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Till Statsrådet Leif Pagrotsky

beslutGenom den november bemyndigade25 1997 regeringen
statsrådet Leif Pagrotsky tillkalla särskild uppgiftutredare medatt en

analysera de principer har utvecklats i praxis det gäller s.k.att närsom
följdleveranser vid krigsmaterielexport föreslå de preciseringarsamt

kan behövas på detta område.som
Med stöd bemyndigandet förordnades dag särskildav samma som

utredare ambassadör Lars Norberg. Såsom sekreterare i utredningen
förordnades den juni jur.kand. Wiktoria23 1998 Dagerås Wittboldt.

Utredningen har antagit öljdleveransutredningen.Fnamnet
överlämnar härmed mitt betänkande Följdleveranser i sambandJag

med krigsmateriel 1999:38.SOUexport av
Uppdraget härmed slutfört.är

Stockholm den 31 1999mars

NorbergLars
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Sammanfattning

Bakgrund

granskning verksamhetsåret 1995/96Vid konstitutionsutskottets, KU:s,
fanntillstånd till viss krigsmaterielexportregeringsärendeett omav

följdleveranserpraxis vad behövdeutskottet utvecklingenatt avserav
Konstitutionsutskottet komundersökas 1995/96:KU30 90.närmare s.

hadesedermera fram till det fanns rad oklarheter särskiltatt en som
regeringensamband med följdleveranser. ansåg utskottet,Detta, gav

anledning och precisera det avsnitt i regeringens riktlinjerövervägaatt
reglerar följdleveranser bet. 1996/97:KU25, Del 60-63.som s.

Uppdraget

Uppgiften har bestått i analysera den praxis har utvecklatsatt som
ifråga tillstånd för följdleveranser med ledningochexport attom av av

analysdenna undersöka behovet och möjligheterna preciseraattav
förslagprinciperna i praxis lägga fram de sådana övervägan-samt som

den givit till.upphov
uppdraget har jämföraI också ingått hur frågor följdleve-att om

regleras och hanteras länder, framförallti andra i sådana medranser en
restriktiv på krigsmateriel.exportsyn av

Utredningsarbetet

Antalet ärenden krigsmaterielexport Sedan börjanrör är stort.som
på 90-talet har det avgjorts tusental ärenden år, knapptett per varav
hälften med följdleveranskaraktär. Av dessa mindre mängdutgör en
ärenden sådan politiskt komplicerad Exportkontroll-natur attav
rådet, hörs ellerEKR det överlämnas till regeringens prövning.att
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,

antalet följdleveranserbeträffandesiffrorexaktatillskälEtt att
strategiskaförInspektionenöronmärks iintedesaknas är att

diarier.ISP:sprodukters,
ärenden där EKR:sgranskatfrämsthar jag1996före årtidenFör

efter ISP:stidenrådfrågats. Förnämnden harRådgivandeföregångare,
rutinartadsåvälärendeningårframåt,och1996årtillkomst, somav

kompliceradpolitiskt natur.
Utrikesdepartementetsförkonsulteratvidare representanterharJag

folkrätt,förenhetdessliksomexportkontrollstrategiskförenhet
harför ISP. Jagföreträdaretraktatsrättochrättigheter samtmänskliga

tillvaritharDessa stori EKR. mötenledamötermedsamtalatockså
bedömning.minhjälp för

för demedhearinganordnat representanterhar jagDärutöver en
intresseorganisationderasochkrigsmaterielproducentemastörsta
opinionsbildningenideltarför intressegrupperföreträdareliksom som

synpunk-värdefullamedbidragitSamtliga harkrigsmaterielexport.om
material.substantielltochter

praxis har jagländersandramedstudienjämförandedenVad avser
företadelsbeskickningar,svenska attdelsfaktainhämtat genomgenom

förmedbefattningshavareintervjualand ochrespektivetill ansvarresor
krigsmaterielexport.

Slutsatser

juridiskaRiktlinj statusernas

redovisarhandledningpraktiskriktlinjerRegeringens är avsomen
författningsstatus.har intepolitik och defastställdi praxisregeringen

tillfälle sigberettsharutrikesutskottet överliksomRiksdagen att yttra
riktlinjerna ilämnadeoch utrikesutskottetriksdagenBåde stortdem.

erinransett utan
vid ISP:svägledande dokumentetriktlinjerna detpraktikenI är

tillståndi ärendenvid prövningenvägledandehandläggning. De är om
krigsmateriel.förordningenlagen ochenligtkrigsmaterielexporttill om

liggerde principeroffentligt redovisadelsmed demSyftet är att som
sekretess, delsomgärdasområdeför besluten inomtill grund ett avsom

praxisbildningen.vidkontinuitetenbevaraatt
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följdleveranserBegreppet

följdleveranser finns inte i gällande bestämmelserTermen och riktlinjer
utförselför krigsmateriel vedertaget samlingsnamn förutgör ettav men
rad situationer förekommer vid sådan utförsel. Grundläggandeen som
därvid leveransen har organiskt samband med tidigare, medär att ett

vederbörligt utförd sådana fall gällertillstånd, I presumtionexport. en
bifall, föreligger ovillkorligt hinder.för det inte ettom

tydligtföljdleveranser täcker inte avgränsad kategoriBegreppet en
följdleveransbegreppetärenden och absolut avgränsning inteäraven

iheller möjlig. Skälet ligger främst det åren har visat sigatt genom
situationer alla bedömts hafinnas så många olika etttyper av som

följdleveransriktlinjens syfien. Syftet med regeln delssamband med är
presumtivatrovärdigheten de måstebevara mottagarstater,gentemotatt

de erhåller reservdelar och andra följdleveranser till dekunna lita på att
krigsmateriel köper, dels tillgodose försvarsindustrins behovde att av
förutsägbarhet, vilket möjliggör för dem verka på exportmarknaden.att

Ävenfinns ingen given rätt erhålla följdleverans.Det att en om
uppfyllda alla ärendenkriterierna för följdleverans underkasta-är ären

helhetsbedömning. medförade Det kan inga ovillkorligaävenen om-
föreliggerhinder andra omständigheter så devägeratt tungt att-

föranleder avslag.ett
faktor bidrar till suddaEn mellan vad kangränsernaatt utsom som

betecknas initial respektive följdleverans den tekniskaärsom
utvecklingen. förvärvar teknologisktDen avancerad utrustning görsom
ofta systemval skapar långvarigt beroende tillförselett ettsom av av
den materiel krävs för utrustningen skall fungera. Valetatt ettsom av
visst omfattar följaktligen inte bara den initialt levereradesystem
utrustningen allt vad behövs under livslängd. Ettutan systemetssom
sådant systemval inbegriper uppgradering prestanda i takt medäven av
den tekniska utvecklingen.

förekommer denDet köpare systemval, med hänsyngöratt ettsom
till de kostnaderna för avancerade inte har råd köpaattenorma vapen,
hela vid och tillfälle. Sedan systemvalet gjortssystemet ett samma
sprids leveranserna följd år. sådana fall finnsI ingenöver klaren av
skiljelinje mellan vad ursprunglig-, respektive följd-ärsom en en
leverans.

Någon tydlig avgränsning de ärenden faller under begreppetav som
följdleveranser alltså inte möjlig. Under årens lopp harär dock, genom
den praktiska tillämpningen riktlinjerna, situationer kommitav en grupp

typfall följdleveranser.utgöraatt av
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formuleringama;situationer inomolikadessariktlinjernaI ryms
där detleveranserandraammunition,, samtreservdela annars

riktlinjemas stycke 10.tillstånd,inteoskäligt att gevore
förISPterminologidenförredogörelseföljerNedan somen

följdleveranssituationdåärendehanteringenvidanvändernärvarande en
aktuell:är

AmmunitionReservdelar

uppgraderingochRenoveringUnderhållsutrustning

KompletteringsleveranserErsättningsleveranser

materielBesläktadÅterkommande anskaffning

materielcivilTidigare10.Licensavtalsleveranser

begreppenochavsnitt 5.2.2återfinns ibeskrivningutförligEn
6.1.5.avsnitt 6.1.3.-vidare idiskuteras

praxisReflektioner över

med sin granskningi sambandharKonstitutionsutskottet, KU av
glida i betydelsedet tenderarföljdleveransbegreppet konstaterat attatt

riktlinjemas innebördoklarhet rådertiden, viss samt attöver att om
avsnittoch precisera detanledningregeringendetta övervägaattger

följdleveranser.som avser
exempeliakttagelser med någraUtskottet illustrerar sina som

fördärvid sökt redogöra deutredningen. harkommenteras i Jag att
till förändringar praxisgivit upphovomständigheter samt attavsom

ärendentillämpas vid handläggningenförklara den terminologi avsom
följdleveranskaraktär. diskuteras i avsnitt 6.1.3.Dettaharsom

införda uttrycket..eller där detBeträffande 1993 i riktlinjernadet år
tillstånd. konstaterade utskottetoskäligt inte attatt geannars vore

i krigsmaterielpropositionenformuleringen inte förklaras i motivtexten
intrycket formuleringen kundeutskottet bibringats attsamt att ge

följdleveranser.för mer änutrymme
kommithar vid min granskning praxis fram till skälighets-Jag attav

inslag harkriteriet inte något helt sedan lång tidutgör nytt utan
förekommit grund för bifall. Bakgrunden till detta kriteriumattsom
infogades i riktlinjerna ärende år 1986 utförsel till landett ettvar om

gjort medvetet systemval förvärva betydande antalett att ettsom genom
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viss svensk krigsmateriel. Landet önskade sedan köpa ytterligareav en
slag. Under mellantiden hade förhållandena landetmateriel iav samma

försämrats. Utförseln behandlades följdleverans beviljadesochsom en
varit förenat medpå den grunden det hade olägenheter föratt stora

materiel frånskaffa likvärdig land och detköparen attatt ett annat
oskäligt medgedärför befanns inte export.att

följd-följt denna linje medgei andra ärendenISP har attgenom en
helhetsbedöm-systemberoende kan konstateras ochleverans ett enom

utförseltillstånd.grund förning ger
om textdelen avseendevidare fråganordförande ställdeKU:s

tillsammanssjälvständig eller tolkasskulle uppfattasoskälighet som
helhet.lydelse i sinmed följdleveransavsnittets

såväl tillämpare riktlinjernakonsultationer medEfter somav
kan tillämpasspråkexpertis har jag inteövertygats att satsenom

föreligga organiskt samband medsjälvständigt det måsteatt ettutan
tidigare åtaganden. Med hänsyn till den oklarhet likväl vidlådersom

följdleveransavsnittetformuleringen föreslår jag i riktlinjerna ändrasatt
enligt följande.

Förslag

Om inte ovillkorligt hinder bör tillstånd till utförselmöter ges av
reservdelar till tidigare, vederbörligtmed tillstånd, exporterad-

krigsmateriel;
andra leveranser, ammunition, har samband med tidigaret.ex. som-

beviljad utförsel
leveranser har sådant samband med tidigare beviljadsamt som

utförsel det oskäligt inte tillstånd.att attannars vore ge

riktlinjernaKan tydligaregöras

fannKU flera problem förknippade med följdleveransbegreppet,att var
bl.a. riktlinjemas generella skrivningar lämnadeatt sådant tolknings-

oklarheter uppstått vad gäller.utrymme att om som
Utskottets redovisning väcker enligt min mening frågan dessaom

problem till någon del kan ha sitt i utskottets utgångspunkterursprung
och tillvägagångssätt vid genomförandet undersökningen. Jag harav
funnit krigsmaterielexport till sin sådanatt åtagandenärnatur att om
utförsel grundarutgör sig på politiskaett övervägan-engagemang som
den inte låter fångassig i aldrig så detaljerat regelverk.ett Isom en
följdleveranssituation inget ovillkorligt hinder gäller detmöter-om-
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faktorer talar förför bifall andrapresumtionstarkväga motatt somen
reglera.inte på förhandavvägning gäravslag. sådanEn att

författnings-saknarpraktisk handledningRiktlinjerna utgör somen
politik ochfastställdregeringen i praxisredovisar ärDestatus. av

inte sådanadokument.juridiskt Depolitiskt utgörän ettettsnarare
juridiskföremål förtillämpning kanreglerrättsliga göras envars

utskottet i sittkonstitutionell mening. Jagibedömning noterar att
tankegång.dennainne påbetänkande varasynes

dettill slutsatsenjag kommitpraxis hargenomgångmin attVid av
ochmeningsfullt beskrivanågotmöjligt på sättpraktisktinte attär

följdleveranssituationer.allabehandlingenregleraförhand av
bör därförbedrivskrigsmaterielexportsvenskhurGranskningen av

regeringen fastlagdautgångspunkt dehauppfattningenligt min avsom
fastslår sålundaRiktlinjernaverksamheten.förpolitiska grunderna att

detdetmedges endastutlandssamverkan börutförsel och motsvararom
i övrigtoch kunnande ellermaterielbehov ärförsvaretssvenska av

ochstrid med principernainte står iönskvärtsäkerhetspolitiskt samt
utrikespolitiken.förmålen

ländergäller kontroversiellaföljdleveransärendenfåtalEndast ett
Beträffandepåkallas.politiska övervägandeneller denär attartenav

ämbets-anledning understryka ISP såsomfinns detdessa ärenden att
säkerhetspolitiskautrikes- ochfatta deverk inte kan åläggas att

riksdag.ansvariga i regering och Detåvilar politisktavgöranden som
ochbetona roll granskarefinns därför anledning EKR:satt som

vikt iärendenas beredning. Av sammanhangetmedverkande i största är
skall till regering-vidare bestämmelserna ärenden överlämnasnärom

prövning.ens

ovillkorliga hinderOm

från neutralExport stat

neutral underFolkrättens regler från krig utgör ettexport stat avom
riktlinjemas ovillkorliga hinder.

och detMed hänsyn till praxis europeiska säkerhetspolitiska
samarbetets utveckling mig neutralitetsförklaring eller någonsynes en

form aktivering neutralitetsrättsliga regler i samband medannan avav
följdleveranser teoretisk praktisk möjlighet.änsom en mer

regler har utförselärendenDessa i inte tillämpats under de 50senaste
åren och det osannolikt skulle framtiden.så ske i En svenskattsynes
neutralitetsförklaring framstår inte tänkbar i lägeänannat ettsom
präglat totalt sammanbrott i strävandena bygga europeiskattav en
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därförfredsordning inget behov neutralitetsregeln kvarstårJag attavser
riktlinjerna ovillkorligt hinder.i såsom

Därtill kommer den folkrättsliga regeln från neutralatt exportom
tillämpats ipso facto ovillkorligt hinder.under krig inte Denstat som

aktiveras endast till följd neutralitetsförklaring ellerregeln alltså av
neutralitet i förhållande till krigföran-uttalat ställningstagandeannat om

skälet riktlinjemasde Neutralitetsregeln bör det utgåävenparter. av ur
ovillkorliga hindren.uppräkning deav

Förslag

från neutral underFormuleringen ..f0lkrättsliga regler export statom
krig... riktlinjerna.stryks ur

EU-medlemskapet

till Europeiska Unionen bundenSverige anslutningen år 1995är genom
utförsel krigsmateriel skulleinstrument. Omalla dess fördrag och avav

beslut ovillkorligtministerråd dettastrida beslut EU:s utgörmot av
riktlinjerna.härom bör infogas ihinder. formuleringEn

Förslag

ovillkorligt hinder i rikt-införsministerrådBeslut EU:s ettsomav
linjerna

formuleringNy

beträffandebeskrivitsde ändringaranledningI ovansomav
stycke i riktlinjernaEU-medlemskapet bör 5neutralitetsreglerna och

ändras följandepå sätt:
utlandssamverkan enligtutförsel ochTillstånd till annan

beviljas det skulle stridaskall intekrigsmateriellagen motom
utförsel ochSådant hinder uppstårovillkorligt hinder.något om

striderutlandssamverkan mot
Sverige har biträtt;överenskommelserinternationella som—

beslut säkerhetsråd;FN:sav-
ministerråd.beslut EU:sav-
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Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa,
OSSE

OSSE hittills fattathar beslut vapenembargo avseende två dessom av
medlemmar. Sådana beslut inte traktatsmässigt bindande och kanär
därför inte ovillkorliga hinder. Om Sverige biträtt sådana beslututgöra
får det dock sannolikt all krigsmateriel till berördaexportattanses av
länder kommer avbrytas.att

Våldsförbudet

Enligt FN-stadgans Artikel förbinder sig medlemmarna2 4 avståatt
från hot eller användning våld. Enligt krigsmaterielpropositionen,av

..beslut eller rekommendation i säkerhetsråd."FN:s brottutgör av om
våldsförbudet ovillkorligt hinder för krigsmaterielexport till denmot ett

utpekade angriparen, l99l/92:174 gäller till följd49-51. Detsammas.
motsvarande beslut ministerråd. Sådana situationerEU:s fallerav av

under ovanstående förslag till formulering riktlinjetexten.ny av

Internationell jämförelse

Allmänt

Till länder likartad restriktiv krigsmaterielmed exportsyn av som
Sverige de nordiska länderna, Tyskland och Schweiz.räknas

Frankrike och Storbritannien förDå Staterna,Förenta svarar
all krigsmateriel världsmarknaden60-70% exportmerparten av av

har jag bedömt det intresse också beröra deras exportpolitikattvara av
och hur följdleveranser.de hanterar

dessa länder krigsmaterielexporten underkastadI samtliga är
omfattande detaljerad myndighetskontroll.och betyder någonDet att
form utförseltillstånd erfordras för alla leveranser till utlandet. Lagarav
och riktlinjer företer betydande likheter, den praktiskamen
tillämpningen varierar avsevärt.

funnit krigsmateriel alltid frånJag har utgår politisktettatt export av
därförställningstagande och det politisk lämplighetär änatt snarare

juridiska utslagsgivande. avgörande faktornregelverk Den blirärsom
följaktligen den grundläggande på ändamålet med vapenexport.synen

marknaden dominerande länderna utförselDe på använder av
krigsmateriel instrument för förverkliga sin säkerhets- ochett attsom
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utrikespolitik, innefattavilket kan stärka allierades och andra ländersatt
militära kapacitet och understödja deras krigsansträngningar.även att

Tysklandnordiska länderna och SchweizDe utgår frånsamt ett
deras del gäller generellt förbudFörsynsätt.annat mot export av

sådankrigsmateriel och tillstånd till undantag från huvud-utgörexport
regeln. Grundläggande därvid leverans krigsmateriel endastär att av

och områden där fred råder och där det inte finns riskbör ske till länder
konflikt. händelse krig bör allaför väpnad I åtagandenav nya om

krigsmateriel upphöra.leverans av
frånUndantagsvis förekommer dock, dessa länder, utförseläven av

syftekrigsmateriel har till uttalat påverka militära styrkeför-attsom
exempel Danmarks utförselhållanden. Sådana Norges och inomär
militära samarbete Sveriges leveransför NATO:s ochramen av vapen
vinterkriget Sveriges stöd till de baltiskatill Finland under 1939.

säkerhetsfunktioner har ocksåländernas totalförsvar och sådantett
krigsutrustning syftande till detinslag liksom överföring stärkaattav

förmåga medverka i fredsbevarandemottagande landets FN:satt
operationer.

utförselVad hinder föreligger många likheter. Ettmotavser
brott mänskliga rättigheter MR-brott,framträdande hinder är mot men

förekommer vid bedömningen. Somliga länderbetydande olikheter
brott mänskligatillämpar principen och systematiska motatt grova

generellt hinder flertaleträttigheter alltid Förutgör mot vapenexport.ett
hinder främst den exporterade materielenMR-situationenutgör ett om

till användning förbeskaffenhet den kan kommasådanär att attav
förtrycka befolkningen.

fullt meddeladediskuterade länder respekterar beslutAlla här ut av
motsvarandesåvitt EU-medlemmarsäkerhetsrådFN:s samt avser —-

gäller hinder följerbeslut ministerråd. DetsammaEU:s som avav
överenskommelser, exempelvis nedrustningsavtal.internationella

Följ dleveranser

belysa definitionen begreppet följdleve-har inriktat mig påJag att av
praxis beslutsprocessenregler respektive ivilka styrsamt somrans

följdleveransärenden.
följdleverans någon given rättighet. Regeringar-inget landI utgör

möjligheten i sista hand politiskförbehåller sig alltid göraatt enna
utförsel. beviljad licens kan upphävasdiskretionär prövning varje Enav

landetsfinns inom detså länge materielen gränser.egnasom
regler för följdleveranser.i lagstiftning särskildaEndast Schweiz har

ländernas lagstiftning och tillämpade riktlinjerde här berördaandraI
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och följdleveranser.åtskillnad mellan initiala leveranseringengörs
utförselärenden.för samtliga Meni principregler gällerSamma trots

Föreligger i samtliga länder någongrundläggandeolikheter i synsätt
utförsel harbifall till ansökningarpresumtion förgrad om somav

exporterad krigsmateriel.ordning,vederbörligsamband med tidigare, i
bryts säkerhetsrådetspresumtion endastdennaHuvudregeln är att av

ministerråd förbeslutoch EU:svapenembargobeslut avom -
traktatsfasta hinder.andraellermedlemmar -

leda tillbifall sålundaförmån för kanPresumtionen till att
grundlandkrigsmateriel tillåts tillföljdleverans ett som avav

förskulle diskvalificeratomständighetermellankommande ettvara
indragen i väpnaddåutförseltillstånd,initialt ärmottagarent.ex.

hinder föreligger.ovillkorligtingetkonflikt, förutsatt att
krigsmateriel-inflytandeparlamentarisk insyn ochdet gällerNär

konsulterafastlagd förpliktelsenågonkan konstateras attattexporten
underställaskyldighetfinnsEndast i USAinte finns.parlamenten atten

jämföraskanNågotomfattande ärenden.vissakongressen sommer
konsulteraärenden i förhandi enskildaförfarandet,svenskamed det att

redovisade länderna.de häri någotförekommer inteEKR, av

internationaliseringKrigsmaterielindustrins
under lång tidförsvarsmateriel harmedsjälvförsörjningsgradhögEn

Minskadesäkerhetspolitik.svensktillgång iväsentligutgjort en
accelererandeochinternationell konkurrensförsvarsbeställningar, ökad

medförtharavanceradeförutvecklingskostnader attvapensystem en
möjlig. 1996 årslkrigsmaterielproduktion inte längreoberoende är

sökaproducenternadärför de svenskaförsvarsbeslut attuppmanas
europeiskt försvars-Delaktighet iutomlands.samarbetspartners ett

vidmakthållaendaframstårsamarbeteindustriellt utvägen attsomnu
försvars-krigsmaterielområdet. Enligtpåteknisk kompetenssvensk

svenskt intresse...ett vitaltbakgrundendendet attberedningen är mot
omstrukturering denförtill stödsamarbetetpolitiskadelta i det aven

1999:2 48.försvarsindustrin. Ds.europeiska s.
följd integreringensärskilt gälla tilltorde dettasvensk delFör avav

sålunda allmännaEU:sjuni 1998försvarsindustri. IEU-ländemas antog
gällerkriterier detradställeruppförandekod vilken närråd upp enen

EU-länderstridsmedel. Flerakonventionellakontrollen export avav
vägledning vidhuvudsakligkriterieruppförandekodensanvänder som

utförselansökningar.bedömningen av
och kontrollerabefrämjalångtgåendeDen ansatsen attmest en

intent LOIofförsvarsindustri det Lettereuropeiskintegrerad är som
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Frankrike,Storbritannien,EU-länder;undertecknadesjuli 1998i sexav
enigaländerna attärSverige. DeochSpanienItalien, omTyskland, sex
harmoniserakrigsmaterielexport,för attreglerutveckla gemensamma

införaförförutsättningarnaundersöka attkontrollsystemen samt att
för dennaprocedurer export.gemensamma

begränsadeförutsättningarnajagbedömerbakgrunddenna varaMot
medsyftetbefrämjaexportreglernationella enskärptaför att genom

krigsmateriel-betingad,säkerhetspolitisktgrundenrestriktiv, i syn
krigsmaterielutbytetkontrollenförbättraMöjligheterna att avexport.

sålundaframstår ettplanet. Detinternationelladet somligger nu
internationellförsighandförstaiintressesvensktstarkt enatt engagera

prioritethögstakontrollregimernationella attsamtharmonisering geav
ocheuropeiskautvecklasträvandena normeratt gemensamma

försvarsindustri.europeiskintegreradregleringenförförfaranden enav
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Summary

Background

Standing Committee the ConstitutionParliamentarytheWhen on
for ofhandling of permits certainGovernment’sreviewed the exports

the1995/96 financial Committeetheequipmentmilitary year,
with follow-upconnectionestablished practicesthatconcluded

closely 1995/96: KU30 90.studiedneeded bedeliveries to more
number ofconcluded that theresubsequentlyCommitteeThe were a

deliveries which,connection with follow-upcircumstancesunclear
and definereviewthe Governmentview,its to morecausegave

follow-guidelines concerningthe Governmentsprecisely the section
1996/97:KU25.deliveriesup

AssignmentThe

the practicesthis analyseforof referenceThe report toterms were
and, the basisfollow-up deliveriespermits forfordeveloped export on

feasibility of,for, and theinvestigate the needanalysis,of this to more
finally,involved and,principlesdefinition of theprecise to present

considerations.light of theseproposals the
with whichcalls for comparisonassignmentaddition, theIn ways

other countries,handled inregulated anddeliveriesfollow-up are
therestrictive approachwhich applycountriesparticularly toa

equipment.exportation of military

The inquiry

for the exportationapplications for permitsofconsiderable numberA
approximately 1,000submittedmilitary equipmentof yeareveryare —

limited number of theseOnlyearly 1990s.theannually since a
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complex political call forof sufficientlyapplications nature toare a
Control submission forwith the Group EKRconsultation Export or

review by the Government.
figures for follow-up deliverieswhy thereOne exactare noreason

the journalsearmarked entries maintained bythat they notare
Strategic Products regards theof ISP. Asthe National Inspectorate
primarily examined which, theperiod haveprior 1996, Ito cases

predecessor consulted. thethe EKR’s ForAdvisory Council was——
following the establishment of the ISP,period commencing 1996, cases

complex included.both routine and politicalof nature area a
representatives of the Ministry forconsultedaddition, haveIn I

Control and the Ministry’sfor Strategic ExportForeign Affairs Unit
rights and law,international law, humanresponsible fordivisions treaty

ofhave also consulted members therepresentatives of the ISP.and I
of considerable assistance formingbeenhaveEKR. These contacts

opinion.an
hearing with representatives of thearrangedFurthermore, haveI a

association,equipment and their tradeof militarymajor manufacturers
which play active roleof special-interestand representatives groups an

exportation ofopinion concerning theefforts influence publicto
relevantparties have contributedAll thesemilitary equipment.

substantial documentation.viewpoints and
with practice other countries,study Iregards comparativetheAs

Swedish missions abroad and havefrom Iinformationhave obtained
officialsand interviewed seniorconcernedvisited the countries

of militarythe exportationconcerningresponsible for matters
equipment.

