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EN HANDBOK FÖR VEM OCH VARFÖR?
Den europeiska försvarsindustrin är viktig för att garantera
Europas säkerhet och försvar. Med en omsättning på 108
miljarder euro 2018 är den också viktig för att skapa tillväxt
och arbetstillfällen.
De cirka 2 500 små och medelstora företag som är verksamma inom den europeiska försvarssektorn är en mycket
viktig del av leveranskedjorna. Små och medelstora företag
som är verksamma inom försvarsindustrin är viktiga för in
novation och tillväxt och kan bedriva viktig verksamhet inom
forskning, teknik och innovation. En betydande del av den
europeiska försvarstekniska och försvarsindustriella basen
består av små och medelstora företag.

Den europeiska försvarsindustrin står dock inför många utmaningar. En av dem är fragmenteringen av den inre europeiska marknaden för försvarsmateriel. Denna fragmentering
och olika nationella strategier har orsakat många problem
för den europeiska försvarsindustrin i allmänhet och för små
och medelstora företag i synnerhet.
I detta sammanhang syftar direktiv 2009/43/EG (direktivet om försvarsöverföring eller överföringsdirektivet) till att
förenkla reglerna för överföring av försvarsmateriel mellan
europeiska länder1 och därmed säkerställa en välfungerande inre marknad med smidigare förfaranden för industrin,
särskilt för små och medelstora företag.

1 I denna handbok avses med europeiskt land varje land som omfattas av överföringsdirektivet, det vill säga alla EU-länder samt Norge och Island (se avsnitt 1.2 om överföringsdirektivets geografiska
tillämpningsområde).
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Syftet med denna handbok är att ge små och medelstora
företag som är verksamma inom försvarssektorn en enkel
introduktion till överföringsdirektivet och användbara råd om
hur man utnyttjar det på bästa sätt.

VAD INNEHÅLLER HANDBOKEN?

KAPITEL 1

KAPITEL 2

Redogör kortfattat för målen och huvudbestämmelserna i
överföringsdirektivet och de fördelar det kan ge europeiska
små och medelstora företag inom försvarssektorn.

Fokuserar på överföringsdirektivets tillståndssystem och ger
detaljerade förklaringar om undantag och olika typer av tillstånd (generella, globala och individuella). Det introducerar
också ett praktiskt exempel och ett systematiskt tillvägagångssätt för säkra och snabba överföringar av försvarsmateriel.

KAPITEL 4

Går igenom fördelarna med det certifieringssystem som infördes genom överföringsdirektivet och ger praktiska råd om
hur ett företag kan certifieras. Dessutom ges rekommendationer om hur en mottagare av försvarsmateriel kan inrätta
ett framgångsrikt och tillförlitligt internt efterlevnadssystem.

Innehåller en lista över och beskrivningar av onlineverktyg
och resurser som rör överföringar av försvarsrelaterade produkter.
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1. ÖVERFÖRINGSDIREKTIVET, EN INTRODUKTION
1.1 DEN EUROPEISKA FÖRSVARSMARKNADEN
Försvarsmarknaden är unik och skiljer sig från andra kommersiella marknader på flera sätt. Det handlar om a) att
slutkunderna för försvarsutrustning är regeringar, b) att
försvarsrelaterade produkter är känsliga, c) att särskilda nationella regler gäller för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och d) att det finns regler för kontroll av
export av militär teknik och krigsmateriel. Det är därför som
gränsöverskridande förflyttning av försvarsmateriel omfattas av krav på tillstånd, även mellan europeiska länder.

Fram till 2009 fanns det inga gemensamma europeiska regler för tillstånd om förflyttning av försvarsmateriel mellan
europeiska länder. Innan överföringsdirektivet antogs 2009
var den europeiska försvarsindustrin tvungen att hantera separata nationella bestämmelser, där varje EU-land hade ett
eget exportkontrollsystem som främst var utformat för att
kontrollera risker i samband med export av militär utrustning
till länder utanför EU. Beviljandet eller nekandet av tillstånd
för överföring mellan europeiska länder och för export till andra länder följde i stort sett samma process, så att europeiska företag inte till fullo kunde utnyttja fördelarna med EU:s
inre marknad. Överföringsdirektivet förenklar förflyttning av
försvarsmateriel mellan europeiska länder och spelar därmed en viktig roll för att skapa en fungerande europeisk inre
marknad för försvarsmateriel.

