSOMHED?
• Den skal overholde love og licenser om overførsler
og eksportkontrol.
• Den skal navnlig overholde de eksport- og genoverførselsbegrænsninger, der er fastsat i de
relevante generelle overførselslicenser.
• Den skal udpege en eksportkontrolmedarbejder
som kontaktpunkt på nationalt plan, som er anerkendt af de nationale kompetente myndigheder.
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Denne tabel henviser til de forskellige roller i ledelsen af en
virksomheds eksportkontrolorganisation.

EN PÅLIDELIG OG VELLYKKET EKSPORTKONTROLORGANISATION

Den eksportkontrolansvarlige

(en ledende medarbejder)

• er ansvarlig for tilrettelæggelsen af virksomhedens eksportkontrolsystem i henhold til eksportpolitikkens retningslinjer
• uddelegerer gennemførelsen af eksportkontrol til
lederen af eksportkontrolorganisationen og dennes
team (en generel regel).

• er kontaktperson for de nationale kompetente
myndigheder
• arbejder med et team af fagfolk inden for eksportkontrol og med kompetent teknisk personale
som modpart i forbindelse med kontrolklassifikationer af produkter
• skal sammen med sit team sikre, at eksportkontrollovene overholdes
• finder sammen med sit team den bedst mulige
licenspakke/løsning for at sørge for en sikker og
ukompliceret overførsel/eksport.
• kan stoppe enhver overførsel/eksport, hvis det
dokumenteres, at den er ulovlig, og hans/hendes
beslutning kan kun tilsidesættes af en ledende
medarbejder (eller af den eksportkontrolansvarlige).

Eksportkontrolvejledningen
• beskriver ansvarsområder og eksportkontrolprocedurer.
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4. NYTTIGE VÆRKTØJER
OG RESSOURCER
4.1. CERTIDER-WEBSTEDET
En officiel onlinedatabase med:
• listen over certificerede virksomheder (og tilhørende certifikater)
• generelle overførselslicenser
• national lovgivning om certificering og overførsel af forsvarsrelaterede produkter
• listen over de produkter, der er omfattet af overførselsdirektivet
• links til nationale kompetente myndigheders websteder
• en søgefunktion.

4.2. EU-LOVGIVNING OG RELEVANTE
POLITIKDOKUMENTER
• Direktiv 2009/43/EF om overførsler
• Den europæiske forsvarsindustripolitik
• Forsvarsrelaterede SMV’er i EU

4.3. DE NATIONALE KOMPETENTE
MYNDIGHEDERS WEBSTEDER
Overførselsdirektivets bestemmelser er blevet indarbejdet i
hvert enkelt europæisk lands lovgivning.
SMV’er skal henholde sig til de kompetente myndigheders
anbefalinger og nationale krav. De nationale kompetente
myndigheders websteder skal indeholde oplysninger om:
• listen over generelle overførselslicenser, som de har udstedt
• de produkter, der er omfattet af hver af de generelle overførselslicenser, og de øvrige betingelser, der er knyttet til
dem
• de licensfritagelser, der er udstedt i henhold til national lovgivning
• underretningsproceduren forud for den første anvendelse
af generelle overførselslicenser eller de skridt, der skal tages for at ansøge om en global/individuel overførselslicens
• kriterier og procedure for certificering på nationalt plan.
Webstederne for de myndigheder, der er kompetente med
hensyn til nationale certificeringsprocedurer, er anført nedenfor.

WEBSTEDER TIL KOMPETENTE MYNDIGHEDER
FOR NATIONALE CERTIFICERINGSRETNINGSLINJER
BELGIEN

HOVEDSTADSREGIONEN
BRUXELLES
39944 Moniteur
belge_21062013_belgisch
staatsblad
REGIONEN FLANDERN
Certificaat van gecertificeerde
persoon
WALLON REG
Arrêté du Gouvernement wallon
du 23 mai 2013

BULGARIEN
• Процедура и документи за
получаване на сертификат
• Defence-Related Products and
Dual-Use Items and Technologies
Export Control Act
• What is required for transfer of
defence related products to the
territory of Bulgaria?