Conclusions

of the guidelinesLegal status

provide practical guidance,guidelinesSwedish Govemment’sThe
the practice, butdetermined by Government,indicating policiesthe

Parliament and the Standingthey do have status.statutorynot
opportunityhave hadfor Foreign AffairsCommittee to expressan an

objections.main, they madeguidelines and, in theopinion these noon
by thethe procedures applied ISP.guidelinespractice, theIn govern

of permits for theconcerning the grantingguidanceThey provide
under the Military Equipmentof military equipment Actexportation

Ordinance.and the Military Equipment
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record of thepublicprovidedesignedguidelinesThe to aare
provisionssubjectwhich decisionsprinciples to secrecyan areaon

practicesofthe developmentcontinuitybased, and to ensureare
this area.

deliveriesfollow-upThe concept

thedeliveries doesfollow-up currentThe notterm occur
militaryexportation ofconcerning theguidelinesandregulations
numberdesignation forestablished collectivebutequipment, aan

basicTheof exportation.involved thissituationsof type
delivery hasthethatdeliveryfollow-upcharacteristic of ana

permitsfor whichwith previouscorrelationorganic exports were
unless thereassumedapprovalsuchissued.duly In ancases,

exportation.obstacleunconditional to
clearly definedinvolvedoesdeliveryfollow-upThe notconcept a

absolutearrivepossibleandof permits, atnot tocategory an
thatthehas proved,primarily becauseThisdefinition. years,over

follow-upguidelines forof theaimsthat theconsideredhas been
Theof circumstances.differentdeliveries apply typesgreatto manya

vis-â-viscredibilitymaintainhand,theintended,rules tooneonare
receivingable relybewhichrecipientpotential tomuststates, on

militaryfor thedeliveriesother follow-upandofsupplies partsspare
other hand,theand,purchase,which they toequipment on

predictability, thusforindustry’s needdefencetheaccommodate
market.theindustryfor thepossible exportmaking operateto

Alldelivery.follow-upreceiverightautomaticThere to ano
where theoverallsubjectdeliveriessuch assessment,to evenanare

that-fulfilled. Thisdeliveryfollow-upcriteria for meanmayarea
beother factorsobstaclesunconditionalwhere there mayare noeven —

rejected.applicationtheof such weight thatbeconsidered to
thehelps blurwhichthe factorsofTechnical development toone

follow-upinitialdescribedbewhatborderlines between or aas anmay
equipmentadvancedtechnologicallyacquireswhichentitydelivery. An

thereliancelong-termwhichchoiceoften makes createssystems ona
of such equipment.operationtherequired formaterialssupply of the

materialsinvolves all theof givenselectionresult, theAs systemaa
deliveredthe equipmentjustlife of theduring therequired notsystem —

includesalsoof thispurchasedecisioninitially. A naturesystemto a
technical sphere.theadvancesline withperformanceofupgrading

affordablebespecificdecide towho tonotBuyers system mayon a
ofof theview costthe entirepurchase atsystem enormousonce,
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sophisticated Once the has been selected, deliveriessystemweapons.
be spread succession of suchInout theremay over a years. cases, no

clear dividing line between what original delivery and whatan a
follow-up delivery.

otherIn words, clear demarcation of covered by theno cases
follow-up delivery feasible. However, the certainconcept over years

of situations have be regarded classictypes examples oftocome as
follow-up deliveries.

In the guidelines, the situations covered by the wording spareare
parts, ammunition, other supplies and cases which would
otherwise be unreasonable refuse permit Guidelines, paragraphto a
10.

The following list indicates the terminology currently used by the
ISP for handling permits which involve follow-up deliverymay a
situation:

Spare Ammunitionparts
Maintenance equipment Renovation and upgrading
Replacement deliveries Supplementary deliveries
Repeat purchases Associated equipment
Licensing deliveries 10. Previously civilianagreement

equipment

detailed descriptionA provided in Section 5.2.2, and there further
discussion of the involved Sections 6.1.3 6.1.5.concepts -

Reflections practiceon

In connection with its examination of the follow-up delivery concept,
the Standing Committee the Constitution KU noted that theon
meaning of the tends change gradually time, that thereconcept to over

oflack clarity regards the meaning of the guidelines, andsome as
that this gives the Government consider and define the sectiontocause
concerning follow-up deliveries.

The Committee illustrates its observations by giving examplessome
which made the thisIn connection, havecomments Ireport.on are

attempted indicate the circumstances which have given riseto to
changes practices and explain the terminology employedto
handling issues which be characterized follow-up deliveries.may as
This discussed in Section 6.1.3.

As regards the expression ... otherwise where denial ofor cases
permission would be unreasonable, the Committee noted that this
wording explained the explanatory the Militarynot text
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Committee has impression thisBill, and that the the thatEquipment
follow-up deliveries.formulation might permit more than

established practice have concluded that thereview of IIn my
forhas constituted basis approval forreasonableness criterion somea

introducedfeature. This criterion intime, and that this not wasa new
of involving exportationthe guidelines result 1986 toas a case aa

deliberate choice of by acquiringwhich had made systemcountry aa
ofof items of certain Swedish militaryconsiderable number typea

question wished purchase additionalequipment. The incountry to
the meantime, circumstances theofequipment the Intype.same

treatedhad deteriorated. Exportationconcernedcountry was as a
grounds that theand approved thefollow-up delivery onwas

havefrom another wouldacquisition of similar equipment country
for thereforeinconvenience the buyer and thatconsiderableinvolved

permit.unreasonable deny exportto anwas
of bythe has followed this lineother ISPIn argumentcases,

correlation noteddelivery beapproving follow-up systemsa cana
permit.justifies grantingoveralland exportassessment anan

whether theCommittee’s Chairman askedaddition StandingtheIn
might be regarded standingunreasonablenessreferringtext to as

with the fullinterpreted conjunctionshould bealone whetheror
concerning follow-up deliveries.wording of the section

guidelines andwith those who apply theconsultationFollowing
be organicconvinced that therewith language I mustexperts, anam

bethat this phrasecommitments, andcorrelation with previous cannot
clarity whichview of the lack ofof Inapplied its context.outon own,

that the follow-upthis wording, Inonetheless inherent propose
follows.guidelines be amendeddelivery section in the as

Proposal

be grantedpermission shouldunconditional obstacles,Unless there are
offor the exportation

previously accordanceexportedfor military equipmentpartsspare—
permit,with the requisite

which relatedexample ammunition,other supplies, for exportstoare——
approved previously, and

previouslywith exportation which hascorrelateddeliveries which are—
unreasonable.denial of permissionbeen approved, making
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Can the guidelines formulatedbe clearlymore

The Standing Committee concludedKU that the follow-up delivery
involved number of problems for example that the generalconcept a —

formulations employed the guidelines rise freedom oftogave
interpretation, resulting in lack of clarity what applied.toas

opinion, theIn Committee’s raises the ofquestionreportmy
whether these problems originate theto extentmay some on
assumptions made and approach applied the of thecourse
Committee’s inquiry. I have concluded that the exportation of military
equipment inevitably involves commitments regarding exportation
which constitute involvement based political considerationsan on
which be covered full by regulatory framework,cannot mattera no
how detailed. Unless there unconditional obstacle, follow-upan a
delivery situation involves presumption favour of approval,stronga

factors whichnotwithstanding other indicate that permission should be
denied. of this be regulated advance.An assessment nature cannot

provideThe guidelines practical directives which do havenot
They indicate policies determined by the Governmentstatutory status.

practice, and constitute political document, rather than legal text.a a
The guidelines do constitute legal rules whose application benot may
subject legal evaluation constitutional I that theto notea sense.
Standing Committee adopt this approach itsto report.appears

the of review of established practice,In I have concludedcourse my
that impossible indicate all follow-upvirtually possible deliveryto
situations, and stipulate the they should be handled advance.to way

As result, consider that scrutiny of the which SwedishIa way
of military equipment conducted should beexportation based theon

political grounds determined by the Government. Thus, the guidelines
stipulate foreignthat and cooperation with entities should onlyexports
be thepermitted they correspond equipment and know-howto
requirements of the Swedish defence forces, desirable otherareor

from security policy viewpoint, and do conflict with therespects nota
principles objectives of Swedish foreignand the policy.

Only limited number of follow-up deliveries shipmentsinvolve toa
of which calls forcontroversial countries politicalnatureor are a a

such there that theIn ISP,assessment. to stresscases, reason as a
public authority, be required take foreign and security policycannot to
decisions. Such decisions the responsibility of those who wieldare
political the Government and Parliament. result, thereAspower a

the EKR’s role scrutineer participantand theto stresscause as a
processing of such The wider provisions regarding instancesmatters.
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for ofsubmitted the review thebe Governmentwhich tomust arecases
thisimportance context.utmost

obstaclesUnconditional

from neutralExports statea

regarding from neutralinternational lawofThe provisions exports a
obstaclesof the unconditionalof constitutetimestate onewar

guidelines.stipulated the
practice and the developmentlight of establishedtheview, inIn my

declaration of neutralitycooperation,security policyof European ora
of rules related neutralactivation theother form of stateto asome

be theoreticalwouldfollow-up deliveriesconnection with toappear a
practical consideration.thanpossibility rather a

permits during thebeen appliedrules haveThese to export pastnot
future.this will be the theunlikely thatand50 caseappearsyears,

be conceivable,neutrality doesofSwedish declarationA tonot appear
effortstotal breakdown ofcharacterized bysituation toexcept aa
need forresult,order. Isecurity Asestablish European a see noa

the guidelinesneutrality principle inretention of the as an
unconditional obstacle.

regarding exportationinternational lawprinciple oftheaddition,In
factowill appliedipsoof bein timefrom neutral notstate as anwara

principle only activatedother words, thisobstacle.unconditional In
explicit adoptionneutrality otherofof declarationresult someoraas a

hostilities.engagedrelation partiesneutralityof position toa on
deleted from theprinciple should beneutralitythethisFor too,reason

obstacles.unconditionallist ofguidelines’

Proposal

from neutralconcerningrule of lawThe wording or statesexportsa
should guidelines.from thebe deletedtimes of war

membershipEU

Union Sweden1995,accession the Europeanresult of itsAs toa
If exportation ofinstruments.treaties andEU’sbound by all the

Council ofdecision by the EUequipmentmilitary contraveneto awere
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unconditional obstacle.decision would constituteMinisters, such ana
incorporated into the guidelines.should beWording of this nature

Proposal

of Ministers should be incorporatedof Councildecision the EUA as an
guidelines.obstacle theunconditional

wordingNew

principles for neutralityamendments regarding theof theview aboveIn
amendedthe guidelines should bemembership, paragraphand 5EU

the following manner:
foreign collaborationforms ofexportation and otherforPermits

shall be granted theyEquipmentunder the Military Act not
ofunconditional obstacle. obstaclebreach of Aninvolve anya

foreign collaborationexportationthis nature oroccurs
contravenes

which Sweden has acceded,international agreements to—
Security Council,of thedecisions UN—

ofCouncil Ministers.taken by the EUdecisions—

inand CooperationSecurity EuropeOrganisation for

OSCE

ofregardingdecided embargoeshasthe OSCEHitherto, twoon anns
treaties andbinding underdecisionsmembers. Suchits cannotnotare

obstacles. If Sweden has approvedunconditionaltherefore constitute
ofconsidered likely that allbehowever,such decisions, exportsmay,

concerned will be terminated.countriesthemilitary equipment to

of forceofProhibition the use

refrainmembers undertakeCharter,Article of the UNUnder to
Military EquipmentAccording theof force.from threats the touseor

Councilof the Securityrecommendation UNdecisionBill, ... ora
of force constitutesprohibition of theof theconcerning violation anuse

of military equipment theexportationobstacle for theunconditional to
appliesThis also1991/92:174, 49-51.specified as ap.aggressor
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decision by the Council ofresult of corresponding EU Ministers.a
situations covered by the above proposal for reformulation ofSuch are

the guideline text.

comparisonInternational

General

Switzerland haveand restrictiveThe Nordic countries, Germany a
military equipment resembling that applied byapproach theto export or

Sweden.
and Britain responsible forGreatSince the United States, France are

militaryof all of equipment inthe major proportion 60-70% exports
considered relevant consider theirhave alsothe world market, I to

handle follow-upthe which theypolicies andexport manner
deliveries.

subject extensive andof military equipmentThe exportation to
authorities all countries, and hencethe in thesedetailed control by

required for all deliveries foreignof permitform toexportsome
legislation andconsiderable similaritiescountries. There are

application.considerable differences practicalguidelines, but
ofconclusion that the exportation militaryhave theI tocome

and that, result,based political positionequipment always a as aon
frameworks.political factors rather than legaldecisions depend on

of the of the ofthe fundamental viewTherefore, export armspurpose
market employThe countries which dominate thecriticalthe element.

equipment of implementing theirof militarythe exportation as a means
reinforcingwhich involve theand foreign policies,security may

countries, and also supporting theircapability of allies and other
ofmilitary endeavours in time war.

differentand Switzerland employThe Nordic countries, Germany a
ofprohibition the militarygeneralapproach. They apply exportona

constitute exception frompermits for suchequipment, and exports an
fundamental factor this connection thatmain principle. Thethe

made countries andequipment should only bedeliveries of military to
risk ofprevails, and where there armedwhichregions nopeace

undertakings concerning deliveriesofconflict. theIn event nowar, new
should be made.of military equipment

also permit thethese countriesexceptional however,In exportcases,
intended impactexplicitly havewhichof military equipment to an on

Norway’s and Denmark’sfor examplemilitary strengthrelative —
military cooperation andframework of NATOthewithinexports
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ofSwedens deliveries Finland during the ofwinter 1939.toweapons
Swedens for the total defence and security functions of thesupport
Baltic countries has similar features, and this also applies the transferto
of military equipment intended reinforce the recipient country’sto
ability participate in peace-keepingUN operations.to

There similarities between countries regards obstaclesare many as
exportation. pre—eminent obstacle the violation of humanOneto

rights, although there considerable differences the assessmentsare
countries apply principlemade. Some under which anda grave

violations of human rights alwayssystematic constitute generala
countries,obstacle For however, human rightsexports. mostto arms a

primarily obstacle the equipment whichsituation represents toan
which be usedbe exported of the population.type toa may oppress

All the countries discussed this fully decisionscontext respect
announced by the Security Council and the of members ofUN case—

corresponding decisions taken by the Councilthe the EU ofEU —
applies obstacles resulting from internationalMinisters. This also to

for example disarmament treaties.agreements,

deliveriesFollow-up

analysing the definition of the follow-uphave concentratedI on
delivery and the principles and established practices whichconcept

decision-making in involving follow-upprocesses casesgovern
deliveries.

automatic rightFollow—up deliveries Incountry.notare an any
always the right undertakethe last toresort, govemments reserve a

ofand discretionary review of each instance exportation.political A
granted be cancelled, providing that thelicence which has been may

concerned within the frontiers of the concerned.equipment country
which special legislativeSwitzerland the only hascountry

deliveries. the countries discussedprovisions for follow-up other inIn
distinction made between initial deliveries andthis context, no

principle, the for allfollow-up deliveries. rules applyIn exportsame
differences the fundamental approach, allpermits. despiteBut

of favour ofcountries apply degree presumption approval ofsome
linked military equipment which has beenapplications toexport

requisite main principleexported previously the The thatmanner.
presumption only overruled by Security Council decisionthis a

and ofregarding embargo the EU membersan arms case a— —
specifieddecision Council of Ministers other obstaclesby the EU or

treaties.
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approval result follow-favour ofthe presumptionHence, may
which would beof military equipmentdeliveries to countryaup

initial permit, duedisqualified for approval of export toan
the meantime for examplewhich have occurredcircumstances -

armed conflict- providing thatinvolvedthe recipient becomes an
unconditional obstacle.there no

and influenceof parliamentary insight into, thetheIn on,case
be noted that thereequipment,exportation of military nomay

although the Unitedconsult the legislature,established obligation to
certain relatively importantobligation submitthereStates, toan

Swedish procedurecomparable with thesituationissues Congress. Ato
applyspecific doesadvanceof consulting the EKR notcases

countries.of the aboveany

of industrytheInternationalization arms

has proveddefence equipmentof self sufficiencyhigh degreeA to
forsecurity policySwedishbe major in greatasset a many years.a

internationaldefence orders, increasedcutbacksHowever,
for advanceddevelopmentacceleratingcompetition and costs weapon

ofindependent productionsituation whichinhave led tosystems a
the Swedishfeasible. As result, 1996longermilitary equipment ano

seekurged Swedish producersdefence policy to partnersstatement
defence-industry cooperationParticipation Europeanother countries.

of Swedish technicalmaintainingthe onlybeto wayappearsnow
officialsphere. According theequipmentmilitaryexpertise the to

vital Swedish interestwhy ...athisdefence commission, to
restructuring of thethepolitical cooperationparticipate supportto

48.industrydefence Ds. 1992:2,European
particular,probably applies,concemed, thisfar SwedenAs as

Thus,of the countries.industries EUof the defencethe integrationto
whichadopted code of conductGeneral Council1998 the EUJune a

of conventionalcontrol offor thestipulates number of criteria exportsa
criteria when assessingtheseSeveral countries applyEUweapons.

permits.applications for export
six countriesJuly 1998 by EUsignedThe of LOILetter Intent

Sweden has been theSpain andItaly,Britain, Germany,Great France,
control ofpromotion andapproach thefar-reaching tomost an

signatories agreedThe sixdefence industry.integrated European to
harmonizeof military equipment,fordevelop rules toexportscommon

introduction ofprerequisites for theand study thecontrol tosystems
of thisforjoint procedures nature.exports
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of consider that there limitedIn view this, I possibilities ofare
and basicallypromoting restrictive security-policy oriented approacha

of equipment by applying stringentmilitary nationalto exports more
international level keyrules. The the opportunitiesexport to tonow

militaryimprove control of transactions equipment. theHence,
first clearly Sweden’sinstance would be interestto toappear

ofbecome involved international harmonization national control
effortsregimes, and give the highest priority developto to to common

procedures for the regulation of integratedandEuropean norms an
defence industry.European
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till ändring iFörslag regeringens riktlinjer
för krigsmaterielexport prop. 1 99 92: 741

frågaHärigenom föreskrivs i riktlinjetexten stycke och5 10attom
följandeskall ha lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

till utförsel eller TillståndTillstånd till utförsel eller
utlandssamverkan enligt utlandssamverkan enligtannanannan

krigsmateriellagen skall inte krigsmateriellagen skall inte
beviljas det skulle strida beviljas det skulle stridamot motom om
internationell överenskommelse något ovillkorligt hinder. Sådant

hinderSverige har biträtt, uppstår utförsel ochmotsom om
beslut säkerhetsråd eller utlandssamverkan striderFN:s motav

folkrättsliga regler internationella överenskom-mot om -
neutral under melser Sverige har biträtt;från statexport som

hinder. beslut säkerhetsråd;krig ovillkorliga FN:sav-
beslut ministerråd.E U:sav-

SI¥$2ks:1_Q
till utförsel inte ovillkorligt hinderTillstånd bör Omges

med bör tillstånd till utför-reservdelar till tidigare, möter gesav
tillstånd exporterad selvederbörligt av

ovillko- reservdelar till tidigare, medkrigsmateriel, inteom -
vederbörli exporteradrligt hinder Detsamma tillstånd,möter.
krigsmateriel;bör gälla andra leveranser, t.ex.

ammunition, har andra leveranser, t.ex.som sam- ammu-av -
band med tidigare utförsel eller nition, har samband medsom

oskäligt tidigare beviljad utförseldär det att samtannars vore
tillstånd. leveranser har sådantinte somge sam-

band med tidigare beviljad
utförsel detatt annars vore
oskäligt inte tillstånd.att ge
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Utredarens uppgift och arbete1

Uppdraget1 1
.

Bakgrund

Vid konstitutionsutskottets, granskningKU:s 1995/96 ettav
tillstånd till viss krigsmaterielexportregeringsärende fann utskottetom

utvecklingen praxis vad följdleveranser behövdeatt avserav
1995/96:KU3Oundersökas 90. Granskningen kom seder-närmare s.

till stånd under 1996/97 års riksmöte. kom fram tillKU detattmera
särskilt hadefarms rad oklarheter samband med följdleveranser:somen

riktlinjernasföljdleveransbegreppet sådant, omfattning, betydelsensom
tiden, hänsynen till mänskligabegreppet rättigheter i sambandöverav

varaktighetenmed följdleveranser svenskt åtagande. Enligtettsamt av
detta regeringen anledning preciserameningKU:s övervägaatt attgav

riktlinjer reglerar töljdleveranseravsnitt i regeringens bet.det som
ff. särskilt 60-63. överväganden1996/97:KU25 39 KU:ssamts. s.

behandlas i kapitel

Uppgiften enligt direktiven

Utgångspunkten för utredarens har varit den restriktiva politiköversyn
för Uppgiften hargäller svensk krigsmaterielexport. bestått i attsom

utvecklats i fråga föranalysera den praxis har tillstånd exportsom om
följdleveranser och med ledning denna analys undersökaatt avav

behovet och möjligheterna precisera principerna i praxisatt samt attav
fram förslaglägga de sådana överväganden givit upphov till.som

uppdraget har också ingått jämföra hur frågor följdleve-I att om
hanteras andra länder, framförregleras och i allt i sådana medranser en

likartad restriktiv krigsmateriel Sverige.på export avsyn som
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Utredningsarbetet1

olika praktiskanovember 1997iförordnande meddeladesMitt men av
periodgenomföras underkommitundersökningenskäl har att av sexen

månader.
Sedan börjankrigsmaterielexportärenden ärAntalet stort.rörsom

knappttusental ärenden år,avgjortshar det90-taletpå ett varavper
mindre mängddessaföljdleveranskaraktär. Avmed ärhälften en

Exportkontrollrådet,kompliceradpolitisktsådanärenden attnaturav
prövning.regeringenstillöverlämnaseller dethörsEKR att

töljdleveranserbeträffande antaletsiffrorexaktatillskälEtt att
strategiska produk-förInspektionenöronmärks ide intesaknas är att

diarier.ISP:sters,
ärenden där EKR:sgranskatfrämsthar jagföre år 1996tidenFör

efterrådfrågats. tiden ISP:shar FörnämndenRådgivandeföregångare,
rutinartadärenden såvälingårframåt,1996 ochårtillkomst, somav

kompliceradpolitiskt natur.
för UtrikesdepartementetskonsulteratjagVidare har representanter

för folkrätt,avdelningliksom dessexportkontrollstrategiskförenhet
för inteföreträdare ISP,traktatsrätt,ochrättighetermänskliga samt
förutvarandeochSohlmankrigsmaterielinspektörnuvarandeminst

ledamötermedsamtalathar ocksåHirdman. Jagkrigsmaterielinspektör
hjälp för mintillhar varitsamtalExportkontrollrådet. Dessa stori

bedömning.
för demedhearinganordnathar jag representanterDärutöver en

intresseorganisationoch deraskrigsmaterielproducentemastörsta
opinionsbildningendeltar iför intressegrupperföreträdareliksom som

synpunk-värdefullabidragit medharSamtligakrigsmaterielexport.om
återfinns ifrån hearingenProtokolletmaterial.substantielltochter

bilaga
harländers praxisrörande andrastudienjämförandedenVad avser

delsbeskickningar,svenskadelsfakta attjag inhämtat genomgenom
befattningshavare medintervjualand ochrespektivetillföreta resor

krigsmaterielexport.föransvar
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regelverk för2 Framväxten ettav

krigsmaterielexport

innehållHuvudsakligt

kapitlet beskrivs översiktligt hur regelverket för krigsmateriel-I
utvecklats från första världskrigets slut framoch till iexporten

mitten 1990-talet. Avsnitten och beskriver2.1 2.2 hur de regler
fanns tjänade syftet ha mycket kontrollsåpass överatt exportensom

uppfattadesden inte helt fri. Avsnitten 2.3 och 2.4 redogöratt som
för hur regelverket fram och dels täcker alltfler kategorierväxer av

dels inbegriper flerutförselärenden, allt utrikespolitiska hänsyn.

påBörjan regelverk2.1 1918ett -

Alltsedan första världskrigets slut har det, såsom huvudregel, rått
exportförbud krigsmateriel från Sverige. Enligt Exportförbuds-av
kungörelsen förbud1918:411 utförsel riket kunde dockmotom ur
Kungl. bevilja utfärdadeMajzt undantag och då exportlicens. Syfteten
med bestämmelserna möjliggöra viss kontroll utförselnöverattvar en

krigsmateriel.av
anledning tulltaxa tillhörandeI med varuförteckningav en ny

1918 års regelverk med till tulltaxan anpassad,ersattes en ny,
kungörelse 1930:437 angående förbud utförsel från riket vissamot av

övrigt gällde regler tidigare,I med den skillnaden attvaror. samma som
exportlicensema utfärdades chefen för handelsdepartementet.nu av
Endast det gällde utförsel omfattning eller vikt krävdesnär störreav
Kungl. Majzts tillstånd.