Överföringsdirektivet gäller förflyttning (överföring) av försvarsmateriel mellan två europeiska länder. Den gäller inte
export av försvarsmateriel från ett europeiskt land till ett
land utanför EU, Norge och Island.
Överföringsdirektivet förenklar reglerna och
minskar den administrativa bördan, men bibehåller
samtidigt en viss kontroll över gränsöverskridande
förflyttningar av försvarsrelaterade produkter inom
Europa.

Målet är att underlätta och påskynda förflyttning av försvarsmateriel i Europa samt att stärka försörjningstryggheten och den europeiska industrins konkurrenskraft.
Geografisk täckning: Överföringsdirektivet gäller de
27 medlemsländerna i EU2 och två andra länder i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Norge
och Island3. Dessa 29 länder kallas ”europeiska
länder” i denna handbok4.
2 Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
3 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) omfattar EU:s 27 medlemsländer samt Island,
Norge och Liechtenstein. Dess mål är att stärka handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna mellan dessa länder. Överföringsdirektivet gäller inte Liechtenstein.
4 Enligt protokollet om Irland/Nordirland som ingåtts av EU och Förenade kungariket fortsätter
överföringsdirektivet att gälla även för och i Förenade kungariket med avsikt på Nordirland.

Överföringsdirektivets huvudbestämmelser och verktyg gynnar leverantörer och mottagare av försvarsrelaterade produkter inom EU på följande sätt:
Ett förenklat tillståndssystem som omfattar
undantag från tillståndskravet samt generella
och globala överföringstillstånd.
En övergång från förhandskontroller till
efterhandskontroller av nationella myndighe
ter när det gäller generella överföringstill
stånd.
Ett certifieringssystem för försvarsföretag
som säkerställer förtroendet mellan nationel
la regeringar och efterlevnaden av exportkon
trollreglerna.
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2. TILLSTÅNDSSYSTEMET
2.1 ÖVERSIKT ÖVER UNDANTAG
OCH TILLSTÅND
Enligt överföringsdirektivet krävs föregående auktorisation –
ett tillstånd – när ett företag vill överföra försvarsmateriel
från ett europeiskt land till ett annat. Detta tillstånd utfärdas
av myndigheterna i det land som produkten ska överföras
ifrån. Överföringsdirektivet gör det dock möjligt för europeiska länder att på särskilda villkor undanta vissa typer av
överföringar från tillståndskravet. Utöver vanliga individuella
överföringstillstånd introducerar direktivet dessutom generella överföringstillstånd och globala överföringstillstånd.

TILLSTÅNDSSYSTEMET ENLIGT
ÖVERFÖRINGSDIREKTIVET
I. UNDANTAG FRÅN TILLSTÅNDSKRAVET

II. GENERELLA ÖVERFÖRINGSTILLSTÅND

III. GLOBALA ÖVERFÖRINGSTILLSTÅND

IV. INDIVIDUELLA ÖVERFÖRINGSTILLSTÅND

II. GENERELLA ÖVERFÖRINGSTILLSTÅND

Nationella regeringar kan undanta följande typer av överföringar från kravet på föregående tillstånd:

Om ett europeiskt land anser att överföringar av vissa typer av försvarsmateriel till andra europeiska länder på vissa villkor inte medför några större risker, kan det anta och
offentliggöra ett generellt överföringstillstånd för sådana
överföringar.