CYPERN

FINLAND

ITALIEN

LUXEMBOURG

SLOVENIEN

• Exports, transfer, transit and
brokerage of defence materiel

• Art 10-sexies Law 185/90
Regulation about the armament
licencing and controls

Article 9 de la loi du 28 juin 2012

• Puolustustarvikkeiden vienti,
siirto, kauttakuljetus ja välitys

• Law 185/90 Implementing rules
about regulation on armament
licensing and controls

Strategische goederen
(vergunningen voor in-, uit- en
doorvoer)

Decree on authorisations for the
production and trade in military
weapons and equipment and on
prior authorisation for the import,
export, transit and transfer of
defence equipment

FRANKRIG

KROATIEN

NORGE

SPANIEN

The Trade Control of Military
Goods and Non-Military Lethal

Sertifisering

Guía del Operador Material de
Defensa: Empresas certificadas

• Act on the export of defence
materiel 282/2012, chapter 5

• Arrêté relatif à la procédure
de certification des entreprises
souhaitant être destinataires de
produits liés à la défense
• Certification

• Par Vispārīgās sūtījuma licences
spēkā stāšanos

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4028
Τροποποίηση διατάξεων του ν.
2168/1993

• Law on Strategic goods Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likums

IRLAND

LITAUEN

Art 15 End Use Certificate EUC

• Lietuvos Respublikos strateginių
prekių kontrolės įstatymo
pakeitimo įstatymas

Military Products

ISLAND

DANMARK

• Act on Control of Services and
Items that may have Strategic
Significance

• Order No. 691 of 27 June 2012 on
certification

ESTLAND
Strategic Goods Act

LETLAND

GRÆKENLAND

Έκδοση Αδειών Εισαγωγής /
Εξαγωγής

• Certificering

Goods

• Form 1: Application for
authorisation for export of
controlled items
• Form 2: End-use certificate

• Republic of Lithuania Law
Amending the Law on the Control
of Strategic Goods, 11 October
2011 No XI-1616
• Resolution on the approval of the
licensing rules for export, import,
transit, brokering and intra-EU
transfer of strategic goods

NEDERLANDENE

POLEN
The authority responsible for
certification in Poland, Internal
Security Agency

SVERIGE
Certifiering som mottagare av
krigsmateriel

PORTUGAL

TYSKLAND

Law no. 37/2011, 22 June,
Articles no. 16 and 17, Section
3 – Certification of defence
enterprises

• Allgemeine Informationen

RUMÆNIEN
Ordin pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare
a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 158/1999 privind
regimul de control al exporturilor,
importurilor și altor operațiuni
cu produse militare, capitolul III:
Certificarea

SLOVAKIET
Zákon č. 392/2011 Z.z. o
obchodovaní s výrobkami
obranného priemyslu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

• Zertifizierungsverfahren
• Antrag
• Fragebogen

TJEKKIET
Act No 38/1994 Sb, Certifikace of
30 June 2012 (In EN Certification)

UNGARN
Tanúsítás

ØSTRIG
Innergemeinschaftliche
Verbringung von Militärgütern
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SÅDAN KONTAKTER DU EU
Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på:
https://europa.eu/european-union/contact_da
Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:
— på gratisnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager betaling for disse opkald)
— på følgende nummer: +32 22999696 eller
— pr. e-mail: https://europa.eu/european-union/contact_da

SÅDAN FINDER DU OPLYSNINGER OM EU
Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet: https://europa.eu/european-union/index_da
EU-publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://op.europa.eu/da/publications. Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at
kontakte Europe Direct eller dit lokale informationscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).
EU-ret og relaterede dokumenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1951) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu
Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (https://data.europa.eu/euodp/da) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og
ikkekommercielle formål.

HV-08-21-301-DA-N

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/
eu-defence-industry/eu-transfers-defence-relatedproducts_en
CERTIDER website
https://webgate.ec.europa.eu/certider/public/welcome
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