Parallellt fördes överläggningar i Nationemas Förbund om
nedrustning, bl.a. diskuterades frågan kontroll tillverkningom av av
krigsmateriel. Sverige valdeI regeringen utreda produktionenatt om
för krigsmateriel borde begränsas utrikespolitiska hänsyn.export av av



krigsmaterielexport SOU 1999:38regelverk för38 Framväxten ettav

tillverkningslagen, 1935:395utmynnade i den förstaUtredningen
krigsmaterieltillverkningkontroll över m.m.avom

År s.k. utförsel-kungörelse denårs19301949 ersattes av
från riketförbud utförselavseende1949:614kungörelsen mot av

flertal år 1978.reviderats gånger,harkrigsmateriel. Denna senastett
Ändringama förteckningenkungörelsen fogadetillfrämst denavsåg

redogörelsen förkrigsmateriel. Undervadöver att anse somsom var
delar till ovanståendepunkten Speciellaocksåvapenslag fannsvarje

ochreservdelarhänvisa till dåtidenstordePunktenmateriel.
följdleveranser.

frågoravseendetändrats i dethade i övrigtInnehållet störreatt av
regeringen.avgjordesvikt avnu

tillverkningslagtill årsockså 19351949 knötsår,Samma en
tillämpningsföreskrifter.med1949:615kungörelse

interpellationssvarStatsministerns2.2 utgör
för 1956förhållningsreglema exporten -

det framfannsför krigsmaterielexportenpolitiska riktlinjerVad avser
producentemaBeslutsfattama ochriktlinjer.skrivnatill ingaår 1971

dåvarandeuttalande från 1956årditills sig påhade stött ett av
riksdagen beskrevinterpellationssvar iErlander.statsminister ITage ett

huvudtillämpat principenregeringen i allmänhetErlander överattatt
till förkrigsmaterielförlicenser statervägra exporttaget somav
konflikter, i vilkainternationellaakutainvecklade itillfället var

läget såinternationella eller internarådde eller där detinbördeskrig var
förelåg.eller krigfara för oroligheterhotande att

första riktlinjerna 19712.3 De antas

chefen för Handelsdepartementettillkallade1969Sommaren en grupp
föruppgiften utreda riktlinjerna svenskoch demsakkunniga attgav

betänkandetutmynnade i SvenskarbeteGruppensvapenexport.
krigsmaterielexport SOU 1970:63.

gällde exportlicenser relativtkonstaterade vadUtredningen att av
viktig hadetillstånd principiellträckvidd liksom naturstor av

principer.allmänt hållna Detförbi statsministernsutvecklingen gått var
sannolikhetenkunna förutsägaexporterande företagensvårt för de att

viss också såexporttillstånd för produkt. Detför erhålla attatt varen
enligtinternationella åtagandenutrikespolitiska hållningSveriges samt
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folkrättens regler medförde viss ovillkorlig inskränkningen av
krigsmaterielexporten, vilken inte framgick riktlinjema.av

betänkandet föreslogs således riktlinjerna iI att angavs en mer
preciserad form. skulle de grunder medförde ovillkorligDe ange som

krigsmaterielexporten,inskränkning i nämligen åtaganden enligt
internationella avtal, beslut säkerhetsråd folkrättsligaFN:s samtav

frånregler neutral under krig. skulle vidareDeexport statom en ange
andra omständigheter hindrade eller inskränkte krigsmateriel-som

exempelvis krigshandlingar, internationellsåsom spänningexporten,
berörde visst land eller viss region, inre väpnade oroligheterettsom en
undantagstillstånd.samt

Vidare ansåg utredningen det lämpligt medgeatt att exportvar av
försvarskaraktärutpräglad liksom jaktvapen.vapen av

allmän regel betonade utredningen vikten bibehållaSom atten av
flexibiliteten tillämpningen.vid bedömning måste från fall tillEn göras
fall och från tid till tid. Utredningen i detta sammanhang särskilttog

frågan för avsluta leveranser enligt tidigare beställ-attexportupp om
borde då tillåtas efter bedömningningar. Export situationen ien av

mottagarlandet. Vidare diskuterades s.k. leveransgarantier och export
reservdelar i anledning sådana, vilka särskilt aktuella iav av var

Ävensamband med leveranser kompletta här skullevapensystem.av
fall-till-fall principen begagnas.

föreslog utredningenAvslutningsvis parlamentarisktatt en
s.k. rådgivande nämnd skulle inrättas för öka insynen isammansatt att

och kontrollen krigsmaterielexporten.av
propositionen 1971:146 innehöll de riktlinjernaI som nya

bekräftades majoriteten de förslag i betänkandet.presenteratsav som
Departementschefen konstaterade tillämpningen principernaatt av

från år hade medfört1956 problem. gällde framför allt vidDet
bedömningen fara för oroligheter eller krig förelåg. Det politiskaav om

inomläget viss eller kunde förändras mycketstat stateren grupp av
snabbt och den information fanns inte alltid tillräcklig för attsom var
kunna tillfredsställande bedömning situationen. Tillkomstengöra en av

och konflikter bidrog tillockså försvårastaterav nya nya
bedömningen. vilkenvärld i riktlinjerna skulleDen användasnya
talade för restriktivitet, vad prövningenstörre mottagareen avser av av
exporterad krigsmateriel, hittills tillämpats. betonadeHanän som

viktenvidare detaljerade riktlinjer för underlätta planeringenattav mer
för krigsmateriel och dem möjlighet medexportörema attav ge en

säkerhet förutse de kunde räkna med exporttillstånd i detstörre ettom
enskilda fallet.

Vad förslaget parlamentariskt s.k.sammansattavser om en
rådgivande nämnd, ansågs sådan konstitutionelltutgöraen en
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krigsmateriel-denna tid beslutadeskonstruktion. Vidfrämmande
fallKungl. Majzt. detHans Förfortfarande ytterstexporten av

Kungl. Majcts beslut i enskildasig medbefattariksdagen avsåg att
grundlagen. sådanändring Enkrävdesdettaärenden på sätt aven

kunde tala meddå Kungl. Majztockså onödignämnd ansågs
samråda i ärende.behövdehanutrikesnämnden ettom

starkahävdade departementschefenförslagbetänkandetsUtöver att
krigs-avstående fråntalade förutrikespolitiska skäl exportett av

mänskligautnyttjad för förtryckblikunde kommamateriel att avsom
angelägetpraxis dettillämpades redan iPrincipenrättigheter. varmen

grundläggande regel. Tillståndslogs fastuttryckligendetatt som en
grundtillförsåledes inteborde export staten som avges

förhållanden kundepolitiskaeller rådandeavsikterdeklarerade antas
rättigheter.undertrycka mänskligaförmaterielenanvända att

departementschefen föreliggadetansågreservdelarVad gäller
restriktiva reglernaanförde med deförhållanden.särskilda Han att nya
det uppstod någonosannoliktdetvid valet attmottagarstat voreav

till landreservdelarkomfrågantveksamhet ettnär export avupp om
avgörandeändå inträffa, bordeSkulle dettalicens.erhållitgångensom

till materielkomplementutgjordereservdelamavidvikt fästas ettatt
köparnatillstånd. viktigtvederbörligt Detmed attexporterats varsom

material. intetill inköpt Omreservdelarfågarantier förhade goda att
krigsmaterielindustri svårthade svenskgarantiersådanaköparen fick

fådärförReservdelar bordeexportmarknaden.verka exporterasatt
ovillkorligahinder förangivnaförelågdet export,oavsett ovanom

hinder undantagna.
och komriksdagen i oktober 1971godkändesriktlinjernaDe avnya

januari 1993.till den lgälla framatt

modemiseras 1993Riktlinjerna2.4 -

krigsmateriel-årstillsattes 1979i åtta årriktlinjernaNär använts
tillämpningen. Iförexportkommitté, översyngöraatt aven

sade sig1981:39krigsmaterielexport SOUSvenskbetänkandet
ifrågasätta deanledningnågonha funnitkommittén inte att

de till allraoch ansågför riktlinjernagrundläggande motiven störstaatt
tillämpningendockönskadeväl. Kommitténfunktionfyllt sindelen att

gickriktningenförslag i denskärptes Ettriktlinjerna utän mer.av
tillverknings-till utlandetupplåtelseprövningobligatoriskatt avaven
skulle detRegeringeninföras.krigsmateriel skullerättigheter av

licenstillverkadeventuell vidareexportkontrollfå översättet avmer
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kommittén intereservdelar fannbeträffarmateriel. Vad exporten av
förändring.föreslå någonanledning att

förslagproposition l981/82:196 medföljdesBetänkandet omav en
krigsmaterielkungörelse.årsskulle 1949lag ersättasomen ny

krigsmaterial,förbud utförsellagen 1982:513Den mot avomnya
januari Nyheternaträdde i kraft den 1 1983.utförsellagen,s.k.den

tillverkningsrätt regleradesöverlåtelseupplåtelse ochbestod i att av
utländskinriktad utbildningmilitärtanordnandeliksom avav

medborgare.
främst frågandiskuterades i propositionenriktlinjernaBeträffande

defensiv eller icke-defensivkrigsmaterielmellandistinktionen avom
praktiken inte möjligtibetonades det göraDet attattnatur. envar

dåproblemdock inteåtskillnad. sågsstrikt Dettasådan stortettsom
liksom denprincip restriktivitetövergripanderiktlinjemas om
utgjordei varje exportärendegjordeshelhetsbedömning ensom

alltdefensiv krigsmateriel fickhellergaranti för intetillräcklig att en
tillståndsbedömning.för generös

försvarsindustriföretagen ökade sittde svenskaanledningI attav
särskildregeringen årsamarbete tillsatte 1985internationella en

betänkan-verksamhet utomlands.kartlägga industrins Iutredare för att
anfördeutlandsverksamhet SOU 1987:8Försvarsindustrinsdet

med ökad statlig styrning.önskvärtutredaren detatt envar
1987/882154föranledde propositionregeringensBetänkandet som

kraft den juliutförsellag vilken trädde i 11988:558,ledde till en ny
regler skärpte kontrolleninbegrep bl.a.lagen1988. Den översomnya

företagen regelmässigtexporterandedeattexporten vargenom
Även påslutanvändarintyg. striktareredovisaskyldiga ettatt synen

hädanefter uppgifterinfördes. skulle lämnavidareförsäljning Företagen
möjlighetinfördes vidaremarknadsföring utlandet.sin i Det attenom

utlandsmyndighet för kontrollerasig svenskbegagna att omav
bestämmelserna efterlevdes.

kom ligga tillutredningar sedermerafrämst tvåDet attstora somvar
riktlinjer infördes årlagstiftning och deför dengrund nya somnya

förMedborgarkommission tillsattesförsta 1987 års1993. Den somvar
andra 1988 årsuppgifter olaglig Dengranska vapenexport.att varom

krigsmaterielexporten, KMU.utredning om
MedborgarkommissionenexportärendenspecifikadeUtöver som

tillämpningen 1971granska, gjorde den ocksåskulle översyn aven av
syftena medkritik skarp. tvåKommissionens Deårs riktlinjer. var

underlätta förutsägbarhetenrestriktiviteten ochriktlinjerna öka attatt—-
utsträckningföretagen hade inte beaktats i denexporterandeför de -

till följd reglernaRestriktiviteten hade frångåtts attavsetts. avsom
reservdelarexempel hade leveranserpolitiska hänsyn. Tilltänjts avav
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ihamnatammunition inte upphörtoch när mottagarstaten en
planeringenoförutsägbara tillämpning gjordekrigssituation. Denna än

försvarsindustrin. Tillämpningenför den svenskaosäker avmer
bli belastning för svensk politik,kommitriktlinjerna hade således att en

svenska allmänheten misstroddelandet.och Denbåde inom utom
hadeinternationella kontakter detSverigesregeringens politik. I

kände sigmed de ländervidstörningaruppstått samröret som
politiken.inkonsekventadiskriminerade denav

Medborgarkommissionenbetonadeslutsatseranledning dessaI av
för tillstånds-borde ligga till grundgrundläggande kriteriertvåatt

nödvändig förbedömasmåstebedömningen: att tryggaexporten som
materielförsörjning och den måste ocksåsvenska försvaretsdet vara

utrikespolitik.målen för svenskmed principerna ochförenlig
deansåg kommissionenriktlinjemas rättsligaVad attstatusavser

de fr.o.m. 1982 årsbindandehaft juridisktinte någon status, attmen
förarbetena till utförsellagen. Deingå ilagstiftning hade kommit att var

bindandeanvisningar, intevägledandeatt normer.somanse som
förpliktelser rymdesi form defolkrättsliga reglernaEndast de somav

verkan för Sverigeshade bindandeovillkorliga hindrenbland de en
regering.

mellanuppgift granska sambandethuvudsakligaKMU:s att envar
försvars-försvarsindustri och dess detlivskrafiigfortsatt export,

riktlinjerna.behovet ändringar iutlandssamarbetetindustriella samt av
krigsmaterielområdet SOUUtlandssamverkan påbetänkandeI KMU:s

förbudmed lagfästbetonades1989:102 arrangemanget ettatt
riktlinjerna behövdemed riktlinjer brakombinerat översyn.enmenvar

fört framMedborgarkommissionentvå huvudprinciperDe som
säkerhetspolitisktilläggetbekräftades medKMU ävenatt enav
med totalbe-sedan viktigtskulle in.bedömning Detvägas envar

fann defall. kommissionen KMUdömning i varje enskilt Såsom tre
valde föreslå lagfästningbindande, inteovillkorliga hindren att enmen

desamma.av
mänskliga rättigheter föreslogBeträffande hänsynen till KMU en

bedöm-otillräckligt försökaytterligare skärpning. Det göraatt envar
användas förexporterade skulle kunnaning huruvida de vapnen

omfattande ocheller inte.förtryck mänskliga rättigheter Om grovaav
presumtiva det olämpligtförekom i denkränkningar mottagarstaten var

huvudmed över oavsett vapentyp.taget,export
dereservdelar anförde tvåVad KMUavsåg attexporten av

reservdelsärende. också såhuvudkriteriema gällde Detäven attett var
tillskyldighet tillståndfanns allmändet inte någon att nyage

Även lämpligheten hosförsvarets behov ochbådeleveranser. om
förhållandenakunde förändringar iprövades noggrant,mottagarstaten
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tillståndsbedöm-vilket medförde omprövningsnabbt,komma aven
ningen.

dessde nuvarande riktlinjerna iställde sig alltså bakomKMU
tillägget ammunition skullereservdelsexport medreglering attav

särskilt iomnämnas texten.
kundeockså det undantagsvisdetta sammanhang ansåg KMUI att

följd tidigare leveranser eller någotdär det, tilluppstå situation avaven
obilligt inte medge begränsatskulle framståskäl, att ettannat som
åtaganden inte aktuella. sådanhelt Enäven nya varengagemang, om

förföljdleveranser, dels utrustninggällde dels s.k.bedömning att
material tidigare hadeförbättra äldremodernisera och exporteratssom

gäller de ovillkorliga hindren.samtliga fall Enfrån Sverige. I
behöva föredras ilängre sikt ansåg KMUleveransgaranti på

regleras särskildför sedermera iUtrikesnämnden överens-att en
regeringar.de båda ländernaskommelse mellan

med dessa båda utredningar gjordesParallellt översynen av
klassningsfrågor hörde därtill.krigsmaterielbegreppet och de Isom

lämnadeskrigsmateriel SOU 1989:66betänkandet Begreppet
kategorisering bl.a.förslag krigsmaterielsedermera av somen ny

produkter tidigare civilbetydligt flerinnebar ansettsatt som vara av
krigsmateriel.bedömdesnatur som

mynnade således propositionen l991/92:l74dessaUr tre rapporter
utförsellag och riktlinjer trädde ibåde vilkapresenterade nyaen nysom

januari och riktlinjerna beskrivs ifr.o.m. 1993. Lagenkraft den l
kapitel
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förriktlinjerochLag3

krigsmaterielexport

innehållHuvudsakligt

i lagenreglerasvadavsnitt 3.1underbehandlaskapitletI omsom
huvudbestämmelsema. Ibakommotivenochkrigsmaterielexport

indelningförordningensknutnatill lagenbeskrivs denavsnittsamma
delsbehandlasavsnittUnder 3.2kategorier.i olikakrigsmaterielav

innehållet i riktlinjerna.delsjuridiskariktlinjernas status,

förordningochLag3.1 om

krigsmaterielexport
i lagenexportkontrollen finnslagmedreglerDe styrstatus somav

förordningenknutenkrigsmateriel Till lagen är1992:1300 om
januari 1993.i kraft den lträdde1992:1302.’ Båda

Lagen

utförsel krigs-tillhandahållande ochtillverkning,reglerarLagen av
tillverk-upplåtelseförbestämmelserfinnsmateriel. Därutöver av
någon iavtal medi utlandet,krigsmateriel till någonningsrätt av

krigsmaterieltillverkningellerutvecklingutlandet avgemensamom
Sverige.utbildning iinriktadmilitärtsamt

krigsmaterielhuvudregel ärgällerEnligt 6 § att export avsom
varjebeviljas imåsteförtillståndkrävsförbjuden. Det exportett som

paragrafen, vadkansammanhangetenskilt fall. I nämnas att avser

1997:689lydelse SFSSenaste
2 SFS 1997:690lydelseSenaste
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ytterligare regler för krigsmaterielexport, enbart hänvisar till annan
författning. riktlinjernaDå inte har författningsstatus finns det således
inte hänvisningnågon till dessa.

l § andra stycket beskrivs vid vilka förhållandenI undantagettsom
kan beviljas från förbudet: Tillstånd enligt denna fårlag lämnas endast

det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inteom
strider Sveriges utrikespolitik.mot

propositionen, 1995/96:31 skriverI 23 departementschefen:s.
... det är nödvändigt lyfta fram de principer regeringenatt som
har lagt fram i sin praxis och krigsmaterielområdet harsom
kommit till uttryck i regeringens riktlinjer... Principerna innebär

Sveriges utrikes- säkerhets- försvarspolitiskaoch intressenatt
fällaskall utslaget i ärendena.

Orden Sveriges utrikespolitik, skriver vidare i författnings-man
kommentaren, syftar bl.a. på den respekt för mänskliga rättigheter och
andra folkrättsliga principer betydelsefull del utrikes-ärsom en av
politiken.

Andra stycket i ingen nyhet i sak utgjorde tillägg iettvar men
samband med regeringen år 1996 flyttade tillståndsfunktionen frånatt
den interdepartementala Krigsmaterielinspektionen till den självstän-
diga myndigheten Inspektionen för strategiska produkter, ISP, nedanse
kapitel Regeringen ansåg det i detta sammanhang nödvändigt attvara
också lagtexten, och inte enbart riktlinjerna, vilka kriterier ochangav

överväganden skulle avgörande för bedömningentyper vidav som vara
utförseltillstånd.

Vissa områden regleras inte lagen. Marknadsföring krigs-av av
materiel i utlandet inte tillståndspliktigt. Regeringen har valtär låtaatt
de företagenexporterande sköta marknadsföringen fritt. Anledningen

då affär normalt genomförs flera år ansågs det inteattvar en senare
meningsfullt för regeringen försöka utrikespolitisk bedöm-göratt en
ning tillståndet i landet det stadiet. Däremot har regeringenav

ISP kontrollerande funktion då företagen skyldiga iär attgenom en
efter hand redogöra för vilken marknadsföring bedrivits.som

Det finns inte heller i lagen några listor anvisar till vilka ländersom
krigsmateriel får eller inte fårexport ägaav rum.

Generellt har regeringen inte det lämpligt reglerasett ansett att
frågor berör sådana hänsynstaganden i lagform. skulleDet i sinsom
förlängning innebära domstolarna hade ställning tillatt att ta rent
utrikespolitiska frågor. Som beskrivs nedan i avsnitt har3.2 regeringen
i stället antagit politiska riktlinjer precisa anvisningar.som ger mer
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Förordningen

bredareochinfördesförordningmed årssamband 1992 ett nyttI
andra EU-till främstanpassningled ikrigsmaterielbegrepp, ett ensom

blevprodukterbetydligt flerföljdfick tillbestämmelser. Det attländers
förkrigsmaterielideladesKrigsmaterielenkontroll.underkastade upp

ÖK.krigsmaterielövrigochstrid, KS
krigs-betänkandet Begreppetlåguppdelningengrund förTill

produkthuruvidaför utgörAvgörandet1989:66.materiel SOU en
Vadsvårigheter.vanligtvis ingaför strid storakrigsmateriel möter

övrigochför stridkrigsmaterielmellangränsdragningenavser
Övrigtvåstegsraket.åskådliggörasdettakrigsmateriel kan som en

är°°särskiltvilkenproduktförordningenibeskrivskrigsmateriel som en
ellerutvecklatsprimärtden hardvs.bruk,militärtförmodifierad

målsättningellerspecifikationmilitärfrånutgåendekonstruerats en
Är materielensåanvändning". detcivil attockså hardenoavsett om

denvapenverkanförstörelsebringande utgörhakandessutom anses
strid.krigsmateriel för

förmodifieradsärskiltintematerielen ärföljerdettaAv att ensom
civil karaktär.såledesdenlastbil,bruk, ärmilitärt t.ex. renaven

förteckningarsåledes tvåfinnsförordningentillbilagaI angersom
krigs-övrigvadstrid ochför utgörkrigsmaterielvad är somsom

materiel.
stridförKrigsmateriel är:

eldrörsvapen-
eldrörsvapenförstridsdelarochammunition-

bomberochtorpederraketer,robotar, m.m.-
styrninginriktning ochförutrustningoch avm.m.apparater-

KS
ABC-stridsmedel m.m.-

ochkrut sprängämnen m.m.-
krigsfartyg m.m.-
stridsflygplan m.m.-
stridsfordon m.m.—

energivapensystem.riktade-—
Övrig krigsmateriel är:

bomberammunition ocheldrörsvapen,särskilda m.m.typer av-
ellerutformadesärskiltmätutrustningaroch ärspanings- som—

brukför militärtmodifierade m.m.
skyddsmateriel m.m.-

iingårprodukter sprängämnensärskilda som-
bevakningsfartyg m.m.—

helikoptrarochflygplansärskilda-
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särskilda fordon-
delar till riktade energivapensystem-
fortiñkatoriska anläggningar-
särskild elektronisk utrustning-
särskild fotografisk elektrooptiskoch bildutrustning-
övningsmateriel m.m.-
särskild programvara.-

Förordningen innehåller i övrigt praktiska föreskrifter till lagen.

3.2 Regeringens riktlinjer

3.2.1 Juridisk status

I samband med regeringen i juni 1992 lade fram den propositionatt
mynnade i den krigsmateriellagen utfärdade den ocksåutsom nya nya

riktlinjer för krigsmaterielexport och utlandssamverkan. Deannan
1971 års riktlinjer.ersatte

Regeringens riktlinjer praktisk handledning redovisarär en som av
regeringen i praxis fastställd politik och de har inte författningsstatus.
Riksdagen liksom utrikesutskottet har dock beretts tillfälle sigatt yttra

dem. Både riksdagen och utrikesutskottetöver lämnade riktlinjerna i
huvudsak erinran rskr 1992/93:61 1992/93:UU1.utan samt

propositionenI skrev departementschefen det:att
inte möjligt i lag föra alla de kriterierär skallatt vägassom
i totalbedömning inför beslut undantag från förbudett moten om
utförsel eller samverkan med någon i utlandet.i annan
1991/92:174 45s.