• Leverantören eller mottagaren är ett statligt organ eller
en del av försvarsmakten.
• Det är fråga om leveranser som Europeiska unionen,
Nato, Internationella atomenergiorganet (IAEA) eller
andra mellanstatliga organisationer gör i syfte att fullgöra sina uppdrag.
• Överföringen är nödvändig för genomförande av ett
samverkande program för försvarsrelaterade produkter
mellan europeiska länder.
• Överföringen är kopplad till humanitär hjälp vid en katastrof eller som gåva i en nödsituation.
• Överföringen är nödvändig för, eller efter, reparation,
underhåll, utställning eller demonstration.
Se relevanta nationella offentliga publikationer eller
fråga respektive nationella myndigheter om vilka
undantag som finns.

Ett generellt överföringstillstånd omfattar vissa typer av försvarsmateriel. Det gör det möjligt för alla leverantörer av sådan utrustning som är etablerade i landet att, på vissa villkor,
göra direkta överföringar till andra europeiska länder utan
att behöva ansöka om ett särskilt tillstånd. Villkoren i ett generellt överföringstillstånd kan, utöver vilka typer av produkter som omfattas, även slå fast till vilka länder produkterna
får överföras, syftet med överföringarna (t.ex. underhåll eller
demonstration) eller mottagarna av produkterna (t.ex. försvaret eller avtalsslutande myndigheter).
Myndigheterna i ett visst europeiskt land kan till exempel offentliggöra ett generellt tillstånd som gör det möjligt för alla
leverantörer som är etablerade i det landet att överföra olika
typer av produkter (t.ex. vissa typer av elektronisk utrustning
eller viss utrustning för militära flygplan eller fartyg) till något annat europeiskt land för underhållsändamål, förutsatt
att produkterna skickas tillbaka inom sex månader och att
behöriga myndigheter informeras om överföringen.
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Enligt överföringsdirektivet ska alla europeiska länder offentliggöra generella överföringstillstånd som omfattar minst
följande fyra situationer:

Före en överföring rekommenderar vi att företagen läser:
• De nationella behöriga myndigheternas webbplatser.

• Mottagaren är en del av ett europeiskt lands försvarsmakt eller en avtalsslutande myndighet som köper för
exklusiv användning av en sådan försvarsmakt.

• Certider, registret över certifierade företag, offentliggjort på Europeiska kommissionens webbplats, som
också innehåller information om generella överföringstillstånd som offentliggjorts av europeiska länder.

• Mottagaren är ett certifierat företag (se kapitel 3 i denna handbok).

• Kapitel 4 i denna handbok.

• Överföringen sker för demonstrations-, utvärderingsoch utställningssyften.
• Överföringen sker för underhålls- och reparationssyften, om mottagaren är den ursprungliga leverantören
av den försvarsrelaterade produkten.

Nationella regeringar har rätt att avgöra vilka typer av produkter de inkluderar i vart och ett av dessa generella tillstånd och mer allmänt vilka villkor de ställer för dem.

De europeiska länderna har rätt att offentliggöra
ytterligare generella överföringstillstånd utöver
de fyra typer som krävs enligt överföringsdirek
tivet.

Meddela innan
Typer av tillåtna
tillståndet
produkter
används för första
gången

Information till
Rapporteringskrav Nationella
mottagarna om
regeringar
villkoren för åter
kan lägga till
export
ytterligare krav

GENERELLA ÖVERFÖRINGSTILLSTÅND FÖRENKLAR PROCESSEN BETYDLIGT:
• Om en planerad överföring uppfyller alla villkor i ett generellt överföringstillstånd kan
företaget genomföra överföringen utan att ansöka om ett särskilt tillstånd.
• Generella överföringstillstånd kan användas av alla företag i ett visst europeiskt land så
länge de uppfyller villkoren i det generella överföringstillståndet.
• När företagen för första gången har meddelat sin avsikt att använda ett generellt
överföringstillstånd får de göra så många överföringar som de behöver enligt villkoren i
det tillståndet.
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III. GLOBALA ÖVERFÖRINGSTILLSTÅND
Ett globalt överföringstillstånd gör det möjligt för en viss
leverantör att utföra flera överföringar till olika europeiska
länder. Det gäller i tre år för särskilda typer av produkter och
mottagare. Varje globalt överföringstillstånd innehåller en
definition av följande:
• Vilka produktkategorier som omfattas av tillståndet.
• Godkända mottagare eller kategorier av mottagare.