Lagrådet har, i det sammanhang då ISP inrättades år 1996,senare
i uttalat sig riktlinjemas juridiska skrevDet dåstatus. attom om

riktlinjerna skall komma slags normgivning förutgöra denatt ett nya
l myndigheten ISP bör de få formen författning. detFör fall såav en

inte sker får riktlinjerna endast allmänna råd eller möjligenanses somi slags sammanställning praxis prop. 1995/96:31ett 87.som av s.
i praktikenI riktlinjerna det vägledandeär dokumentet vid ISP:s
l handläggning. Enligt regeringens skrivelse 1997/98: 147 6:s.
i ...uttrycker de principer regeringen lagt fast i sin praxis ochsom
l vägledande vid prövningen iär ärenden tillstånd tillsom om

krigsmaterielexport enligt lagen och förordningen krigs-om
materiel.

Syftet med dem bl.a. dels offentligt redovisaär de principeratt som
ligger till grund för besluten inom område omgärdasett som av
sekretess, dels bevara kontinuiteten vid praxisbildningen.att Det sist-
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och mottagarländemas behovförsvarsindustrinsföranledsnämnda av
tydliga spelregler.av

riktlinjernainnehållerVad3.2.2

Ramarna

de grundläggandebeskriverdeklarationinleds medRiktlinjerna somen
utförsel eller samverkan medtillstånd förmedgeforvillkoren att av

tillstånd bör endastkrigsmateriel. Sådantavseendei utlandetnågon
medges om:

svenska försvaretsför tillgodose deterforderligtdet bedöms attsom
säkerhetspolitisktkunnande eller i övrigtellerbehov materiel ärav

önskvärt samt
utrikes-och målen för Sverigesprincipernastrid meddet inte står i

politik.
omständig-allatotalbedömningskallVid prövningen göras aven

utgångspunkt från de tvåbetydelsefulla för ärendet, medheter ärsom
grundläggande principerna.

Mottagarna

ellerstatlig myndighetTillståndet får endast statenstat, avavse
skriva s.k. slutan-måsteMottagarenauktoriserad ettmottagare.

varidokumentdvs.vändarintyg, mottagaren garanterar attett
sådan ändå sker harOmvidareexporteras.materielen inte exporten

från Sverige.för ytterligare Fördiskvalificerat sig exportmottagaren
s.k.tillverka viss materiel själv krävsdet fall ettattmottagaren avser

bearbetningsintyg.
neutralade traditionelltnordiska länderna ochVad deavser

utrikespolitiska hinder.inte föreligga någradetländerna i Europa anses
med demi den takt arbetetEU-ländemagällerDetsamma som

i princip idessa länder också ståutvecklasSamverkan med anses
Sveriges säkerhetspolitik.överensstämmelse med

Ovillkorliga hinder

gäller absolutaeller samverkan vissai princip, all utförselFör, annan
således inte beviljas det skulle stridaTillstånd skallförbudsregler. om

mot:
överenskommelse har biträtt,Sverigeinternationell som
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beslut säkerhetsrådFN:s ellerav
folkrättsliga regler från neutral under krig.export statom en

Särskilt mänskliga rättigheterom

Som huvudregel gäller det i förekommer omfattande ochatt statom en
kränkningar mänskliga rättigheter bör tillstånd till utförselgrova av av

krigsmateriel eller sådan utlandssamverkan inte lämnas.annan

Villkorliga hinder

Tillstånd till utförsel krigsmateriel för strid liksom tillstånd förav
utlandssamverkan krigsmateriel för strid eller övrigannan som avser

krigsmateriel bör inte beviljas till stat som
befinner sig i väpnad konflikt med stat, oavsetten en annan om
krigsförklaring har avgivits eller inte,

invecklad i internationell konflikt kan befaras leda tillär en som en
väpnad konflikt eller
har inre väpnade oroligheter,

gällerHär således negativ presumtion.en

Vad tillstånd till utförsel övrig krigsmateriel föreliggeravser av
istället positiv presumtion. Tillstånd gir således förutsatt ingaatten ges
ovillkorliga hinder föreligger och inte:att mottagarstaten

befinner sig i väpnad konflikt med stat,en en annan
har inre oroligheterväpnade eller
har förekomsten omfattande och kränkningar mänskligaav grova av
rättigheter.

Å terkallelse

Skulle ovillkorligt hinder inträda återkallas meddelat utförsel-ett ett
tillstånd direkt. bör vidareDet återkallas den mottagande statenom
kommer i väpnad konflikt med eller får inre väpnadestaten annan
oroligheter. möjligtDet medge undantag från deär tvåatt ett
sistnämnda hindren det förenligt med de folkrättsliga reglernaärom
och med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik.
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följdleveranserochReservdelar, ammunition

förpresumtionföreliggerleveranserBeträffande dessa typer enav
denreservdelarutförseltillsåledesTillstånd börbifall. omavges

och detvederbörligt tillståndmedleveransenursprungliga exporterats
andragällerhinder. Detsammaovillkorliganågraföreliggerinte

utförseltidigaremedsambandharammunition,leveranser, t.ex. ensom
tillstånd.inteoskäligtdär deteller att gevoreannars

kapitelkapitel ochutförligt i 5behandlasfrågaDenna

samarbetsavtalochutvecklingGemensam

ellerutvecklingutländskavtal medVad partett gemensamomenavser
från deutgåtillståndsbedömningenskallkrigsmateriel,tillverkning av

inledande delendenbeskrivs ikriteriergrundläggande avsom
följakansamarbetslandet,tillutförselEventuellriktlinjerna. avsom

hinder.ovillkorligaföreliggerdet intebör medgesavtalet, om
skall gällareglerlandsvidare vilketbeskriverRiktlinjerna som

förövervägandefåridentitetvilkenberoende på varaansessom
materielen.

ellerviktigareutlandssamverkan ärdet fall detFör rör avsomen
träffas regerings-detSverige, börföromfattande natur enmer

utrikesnämnden höras.Dessförinnan böröverenskommelse.
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Beslutsprocessen4

innehållHuvudsakligt

i beslutsprocessendeltarvilkaavsnitt 4.2.1beskrivs ikapitletI som
grund-förredogörelseavsnitt 4.2.2följer iDärefterISP.vid en

4.2.4ochavsnitt 4.2.3praxis. Ii ISP:stankegångarläggande anges
medkommunikationenhurtill ochgårprövningenformelladenhur

avsnittkapitlet ibeskriverAvslutningsvisstrukturerad.företagen är
ibeslutenroll iförExportkontrollrådet har samtvadoch 4.44.3

regeringen.tillöverlämnasärendesituationervilka ett

Bakgrund1

medmyndighetsjälvständiginrättaför ansvarMotiveringen att en ny,
exportkontrollområdetpåärendenaexportkontrollfrågor attför var

frånregeringenbefriafanns strävanantal. Det attkraftigt iökathade en
ochkaraktärrutinartadmindreellerförvaltningsärenden merav

förvaltnings-självständigtillärendendenöverlåta typen enav
också iregeringenförviktigtdet attmindredestomyndighet. Inte var

ochpraxisutvecklingenoch kunnaför styrafortsättningen avansvara
Detförsvarspolitiska hänsyn.ochsäkerhets-utrikes-,tilldennaanpassa

regerings-prövades iärendenallanödvändigtintedäremot attansågs
ärendentill debegränsadesprövningRegeringen som varkansliet.

svårbedömda.praxis ellerutvecklingenförviktiga av
medutredaresärskildregeringentillsatte1992oktoberI en

utvecklingeninternationella göradeni ljuset enuppdraget att av
känsligastrategisktkontrollSveriges över exporthurbedömning avav

organiserad.bordehur denutformad liksomborde varavaravaror
Kontrollendärefter, överföljdebetänkandedetI sommarensom

konstaterade1993:56,SOUkänsligastrategiskt varorexport av
myndighetsnivåtilldelegeringför varutredaren utrymmetatt
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betydande. Utredaren föreslog vidare tillståndsgivningen inomatt
exportkontrollen borde läggasnärmast Kommerskollegium, som
traditionellt fullgjort de licensierings- och tillståndsgivande funktioner-

på utrikeshandelns område bet. 85-87. det fallFör myndighetenna s.
skulle finna ärende principiell vikt skulle den haett möjlighetvara av

överlämna ärendet till regeringen föratt prövning. Dock ansåg
utredaren det lämpligt avvakta med sådan förändringatt att ivar en
beslutsordningen, i anledning krigsmateriellagen så tillsattav var ny,
dess klarare praxis hade utvecklats bet. 13.en s.

Betänkandet följdes så småningom regeringens proposition Nyav
myndighet för kontroll krigsmateriel och andraöver strategiskt
känsliga produkter 1995/96:3l. Regeringen gjorde, till skillnad från
utredaren, bedömningen helt myndighet borde bildas.att Denen ny
beslutade bryta Krigsmaterielinspektionen liksomatt ut resurserna-
vid enheten för strategisk exportkontroll Utrikesdepartementetsur-
handelsavdelning och bilda myndighet, benämnd Inspektionenen ny
för strategiska produkter prop. 23 och 36.s.

4.2 Mandatet för Inspektionen för

strategiska produkter, ISP

4.2.1 ISP:s beslutsorganisation

Inspektionen

Inspektionen för strategiska produkter, ISP sköter sedan den februari1
1996 tillsyn och kontroll enligt lagen krigsmaterielannan om
1992:1300 och lagen 1991:341 strategiska produkter ärsamtom
nationell myndighet avseende Sveriges åtaganden icke-spridningom

kemiskam.m. av vapen.
föranleddeInrättandet ISP vissa ändringar i krigsmateriellagen. Iav

anledning delegeringen till myndighetsnivå ansåg regeringen detav
väsentligt också lagen de kriterier skulleattvara angav som vara

avgörande vid ärendehanteringen. tillkomI 1 § således andra styckeett
vilket innehöll regeringen fastlagda riktlinjer och principerav som
utvecklats i praxis, nämligen Sveriges utrikes-, säkerhets- ochatt
försvarspolitiska intressen skall fälla utslaget i exportkontrollärenden
prop. 1995/96:31 23.s.

Vidare tillkom paragraf, 1 vari stadgas ISP denatt ären ny a
myndighet frågor tillstånd, förbud ellerprövar undantag isom om
enskilda fall. I stycke skyldighet för ISP underatt,samma anges en
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prövning,regeringensärende tilllämnaomständigheter, över ettvissa
avsnitt 4.4.idettaommerase

följdändring iocksåmedfördebeslutanderättenDelegeringen enav
bestämmel-infördesden lagenOckså iprodukter.strategiskalagen om

försvarspolitiskasäkerhets ochutrikespolitiska-Sverigesattsen
tillståndsärendenabedömningenvidavgörandeskallintressen avvara

boch §§.tillståndsmyndighet, 1tillhänvisning ISPliksom asomen
skall lämnai § ISP31995:1680SFS attinstruktionISP:sI anges

svenskadenförregeringen exportentillredogörelseårlig aven
produkter.strategiskaandrakrigsmateriel och

inspektörenKrigsmateriel

krigsmaterielinspektörentillsätts§12instruktionens avEnligt
och denför ISP avgörchefhoneller ärHanregeringen. som

ihåller såledesKrigsmaterielinspektören5ärenden,inspektionens
nedan avsnittregeringen,ochExportkontrollrådetmedkontakterna se

och 4.4.4.3

RådetVetenskapligaTeknisk-

tekniskt-förfogandetill ISP:sfinns ettinstruktioneni10 §Enligt
vilka16 § ärledamöterna,Regeringenråd.vetenskapligt utser

FlygtekniskaFOA,forskningsanstaltfrån Försvaretsrepresentanter
IngenjörsvetenskapsakademinRymdstyrelsen,FFA,Försöksanstalten

ochNärings-KTHHögskolanTekniska samtKungligaIVA,
NUTEK.teknikutvecklingsverket

teknisktärendenisakkunskapmedbistå ISPuppgiftRådets är avatt
infördeskrigsmaterielbegreppendeSedankomplicerad natur. nya

beträffandegränsdragningsärendenmånga enförekommer omt.ex.
krigs-övrigeller s.k.stridförkrigsmaterielmateriel är att somanse

kanklassificeringsfrågomatillbidrarverksamhet attRådetsmateriel.
sakkunskap.ochkonsekvensmedberedas

säkerhetspolitiskaoch experterförsvars-Lánderexperter samt

med erforder-UtrikesdepartementetpåhandläggaretilltillgångharISP
landi detförhållandenabildISPDeländerkunskap. somlig avenger

krigsmateriel,svenskt t.ex.aktuellteventuellt mottagareär avsom
vadsituationenochstabilitetenpolitiskadenbeträffande avser

rättigheter.mänskliga
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försvars-De och säkerhetspolitiska från försvarsdeparte-experterna
med underlydande myndigheter kompletterarmentet det teknisk-- -

vetenskapliga rådet. beskriverDe den presumtiva mottagande statens
försvars- och säkerhetspolitiska i också oumbärligastatus ärstort, men
för i följdleveransärende gradenatt t.ex. ett teknisktavgöra t.ex.av
samband mellan ursprunglig leverans viss krigsmateriel ochen av en
den leverans under handläggning.ärsenare som

ISP har också personal besitter såväl säkerhetspolitiskegen som
militärteknisk sakkunskap.som

4.2.2 Grundläggande praxis vid ärendeprövningen

ISP efter likformig tillämpning riktlinjerna.strävar Denna strävanen av
motiveras dels trovärdighetsskäl potentiellagentemot mottagar-av
länder, dels försvarsindustrins behov kunna bedriva sinattav av
verksamhet med viss framförhållning och långsiktighet.
Likformigheten medför vidare många ärenden kan beslutasatt utan att
höra Exportkontrollrådet, EKR.

ISP använder följande bedömningsgrunder för vilkaavgöraatt
ärenden kan beslutas med tidigarestöd prövningar och vilkasom av

behöver föredras för EKR:som

a
Om s.k. ovillkorliga hinder föreligger behöver inteEKR konsulteras då
det innebär klart nej till Detsamma gällerett export. rörexporten ettom
okontroversiellt land, dvs. de nordiska länderna, länderna i EU-kretsen

flertal länder.OECDsamt ett

b
Vad följdleveranser reservdelar eller ammunition föreläggsavser av
dessa ärenden normalt inte förEKR samråd detäven rör ettom
kontroversiellt land. Riktlinjerna uttrycker presumtion för att exporten
skall medges och endast ovillkorliga hinder skäl för avslag.anger som

Krigsmaterielinspektören kan dock förlägga EKR sådanaäven
ärenden han bedömer förhållandena i mottagarlandet förändratsattom
på dramatiskt och allvarligt Det sig då förändringarett sätt. rör om som

så omvälvande dels den ursprungliga bedömningenär landet inteatt av
längre kan spegla förhållandena, dels sådan allvarligär art attanses av
den riktlinjetextens presumtion förväger än reservdels- ochtyngre
ammunitionsleveranser. Som exempel sådan allvarlig förändringen
kan leveranser till i f.d. Jugoslavien årnämnas 1991.stater
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ochreservdelarföljdleveranser änandraBeträffande typer av
merregel fordrade ikontroversiella länder,tillammunition, enanses

iInledningsvis börmed EKR.samrådinklusiveprövningfullständig
falletsåOmföreligger.följdleveranssituation ärärendet avgöras enom

förhållandena.landspecifikadeföljdleverans-presumtionen motvägs
riktlinjerna.enligtskallhelhetsbedömning görasEn

prövningsprocessenformella4.2.3 Den

och ikvartalsvisföretaget,medfallnormalaiinledsFörfarandet att
ISPDessatill ISP.marknadsföringsrapporterefterskott, engerger

blirutförselärendendehandläggningenförgrund senaresomav
iföretaget. Förmedkontakternalöpande exportför deaktuella och

bedömningengjorthardär ISP attdvs.ärenden,okomplicerade
medförfarandetrådfrågas, fortsätterbehöverExportkontrollrådet inte

Underrättelsenanbudsunderrättelse.s.k.lämnarföretagetatt en
presumtivatill denlämnas mottagaren.anbudbeskriver det avsessom

Anbudsunderrättelsensigveckordärefter fyrahar attISP reagera.
fyra veckorskrigsmaterielinspektören. Närförföredrasgranskas och

oförhindratföretagetsighört attinteISP ärochperioden löpt ut av
finns detsituationerbrådskandeVidoffert.bindandelämna enen

tidsfrist.nedsatts.k.ansökamöjlighet att om
detinnantid förlöpakan långavlämnatsoffertEfter det att

sänder företagetdärefterkontrakt. Förstbindandeeventuellt skrivs ett
föregåttkontaktlöpandedengrundPåutförselansökan. somaven

uppfattning ISP:sgodfåttansökan harsjälva exportören omen
förhållandenfundamentalaingakontrollerarbedömning. ISP att -

harmottagarlandetkringi och etc.situationenpolitiska villkor, -
utförsel.beviljasskettförändringarsådanaingaförändrats. Om

affärolämpliganbudsunderrättelsefalldetFör enavseren
sinåtertamöjlighetenunderhand och attföretagetinformeras ges

kompliceradaffären naturfallet ärLikasåansökan. är merenavom
avsnittnedannödvändig,bedömsi EKRavstämningpolitiskoch seen

4.3.

krigsmaterielexporterandemed deKontakten4.2.4

företagen

lagstadgadfinns detbeskrivitskommunikationdenUtöver enovansom
kvartalsviskrigsmateriellagen,enligtföretagen, attförskyldighet

för upplåtnaredogöraårsvisleveranserfaktiskaredovisa samt
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tillverkningsrätter, ingångna samarbetsavtal liksom eventuellt ägande i
utländska krigsmaterieltillverkande företag.

ISP upprätthåller också regelbunden dialog företrädaremed fören
de krigsmaterieltillverkande företagen. Med de företagenstörre
månadsvis och med de mindre kvartalsvis. Mötena dokumenteras i
protokoll förs ISP. Mötesverksamheten kompletteras medsom av
besök vid företagen och seminarier exportkontroll.om

Dialogen syftar till hålla företagen underrättade vadatt avser
regelverk och praxis. erhåller därvidDe råd vilken marknadsföringom

bör underbyggas med prövning i InformationsutbytetEKR. harsom en
fått till följd företagen kan ha viss framförhållning. Eventuellaatt en
negativa besked lämnas underhand så tidigt stadium möjligt,ett som

nedan under avsnitt 4.3.2. Det har också lett till överträdelsemaattse
krigsmateriellagstiftningen minskat, så också de utrikespolitiskamot

konsekvenserna olämplig vapenexport.av

4.3 Exportkontrollrådets roll

4.3. Bakgrundl

Redan år framfördes1970 förslag inrätta rådgivandeett attom en
nämnd med parlamentarisk förankring krigsmaterielexport-av

SOUutredningen 1970:63. Utredningen ansåg då krigsmateriel-att
exportärenden ofta innehöll uppgifter inte kunde offentliggöras,som
blev den allmänna debatten ofullständig och missvisande. Det var,
ansåg utredningen, vikt besluten blev föremål för kontrollstor attav
och insyn. Konstitutionsutskottets granskning inte tillräckligvar
eftersom den skedde först i efterhand.

Med anledning härav inrättades år 1984 Rådgivande Nämnd viden
den dåvarande Krigsmaterielinspektionen prop. 1984/85:82. Dess
uppgift lämna råd i enskilda krigsmaterielexportfrågor.attvar

sambandI med skapandet den krigsmaterielexpoitmyndig-av nya
heten, ombildadesISP, Rådgivande Nämnden till Exportkontrollrådet,
EKR och fick delvis utökade uppgifter.
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rådförankring ochparlamentariskEKR4.3.2 ger-
krigsmaterielinspektörentill

ledamöter. Detiohögstbeståri EKR utsesRepresentantema avav
riksdagspartierdekonsultation med ärefterregeringen, represen-som

ochsocialdemokraterbestår EKRUtrikesnämnden. Idagiterade treav
samlingspartietmoderatafrån representantsamttvå representanter en

miljöpartietkristdemokraterna,folkpartiet,centerpartiet,från vardera
vänsterpartiet.och

uppgifttillnämnden har EKRRådgivande utgöraattmedlikhetI en
fick EKRsamrådsgrupp. Därutöverochförankrings-parlamentarisk

yttradepropositionenuppgifter. Iutökadebildningsinvid
Detsamråd.sikteskallinte bararådetdepartementschefen taatt

ochsakkunskapdvs ISPmyndigheten,tillföraskall också
ochsäkerhets-utrikes-,relevantaiinblickkontinuerlig

utbyggtkraftigtdärförförespråkadefrågor. Han ettförsvarspolitiska
och EKR. Utöverkrigsmaterielinspektörenmellaninformationsutbyte

skallbeslutviktigareinförrådetmedsamrådet
ISP:srådetinformeraregelbundetkrigsmaterielinspektören om

deföredraskall ISPVidareexportkontrollområdet.påverksamhet
ISP,spridningsriskerländerbedömningar, genomsomm.m.

tilltillgångharinformationsutbyte,internationellaregeringskansliets
28.1995/96:31prop. s.

praxisbyggatillsamarbetetsåledessyftarförlängningen attI upp en
krigsmaterielexport.förriktlinjernauttolkningenför av

de inteprövning såpolitiska ärför EKR:sformernaVad avser
praxisenligt denverkafortsattRådet harreglerade.formellt att som

detockså förhaderegeringentidden ansvaretutvecklades under
krigsmaterielinspektö-sammankallasbeslutsfattandet. EKRlöpande av

cirka tio gångersammanträderordförande. Detdessegenskapi avren
år.per

deför Iutrikespolitiskade export.riktlinjernaI ramarnaanges
Utrikesdeparte-ISP,föredragningardärförärendenaenskilda görs av

ochförsvars-Försvarsdepartementetsländerexperter samtmentets
förmottagarlandeteventuella statusDetsäkerhetspolitiska experter.
detföreskrifter. Dåriktlinjernasvärderaskrigsmaterielexport gentemot
dethelhetsbedömning kanskallärendeenskiltvid varje göras en
denaspekt kansådanaspekter. Enandra t.ex.tillkommadärutöver vara

specifikamaterielensaktuella art.
de olikakrigsmaterielinspektörenbeaktardiskussionen i EKREfter

höra detväljaocksåkanframkommit. Han attsynpunkter som
frågan imöjligtdå detinställning, ettär attstatsrådetsansvariga

regeringen. Närtillöverlämnaskommaskede kan attsenare
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krigsmaterielinspektören bestämt sig lämnar han underhandsbeskedett
till företaget. kan innehålla villkor till ledning förDet företaget: ..ni
bör kunna utförseltillståndräkna med såvida inte... eller ... ni börett
kunna räkna med utförseltillstånd förutsättningunder att...ett
Förhandsbeskedet inte bindande för ISP slutlig ställning iär tarsom
ärendet först och utförselansökan kommer. kan förflytaDetnärom
flera år tills dess och kan behövaISP sådant inträffat underväga som
mellantiden. företaget får bära risken förDet förändringar tillär som
det förhandsbeskedetmellan tidpunkten för och exporttillfället.sämre

förhandsbeskedFöretaget använder positivt grund för sinaett som
fortsatta kontakter med det presumtiva mottagarlandet. Så länge alla
förhållanden fortsätter lika vid beslutstillfállet kanatt vara som
utförseltillstånd påräknas.

Sedan inrättande år 1996 har krigsmaterielinspektörenISP:s samrått
med i 80-tal ärenden.EKR ett

överlämnas ärende till regeringen4.4 När ett

krigsmateriellagenEnligt § 2 stycket enligt lagenl 5 §samta om
strategiska produkter skall ISP, i praktiken krigsmateriel-1991:341
inspektören, med yttrande överlämna ärende till regeringenseget ett
prövning ...om ärendet har principiell betydelse eller ärannars av

Bestämmelsensärskild infördes ivikt. samband med i februariISPatt
beslutandefunktionen från regeringen.1996 Motivuttalandenaövertog

inte vägledning vad vilka situationermycket bestämmelsenger avser
förregeln införts regeringen möjlighetDeavsett. att att attgeanger

utvecklingen praxis de överlämnade ärendena.styra genomav
därefterRegeringens praxis skall vägledande vid prövningISP:svara

1995/96:31liknande ärenden prop. 38.av s.
krigsmaterielinspektörenI praxis har valt överlämna ärenden tillatt

regeringen det sig omfattande projekt eller land ellernär rör ettom
område med kontroversiell politisk situation.en

Sedan bestämmelsen infördes har krigsmaterielinspektören
överlämnat tiotal ärenden till regeringens prövning.ett
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Följ5

innehållHuvudsakligt

följdleveranserbegreppethuravsnitt 5.1ibeskrivskapitletI
innefattatillreservdelarenbartprincipi attfrånutvecklats att avse

följdtillleveranserbeskriversituationerolikatiotal av enett som
kategorierdessabeskrivs närmareavsnitt 5.2ursprunglig Iexport.

utvecklingen.bakomorsakernaoch diskuteras

utvecklingfölj dleveransersBegreppet5.1

reservdelar. DeenbartursprungligenavsågföljdleveranserBegreppet
förteck-Under1949:614.utförselkungörelsei 1949 årsomnämndes

tilldelarSpeciellapunktenåterfannsvapenslagvarjeningen över
dåtidenstillhänvisadesannoliktvilketmaterial,ovanstående reserv-

ändrad förellerkonstrueradsärskiltmaterieli formdelar varsomav
krigsmateriel.slutproduktinfogas iatt var ensomen

till debakgrundsarbetetmedsambandiigendiskuteradesBegreppet
krigsmaterielexportSvenskbetänkandetriktlinjerna 1971. Iförsta

leveransgarantier, dvs.s.k.särskiltutredningen1970:63SOU tog upp
enligt ingångnakrigsmaterialsvensktleveransgarantier för obruten av

Sådanamateriel.sådantillreservdelarleveranserkontrakt samt av
lkomplettavid köp vapensystem.vanligenerfordrasgarantier är av

avslutaförocksåutredningen atttalade exportsammanhangdetta om
förespråkadetypfallenbådabeställningar. Itidigareenligtleveranser

ochflexibelskulle göratillståndsgivarenutredningen enatt vara
fall-till-fall.frånbedömning

propositionenefterföljandedeniskrevDepartementschefen
tveksam-uppstod någondetreservdelarbeträffande1971:146 att om

devidvikt fästasavgörandeborde attreservdelar,vidhet export av
vederbörligtmedmaterialtill exporteratskomplementutgjorde ett som
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tillstånd. riktlinjerna infördesI ...reservdelar till tidigare inköpttexten
materiel.

konstaterarJag vid den här tiden hade reglerna för reservdelaratt
utökats till åtminstone också omfatta leveranser i samband medatt en
leveransgaranti eller för avsluta leveransen beställning.att storav en
De två sistnämnda leveranstypema torde s.k.attvara anse som
följdleveranser. Vidare kan dra slutsatsen spektrat vadattman av som
ansågs omfattas begreppet reservdelar hade vidgats. Däravav
departementschefens kriterieanvisning vid tillståndsbedömningen om

leveransen borde komplement.att utgöra ettanses
Vid revision riktlinjerna år infördes1993 den alltjämtnästa stora av

gällande formuleringen avseende följdleveranser:
Tillstånd bör till utförsel reservdelar till tidigare, medges av
vederbörligt tillstånd exporterad krigsmateriel, inteom
ovillkorligt hinder Detsamma bör gälla andramöter.
leveranser, ammunition, har samband med tidigaret.ex. av som
utförsel eller där det oskäligt inte tillstånd.attannars vore ge

I den bakomliggande utredningen Utlandssamverkan krigsmateriel-
området, 1989:102KMU SOU ammunition bordeattangavs vara
särskilt angivet. Vidare menade KMU det undantagsvis kundeatt
uppstå situation där det, till följd tidigare leveranser elleren av av
något skäl, skulle framstå obilligt inte medgeannat att ettsom
begränsat helt åtaganden inte aktuella.ävenengagemang, om nya var
En sådan bedömning gällde dels följdleveranser,s.k. dels utrustning
för modernisera och förbättra äldre materiel tidigare hadeatt som

från Sverige.exporterats
följdes den proposition 1991/92:174KMU sedermeraav som gav

upphov till de riktlinjerna. Beträffande följdleveranser beskrevnya
föredragande i detta sammanhang det framförts kritik KMU:satt mot
förslag då detta, menade skulle innebära väsentlig liberalise-man, en
ring exportreglema. Föredragande skrev dock: Varje utförselärendeav
skall för sig regeringen med ledning de riktlinjerprövas av av nya som
riksdagen ställt sig bakom. Någon allmän skyldighet tillstånd tillatt ge

Ävenleveranser till land finns givetvis inte. med sorgfalligettnya en
prövning i enlighet med riktlinjerna kan ändrade förhållanden inträda.
Därefter bekräftades uppfattningKMU:s de oförutsägbaraom
situationer kunde uppstå där det skulle framstå obilligt attsom som
inte medge begränsad leverans prop.s. 57.en

samband med KonstitutionsutskottetsI KU:s granskning delarav av
år 1997, nedan avsnitt 6.1, kommenteradevapenexporten se

Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP i promemoria till KUen
denna vidare formulering. dennaISP skrev skrivningöppnare
återspeglar erfarenheterna från det konkreta prövningsarbetet under
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kodifieringenbartsåledes1971-1992. Tilläggettiden enavenvar
åren.under de 20vuxit frampraxis senastesom

följdleveranssituationerolikatiobeskrev ISPInför KU typer av
återfinns i avsnittdessaredogörelsearbetade. Enefter vilka avman

5.2.
citeradeiammunitionrördetilläggetVad ovanangavssomavser

utförselhade bedömtpraktikeniregeringenproposition att av
motsvarandepåutförda pjäsertill tidigare sättammunition somm.m.

innebar interiktlinjerna. Detdärför framgåbordereservdelar. Det av
sedanrådande praxisbekräftelseliberaliseringnågon utan avvar en

för väljaföredraganden,skrevMotivet, atttid tillbaka. attlång
det tillfaktumbl.a. i detreservdelar lågmedammunitionjämställa att

speciell ammunition. Denkrävdespjäserflertalett typer m.m.av
till dennaobrukbar tillgångprincipimaterielenlevererade utanvore

medgeoskäligt intedetansågFöredragandenammunition. attatt vore
den härammunition ireservdelarsåvälrimliga leveranser somav

för utförsel.hinderförhållanden innebarövrigafall, äventypen omav

följbegreppetInnebörden5.2 av

Är avgränsbarafölj dleveranser5.2.1

iinte förekommerföljdleveranserkonstaterahar kunnatJag termenatt
krigsmateriel. Deför utförselriktlinjerochbestämmelsergällande av

situationerför radsamlingsnamnvedertagetdockutgör somett en
leveransendärvidGrundläggandeutförsel.vid sådan är attförekommer

tillstånd,vederbörligttidigare, medsamband medorganiskthar ett
bifall, det inteförpresumtionfall gällersådanautförd Iexport. omen

hinder.ovillkorligtföreligger ett
följdleveranser intebegreppetfram tillkommitvidareharJag att

absolutärenden ochkategori avgräns-avgränsadtydligttäcker enen
beroendefrämstheller möjlig,inteföljdleveransbegreppetning ärav

olikamångasåsig finnashar visatåren typerdetpå avatt genom
följdleverans-samband medhaalla bedömtssituationer ettsom

trovärdighetenbevaradelsregelnSyftet medsyften.riktlinjens är att
delita påmåste kunnadepresumtiva attmottagarstater,gentemot

delskrigsmateriel de köper,stöd till denteknisktsedvanligt atterhåller
möjliggörvilketförutsägbarhet,behovtörsvarsindustrinstillgodose av

exportmarknaden.för verka pådem att
Även uppfyllda allaföljdleveransförkriterierna ärärenom

medförakanhelhetsbedömning. Det ävenunderkastadeärenden en -
vägandeandraföreliggerhinderovillkorliga tungtinga attom -
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omständigheter kan föranleda avslag. finns därförDet ingen givenett
rätt erhålla följdleverans.att en

faktorEn bidrar till sudda mellan vadgränsernaatt utannan som som
kan betecknas initial respektive följdleverans den tekniskaärsom
utvecklingen. förvärvarDen teknologiskt avancerad utrustning görsom
ofta skaparsystemval långvarigt beroende tillförsel denett ettsom av av
materiel krävs för utrustningen skall fungera. Valet visstatt ettsom av

omfattar följaktligen inte bara den initialt levererade utrustningensystem
allt vad behövs under livslängd. Ett sådantutan systemvalsystemetssom

inbegriper uppgradering prestanda i takt med den tekniskaäven av
utvecklingen.

förekommerDet den köpare systemval, med hänsyngöratt ettsom
till de kostnaderna för avancerade inte har råd köpaattenorma vapen,
alla delar till hela vid och tillfälle. Sedan systemvaletettsystemet samma
gjorts sprids leveranserna följd år. sådana fallI finns ingenöver en av
klar skiljelinje mellan vad ursprunglig respektive följdleve-ärsom en en
rans.

Någon tydlig avgränsning de ärenden faller under begreppetav som
följdleveranser alltså inte möjlig. Under årens lopp har dock,är genom
den praktiska tillämpningen riktlinjerna, situationer kommitav en grupp

typfall följdleveranser.utgöraatt av
I riktlinjerna dessa olika situationer inom formuleringama;ryms

reservdelar, "ammunition", "andra leveranser "där detsamt annars
riktlinjemasoskäligt inte tillstånd, stycke 10.attvore ge

I samband med granskning år efterfrågadesKU:s 1997 ytterligare
information följdleveransbegreppet.uttolkningen ISP överläm-om av
nade till utskottet nedan, under återgivna redogörelse5.2.2, för den
terminologi för närvarande används vid ärendehanteringen dåsom en
foljdleveranssituation aktuell.är

Tio följdleveranser5.2.2 grupper av

Reservdelar själva till alla följdleveranser.är Detursprunget typer av
finns stabil praxis och ärendet endast till politisk prövning itasen upp
Exportkontrollrådet det vid helhetsbedömningen uppenbarasom
faktorer talar för från praxis. Reservdelarett avsteg exporterassom
endast till ursprungligen med vederbörligtsystem exporteratssom
tillstånd.

Reservdelar till länder där ursprungsleveransen inte kommer från
Sverige enligt vanliga regler förprövas export.
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Ammunition
ammunitionen specifik för visstfalldetFör är ett vapensystem

följdleveransbegreppet. Såsominnefattas ammunition i nämntsovan
ammunition i riktlinjetexten år 1993införandet ordet enavvar

utvecklingen praxis har dessutomkodifiering gällande praxis. I avav
bedömning inte uppfattasenligtvisst material gängse somsom

tillomfattas begreppet. gäller robotarkommit Detammunition att av
sjömålsrobotsystem. Systemets avskjut-ellerluftväms-, pansarvärns-

artilleripjäs och robotama bedömslikna vidningsanordning är att en
ammunition.därför praxisenligt som

3.
utrustning för underhåll specifik för denkategoriDenna ärsomavser

levererade materialen.tidigare

4.
skadade och förslitna delar. UppgraderingutbyteRenovering avavser

prestanda. ovanligtmedför förbättrad inteutbyte Det är attsomavser
till följd viss uppgradering sker i praktiken dårenovering får att en

ursprungliga utförandet inte finns tillgå.i det Denreservdelar att
ofta tillverkat starkare material.modernare versioner är ett t.ex.av

5.
ammunitionsleveranser kan beskrivasBåde reservdels- och typsom en

iblandDock kan det aktuelltersättningsleverans. ersätta ettattvaraav
utslitna förloradeexempel kan ellerhelt Som nämnas ersättaattsystem.

frånockså fråga byta SverigekanDet att ut ett,system. omvara
billigare utförande.tidigare ettsystern mot t.ex.exporterat,

ytterligare utrustning slag.följdleveransDenna typ avser av sammaav
följdleveranseravsnittet reglerar medriktlinjerna avslutasI som

formuleringen
oskäligt inte tillstånd....eller där det attvore geannars

där mottagarland, sinaStycket den situation ett genomavser
upphandlingsbeslut, ha gjort systemval ochkan då det skulleettanses

tekniska eller ekonomiska förförenat med betydande svårighetervara
anskaffning frångåvid det ursprungligen valdadetta land att senare

systemet.
den situationen förMed sådana svårigheter det störreatt ettavses

särskilda utbildnings- och underhållsresurserhar byggtssystem upp
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infrastruktur avpassad specifikt för Hur drarsamt systemet. man
för systemberoende från fall tillgränsen fall.avgörsett

I kompletteringsleveranser ingår också situationen där ettgruppen
utländskt byggts på sådant det särskilt försättsystem ett att anpassats

kompletterande svensk del och där, återigen, omkonstruktionen en
skulle medföra betydande kostnader och förseningar för mottagar-
landet.

Ovanstående ärenden sådan de knappastär art attgrupper av av
hörande Exportkontrollrådet, inte landbedömningenavgörs utan av om

helt problemfri.är

7.
ekonomiska skäl fler länderAv övergår allt till köpa mindre antalatt ett

enheter binda sig för fortsättning, denna finns medävenattutan en om
i den nationella planeringen. har inte rådMan upphandla hela sittatt
behov dyrare vid enda tillfälle. Detta ärett system ettav numera en
aspekt beaktas vid helhetsbedömningen.som

Besläktad materiel
vissa fall fram till detI har kommit rimligt medgeäratt att exportman

materiel på något besläktad med tidigare levereradsätt ärav som
skildamateriel. kan exempelvis gälla minsvepsutrustning,Det typer av

ytterligare maskiner till tidigare exporterad produktionsanläggningen
eller beväpning till tidigare levererad plattform.en

9.
följdleverans föreligger kan ocksåFrågan aktualiseras vid exportenom

till licenstillverkad materieltredje land denna direktnär exportav -
avtalsbestämmelse indirekteller komponent-genom genom- -

leveranser från sida.kontrolleras svensk-
Om med svenskt medgivande viss skett tidigare, frånexport

licenstagaren till tredje land, bör presumtion för fortsatta leveranseren
reservdelar föreligga. Vid helhetsbedömningen beaktas dett.ex.av om

tredje landet utvecklats i negativ riktning.

10. idigare eiyil materiel
Till följd krigsmaterielbegreppetbreddningen år 1993 komav av
tidigare civil omfattas krigsmateriellagenmateriel 1992:1300.att av

medförde frågeställningen uppkom;Det hur skall bedömaatt man
krigsmateriel till land inte helt okontroversielltärexport ettav som ur

riktlinjesynpunkt, landet ifråga tidigare har erhållit likadannär en
produkt medan den betraktades civil Dessa ärendentypersom av
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dockförekommerhelhetsbedömning. Detbrukligt efteravgörs ensom
försäljninginskränkningar,i formvillkoras attt.ex.att exporten av

civila kunder.ske tillendast får
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praxis vidAnalys6 av

följ

innehållHuvudsakligt

handläggningrutiner vid ISP:sförslaglämnasavsnitt 6.1.2I ett
i framtiden. Iföljdleveranseridentifieringenunderlättakan avsom

lämnasföljdleveranspraxisbehandlasoch 6.1.46.1.3avsnitten samt
följdleveransavsnittet iformuleringentydigförslag på avmeren

kanhuruvida riktlinjernadiskuterasavsnittet 6.1.5riktlinjerna. I
genomgångavsnitt 6.2Avslutningsvis iförtydligas. görs aven

vissa förändringar.och föreslåsovillkorliga hinderriktlinjemas

bedömningUtredarens6.1

Inledningl 1
.

1995/96granskningkonstitutionsutskottets KU:s ettVid av
fann utskottetkrigsmaterielexporttillstånd till vissregeringsärende om

behövde under-följdleveranserpraxis vadutvecklingenatt avserav
tillsedermeraGranskningen kom1995/96:KU3O 90.sökas närmare s.
raddet fannskom fram tillKU1996/97 års riksmöte.stånd under att en

följdleveranser. KU:ssamband medhadesärskiltoklarheter som
praxis.bedömningför minutgångspunktenslutsatser är av

börjanSedankrigsmaterielexportärendenAntalet är stort.rörsom
knappttusental ärenden år,avgjortsdet90-talet harpå ett varavper
mängdmindredessaföljdleveranskaraktär. Avhälften med är en

Exportkontrollrådet,kompliceradpolitisktärenden sådan natur attav
regeringens prövning.tilldet överlämnasellerhörsEKR att

följdleveranserbeträffande antaletsiffrorexaktatillskälEtt att
strategiskaför"öronmärks i Inspektionende intesaknas är att

förhållandevisdengrund häravdiarier. Påprodukters, ISP:s samt
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omfattande mängden ärenden har undersökningen begränsats till ett
slumpmässigt urval. tiden före årFör 1996 har jag främst granskat

föregångare, Rådgivandeärenden där EKR:s nämnden har rådfrågats.
tillkomst,För tiden efter ISP:s år 1996 och framåt, ingår ärenden såväl

rutinartad politiskt komplicerad dvs i det fallet därnatur,av som senare
konsulterats.EKR

handläggning6.1.2 ISP:s

och beslutsfattareVid samtal med handläggare vid ISP har
framkommit frågan huruvida utförseltillståndetatt om avser en
följdleverans, i de flesta fall, överhuvudtaget inte väcks. Enligt

till riksdagen sker denregeringens skrivelse totalamerparten av
inom Norden, och Nordamerikasvenska utförseln till länder EU skr

Utförsel till dessa regeringen i princip1997/98:147 22. ståansers.
säkerhetspolitik"med Sveriges 1991/92:i överensstämmelse prop. 174
också vissahar tillkommit länder inom OECD får47. praxisI atts.

iinbegripna dennaanses grupp.
saknar frågan det sigutförsel till sådana länderVid rörom om en

inte finnsbetydelse. har lett till detföljdleverans praktisk Detta att
eller i datautskrifter, antyderanteckningar, sig i aktemanågra somvare

följdleveranser. huvudpartentill länder Iutförsel dessa röratt av
frågan helt enkelt inte intressant vid bedömningen.ärendena är

Förslag

kommit fåvikt följdleveransbegreppet vidhänsyn till denMed att
krigsmateriel till vissa länder förordar jagutförselbedömningen avav

möjligheternainföra rutiner förbättrarISP överväger attattatt som
följdleveranskaraktär. sådan åtgärdEnidentifiera ärenden attvoreav

utförselansökningar till tidigarei sina hänvisaanmoda företagen att
initiala leveranser.

praxisReflektioner6.1.3 över

med sin granskning följdleverans-konstaterade i sambandKU att
betydelseglida i tiden, varigenombegreppet tenderar överatt

förändras. Utskottet vidare detoch tillämpningen ansåginnehållet att
riktlinjemas innebörd och detoklarhetrådde viss att gavomen

och precisera de avsnitt iövervägaregeringen anledning att
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60-63.bet. 1996/96:KU25följdleveranserriktlinjerna s.avsersom
härexempel jagiakttagelser med någrasinaUtskottet illustrerar som

kommenterar.

tidenglider iFöljdleveransbegreppet

anfördeförändras KUföljdleveransbegreppetexempel ettSom att
antal kanonerleveransavsågärende typett samma somavavensom

landetsmedfördeSverige.i Leveransenupphandlatstidigare att
bemärkelse.i kvantitativkapacitet ökade

tillhänvisaexemplet tordeåberopadeutskottetDet attvaraav
beskrivs i avsnitt 5.2.2kompletteringsleveranser,kategorin som

fall delsutförseltillstånd i sådanaförutsätterpunkten Enligt ISP att
ytterligareberoendedennessystemval, delsgjort attettmottagaren av

bakom riktlinjemasmotivenblivit såmateriel i attstortsystemsamma
tillämpliga.följdleveranserbestämmelser ärom

krigsmaterielproposi-inteinnehållerkonstateradeutskottetSom
utförligsåföljdleveranserbeskrivning är atttionen någon somav

Departementschefenuttryckligenkompletteringsleveranser omnämns.
inteobilligtdär detsituationuppstådet kan attanför dock att voreen
kanåtaganden intebegränsademedge även nyaomengagemang,

hauttalande57.1991/91:174 Dettaifråga. prop.komma syness.
detpraxisutvecklingutgångspunkt för den görutgjort somaven

grundvalför följdleveranserutförseltillståndbeviljamöjligt avatt
gjort sådärvidförutsättsberoendekriteriet. Det att mottagaren

ochmycket dyrtbådedet skulleinvesteringaromfattande att vara
skulledär detsituationdvsbytatvingaskomplicerat system,att en

politiskadevadlägetinte sälja,obilligtframstå ävenatt avseromsom
beviljades.tillståndetursprungligasedan detförsämratsförhållandena

materielförslitenellerFörkommen

förslitenellerförkommenanfört exempelKUEtt annat avserav
leveransdärvid fråganaktualiseradeUtskottet närmateriel. enom

följdleverans tillfrågadetmateriel ellerny ärnär enavom enavser
ursprunglig sådan.

enligt ISP:svadifrågavarande situationer utgöra somsynes
harMottagarlandetersättningsleverans.terminologi betecknas ensom

visstsvenskt materiel valtupphandlinginitialasin ettavgenom
skerdenkaraktäriserasersättningsleveransförsvarssystem. En attav

kvantiteten.levererade Mottagarensursprungligenför deninom ramen
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kapacitet ökar inte. Materielen ny i bemärkelsenär den inteatt är
begagnad och behovet densamma direkt följd tidigareärav en av en
leverans.

Mänskliga rättigheter

KU anförde i detta sammanhang det rådde oklarhet beträffandeatt en
tolkningen riktlinjemas innebörd.av

Riktlinjerna slår fast respekt för mänskliga rättigheter MRatt utgör
centralt villkor för utförsel krigsmateriel skall beviljas.ett Ingenatt av

åtskillnad därvid materielen sådan beskaffenhetgörs är attom av en
den kan komma till för förtryckanvändning befolkningen eller inte.av
Huvudregeln alltså förekommerdet omfattandeär ochatt om grova
kränkningar mänskliga rättigheter bör tillstånd inte lämnas.av

I följdleveranssituation fråganuppstår presumtionen för bifallen om
skall fälla utslaget MR-problem föreligger.även Enligtettom
riktlinjerna följdleverans giveningen rätt, tillståndär bör ges,en

inget ovillkorligt hinder föreligger. Det innebär det vidävenattom en
bedömning följdleveranssituationer alltid helhetsbedömning.görsav en
Detta med krigsmaterielinspektörensöverensstämmer uttalande vid
utskottsutfrågningama, ——MR-situationen alltid i fall därvägs en
följdleverans aktuell bet. 1996/97:KU25 Delär 62.s.

åtagandeVaraktigheten svensktettav

konstateradeKU riktlinjerna inte något klart besked i fråganatt ger om
det finns någon tidsgräns för hur länge initialt utförseltillstånd kanett
åberopas förgrund följdleverans.som en

Såvitt jag kunnat finna vid granskningen praxis gäller i dettaav
avseende sedan länge kundens perspektiv: Leveranser har ettsom
organiskt samband med tidigare, med vederbörligt tillstånd,en
beviljad initial utförsel kan behandlas följdleverans så längesom en

håller materielen i bruk. ISP förklarade i sittmottagaren skriftligasom
materiel till utskottet så länge mottagande bedömer detatt staten som
meningsfullt ha kvar i sin försvarsmakt det rimligtatt ett system är att
Sverige står kvar vid det åtagande ligger i den ursprungligasom
leveransen.

det föregåendeI har jag uppmärksammat riktlinjerna under årensatt
lopp modifierats konsekvens praxisutvecklingen och andrasom en av
politiska ställningstaganden från regeringens sida. En möjlighet iär att
riktlinjerna infoga formulering återger vad för närvarandeen som som
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eller påvaraktighet sättåtagandenasavseende annatpraxis angeär
lösning.sådantilldock tveksammigställertidsramar. Jagprecisa en

tidsramarsådanainom utgörintrycketförmedlakan attDet av
finnsrätt.given Detföljdleveranserförpresumtionen snarareen

föreliggerföljdleveranssituationerinraanledning ävenattatt om enom
allavarvidhelhetsbedömning,förföremålärendevarjeskall envara

skall beaktas.faktorerrelevanta

detdär..ellerSärskilt6.1.4 voreannarsom
tillståndinteoskäligt att ge

Praxis

oskäligtdär det..elleruttrycket attkonstateradeKU att annars vore
förklaras iinteår 1993,i riktlinjernainfördestillstånd",inte somge

krigsmateriel-utfrågningensamband medmotivtext. Iriktlinjemas av
skulleformuleringenintrycketfåttutskottet hainspektören attsynes

Utskottetdäri.följdleveransermerrymdesdettolkas så änkunna att
ochanalyseraregeringenskäl förkunde finnasdetdärför attansåg att

avseendet.det härinnebörd iriktlinjernasprecisera
skälighets-konstateratpraxis har jaggranskningmin attVid av

tid. Detsedan långföljdleveranserbifall tillgrund förkriteriet utgjort
sambandutredning iutgjordestill tilläggetupphovetomedelbara enav

hade tidigaremottagandeutförselärende år 1986. Den statenmed ett
därmedhadekrigsmateriel ochvissbetydande antalerhållit ett enav

sedan köpaifråga önskadeLandetsystemval.medvetetgjort ett
hademellantidenunderslag,materielytterligare mensammaav

detkonstateradeNämndenRådgivandeförsämrats. attförhållandena
importeraför köparenolägenhetermedförenat attstora envore

oskäligtdärfördetland ochmaterieltyp frånlikvärdig attannatett vore
betecknadesUtförselnmedgeinteSverige export.att ensomav

följdleverans.
efternormaltlinjeföljt dennaandra ärendenhar iISP att-genom

kansystemberoendeföljdleveransmedgesamråd med EKR ettomen—
utförseltillstånd. Ettförhelhetsbedömning grundkonstateras och geren

förmaterielavseendeutförseltillstånd år 1996exempelsådant är ett
Ärendet följdleveransbetraktadestorpedtuber.modifiering ensomav

förelåg medsambandgrundval detbeviljades påoch utförsel ensomav
ordningvederbörligsamtycke inämndensRådgivandemedtidigare --

beviljad export.
systemberoendekriterietunderstrykasi sammanhangetmåDet att

storskaligtförvärvmottagarlandet,förutsätter ettatt vapen-genom av
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för lång tid gjort sig beroende ytterligare anskaffningsystem, av av
materiel i Systemberoende har således inte godtagitssystem.samma

grund för utförseltillstånd för följdleverans mottagarlandetsnärsom en
tidigare förvärv bara bestått i enda pjäs. pjäsEn skapar inte etten
systemberoende.