De nationella myndigheterna ansvarar för att fastställa villkoren för överföringar enligt ett globalt tillstånd i stället för
ett individuellt sådant (för överföringar som inte omfattas av
generella överföringstillstånd).
Vad kan små och medelstora företag göra med globala överföringstillstånd?
Globala överföringstillstånd är särskilt lämpliga
vid avtal som innebär ett regelbundet kommer
siellt flöde av artiklar mellan leverantören och
mottagaren.

Ett globalt överföringstillstånd är giltigt i tre år
och kan förnyas av den berörda nationella myn
digheten.

IV. INDIVIDUELLA ÖVERFÖRINGSTILLSTÅND
Ett individuellt överföringstillstånd medger en enda överföring av en viss kvantitet specificerade produkter till ett enda
europeiskt land i en eller flera transporter. Det används i
samtliga fall där undantag från tillståndskravet, generella
överföringstillstånd och globala överföringstillstånd inte kan
användas. Enskilda leverantörer måste begära ett tillstånd
från sina behöriga myndigheter för varje enskild överföring
och ange den mängd produkter som ska levereras och antalet transporter till mottagaren. Individuella överföringstillstånd innehåller särskilda villkor som leverantören måste
uppfylla. Nationella myndigheter får besluta att överföringar
måste omfattas av ett individuellt (snarare än generellt eller
globalt) tillstånd under någon av följande omständigheter:

Om det är nödvändigt för att skydda
väsentliga säkerhetsintressen
eller av hänsyn till den allmänna
ordningen.
Om det är nödvändigt för att
säkerställa efterlevnad av
internationella skyldigheter och
åtaganden.
Om det finns tungt vägande skäl att
tro att leverantören inte kommer
att kunna följa alla de villkor som
är nödvändiga för att bevilja ett
globalt överföringstillstånd.
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2.2 GENERELLA ÖVERFÖRINGSTILLSTÅND – ETT PRAKTISKT EXEMPEL
Följande praktiska exempel visar på ett enkelt sätt hur små
och medelstora företag kan gå till väga för att överföra en
produkt enligt ett generellt överföringstillstånd.

PRAKTISKT EXEMPEL PÅ EN ÖVERFÖRING
ENLIGT ÖVERFÖRINGSDIREKTIVET
PRODUKT: Specialdesignad mekanisk del av en missil
FRÅN: Estland
TILL: Irland (slutanvändning/användare). Mottagaren
kan vara:
A. En del av försvarsmakten.
B. Ett certifierat företag.
C. En icke-certifierad mottagare
(som inte är en del av försvarsmakten).
•
•
•
•

STEG 1:
STEG 2:
STEG 3:
STEG 4:

Klassificera produkten.
Hitta rätt tillstånd.
Meddela först.
Överföring.

STEG 1: KLASSIFICERA PRODUKTEN
Ställ frågan: Faller produkten som jag vill överföra
under överföringsdirektivet?
Kontrollera förteckningen över försvarsrelaterade produk
ter, som är bilagan till överföringsdirektivet (som återfinns i
er nationella lagstiftning). I tveksamma fall kan du kontakta
din nationella behöriga myndighet.
OBS! Listan uppdateras ungefär en gång per år.
Se upp med svåra fall: Även om den produkt som du vill
överföra endast är en liten mekanisk eller elektronisk komponent kan den fortfarande vara ”specialdesignad” eller
”modifierad för militära ändamål” och därmed omfattas av
överföringsdirektivet.
• Resultat: I det här exemplet OMFATTAS produkten av
den militära förteckningen (ML) 4 i bilagan till överföringsdirektivet.
• Kom ihåg att klassificering är ett viktigt steg eftersom det gör det möjligt att kontrollera om produkten
som ska överföras
1) omfattas av ett undantag från tillståndskravet,
2) omfattas av generella eller globala överföringstillstånd eller kräver ett individuellt överföringstillstånd.

Efter att du har klassificerat produkten, ställ frågan: Har
mitt land (i det här fallet Estland) beviljat ett undantag från
tillståndskravet för de produkter som jag vill överföra och för de
avsedda mottagarna?
Om ja, fortsätt med överföringen.
Om nej, ställ frågan:
Har mitt land (i det här fallet Estland) beviljat generella över
föringstillstånd för de produkter som jag vill överföra och för de

avsedda mottagarna?

A. Försvarsmakten.
B. Ett certifierat företag.
C. För följande ändamål:
a) utställning och demonstration,
b) reparation och underhåll.
• Kontrollera namn och/eller nummer på de relevanta generella
överföringstillstånd som offentliggjorts av ditt land. Dessa hittar du på de behöriga nationella myndigheternas webbplatser
eller på Certider (se kapitel 4 i denna handbok).
• De relevanta generella överföringstillstånd som utfärdats av
Estland (när den här handboken skrevs) är följande:
a) Generellt överföringstillstånd för försvarsmakten: kan
användas för mottagare av typ A (försvarsmakten).
b) Generellt överföringstillstånd för certifierade företag: kan
användas för mottagare av typ B (certifierat företag).
c) För mottagare av typ C (icke-certifierad) krävs ett
individuellt (eller globalt) överföringstillstånd.

STEG 3: MEDDELA FÖRST
Första gången du använder ett generellt överföringstillstånd
måste du i förväg meddela de nationella behöriga myn
digheterna om din avsikt att göra det.
Att meddela före första användningen är ett av villkoren
för de generella överföringstillstånden. Kontakta den nationella behöriga myndigheten för mer information om
förfarandet.
• När du har meddelat din avsikt kan företaget överföra
produkterna och behöver inte vänta på något specifikt
tillstånd.

STEG 4: ÖVERFÖRINGEN
När du har meddelat din avsikt inför första
användningen av ett generellt överföringstillstånd
kan du fortsätta med överföringen.
Bifoga transportdokumenten med relevant information till
mottagaren om den militära förteckning (ML) som produkten
tillhör (i detta fall ML 4):
• Vilket överföringstillstånd (generellt, individuellt eller globalt) som använts (namn och nummer) eller
en kopia av tillståndet.
• Vilka restriktioner för återexport som ska iakttas (i
tillämpliga fall).
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2.3 GLOBALA
ÖVERFÖRINGSTILLSTÅND.
ÖVERFÖRINGSFÖRFARANDET
Här nedanför beskrivs steg för steg hur du erhåller ett globalt
överföringstillstånd och använder det för första gången.
Varje nationell myndighet slår fast ansöknings
kraven. Kontakta därför dina nationella behöriga
myndigheter om lämpliga förfaranden.

STEG 1: KLASSIFICERA PRODUKTEN
Ställ frågan: Faller produkten som jag vill överföra
under överföringsdirektivet? Detta steg är detsamma
som det första steget i exemplet i avsnitt 2.2.

STEG 2: HITTA RÄTT TILLSTÅND
Efter att du har klassificerat produkten, ställ
frågan: Har mitt land beviljat ett undantag från
tillståndskravet för de produkter som jag vill överföra

och för de avsedda mottagarna?

Om ja, fortsätt med överföringen.
Om nej, ställ frågan: Har mitt land beviljat ett generellt
överföringstillstånd för de produkter som jag vill överföra och för de avsedda mottagarna?
• Om svaret är ja, överväg att använda ett generellt överföringstillstånd i stället för ett globalt
överföringstillstånd. På så sätt behöver du inte
ansöka om ett särskilt tillstånd, utan bara underrätta de berörda myndigheterna om din avsikt att
använda det generella överföringstillståndet för
första gången.
• Om svaret är nej, fortsätt med nästa steg och
ansök om ett tillstånd.