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma typexempel jagett som
funnit vid praxisgenomgången. Scenariot land med inledningsvisrör ett
okomplicerade förhållanden, frågandvs. initial-exportenom avser en
eller följdleverans ställs inte alldå till det landet ligger i linjeexport
med riktlinjerna. den aktuellaI exportsituationen det emellertid såär att
de politiska förhållandena i det presumtiva mottagarlandet försämrats.
På grund de försämrade förhållandena det tveksamtär exportav om en
i form leverans kan godtas. det lägetI aktualiserar fråganISPav en ny

följdleverans.ärendet Utförselansökan komplette-om avser en avser en
Ärendetring det tidigare exporterade materielet. hänvisas till EKRav

för samråd. Utförseltillstånd beviljas sedermera krigsmateriel-av
inspektören med hänvisning till följdleveransregeln oskälighet, dvs.om

skulle försättas i orimlig situation då denmottagarstatenannars en
investerat i mycket kostsamt och tekniskt frånett avancerat system
Sverige.

ISP har sålunda, aktualisera frågan följdleve-någonattgenom om
ranssituation tillämplig, utnyttjat möjlighet upprätthållaär Sverigesatt
trovärdighet leverantör mottagarlandet, fastän degentemotsom
politiska förhållandena inte längre så Vid helhets-är gynnsamma.
bedömningen i EKR har den starka presumtionen för följdleveranser
således de försämrade förhållandena ivägt äntyngre mottagarstaten.

Tolkningssvårigheter

KU:s ordförande framförde i detta sammanhang spörsmålet att
formuleringen den sista följdleveransavsnittet,i beträffandesatsenav
oskäligt, föranledde vissa tolkningsproblem. Ordföranden ställde
frågan skulle uppfattas självständig eller tolkas isatsen sittom som
sammanhang med den första delen meningen bet. l996/97:KU25av

12.s.
Konsultation med både språkexperter och tillämpare av

riktlinjetexten har migövertygat skall läsas i sittatt satsenom
sammanhang. Uttrycket ..eller där det oskäligt. kan alltsåannars vore
inte tillämpas självständigt för vilka leveranser helst kräverutan attsom
de har organiskt samband med tidigare,ett i vederbörlig ordning,en
beviljad leverans.
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ochhäftad vidlikväloklarhettill den textenärMed hänsyn som
be-finnsdetjagmissförståndorsak tillundanröja attför att anseren

riktlinjernaavsnitt idetformuleringentydighov somaven merav
följdleveranser.beskriver

Förslag
tilltillståndbörhinderovillkorligt ut-inte möterOm ges

försel av
tillstånd,vederbörligtmedreservdelar till tidigare, ex--

krigsmateriel;porterad
sambandharammunition,andra leveranser, t.ex. som-

utförselbeviljadtidigaremed
be-med tidigaresambandsådantharleveransersamt som
till-inteoskäligtutförsel detviljad attatt gevoreannars

stånd.

tydligareriktlinjernaKan göras6.1.5

tydligtingenföljdleveranser avgrän-beskrivit i 5.2.1.jag utgörSom
förteckningöverlämnatbegäran,har,ärenden. ISPkategorisad en

följd-betraktassituationerde tiotill KU över somsomavgrupper
flytande. Somemellertidmellan dessa ärGränsernaleveranser. grupper
exemplen,anfördautskottetde ärgenomgångenillustreras avavav

hän-kansituationerkategori olikavilkentillvanskligtdet avgöraatt
denbidrarföljdleveransbegreppetdefinierasvårigheternaTillföras. att

krigsmateriel. Vapensystemenutvecklingentekniskasnabbareallt av
tidspe-etappvis längreskerkomplicerade, leverans överalltmerblir
ochutrustningi militärintegrerasproduktercivilaallt flerrioden, en
drift.ihållafordras förinfrastrukturomfattande Vapensystemenatt

för-flertal problemtillgranskningen framvidkorn att ettKU var
påtalades behovetsärskiltföljdleveransbegreppet,medknippade av

riktlinjerna.ibegreppetpreciseraatt
väckerbetänkandeutskottetsgranskningen iRedovisningen en-av

sittdel kan hanågonproblem tilldessafråganmin meningligt om
vidtillvägagångssättochutgångspunkteri utskottets genom-ursprung

följd-rörandepraxisutvecklingenundersökningsinförandet avav
skriv-hållnagenerelltriktlinjernasanförtUtskottet harleveranser. att

dettolkningsutrymmesådantavseenden lämnar atti fleraningar upp-
beträffande följdleveranser.gällervadoklarhetstått om som

sådankrigsmateriel till sin ärfunnit naturharJag att export av
politiskasådanasig pågrundaralltidåtagandevarje ytterstatt

detaljeratsåaldrigisig fångaslåterinteöverväganden ettsom
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regelsystem. den typiska följdleveranssituationen,I där ovillkorligtett
hinder Föreligger,inte detgäller stark presumtion för bifallvägaatt en

andra faktorer talar för avslag. dessa faktorerHur imot detsom
enskilda fallet skall värderas, och påverka det slutligavägas
avgörandet går inte i förhand detaljreglera.att

Riktlinjerna praktisk handledning redovisar regeringenär en som av
i praxis fastställd politik och saknar författningsstatus. De ärsom

betrakta politiskt juridiskt dokument. Deänatt ett ett utgörsnarare som
därmed inte sådana rättsliga regler tillämpning kan föremålgörasvars
för juridisk bedömning i konstitutionell mening. har intrycketJag atten
utskottet inne dennapå tankegång i avslutande formuleringär en som
lyder:

De hänsyn måste beaktas i sådana frågor framstår såsom som
verksamheten sannolikt inte lämpligen kansammansatta att

regleras generella föreskrifter sådan konkretiongenom av som
bör krävas rättsliga regler i konstitutionell mening. bet.av
1996/97:KU:25 62.s.

Efter genomgång praxis har jag dragit slutsatsen det inteatt ärav
möjligt på meningsfullt utforma regelverkatt ett sätt ett som
uttömmande beskriver alla följdleveranssituationer. Därtill kommer att
varje följdleveransärende föremål för politiska övervägandenär som
inte kan förutses i något generellt regelsystem.

Granskningen svensk krigsmaterielexport bör därför enligt minav
mening ha utgångspunkt de regeringen för verksamhetensom av
fastlagda politiska grunderna. förstaI stycket riktlinjernai slås fast att
utförseltillstånd och utlandssamverkan bör medges endast detom
bedöms erforderligt för tillgodose det svenska försvarets behovatt av
materiel och kunnande eller i övrigt säkerhetspolitiskt önskvärtär samt
inte står i strid med principerna och målen för svensk utrikespolitik.

Såvitt följdleveranser konstitueras de leveranssituationeravser av
har sådant organiskt samband med tidigare, i vederbörligettsom

ordning, beviljat utförseltillstånd det framstår skäligtatt utgåattsom
från förpresumtion bifall. Huvudregeln därvid endastär atten
ovillkorliga hinder bryter denna presumtion. Samtidigt må åter
understrykas denna presumtion uttrycks med uttrycketatt bör
innebärande bifall inte någon given rätt ochatt är det alltidatt
ankommer beslutsfattarenpå helhetsbedömning.göraatt en

Ett jämförelsevis litet antal ärenden föremål för politiskär
bedömning enligt kriterierna för följdleveranser. När det gäller
kontroversiella länder lämnar ISP sådana underhandsbesked vid
företagsmötena leverantörerna kan bedöma utsikternaatt fåatt en
licensansökan beviljad. I många fall leder det till någon ansökanatt
aldrig deI återstående fallen,görs. då situationen sådanär att
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landkontroversiellttillföljdleveranstillbifallför ettpresumtionen en
anledningdetavslag, finnsförtalar attfaktorerskall vägas mot som

medverkande iochgranskarerollEKR:sviktenunderstryka somav
krigsmateriel-ocksåsituationersådana, ärberedning. Iärendenas

innebärPliktenbetydelse. attöverlämnandeplikt storinspektörens av
skallsärskild viktellerbetydelseprincipiell ärärendet har annars avom

prövning.regeringenstillärendetöverlämnaKMI
häri deöppenhetfortsattviktenbetonavill jagAvslutningsvis av en

föreliggandeibeskrivningarnaochgranskningKU:sfrågorna.
iintresseiISP:sockså liggabör attexempel. Detsådanautredning är

allmänheten.förtillgängliginformationenhållaformerlämpliga

riktlinjernaUppdatering6.2 av

hinderOvillkorliga6.2.1

Inledning

hindergenerellaomständigheter utgörradRiktlinjerna somanger en
hinderVissaavsnitt 3.2.2.redovisas ikrigsmateriel. Deutförselmot av

särskilddessaföljdleveranser ärSåvittOvillkorliga. avär avser
börleveranstillstånd till sådanregelntillmed hänsynbetydelse att ges

möter.hinderovillkorligtinteom
stridaskulleutförselnföreligger mot:hinderOvillkorligt om

Sverige biträtt.överenskommelserInternationella som
säkerhetsråd.FN:sBeslut av

krig.underneutralfrånFolkrättsliga regler statexportom
internationellakategoriernaförstnämndabådadeBeträffande -

har ingasäkerhetsrådbeslut FN:sochöverenskommelser av —
nuvarandepåkallar ändringförhållanden inträttförändrade avsom

neutralfrånregelnfolkrättsligadengäller exportdetlydelser. När om
dessförförutsättningarnabelysaanledningjagfinner attstat

medlemskap i EUSverigesföranlederVidaretillämpning. en
riktlinjerna.uppdatering av
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6.2.2 Regeln från neutralexport stat.om

harJag folkrättsdoktrinen splittradnoterat att i fråganär om
neutralitetsrättsliga skyldigheter inträder ipso facto eller endast då
regeringen neutralitetsförklaring. Såvitt tiden efter andraavger avser
världskriget kan konstateras Sverige inte har förklaratatt sig neutral i
förhållande till krigförande Som exempel kan anföras Vietnam-parter.
kriget och F alklandskriget. Det kan vidare konstateras handelsutby-att

med krigsmateriel fortsatte med vissa ländertet i dessapartersom var
konflikter. Praxis sålunda stödja uppfattningen neutralitets-attsynes
rättsliga förpliktelser inte tillämpliga ipso factoär det gällernär
krigsmaterielexport endast för det fall regeringenutan att avger
neutralitetsförklaring.

Med hänsyn till denna praxis, regeringen neutralitets-att avgör om
regeln skall tillämpas, det sig vilseledande betecknater denatt som
ovillkorligt hinder. Hindret blir ovillkorligt först sedan regeringen
frivilligt valt utfärda neutralitetsförklaring. Mer rättvisandeatt attvore
benämna neutralitetsregeln "fakultativt ovillkorligt hinder eller
"villkorat ovillkorligt hinder.

Under alla förhållanden det uppenbart den folkrättsligaär regelnatt
från neutral under krig inteexport något ovillkorligtstat utgörom

hinder för följdleverans med mindre regeringen neutralitets-avger
förklaring eller uttalat ställningstagandeannat neutralitet. Jagom
finner stöd för den uppfattningen i krigsmaterielpropositionen
1991/92:174. Någon ordning inte praktiskt tänkbarär sedan årannan
1996 då krigsmaterielinspektören erhöll ställning verkschef.som
Denne kan rimligen inte åläggas Sverige skallavgöra förhållaatt om
sig neutral i förhållande till i militär konflikt. Han iparter detär
avseendet beroende regeringens ställningstaganden. Dettaav

medöverensstämmer vad nuvarande krigsmaterielinspektören Staffan
Sohlman mig. Hans uppfattning neutralitetsrättenssagt är regleratt
aktualiseras först sedan regeringen avgivit neutralitetsförklaring eller
på givit till känna dessa reglersätt tillämpligaannat vidatt är prövning

följdleveranser och andra utförselärenden.av
Även Sverige sedan andra världskriget inte förklarat sig neutraltom

i förhållande till krigförande det möjligtär neutralitets-parter att
politiska respektive neutralitetsrättsliga överväganden kan ha påverkat
enstaka beslut krigsmaterielexport. En utförlig undersökningom om
den saken skulle kräva omfattande arkivforskning och samtal med
berörda beslutfattare, vilket inte inom för utredningen.ryms ramen

Genom kollegor under 60- och 70-talen hade befattning medsom
krigsmaterielfrågor har jag emellertid bibringats uppfattningen att
sådana övervägande kan ha förekommit. Ett ofta åberopat exempel
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till400 granatgevärleveransbeviljad1965juliigäller aven
leveranssupplementarbeviljadesPåföljande år avAustralien. en

aldriguppenbarligenföljdleveransdvs.granatgevär somsådana en --
återkallandetsiggrundadehandlingartillgängligaEnligtgenomfördes.

regelnallmännaden attneutralitetshänsyn utanintelicensenav
ländertillintereglergällande somenligtlevererar vapenSverige

råder.inbördeskrigdärellerkonfliktinternationelli akutsigbefinner
hadebeslutetuppgiftervisserligen attförekom enutländskI press

jagfallet harvaritskulle hasåförstödnågot attneutralitetsaspekt men
neutralitetsrelateradeuteslutasintekan attarkiv. Detfunnit i UD:sinte

förmedlarhandlingarnaförekommit, snarareöverväganden men
politiskarådandei detdetfaktornavgörande attdenintrycket varatt

ianvändessvenskastötandebedömdes att vapenklimatet
tidunder utanförstärksintrycket att sammaDetVietnamkriget. av -

medkrigsmaterielutbytetreguljäradetneutralitetshänsynhinder av ——
dettaiamerikanska engagemangetomfattandedetfortsatte,USA trots

krig.
miljoner200utfästelseSverigesrördeexempelsådant omEtt annat

VerkställighetenNordvietnam.tillutvecklingsbiståndavseendekronor
intekrigpågåendeunderdet varmotiveringenmed attuppsköts

denriksdagenianförandeutvecklingsbistånd. I ettbedrivamöjligt att
medsambandineutralitetenutrikesministernberörde1969oktober29

meningardeladekonstaterade attHanNordvietnam.tillbiståndslöftet
traditionellaneutralitetensutsträckningvilkenirådakunde om

länderkrigförandetillkrediterochlånavseendemedbegränsningar
någravidaresade attutvecklingsbistånd. Hantillämpligaär

lämnadriktaskan motsynpunkternågrainteinvändningar ur
biståndsåvitt avhjälp att avserhumanitär samt

begränsningar.vi ålagtharåteruppbyggnadskaraktär oss
bedömavanskligtdet attfördes ärÄven dylika resonemangom

hadeneutralitetsrättenrespektiveneutralitetspolitikenhuruvida
härDetärenden.enskildaibeslutenpåinflytandeavgörande

neutralitets-såtolkaskan attutrikesministernuttalandetredovisade av
utlovadedenhanteringenpåverkadekrigpågående avunderhänsyn

iintejagtalardettaMot attNordvietnam.tillutvecklingshjälpen
medhänsynsådanatyderfunnit någotarkivtillgängliga som
medkrigsmaterielutbytetpågåendetidunderdetpåavseende samma

intekanOchkonflikten.i varaockså manpartUSA, varsom
konfliktväpnadidentillförhållande partenibara enneutral ena

stödmedharskyldigheterneutralitetsrättsliga avdiskussionenI om
hinderinteneutraliteten utgörhävdats1907 attHaag-konventionerna

vad ärFrågankrigsmaterieltillverkare. somomprivatfrånexportmot
behandlaskrigsmaterielexportprivatrespektivestatligbetraktaatt som
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förklaring, och inte ha tillämpat neutralitetsrätten, harsynes denna
fråga aldrig aktualiserats vid den praktiska handläggningen av
utförselärenden. Med hänsyn till all krigsmaterielexportatt är
underkastad omfattande och detaljerad kontroll får ingen export
förekomma tillstånd. Under sådanautan förhållanden skulle det framstå

orimligt med åberopandeatt neutralitetsrättensom åtskillnadgöraav
mellan statlig och privat Det skulle dessutomexport. oförenligtvara
med FN:s och EU:s beslut embargon vilka hittills inte gjort någonom
åtskillnad mellan statliga Ävenoch privata leverantörer. ifrågava-om
rande regel i Haagkonventionema formellt gäller den forär svenskt
vidkommande obsolet.

Vad beträffar den pågående utvecklingen det svenskaav
neutralitetspolitiska konceptet har jag uppmärksammat den kanatt
påverka definitionen ovillkorliga hinder följdleveranserav mot vid
krigsmaterielexport.

Den geografiska betydelsen formuleringen ...skall kunnaav vara
neutralt i händelse krig i vårt närområde... finns inteav nämnare
definierad, den förmedlar intrycket den svenskamen att neutraliteten
inte tillämpligär utanför närområdet. Jag dock försvars-noterar att
beredningens år 1999 innehållerrapport ganska beskrivningsnäven

vad i säkerhetspolitiskt hänseendeom som närområdet.utgör Såvitt
krigsmaterielexport skulle, enligt vadavser anförts,som ovan

neutralitetsrätten endast kunna bli tillämplig regeringen tillkänna-om
ställningstagandeett neutralitet i förhållandegav till krigförandeom

i krig inom detparter iett det aktuella fallet bedömssom utgöra
närområdet.

Till följd neutralitetskonceptetatt snävats geografisktav detär
svårt föreställa sig situationatt där det skulle ligga i Sverigesen
intresse eller praktiskt möjligt aktivera neutralitetsrättensattens vara
regler krigsmateriel. Det framväxandeexport säkerhetspolitiskaom av
samarbetet inom EU neutralitetsförklaringgör att i förhållande tillen en
EU-partner sig utesluten.ter En sådan förklaring i förhållande till
baltiska förefaller heller intestater någon realistiskt tänkbarsom
möjlighet med hänsyn till det svenska stödet till deras uppbyggnad av
totalförsvar och säkerhetsfunktioner. Därtill kommer intemationali-att
seringen försvarsindustrin utvecklats sådantav samarbets-ett sätt att
avtal innehållande leveransgarantier ersätter generella regelsystem. På
sikt får räkna medäven nationella reglerattman bindandeersätts av
internationella regler, möjligen med överstatliga inslag. Det blir därmed
inte mycket kvar för någon tillämpningutrymme neutralitetsrättsligaav
regler såsom ovillkorligt hinder för följdleveranser.

Jag understryker riktlinjerna inte konstitueraratt vad gäller utansom
praktiskutgör handledning överskådligt redovisaren statsmakter-som
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utförselinternationella förpliktelser avseendeSverigespolitik ochnas
given rätt ochaldrig någonFöljdleveranserkrigsmateriel. ärav

väljer avslå ansökande motiv denalltid medregeringen kan om
krigsmateriel.utförsel av

säkerhetspolitiskadet europeiskaochtill praxisMed hänsyn
ellerneutralitetsförklaring någonmigutvecklingsamarbetets ensynes

regler i samband medneutralitetsrättsligaaktiveringform avannan av
praktisk möjlighet.teoretisk Dessaföljdleveranser änen mersom

åren ochaktiverats under de 50utförselärenden inteiregler har senaste
svenskskulle i framtiden. Enså skeosannoliktdet attsynes

i lägemöjligframstår inteneutralitetsförklaring änannat ettsom
europeisksträvandena byggasammanbrott itotaltpräglat att enav

neutralitetsregelndärför inget behovfredsordning Jag attavser
ovillkorligt hinder.såsomriktlinjernakvarstår i

neutralfrånfolkrättsliga regelndenDärtill kommer statexportom
ovillkorligt hinder. Denipso factokrig inte tillämpatsunder som

ellerneutralitetsförklaringföljdendast tillsålundaregeln aktiveras av
förhållande tillneutralitet iställningstagandeuttalatannat om

det skälet utgåNeutralitetsregeln börkrigförande ävenparter. urav
ovillkorliga hindren.deuppräkningriktlinjemas av

Förslag

underfrån neutral...folkrättsliga reglerFormuleringen statexportom
riktlinjerna.krig..." stryks ur

EU-medlemskapet6.2.3

bundenunionenEuropeiskaår tillanslutningen 1995Sverige är genom
krigsmaterielexportSåvittoch instrument.fördragalla dess avserav

självaEU-medlemmarinnebär allavilketenighet,förutsätter beslut att
krigsmateriel skulle stridautförselbeslut. Omtill sådanamedverkat av

ovillkorligt hinder. Enministerråd dettabeslut EU:s utgör ettmot av
riktlinjema.infogas iformulering härom bör
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Förslag

Beslut EU:s ministerråd införs ovillkorligt hinder iettav som
riktlinjerna

6.2.4 Organisationen för Säkerhet och Samarbete i

Europa, OSSE

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE har hittills
fattat beslut vapenembargo avseende två dess medlemmar.om av
Sådana beslut inte traktatsmässigt bindande och kan därförär inte

ovillkorliga hinder. Om Sverige biträttutgöra sådana beslut får det dock
sannolikt all krigsmateriel till berörda länderatt exportanses av

kommer avbrytas.att

6.2.5 Våldsförbudet.

Enligt ArtikelFN-stadgans 2 4 förbinder sig medlemmarna avståatt
från hot eller användning våld. Enligt krigsmaterielpropositionen,av

...beslut eller rekommendation i säkerhetsråd...utgör FN:sav om
brott våldsförbudet ovillkorligt hinder för krigsmaterielexportmot ett
till den utpekade angriparen, 1991/922174prop. 49-51. Detsammas.
gäller till följd motsvarande beslut EU:s ministerråd. Sådanaav av
situationer faller under det förslag till formulering jag lämnar isom
avsnitt 6.2.6.

I ovanstående proposition berörs också frågan enskilda statersom
skyldigheter själva militäri konflikt brutitavgöraatt part motom
våldsförbudet. fråganDen kan uppkomma i situation där det klarten
framgår angripare där FN respektive beslutEUäratt parten ettena men

inte föreligger. sådantI läge skulle omständigheterna kunnaännu ett
motivera förbud följdleverans ovillkorligt hinder formelltävenmot om

inte förelåg. I överensstämmelse med vad i avsnittännu sagtssom
6.2.2. neutralitetsregeln skulle svenskt ställningstagandeettom om
brott våldsförbudet kunna betecknas frivilligt ellermot ett ettsom
fakultativt ovillkorligt hinder.
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formuleringNy6.2.6

Förslag

lydelse:följandeerhållerriktlinjernaiStycket 5

enligtutlandssamverkanutförsel ochtillTillstånd annan
stridaskulledetbeviljas motinteskallkrigsmateriellagen om

ochutförseluppstårhinderSådanthinder.ovillkorligtnågot om
striderutlandssamverkan mot

biträtt;Sverige haröverenskommelserinternationella som-

säkerhetsråd;beslut FN:sav-

ministerråd.beslut EU:sav-
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Internationell jämförelse7

innehållHuvudsakligt

krigsmateriel-praxis förregler ochöversiktligtbeskriverKapitlet
desynnerhet dels föriföljdleveranserochi allmänhetexport

länderutförsel, dels för depålikartadharländer somsynensom
exportmarknaden.dominerar

Inledning7.1

ireglerasfrågan följdleveranserhurredovisauppdraget ingickI att om
restriktiv påmed likartadsådanaframför allt iländer, exportandra syn

politikrestriktivmed sådanTill länderSverige.krigsmateriel somav
Schweiz.Tyskland ochländerna,de nordiskaräknas

Frankrike ochStaterna,länder, FörentatillMed hänsyn treatt
all60-70%förStorbritannien, exportmerparten avavsvarar

det intressejag bedömtvärldsmarknaden harkrigsmateriel attav
följdleveranser.exportpolitik och hur de hanterarderasockså beröra

krigsmaterielexportenbehandlade länderavsnittsamtliga i detta ärI
betydermyndighetskontroll. Detdetaljeradomfattande ochunderkastad

tillför alla leveranserutförseltillstånd erfordrasformnågonatt av
utlandet.