Du måste ansöka om ett globalt överföringstillstånd
från dina nationella behöriga myndigheter.
Kontakta dina nationella behöriga myndigheter om hur
ansökningsprocessen ser ut i ditt land. Med ett globalt
överföringstillstånd kan du överföra produkter till en
eller flera mottagare som anges i tillståndet, som också
anger vilka produkter eller produkttyper som omfattas.
Globala överföringstillstånd är giltiga i tre år och kan förnyas.

STEG 4: ÖVERFÖRINGEN
När du har fått det globala överföringstillståndet kan
du fortsätta med överföringen. Bifoga leveransdokumenten med information till mottagaren om följande:
• Den militära förteckning (ML) som din produkt
tillhör i bilagan till överföringsdirektivet.
• Vilket globalt överföringstillstånd som använts
(namn och nummer) eller en kopia av tillståndet.
• Vilka restriktioner för återexport som ska iakttas
(i tillämpliga fall).
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3. CERTIFIERINGSSYSTEMET
3.1 VAD ÄR CERTIFIERING OCH HUR
FUNGERAR DEN?
Certifieringssystemet är direkt kopplat till generella överföringstillstånd för mottagare som är certifierade företag.
Certifiering är ett formellt erkännande av ett företags tillförlitlighet som mottagare av överförda försvarsprodukter.
Certifieringen tillhandahålls av de nationella myndigheterna
i det europeiska land där företaget är etablerat. Därför används ett certifikat som utfärdats av det mottagande landet
för att ta emot försvarsrelaterade produkter som förvärvats
inom ramen för ett generellt överföringstillstånd som beviljats av ursprungslandet.

VARFÖR MÅSTE FÖRETAG BEVISA SIN
TILLFÖRLITLIGHET GENOM CERTIFIERING?
När ett individuellt överföringstillstånd används krävs särskild dokumentation om slutanvändaren/slutanvändningen
och mottagarens åtagande att iaktta restriktioner för återexport. I enlighet med överföringsdirektivet kan dock de nationella myndigheterna bevilja användare av generella överföringstillstånd ett undantag från dessa dokumentationskrav.
För att bli certifierade måste därför företagen bevisa att de
är tillförlitliga och i synnerhet kunna garantera att de kommer att iaktta alla restriktioner för återexport som fastställts
i det aktuella generella överföringstillståndet.
Certifieringen syftar särskilt till att undvika att generella
överföringstillstånd missbrukas för förbjuden eller nekad
återexport.

Företagets dokumenterade erfarenhet av för
svarsverksamhet och i synnerhet uppgifter om
överensstämmelse med restriktioner för åter
export.
Relevant industriverksamhet på området för
försvarsrelaterade produkter och i synnerhet
förmåga att integrera system och delsystem.
En chefstjänsteman utnämnd som personligt
ansvarig för överföring och export.
Företagets skriftliga åtagande att följa och
garantera efterlevnaden av villkoren för slut
användning och export av varje mottagen pro
dukt.
Företagets skriftliga åtagande att lämna de
taljerad information som svar på förfrågning
ar om slutanvändare eller slutanvändning av
alla produkter som företaget exporterat,
överfört eller mottagit från ett annat europe
iskt land med stöd av ett överföringstillstånd.
En beskrivning av det interna efterlevnads
programmet eller av företagets system för
hantering av överföring och export.

Varje europeiskt land fastställer förfarandena
för certifiering.

I 2011 års rekommendation om certifiering
föreslog Europeiska kommissionen miniminormer
för att samordna certifieringssystemet i hela Eu
ropa baserat på bästa praxis. Rekommendationen
innehåller en förteckning över interna efterlev
nadsprogram som du kan konsultera.