Även likheterbetydanderiktlinjer företerochgällande lagarom
rättvisandefullttillämpningen Enpraktiskadenvarierar avsevärt.

möjliginteländernasolikajämförelse de är utanvapenexport enav
praxis.omfattande studiemycket av

befattningshavare i häransvarigasamtal medemellertid vidharJag
de tolkar och tillämparuppfattning hurbildat migberörda länder omen

alltidkrigsmaterielfunnitDärvid har jagregelverk.sina exportatt av
därfördetställningstagande ochpolitiskt ärfrånutgår attett snarare

utslagsgivande. Denregelverkjuridiskalämplighetpolitisk ärän som
pågrundläggandeföljaktligen denblirfaktornavgörande synen

ändamålet med vapenexport.
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De på marknaden dominerande länderna använder utförsel av
krigsmateriel instrument för förverkliga sinett säkerhets-att ochsom
utrikespolitik. Enligt detta det nationelltsynsätt är säkerhetsintresseett

stärka allierades och vissaatt andra länders militära kapacitet ävensamt
understödja deras krigsansträngningar.att
Tydligast gäller detta USA. Ett primärt mål för amerikansk utförsel
krigsmateriel stödja allierades ochär vänskapligtatt sinnadeav staters

Överföringförmåga till självförsvar. krigsmateriel och militärtav
samarbete viktig aspektutgör USA:s relationer med antalen ett stortav

Ävenländer regionala säkerhetsorganisationer.samt i Storbritanniens
och Frankrikes säkerhetspolitiska koncept ingår stödja allierades ochatt
EU-partners försvars- och säkerhetsintressen.

Övriga här behandlade länders exportpolitik- de nordiska, Tyskland
och Schweiz utgår från derasFör del gällerett synsätt.annat generellt-
förbud krigsmateriel och tillståndmot tillexport sådanattav export

undantag från huvudregeln.utgör Grundläggande därvid leveransär att
krigsmateriel endast bör ske till länder och områden där fred råderav

och där det inte finns risk för konflikt.väpnad händelseI krig börav
alla leveranser krigsmateriel upphöra.nya av

Men inom dennaäven länder förekommer undan-senare grupp
tagsvis utförsel krigsmateriel har till uttalat syfte påverkaav attsom
militära styrkeförhållanden. Norges och Danmarks utförsel inom ramen
för NATO:s militära samarbete exempel. Sverigesär leveransett av

till Finland under vinterkriget 1939 är Ett sådantvapen ett annat.
intresse inslag iäven Sveriges stöd till de baltiskaettsynes vara
ländernas totalförsvar och säkerhetsfunktioner. Ytterligare exempel är
överföring krigsutrustning syftande till stärka det mottagandeattav
landets förmåga medverka i fredsbevarandeFN:satt operationer.

Gemensamt för de länder krigsmateriel USAexporterarsom -
undantaget har säkerhetspolitisktär att exporten motiv iett den—
meningen den anförs nödvändig förutsättningatt för kunnaattsom en
vidmakthålla adekvat nationell krigsmaterielindustri. Särskilt gälleren
detta och teknologiskt avanceradestora krävervapensystem som

kostnader för forskning och utveckling. Med Frankrike ienorma
flera länder integrerad europeisk försvarsindustrispetsen ser en som

enda möjligheten motverka total amerikansk dominansatt påen
krigsmaterielmarknaden.

Även beträffande den omständigheter kan hindertyp utgöraav som
utförsel föreligger många likheter.mot i allaEtt här berörda länder

framträdande hinder brott mänskligaär rättigheter, MR-brott,mot men
betydande olikheter förekommer vid bedömningen. Somliga länder
tillämpar principen och systematiska brottatt mänskligamotgrova
rättigheter alltid generellt hinderutgör ett För flertaletmot vapenexport.
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materielenexporteradedenfrämsthinderMR-situationen ett omutgör
föranvändningtill attkan kommadenbeskaffenhetsådan attär av

befolkningen.förtrycka
meddeladebeslutfulltrespekterarländerdiskuterade ut avAlla här
motsvarandeEU-medlemmarsåvittsäkerhetsråd samtFN:s avser -—-

följerhindergällerministerråd. Detsamma avEU:s sombeslut av
nedrustningsavtal.exempelvisöverenskommelser,internationella

i dennajagharföljdleveransbegreppetfråganSåvitt omavser
aspektertvåbelysamiginriktatjämförelse att sominternationella

denoch iriksdagensvenskai denbehandlingfrågansförvarit i centrum
begreppetdefinitionenaspektenförstaDendebatten. avsvenska avser

praxisrespektivereglervilkagällerandraden sommedanföljdleverans
följdleveransärenden.ibeslutsprocessenstyr

krigs-allpraktiskt exporttagetsakensi avligger attnaturDet
ytterligarebehovskaparsynnerhet vapensystemimateriel större av-- Typfallenutförseln. ärinitialadenmedsambandharleveranser som

ammunition.ochreservdelar
följdleveranser.förreglersärskildalagstiftningiSchweiz harEndast

tillämpadeochlagstiftninginte. DerasdetharländerberördahärAndra
ochleveranserinitialamellanåtskillnadingenriktlinjer gör

utförsel-samtligaförprincipgäller ireglerföljdleveranser utan samma
särskildautvecklatspraktikenidethardemblandärenden. Men även

utförselsådantillbifallförpresumtionstark somförfaranden gersom
följdleveranser.betraktaär att som

samtligaisålundaföreliggergrundläggande synsättiolikheterTrots
ansökningartillbifallförpresumtiongradnågonländerjämfördahär av

ordning,vederbörligimed tidigare,sambandharutförsel somom
endastpresumtiondennaHuvudregelnkrigsmateriel. är attexporterad
andraellervapenembargobeslutsäkerhetsrådetsbryts omav

nedrustningsavtal. Förinternationellaexempelvishinder,traktatsfästa
verkan.ministerrådEU:sbeslutharmedlemmar sammaEU:s av

tillpresumtionenländerbehandlade attför härgällerGenerellt
tillåtskrigsmaterielföljdleveranstillledabifall kanför attförmån aven
skulleomständighetermellankommandegrundpåländertill avsom

följdleveransutförseltillstånd. Eninitialtfördiskvalificerade ettvara
väpnadiindragendå ärifråga mottagarenkomma ävensålundakan

föreligger.hinderovillkorligtingetförutsattkonflikt att
följdleveranslandberört utgörhäri ingetunderstrykavill attJag

möjlighetenalltidsigförbehållerRegeringamarättighet".givennågon
utförsel.varjeprövningdiskretionärpolitiskhand avi sista göraatt en

detinomfinnsmaterielenlängesåupphävaskanbeviljad licensEn som
landets gränser.egna
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När det gäller parlamentarisk insyn och inflytande på krigsmateriel-
kan konstateras denexporten fögaatt utveckladär i de här behandlade

europeiska länderna. I några dem åligger det regeringen årligenav att
lämna redovisning dennaöver och i samtliga fall haren export enskilda
ledamöter alltid ställa frågorrätt till regeringen.att Men någon fastlagd
förpliktelse konsultera parlamenten finnsatt inte. Endast i USA finns en
författningsenlig skyldighet underställa kongressenatt vissa mer
omfattande utförselärenden. Enligt hittills aldrig tillämpad regelen äger
kongressen enhälligt beslut förhindra viss utförsel.genom Någoten
åliggande kan jämföras med det svenska förfarandetsom i enskildaatt
ärenden i förhand konsultera Exportkontrollrådet förekommer inte i
något de här redovisade länderna.av

7.2 Danmark

Allmänt

Bestämmelserna krigsmateriel finnsexport i lagenom våbenav om og
eksplosivstoffer. Enligt denna lag råder generellt förbud mot export av
krigsmateriel. Tillstånd till sådan kan utfärdasexport justitie-av
ministern eller den han i sitt ställe bemyndigar. De produkter ärsom
underkastade tillståndsförfarandet framgår de internationellaav vapen-
listan Munition list upprättad inom det s.k. Wassenaarsamarbetet.
Utförsel får endast ske efter prövning i varje enskilt fall.

Tillämpningsföreskrifter och skrivna riktlinjer för handläggning
finns inte. Däremot tillämpas i utsträckningstor de kriterier som
framgår EU:s uppförandekod, i juniav 1998antagen och andra
internationella åtaganden.

Danmark har ingen tillverkning dödande vapen föregen krigav
och sålundaexporten övrig krigsmateriel, främstavser elektroniska
komponenter.

Export från Danmark får inte ske till länder i krig ellerär tillsom
områden där förhållandena så instabilaär det finns risk föratt väpnade
konflikter. Samma sak gäller länder där det råder inbördeskrig och
länder undertrycker mänskliga rättigheter.som Allvarliga brott mot
mänskliga rättigheter utgör generellt exporthinder.ett

Regeringen har ingen förpliktelse konsultera elleratt informera
folketinget krigsmaterielexporten. Det förekommerom dock att
enskilda parlamentariker utnyttjar sin i folketingeträtt att ställa frågor
rörande denna export.
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Följ dleveranser

Varjefinns inte.följdleveranserbegreppetdefinitiondanskNågon av
föreliggerdet ettgrunder, oavsettpåutförselansökan prövas omsamma

dockharhandUndereller inte.initial leveranstidigaremedsamband en
tillutförselgälla annatbifall tordeförpresumtionstarkupplysts att

itidigare,medsambandklartföreliggerdetNATO-land ett enom
exportlicens.beviljadordning,vederbörlig

föreligger.hinderovillkorligtintefårFöljdleveranser äga rum om
beslutmedstridiutförseln stårbeviljassålunda inteskallTillstånd om

biträddaDanmarkandraministerråd ellersäkerhetsråd, EU:sFN:s avav
OSSEbeslutadeVapenembargonöverenskommelser.internationella av

hinder.ovillkorligtpraktikentorde i utgörabindandelegaltinteär men
regeringenochför sigbehandlasärende attvarjegällerDärutöver att
finnerdenleverans attmöjlighetalltid har avstyraatt om

hinderovillkorligtintepåkallar,så ävenomständigheterna om
föreligger.

Finland7.3

Allmänt

ändrad1991krigsmateriel årtransiteringoch avLagen export av -om
finskförreglernagrundläggandedeinnehåller1995år -

transiteringochlagdennaEnligt är exportkrigsmaterielexport. av
tillstånd.beviljatändamåletmed förendasttillåtenförsvarsmateriel

ellerstatsrådetregeringenmeddelastillståndSådant av
försvarsministeriet.

huvudregelnöverordnade är attutförselärendenallaiDen
säkerhetFinlandstillståndetbeviljas inte äventyrarexporttillstånd om

kurs.utrikespolitiskaFinlandsstridereller mot
transiteringochförriktlinjerallmänna exportbeslutStatsrådets om

ochutrikes-innehåller1995,årfrånförsvarsmateriel urav
tillämpning.för lagensreglerriktgivandesynvinkelsäkerhetspolitisk

dennaVidhelhetsbedömning.förföremålutförselärendeVarje är
faktorer:följandebl.a.beaktas

rättigheter;mänskligaavseendemottagarlandetläget iallmännadet- militäraanvändningssyfte ochmaterielensexporteradeden—-
betydelse;

denutvecklingenochFinlands försvarförbetydelsematerielens av-
försvarsindustrin;inhemska
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egenskaper den inte kan eller medmaterielen har sådana att storom-
användas för kränkande mänskligasannolikhet inte kommer att av

rättigheter.
riktlinje gäller vid behandlingen problematiskaSom allmän att av

restriktiv.tillståndsärenden grundinställningenär
vidare internationella grundadeRiktlinjerna rad avtalanger en

åtaganden skall beaktas. Sådana åtaganden exportförbudutgörsom
eller beslutade säkerhetsråd,andra restriktioner FN:s EU, OSSE ellerav
andra internationella Som ovillkorliga hinder behandlasengagemang.
beslut säkerhetsråd och ministerråd. praktikenFN:s EU:s I tordeav

OSSE-beslut betraktas bindande åtaganden.även som
Under Oförhindradrubriken export i riktlinjerna fastläggs att

utrikes- säkerhetspolitiskaoch hinder inte föreligger riktarexportenom
sig till antal särskilt angivna Dessa iett stater. anges en av
utrikesministern utfärdad förteckning länder till vilka försvars-över
materiel får landspecifik utrikes- och säkerhetspolitiskexporteras utan
bedömning". Förteckningen innehåller medlemmarna i EU, EES och
Schweiz de utomeuropeiska OECD-ländema. kretsen ingårIävensom
också TjeckienUngern, Polen, och Slovakien.

Inte heller föreligger hinder ifallnågot anknyter till avtalexporten
försvarsmaterielsamarbete MOU.om

Generellt gäller utförsel krigsmateriel bedöms utrikes- ochatt om av
säkerhetspolitiskt godtagbar, utgångspunkten tillstånd beviljas.är att

Följ dleveranser

Begreppet följdleverans förekommer inte i den finska exportlag-
stiftningen. riktlinjernaI punkten finns6.2 dock följande formulering

leder tanken till detta begrepp:som
Att tillstånd beviljas utgångspunkten också i det fallär en ny

leverans till sin tidigare exportleverans,natur motsvarar ären en
tilläggsleverans eller på anknyter till den. Detsamma gällersättannat
reservdelar eller kompletterande leveranser till leveranser för vilka
tidigare beviljats exporttillstånd....

Enligt ansvariga finska befattningshavare lämnar formuleringama
rörande tilläggsleverans", reservdelar och kompletterande
leverans inget för någon presumtion för bifall till sådanautrymme
leveranser varje utförselärende underkastatutan är samma
helhetsbedömning från fall till fall. Till följd finsk lagstiftning,attav
enligt uppgift från de finska befattningshavama, inte känner till
begreppet följdleveranser sådant kan inte sambandet medsom en
tidigare initial leverans medföra presumtion för bifall till ytterligareen
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ammunition ärochreservdelarsigdet somrörleverans även omom
materielen.exporteradeordningvederbörligiinitialtför denavsedda

Norge7.4

lagenfinns ikrigsmaterielförreglernagrundläggande exportDe av
tjensterstrategiskekontroll og1987december varer,18 avom

1989.januariföreskrifter 10ireglerastillämpningteknologi. Lagens
utförselärenden harhandläggningutrikesdepartementetsFör av
1992.februari28Retningslinjersärskildautfärdats av

tvåiredovisasutförseltillstånd separatakräverprodukterDe som
militärochammunitionomfattarLista 1 annanvarulistor. vapen,

produkterbestårteknologi. Lista 2tillhörande sommedmateriel av
use.duals.k.användning,militärcivilsåvälhar som

ländernaharutförselärendenhanteringenunderlättasyfteI att av
nordiskadebeståendeLandgrupp 1iuppdelats avtre grupper.

godkänd mottagareNATO-medlemmama är vapen.och avländerna
norskförifrågakommabörinteländeromfattar2Landgrupp som
råder,krigrisk förkrig,idegrund ärkrigsmateriel på attav

talarövrigt vapenexportförhållandena i motellerpågårinbördeskrig
förföremålsådanaländer hör ärTill dennaområdet.till somgrupp

anslutithittillsharsäkerhetsråd. NorgeFN:sbeslutenligtbojkott av
intekanlandgrupptredjeEnvapenembargon.beslutadetill EUsig av

prövningefterdäremot annannorskaerhålla noggrannmenvapen,
ändamål.militäramodifierad förutrustning

antalbeträffande staterutfärdats ettexportförbud harSärskilda
Somalia, Libyen,Irak,säkerhetsrådFN:sBeslutmed stöd avav

Angola.idestinationeroch vissaLiberia
fast Norgeslagit exporteraruttalande atti vapenStortinget har ett

utrikespolitiskaochinrikes-deprövningefterendast avnoggrann
kriteriumuttalat- ärvilktigt-Ettområden.berördaiförhållandena

43melding NRrättigheter. Imänskligaförrespektendärvid en
förklaratutrikesdepartementetemellertidharStortingettill1997/98

krigsmaterielavseendelandbedömningar exportsinaviddet avatt
rättigheter.mänskligademokratiska ochförrespektenalltid väger

stortingetinformeraförpliktelsehar ingen attRegeringen om
redogörelse.sådanårligenlämnastradition envapenexport, enavmen

utvidgadei denviktsärskildutförselanmälerRegeringen även av
ofta sinrelativtutnyttjarStortingetMedlemmarutrikeskommittén. av

krigsmaterielexport.frågorställarätt att om
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Följ dleveranser

Inför beslut ärenden har följdleveranskaraktär fästerav som man
vikt vid kontraktsfästa åtaganden. sådana fallstor I gäller stark

Ävenpresumtion för bifall. alla ärenden i princip ärom
underkastade prövning torde skälighetsbedömningensamma
medföra presumtion för bifall till leveranser har klartettsom
samband med tidigare i vederbörlig ordning exporterad materiel.

7.5 Tyskland

Allmänt

De grundläggande bestämmelserna krigsmaterielexport finns iom
krigsmaterielkontrollagen och utrikeshandelslagen, båda från år 1961.
De har fortlöpande ändrats. Lagstiftningen kompletteras med riktlinjer
för behandlingen ärenden krigsmaterielexport vilka senastav om
ändrats hösten 1998 den då tillträdande regeringen.av

Varje utförsel krigsmateriel underkastad myndighetskontrollärav
och i princip krävs tillstånd för varje utförseltillfälle. Förenklade
förfaranden gäller dock avseende krigsmaterielutbytet med NATO-
och EU-länder inom för samarbetsavtal. detNär gällersamt ramen
överenskommelser förbundsregeringen träffar med andrasom
regeringar förekommer individuella licenser innebärandeöppna iett
sak lämnat medgivande för utförsel all materiel omfattasav som av
sådan överenskommelse.

Riktlinjerna utesluter leverans till i väpnad konflikt och tillstater
hotas sådan konflikt. Regeringenstater tillåter inte hellersom av

krigsmaterielexport strider tyska intressen ellermot avsevärtsom som
skulle kunna försämra Tysklands relationer till tredje land.

Respekten för mänskliga rättigheter i mottagarlandet tillmäts stor
betydelse vid prövning utförselärenden. Exporttillstånd beviljasav
inte den aktuella materielen kan komma användas för interntattom
förtryck.

Som ovillkorliga hinder för utförsel krigsmateriel gäller beslutav
FN säkerhetsråd och EU:s ministerråd liksom åtaganden enligtav :s

internationella avtal Tyskland biträtt.som
Enligt nuvarande regler har förbundsregeringen ingen skyldighet
informera eller konsultera förbundsdagenatt utförselärenden. Detom

förekommer dock enskilda ledamöter förbundsdagenatt ställerav
frågor krigsmaterielexport. Den regering tillträdde höstenom som
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tillårligadenaviserat rapporterhar1998 attatt avgeavser
sådanförbundsdagen export.om

dleveranserFölj

beskrivningellerförteckninginformellformell ellerfinns ingenDet av
förekommerföljdleveranser. Detkonstituerarsituationerde som

utfástelserinnehållerexportlicensenursprungligaemellertid den omatt
starkgäller vidareutvecklatspraxisdenEnligtföljdleveranser. som

följd eller harutförselsådantill ettför bifall ärpresumtion avensom
utfärdad exportlicens.vederbörlig ordningimed tidigaresambandklart

Schweiz7.6

Allmänt

april 1998kraft deni 1träddekrigsmateriellagenDen somomnya
förmedling,försäljning,tillverkning,bestämmelserinnehåller om

krigsmateriel.ochimport export av
föreskriverexportförbud dengenerelltingetinnehållerLagen men

regeringensunderkastad federalakrigsmaterielutförselall äratt av
vidareförordnarConfédération. Dende attkontroll lautorisati0n

striderden inteautorisésbeviljas seront motutförsel skallsådan om
dessutrikespolitik ochSchweizförprincipernainternationell rätt,

förpliktelser.internationella
tillämpningsföreskriftemautfärdademed lagensamtidigtDe

kriterier:följandeskall baserasutförseltillståndstipulerar att
regionalsäkerhetochinternationell fredvidmakthållande samtav-

stabilitet;
rättigheter;mänskligasärskilt rörandemottagarlandet,situationen i-

området;biståndsverksamhet iSchweiz-
internationelladenförhållande till rätten;mottagarlandets-

i vilkakontrollregimerförhållande tillibeteendeexportländersandra-
Schweiz deltar.

federala regeringendenvidare ägerstadgarKrigsmateriellagen att
och OSSE.beslutats FNvapenembargontillämpabesluta att avsomom

påregeringenfattas. harinte Däremotbeslut harsådantNågot ännu
tillkrigsmaterielförbjuditförfattningSchweiz ettgrundval export avav

vapenembargon.förföremål FN:still sådanaländer, bl.a.antal ärsom
utförselall sådanförbjudaalltid kanregeringenGenerellt gäller att

mottagarlandet.förhållandena itillmed hänsynolämpligbedömssom
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Något uttryckligt omnämnande Schweiz neutralitet förekommerom
inte i lag eller tillämpningsföreskrifter. De neutralitetsrättsliga
aspekterna inbegrips i formuleringama krigsmaterielexport inte fåratt
strida principerna för landets utrikespolitik och internationellamot
förpliktelser. framgårSom regeringsuttalanden- bl.a. rapportenav om
neutraliteten från år 1993 neutraliteten inte oföränderligär utan-

fortlöpande till föränderliga säkerhetspolitiska förhållanden.anpassas
Sålunda har efter andra världskriget krigsmateriel förekommitexport av
till krigförande förutsatt materielen inte kommit tillpart användningatt

självai konfliktområdet. Enligt regeringsuttalande från år kan1995ett
krigsfömödenheter i princip kunna komma i frågaexport för iav part

konflikt offer för militär aggression.ärsom

Följ dleveranser.

Såvitt följdleveranser erfordras särskilt tillstånd för varje utförselavser
reservdelar och ammunition till tidigare levererad krigsmateriel.av

Artikel i23 krigsmateriellagen föreskriver reservdelar till tidigareatt
med vederbörligt tillstånd exporterad krigsmateriel skall beviljas såvitt

exceptionella förhållanden inträffat motiverar âterkallandesom av
den initiala licensen.

7.7 Storbritannien

Allmänt

Storbritanniens krigsmateriel regleras följandeexport lagar.av av
Official Secret Act från år 1911 uppdaterad år 1920, år 1939 och år—

1989.
Import, andExport Customs Powers Act från år 1939.-
Explosives Act från år 1875 uppdaterad år 1923 och år 1976.-

Den brittiske utrikesministern redovisade i juli kriterier1997 för
brittisk krigsmateriel. kriterierDessaexport såväl sådanaav avser som
talar för bifall sådana talar för avslag licensansökan.som som

Vid varje prövning licensansökan skall brittiska nationellaav
intressen tillmätas vikt. innefattar:Destor

Storbritanniens, allierades och EU-partners försvars- och-
säkerhetsintressen;

brittiska ekonomiska, finansiella och kommersiella intressen, liksom-
det långsiktiga intresset stabila och demokratiska handelspartners;av

förbindelsema med det mottagande landet;-
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rörandeochallierade EU-partnersmedsamarbetsprojektpåeffekterna-
krigsmateriel;upphandlingproduktion och av

industriella bas.strategiskaStorbritanniensvidmakthållande av-
exporthinderkanomständigheter noteras:Bland de utgörasom

och EU;OSSEbeslutade FN,vapenembargo av—
förtryckanvändas formateriel kanberörd mottagar-forrisk att av-

befolkning;landets egen
land;aggressionför militäranvändsmaterielen annatför motrisk att-

utrustningen;användakapacitettekniskamottagarlandets att-
ekonomiskamottagarlandetsunderminerarkostnadernaförrisk att-
betalnings-finanser,offentligadessutvecklingsocialaoch ävensom

utlandsskuld;balans och
brittiska militäraanvändningtillkommermaterialenrisk för motatt-

styrkor.
regeringsöverens-utförsel enligtförinteerfordrasExportlicens

verkställer.självöverföringarföroch hellerkommelser statensom
ochtill insynmöjligheterbegränsadeharparlamentetbrittiskaDet

krigsmateriel.förkriteriernatillämpningenkontroll export avavav
varjämteför dennaredogörelseårligenlämnarRegeringen exporten

till regeringen.ställa frågorkanparlamentsledamöterenskilda

Följ dleveranser

inte.finnsför följdleveransereller riktlinjersärskilda reglerNågra
innefattaoch kannormalt för två årbeviljasExportlicenser

sådanainbegripertillståndet inteinitialadetföljdleveranser. Om
praktikenkrävs alltid licens. Iutlöpt ärtvåårsfristenellerleveranser ny

desynnerhetföljdleveranser, iför beviljapresumtionen stark att om
tillståndet.initialatiden till detligger inära

endedkategori opensärskildStorbritannien finns export-I en
kontrollunderkastadalltjämtinnebärlicenser. ärDe exportenatt men

produkterangivnaför särskiltvissatillstånd behövsindividuella inteatt
gälla i år. Delicenser kangenerellaSådanaeller produktgrupper. tre

utnyttjarföretagreservdelar. Deofta följdleveranser somavavser
vad de levereratredovisaefterhand ålagdaimöjlighetdenna attär

under licensperioden.
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7.8 Frankrike

Allmänt

Den grundläggande lagen för utförsel krigsmateriel lagärav en om
kontroll krigsmaterielhantering från år 1939. Riktlinjerna för tillämp-av
ningen denna lag finns i dekret från 2 oktober 1992 respektive 6 majav
1995.