VARFÖR EN REKOMMENDATION OM
CERTIFIERING?
• Den innehåller ytterligare riktlinjer för de certifieringskriterier som används för att bedöma om ditt företag är
berättigat till certifiering.
• Bilagan innehåller en förteckning över föreslagna frågor och riktlinjer som ett företag kan använda för att
beskriva (och myndigheterna för att bedöma) interna
efterlevnadsprogram.
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3.2 VARFÖR CERTIFIERA DITT
FÖRETAG?
Att bli ett certifierat företag kan förbättra din verksamhet på
följande sätt:

Ta emot snabba och säkra leveranser
enligt generella överföringstillstånd.
Etablera ditt anseende som ett
tillförlitligt företag när det gäller
hanteringen av försvarsmateriel.
Inför ett system för att säkerställa
efterlevnad av lagstiftningen om ex
portkontroll.

3.3 CERTIFIERINGSPROCESSEN I
PRAKTIKEN
STEG 1: KAN DITT FÖRETAG CERTIFIERAS?
• Gå till de nationella myndigheternas webbplatser för att kontrollera om ditt företag uppfyller
kriterierna och kraven (även i kapitel 4 i denna
handbok).
• Om företaget uppfyller alla krav begär du de
handlingar som ska lämnas in till dina behöriga
myndigheter.

STEG 2: HUR BLIR FÖRETAGET CERTIFIERAT?
• Lämna in handlingarna.
• När handlingarna har lämnats in genomför de
behöriga myndigheterna en granskning av företaget.
• Sedan kan företaget certifieras.

När företaget väl har certifierats kan det ta emot försvarsmateriel från andra europeiska leverantörer enligt
de generella överföringstillstånd som utfärdats
av andra europeiska länder för överföringar till
certifierade företag.
• Ditt företag finns med på Certider.
• Kontrollera giltighetsperioden för certifikat i ditt
hemland.
• Giltighetsperioden för ett certifikat får inte överstiga fem år och ska granskas av de behöriga
myndigheterna efter tre år.
• Se kapitel 4 om Certider och uppdateringarna av
certifieringssystemet.

STEG 4: VILKA SKYLDIGHETER HAR
ETT CERTIFIERAT FÖRETAG?
• Det måste följa lagar och tillstånd om överföring
och exportkontroll.
• Det måste särskilt iaktta de export- och återöverföringsrestriktioner som anges i relevanta generella
överföringstillstånd.
• Det ska utse en exportkontrolltjänsteman till kontaktperson på nationell nivå och denne ska erkännas av de nationella behöriga myndigheterna.
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Nedan presenteras de olika rollerna i förvaltningen av ett
företags exportkontrollorganisation.

EN TILLFÖRLITLIG OCH
FRAMGÅNGSRIK EXPORTKONTROLLORGANISATION

Exportkontrolltjänstemannen

(en verkställande direktör)

• ansvarar för att organisera företagets
exportkontrollsystem enligt riktlinjerna för
exportkontroll,
• delegerar utförandet av exportkontroll till chefen
för exportkontrollorganisationen och dennes team
(en allmän regel).

• är kontaktperson för de nationella behöriga
myndigheterna,
• arbetar tillsammans med en grupp
yrkesverksamma inom exportkontroll och med
kompetent teknisk personal och är en motpart till
kontrollklassificeringen av produkter,
• ser tillsammans med sitt team till att lagstiftningen
om exportkontroll följs,
• identifierar tillsammans med sitt team den bästa
tillståndslösningen för att säkerställa en säker och
okomplicerad överföring/export,
• kan stoppa en överföring/export om den visar sig vara
olaglig, ett beslut som kan upphävas endast av en
högre chef (eller exportkontrolltjänstemannen).

Exportkontrollguiden
• beskriver ansvarsområden och förfaranden för
exportkontroll.
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Chefen för exportkontroll
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4. ANVÄNDBARA VERKTYG
OCH RESURSER
4.1 CERTIDER-WEBBPLATSEN
En officiell onlinedatabas som innehåller följande:
• Förteckningen över certifierade företag (och tillhörande certifikat).
• Generella överföringstillstånd.
• Nationell lagstiftning om certifiering och överföring av försvarsrelaterade produkter.
• Förteckningen över produkter som omfattas av överföringsdirektivet.
• Länkar till nationella behöriga myndigheters webbplatser.
• En sökfunktion.

4.2 EU-LAGSTIFTNING OCH RELEVANTA POLICYDOKUMENT
• Överföringsdirektivet 2009/43/EG
• Den europeiska försvarsindustripolitiken
• Försvarsrelaterade små och medelstora företag i EU

4.3 DE NATIONELLA BEHÖRIGA
MYNDIGHETERNAS WEBBPLATSER
Överföringsdirektivets bestämmelser har införlivats i varje
europeiskt lands lagstiftning.
Små och medelstora företag måste förlita sig på de behöriga myndigheternas rekommendationer och nationella krav.
De nationella behöriga myndigheternas webbplatser måste
innehålla information om följande:
• En förteckning över de generella överföringstillstånd som
de har utfärdat.
• Vilka produkter som omfattas av vart och ett av de generella överföringstillstånden och övriga villkor som är knutna till dem.
• Vilka undantag från tillståndskravet som beviljas genom
nationell lagstiftning.
• Hur företag ska gå till väga för att meddela användningen
av generella överföringstillstånd första gången eller tillvägagångssättet för att ansöka om ett globalt eller individuellt överföringstillstånd.
• Kriterier och förfaranden för certifiering på nationell nivå.

Se nedan för en lista över de behöriga myndigheternas
webbplatser för nationella certifieringsförfaranden.

BEHÖRIGA MYNDIGHETERS WEBBPLATSER
MED NATIONELLA RIKTLINJER FÖR CERTIFIERING
BELGIEN

FINLAND

ITALIEN

LUXEMBURG

SLOVENIEN

BRUSSELS-CAP REG
39944 Moniteur belge_21062013_
belgisch staatsblad

• 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

FRANKRIKE

KROATIEN

FLEMISH REG
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 DualUse Items and Technologies Export
Control Act
• What is required for transfer of
defence related products to the
territory of Bulgaria?

CYPERN
Έκδοση Αδειών Εισαγωγής /
Εξαγωγής

DANMARK
• Certificering
• Order No. 691 of 27 June 2012 on
certification

• 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

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

IRLAND
Art 15 End Use Certificate EUC
Military Products

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

ESTLAND

• Form 1: Application for
authorisation for export of
controlled items

Strategic Goods Act

• Form 2: End-use certificate

NEDERLÄNDERNA

NORGE
Sertifisering

The Trade Control of Military Goods
and Non-Military Lethal Goods

POLEN

LETTLAND

The authority responsible for
certification in Poland, Internal
Security Agency

• Par Vispārīgās sūtījuma licences
spēkā stāšanos
• Law on Strategic goods Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likums

LITAUEN
• Lietuvos Respublikos strateginių
prekių kontrolės įstatymo pakeitimo
įstatymas
• 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

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

RUMÄNIEN
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

SPANIEN
Guía del Operador Material de
Defensa: Empresas certificadas

SVERIGE
Certifiering som mottagare av
krigsmateriel

TYSKLAND
• Allgemeine Informationen
• Zertifizierungsverfahren
• Antrag
• Fragebogen

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

UNGERN
Tanúsítás

SLOVAKIEN

ÖSTERRIKE

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

Innergemeinschaftliche
Verbringung von Militärgütern
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KONTAKTA EU
Besök
Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU.
Hitta ditt närmaste kontor: https://europa.eu/european-union/contact_sv
Telefon eller mejl
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:
— Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet).
— Ring telefonnumret +32 22999696.
— Mejla via webbplatsen (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-INFORMATION
På nätet
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk (https://europa.eu/european-union/index_sv).
EU-publikationer
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer (https://op.europa.eu/sv/publications).
Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller ditt lokala informationskontor
(https://europa.eu/european-union/contact_sv).
EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1951, finns på alla officiella EU-språk på EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu).
Öppna data från EU
På EU:s portal för öppna data (https://data.europa.eu/euodp/sv) finns dataserier från EU.
Dataserierna får laddas ned och användas fritt för kommersiella och andra ändamål.

HV-08-21-301-SV-C

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