Frankrikes politik gällande krigsmateriel harexport tillanpassatsav
de förhållanden råder sedan konfrontationenöst-väst upphört.som nu
Utgångspunkten därvid halveringär världsmarknadensatt volymen av
medfört drastiskt skärpt konkurrens utvecklingen gårsamt atten mot en
amerikansk ekonomisk, teknologisk och politiska dominans på
krigsmaterielområdet. Mot den bakgrunden det nödvändigtär att
utveckla europeisk högteknologisk krigsindustri. I fall finnsen annat
risk för totalt beroende import från USA.av

Den franska strategin för krigsmaterielexport är att
främja internationell stabilitet arbeta för kontrollatt ochgenom-

begränsning överföringar krigsmateriel;av av
och stödja exportansträngningamauppmuntra i syfte att trygga- en

nationell industriell bas nödvändig förutsättningär för densom en
franska krigsmakten och ekonomiska och sociala betydelse ärvars stor.

Enligt gällande riktlinjer skall exportansökningar medprövas
beaktande mottagarlandets ekonomi och allmänna lämplighet.av
Vidare beaktas landet befinner sig i kris eller krig, det föreliggerom om
risk för sådant, det förekommer förtryck mänskliga rättigheterom av
eller risk finns materielen vidareexporteras.att I prövningen ingårom

bedömaäven materielen offensivatt eller defensivär och hur dettaom
kan påverka förhållandena i mottagarlandet. I vissa fall utgör
krigsmaterielexport utrikespolitiskt motiverad åtgärd syftande tillen att
stärka lands militära förmåga ochett stödja dessäven krigsansträng-att
ningar. Exempel härpå oftaär gåva -till afrikanskaexport ländersom-
med vilka Frankrike har särskilda förbindelser.

Regeringen har inget åliggande konsultera parlamentetatt om
krigsmaterielexport. Den har dock i år 1997 redovisatrapporten
strategin för sådan med särskild tonviktexport åtgärder för att
befrämja den. Rapporten har inte föranlett reaktion från någon
parlamentariker.
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dleveranser.Följ

avseenderiktlinjerellerbestämmelsersärskildafinns ingaDet
förordnaemellertidPremiärministernföljdleveranser. äger om

starkmedförandesimplifiéeprocédureförfarande,förenklat
förfarandet. Dettaomfattasansökningartillbifallförpresumtion avsom

samarbetsavtal,ochför licens-utförsel inomfrämstgäller ramen
gåvorregeringensEU-samarbetet,militäradetoch avNATO

tillreservdelarochammunitionkrigsmateriel exportävensom av
materiel.levereradtidigare

politiskalltidutgör ettUtförsel engagemangvapensystemstörreav
materieldenfortlöpande leveranserförgarantierindikerar somavsom

livstid.under sinskall fungeraförbehövs systemetatt

Staterna7.9 Förenta

omfattandeunderkastadkrigsmateriel ärStatemasFörenta export av
befogenhetpresidenten utövaattlagmyndighetskontroll. Den som ger

tillämpningAct ärControl LagensArms Exportkontrollen är
ofOfficeof State,The Departmentutrikesdepartementet,tilldelegerad

riktlinjerutfärdatharODTCODTC.ControlsTradeDefense
praktiskaför denITARRegulations,Traffic ArmsIntemational

kategorieri 21innehållerITARlagstiftningen.tillämpningen enav
meningi lagensvad ärförteckningdetaljerad överuppdelad som

i ITARutförseltillstånd finnskriterier fördet gällerkrigsmateriel. När
världsfredenskall tjänaformuleringallmän exportenattendast omen

detaljeradesäkerhetspolitik. Merochutrikes-amerikanskbefrämjaoch
varjevarjämtepraxis,iutvecklatsharkrigsmaterielexportkriterier för

ilicensförfarandetförvägledningpolitiskpresidentinkommande ger
directives.presidentialsärskilda

utförselför alltillstånd krävsODTC:sHuvudregeln är att av
särskildaCanadatillförgällerUndantag samtkrigsmateriel. export

operations."covertoperationersäkerhetspolitiskahemliga
förfaranden. Detolikatvåenligtkrigsmateriel kan skeUtförsel av

affäreninnebäroch görskommersiell attbenämns export uppena
andradirekt. Detoch köparentillverkarenamerikanskamellan den

uppgörelserenligtProgram skerSalesMilitaryForeignförfarandet
Tidigareregering.landetsmottagandeamerikanska och detmellan den

amerikanskallhuvudpartenför exportsvarade detta avavprogram
förhållandet detupphördekalla krigetdet ärsedankrigsmateriel, men

inom ODTCuppskattning utgörinformellEnligtomvända. nuen
krigsmateriel.utförselallhuvudpartenkommersiell export avav
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försäljare kommersielldär regeringen stårSåväl export som som
Även de bådatillstånd.erfordras alltid ODTC:sutförsel om

olikheter varje utförselärendeformellaföreter vissförfarandena prövas
politiska riktlinjer. Såvittoch gällanderegler i ITARenligt samma

normalt försvarsdepartemetetutförsel detregeringens är somavser
utförsel sålundaamerikansk sida. Dessuppträder ärpartsom
affärer.kommersiellakontrollunderkastad rentsomsamma

krigsmateriel underkastadall utförselMed hänsyn till äratt av
lagstiftning och gällande politiskaamerikanskregler finns isamma

followbestämmelser följdleveransersärskildariktlinjer inga onom
användas kriterium i beslutsprocessen,kandelivery". Begreppet som

särskild kategori utförselärenden.någonförekommer intedet sommen
reservdelar ochtypfall följdleveranserfrågadetOm är om av -

för utförsel beviljas.stark presumtion Detgäller dockammunition att-
initiala köpeavtalet inbegriper leveranserdetförekommer att av

utförseltillstånd på högst fyra åroch ammunition. Dåreservdelar ges
återkommande ansökningar så längeerfordras emellertid som

materielen i bruk.är
regeringen alltid kan återkalla givetgäller dockYtterst ettatt

leverans den bedöms strida den fördatillstånd och förhindra motomen
utrikespolitiken.

för amerikansk utförsel krigs-gmndkonceptetgällandeDet avnu
återhållsamhet öppenhet.materiel kontroll, samtär sträng

Överordnade utförselnmål för är att
sinnade förmåga tillallierade och vänskapligtstödja staters-

självförsvar;
konflikter, rustningskontroll, mänskligabefrämja fredlig lösning av-

demokratisk utveckling;rättigheter och
förtroendeskapande åtgärder minskarstödja utvecklande av som——

efterfrågan destabiliserandepå vapen.
utförseltillstånd beaktarprövningen ansökningar ODTCVid omav

presidential directives bedömskriterier enligt gällanderaden som
förverkligandet de utrikes- och säkerhets-ägnade bidra tillatt av
kriterier både sådana kan tala förpolitiska målen. kanDessa vara som

talar för avslag.de aktuella och sådana Här någraexporten som ges
exporthinder.exempel på faktorer kan utgörasom

Tillstånd bör sålunda inte beviljas om
står i strid med internationella överenskommelser;exporten-

exporterade materielen kan upphov till kapprustning ochden ge-
ökade spänningar och därmed strider amerikanska regionalamot
säkerhetsintressen;
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mänskligabrottförekommerdet motland därföravseddmaterielen är- massförstörelse-spridningmisstankeochterrorismrättigheter, avom

vapen.
och denutvecklingekonomiskförskadatillkankostnaderna vara-

mottagarlandet;isituationensocialaochpolitiska
mottagarlandetstillgodosemöjligheteralternativa attfinnaskandet-

säkerhetsintressen.legitima
förkriterierprincipigällerföljdleveranser somSåvitt sammaavser

följdleveransförpresumtionenstarkadenutförsel,all menannan
nyttinitialtdärsituationeribeviljas ettkansådanmedför att

ivadenligtärendenSådana avgörsskulleexporttillstånd somvägras.
gällandemedöverensstämmelseiochrimligtbedömsfalletenskildadet

fastlagtellerutarbetat sättsärskilt annatNågotriktlinjer.politiska
inte.avgörande finnssådanaförsystem

självti sigintesäkerhetsråd ärFN:svapenembargoBeslut avom
s.k.detpraktiken fungerar ettiutförselförhinder somlagligt men
fårkrigsmaterielingengällerVidare exporthinder.ovillkorligt att av

exempelvisparialänder,identifieradesärskiltITARtill iförekomma
Libyen.ochIrak

underkastadallmänhet inteikrigsmateriel ärförTillstånd export av
underrättaemellertid ODTC attåliggerkontroll. Detkongressens

särskilda vapensystemstörreleveranser somkongressen avom
miljoner14värde överochITAR ettidentifieras i motsvarar avsom

dollar.miljoneröverstiger 50värdekrigsmaterielellerdollar varsannan
resolutionsigdagar30har att anta somKongressen gemensamen

sånormaltdetfungerarpraktiken attfråga.i Ileveransenförkastar om
regeringenannulerarväntafrån kongressenavslag är attsådantett

ställs sinsakeninnanaffären spets.
utförselhanteringenamerikanskadenförBetecknade avav

ochutrikes-gällandefunktiondenkrigsmateriel utgörär att aven
sammanvägninggrundvalpåbestämsBeslutensäkerhetspolitik. av en

exempelvisAndra hänsynkriterier.politiskarelevanta -av
Somutrikespolitiska intressen.förtillbakaträdafårkommersiella -

förinstrumentkrigsmateriel attutgör ettkonsekvens exportenatt avav
alltidregeringengällerhandlingpraktiskutrikespolitiken i attomsätta

ODTCtillstånd.givetåterkallaalla lägeni ettförbehåller sig rätten att
tulltillorderdirektbefogenhetmeddärför att,utrustat enär genomen

påbörjadavbryta ännuomgåendemyndigheter,andraoch menen
utförselallomfattarbefogenhetenDenslutförd leverans. av

följdleveranser.betraktasådanakrigsmateriel, är attäven somsom
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Krigsmaterielindustrins8

internationalisering

tidlångunderförsvarsmateriel harmedsjälvförsörjningsgradhögEn
Minskadesäkerhetspolitik.svenskitillgångväsentligutgjort en

accelererandeochinternationell konkurrensökadförsvarsbeställningar,
medförtharavancerade attförutvecklingskostnader vapensystem en

års1996möjlig. Ilängreintekrigsmaterielproduktion äroberoende
sökaproducentemasvenskade attdärförförsvarsbeslut uppmanas

försvars-europeisktiDelaktighetutomlands. ettsamarbetspartners
vidmakthållaendaframstår utvägen attsamarbeteindustriellt somnu

sådantkrigsmaterielområdet. Ettpåteknisk kompetenssvensk
skall kunnabehovvitalaförförutsättning attsamarbete ävenär en

knapphetochefterfråganökadpräglatlägeitillgodoses ett av
dendetförsvarsberedningen är motEnligtprodukter.strategiska

politiskai detdeltaintressesvensktvitalt...ett attbakgrunden
europeiskadenomstruktureringförstödtillsamarbetet aven

48.1999:2försvarsindustrin Ds. s.
gårförsvarsindustrinkoncentrationenochIntemationaliseringen av

mellansamgåendenframtvingarRationaliseringsbehovenfort.nu
exempel-samarbetsavtalochföretagsköpformiproducentema omav
underlättasyftekonsortier. Iinternationellaoch attventuresjointvis

utfärdarsamarbetsprojektlångsiktigaochgenomförandet storaav
mellanmaterielöverföringarobehindradegarantierregeringarna avom
principifall harsådanaprojekt. Isådanaideltarländerde som

deochhelheti sinsamarbetsavtaletavseendegjortssakprövningen
forrnalitet.utförseltillsånden blirlöpande enavmer

deunderutvecklingen senastesammanhangeti nämnaskan attDet
heltförsvarsindustrinsvenskadendellett tillharåren storatt aven

sådanai sakensliggerDet natur attutländskadelvis har ägare.eller
ochförreglernaharmonisering ut-intresseharföretag stortett avav

etablerade.deländer därmellan deinförsel är
länderberördasigsnabbt visargårintemationaliseringenFastän

ochhandelkontrollennationella annatden överbehållaangelägna att
försvarsindustrinintegrationlångtgåendekrigsmateriel. Enutbyte avav
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leder emellertid till regeringamas möjligheter kontrolleraatt att
krigsmaterielmarknaden ligger i internationell samverkan iänmer

kontrollsystemen.vidareutveckling de nationellaav
gälla följd försvars-svensk del torde detta särskilt tillFör av

EU-kretsen. enhetligindustrins integrering inom ochEn öppen
försvarsmateriel förutsätteröverföringar inomreglering EU ettav av

europeiskt kontrollsystem.däremot svarande
i europeiskt samarbete krigsmateriel-Sverige sig aktivtengagerar

deltagande i European Groupområdet. sker ArmamentsDet genom
forskning och materiel-befrämjarWEAG gemensammasom

föreligger intresse för ansluta sigsvensk sida tillbeställningar. Från att
Conjointe Matiere dArmementsOrganisation de Cooperation en

samarbete.projOCCAR utgör ettsom
utvecklingen EU-samverkanden nödvändigaSåvitt avavser

för krigsmaterielkontroll-exportkontrollområdet rådsarbetsgruppenär
plattform för fortlöpande dialog. COARMfrågor viktigCOARM en

utrikes- och säkerhetspolitikverkar inom EU:s gemensammaramen
den i juni uppförande-viktig milstolpe 1998GUSP. En är antagna

rad kriterier för kontrollenkoden. ställerDen exportav avupp en
EU-länder använder koden huvud-konventionella stridsmedel.Fler som

Ytterligarevid bedömningen utförselansökningar.saklig vägledning av
främjahar till uppgift försvarsindustrinsEU-struktur, POLARM atten

bolagsforrner, exportkontrollbl.a. tullfrågor, ochintegrering. Det rör
forskningssamarbete.

beträffande befrämja och kon-långtgåendeDen attansatsenmest
försvarsindustri det Letter of intenttrollera integrerad europeisk ären

EU-länder; Storbritannien,juli undertecknadesi 1998 av sexsom
och Med utgångspunktTyskland, Italien, Spanien Sverige.Frankrike,
den europeiska försvarsindustrinfrån nödvändigheten omstruktureraatt

intressei brevet länderna harkonstateras ett gemensamt attatt av
forskning, teknologisin politik det gäller ochharmonisera när

enigaupphandlingsförfaranden. länderna ocksåDe är attsex om
regler för krigsmaterielexport, harmoniserautveckla attgemensamma

för införaundersöka förutsättningarnakontrollsystemen attsamt att
för dennaprocedurer export.gemensamma

globalt och regionalt befrämjaansträngningarDe görs attsom
avseende internationell vapenhandel kanöppenheten sägas utgöra

embryon till internationella kontrollsystem. Exempel på sådana ansatser
och det s.k.de vapenregister FN, OSSEupprättatsär som av

Wassenaar-arrangemanget.
skapar den kraftigt minskande självför-svenskt vidkommandeFör

följande importbehovet, ökandesörjningsgraden, och det därav ett
alliansfri kantillförlitliga leveransgarantier. Som inteberoende statav
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allianstillhörig-följerleveranstrygghetsådanpåräknaSverige avsom
avanceradeteknologiskt vapensystemochutsträckningdenhet. I stora

följdleveranseravseendegarantiertillförlitligadärför avblirimporteras
strategiskaknapphetprägladelägensärskilt ibetydelse,vital av

vidanledningbakgrunden attdenkanprodukter. Det mot vara
vadutförselreglema övervägatillämpningen somochutformningen av

eftersträvarköpareSverige såsomvadmellanförhållanderimligtär ett
avseendetdetgarantier ivilkaochleveranstrygghet somfrågai om

leverantör.egenskapiSverige lämnar av
begränsadeförutsättningarnajagbedömerbakgrunddenna varaMot

medsyftetbefrämjaexportreglernationella enskärptaför att genom
krigsmateriel-påbetingad,säkerhetspolitisktgrundenirestriktiv, syn

krigsmaterielutbytetkontrollenförbättraMöjligheterna att avexport.
sålundaframstår ettplanet. Detinternationelladet somligger nu

internationellförsighandförstaiintressesvenskt enstarkt att engagera
prioritethögstakontrollregimernationella samt attharmonisering geav

ocheuropeiskautveckla normersträvandena att gemensamma
försvarsindustri.europeiskintegreradregleringenförförfaranden enav
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förslagenKonsekvenser9 av

Allmänt9.1

ochkommittéersamtligatilldirektivgälldearbeteutredningensFör
utredaresärskilda om

dir.1994:23;åtaganden,offentligaprövaatt-
1992:50;dir.konsekvenser,regionalpolitiskaredovisaatt- 124dir.1994:konsekvenser,jämställdhetspolitiskaredovisaatt-

samt
brottsföre-detochbrottslighetenförkonsekvenserredovisaatt-

1996:49.dir.byggande arbetet.
direktiv,ovanståendeföriställetgäller,januari 1999lFr.o.m.

kostnadsberäk-och14 151998:1474Kommittéförordningen om
anledningkonsekvensbeskrivningar. I attandra merpar-och avningar

äldredetiddenunderbedrivitsarbeteutredningens somten av
ilydelsengjortsocksåprövningen motkraft, haribestämmelserna var

bestämmelserna.äldrede

ochregionalpolitiskaEkonomiska,9.2

konsekvenserjämställdhetspolitiska
detförkonsekvensersamt

arbetetbrottsförebyggande
deinnebäråtagandenoffentliga attdirektiv prövaRegeringens attom

utgifter-offentligadeökainte fårframläggerutredningenförslag som
utredningenmöjlighetVarjeinkomster. serminskaeller somstatensna

direktiv,dessaenligtockså,börsektornoffentligadeneffektiviseraatt
tilltas vara.

fåförväntaskanintelämnatförslag jagdebedömningen attJag gör
konsekvenser.statsfmansiellanågra större
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Vidare skall utredningen redovisa förslagens regionalpolitiska och
jämställdhetspolitiska konsekvenser dess effekt på brottslighetensamt
och det brottsförebyggande arbetet.

Jag kan då i korthet konstatera till följd utredningsuppdragetsatt, av
karaktär, förslagen inte kommer få effekternågra dessapå områden.att



1071999:38SOU

Bilaga 1

Kommittédirektiv

krigsmaterielexportvidFöljdleveranser Dir

1301997:

november 1997regeringssammanträde den 25vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

deanalyserauppgiftmedtillkallasutredaresärskild attEn
följd-gäller s.k.detpraxisutvecklats i närharprinciper som

preciseringarföreslå deochkrigsmaterielexportvidleveranser
omrâde.dettabehövaskansom

Bakgrund

1995/96granskningkonstitutionsutskottets ettVid rege-av
fannkrigsmaterielexportvisstilltillståndringsärende om

följdleveransergällervadpraxisutvecklingenutskottet att av
90. Enl995/96:KU30bet.seundersökasbehövde närmare s.

1996/97 årsunderutskottetgenomfördesgranskningsådan av
Konstitutionsutskot-ff.39l996/97:KU25bet.riksmöte se s.

särskilt harproblemanfört"vad utskottetfann somatttet om
utskottetsenligtföljdleveransbegreppetmedsamband ger

detpreciseraochanledning övervägaregeringenmening att

foljdleveranser".behandlarriktlinjernaavsnitt i som

konstitutionsut-uttalandei detta"riktlinjer"De avavsessom
sinfast ihar lagtregeringenprinciperuttryckerskottet som
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2

praxis och vägledande vid prövningen i ärendenärsom om
tillstånd till krigsmaterielexport jfr 1995/96:31 22.prop. s.
Riktlinjerna framgår l99l/92:l74 Lag krigs-av prop. om
materiel och bet. l992/93:UUls. 41 Krigsmaterielexport.

En utredare tillkallasbör för de angivna principernaöveratt se
för krigsmaterielexport gäller följdleveranserdet i syftenär att

dem precisare och tydligare.göra

Uppdraget

Utgångspunkten för skall den restriktiva politiköversynen vara
gäller för svensk krigsmaterielexport.som

Utredaren skall analysera praxisden har utvecklats i frågasom
tillstånd till löljdleveranser. Utredaren skall ledningmedom av

denna analys undersöka möjligheterna precisera principernaatt
i praxis området fram de förslaglägga utredarenssamt som
överväganden anledning till.ger

Utredaren skall vid fullgörande sitt uppdrag huvudsakligenav
utgå från det underlag har tillställts konstitutionsutskottetsom

Inspektionen för strategiska produkter och konstitutionsut-av
skottets uttalanden vid dess granskning.

Utredaren bör inhämta erfarenheter och synpunkter från det

parlamentariskt Exportkontrollrådet hos Inspek-sammansatta
tionen för strategiska produkter och från andra berörda organ.
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3

redovisautredarenskall ävenuppdragetgenomförandetVid av
andraioch hanterasreglerasföljdleveranserfrågorhur om

restriktivlikartadmedsådanaiallt synframförländer, en
Sverige.krigsmaterielexport somav

samtligatilldirektivregeringensgällerarbeteutredarensFör
regional-redovisautredaresärskilda attochkommittéer om

offentliga1992:50, prövadir. attkonsekvenserpolitiska
jämställdhetspolitiskaredovisal994z23,dir. attåtaganden

förkonsekvenserredovisaoch24l994: ldir. attkonsekvenser
dir.arbetetbrottsförebyggandedetochbrottsligheten

I996:49.

uppdragetRedovisning av

novemberden luppdragsitt senastredovisaskallUtredaren

1998.

Utrikesdepartementet
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Bilaga 2

1991/92: 174Proposition

ochkrigsmaterielexportforRiktlinjer annan

utlandssamverkan

tillkrigsmateriel, ellerTillstånd utförseltill annanbedömning:Min av
medgeskrigsmateriel, böravseendenågon utlandetisamverkan med

samverkansådan utförsel ellerendast om
be-försvaretssvenskadettillgodoseförerforderligbedöms att

säkerhetspolitisktövrigti ärkunnande ellermateriel ellerhov av
önskvärd, samt

utrikespo-målen Sverigesförochprincipernastår medi stridinte2.
litik.

regeringendetankommertillståndsärendeprövningenVid ettav
betydelsefulla omstän-ärendetalla förtotalbedömninggöraatt aven

prin-grundläggandeangivnafrån deutgångspunktmeddigheter nyss
ciperna.

medsamverkanfrågaiinteföreliggerhinderUtrikespolitiska om
län-neutralatraditionelltdeländerna,nordiskatill deeller export

Gemenskapen.Europeiskadeninomländernaochi Europaderna
stå i överensstäm-får principiländermed dessaSamverkan anses

säkerhetspolitik.Sverigesmedmelse
auk-ellermyndighetstatlig statenTillstånd får endast stat, avavse

materiel slutanvän-utförselvid ettvidare börtoriserad avmottagare;
bearbetningsintyg före-tillverkningintygellerdarintyg ett egenom

regeringensvenskadenåtagande gentemotEnligga. trotsstat som
krigs-svenskvidareexportunderlåtit förhindratillåtit ellerhar att av
sådanfrågaiinte komma mottagareprincipskall imateriel avsom

kvarstår.så omständigheternafrån längeSverigemateriel
enligtutlandssamverkanutförsel ellerTillstånd till annan

interna-stridaskulledetbeviljas motinteskallkrigsmateriellagen om
FN:sbeslutbiträtt,harSverige motöverenskommelsetionell avsom

från neutral statreglerfolkrättsliga exportsäkerhetsråd eller mot om
hinder.ovillkorligaunder krig

utlandssamver-ellerkrigsmateriel,utförsel annanTillstånd till av
därdet statlämnasinte avserbörkrigsmateriel, omkan avsersom

förekom-rättighetermänskligakränkningarochomfattande avgrova
mer.
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Tillstånd till utförsel krigsmateriel för strid, eller till ut-av annan
landssamverkan krigsmateriel för strid eller övrig krigsma-som avser
teriel, bör inte beviljas det befinner sig i väpnadstatom avser som
konflikt med krigsförldaring harstat, elleroavsettannan avgettsom
ej, invecklad i internationellstat är konflikt kan befaras ledasom som
till väpnad konflikt eller har inre väpnade oroligheter.stat som

Tillstånd bör till utförsel materiel klassificerats öv-ges av som som
rig krigsmateriel, förutsatt mottagarlandet inte befinner sig iatt väp-
nad konflikt med eller har inre väpnade oroligheter, ellerstatannan
det i landet förekommer omfattande och kränkningargrova av
mänskliga rättigheter och inte ovillkorligt hinder möter.om

Ett tillståndmeddelat återkallas,till utförsel bör förutom vid ovill-
korliga exporthinder, den mottagande kommer i väpnadstatenom
konflikt med fåreller inre väpnade oroligheter.stat Undantags-annan
vis tvåbör, i de återkallandefallen, tillstånd underlå-kunnasenare av

det förenligttas är med de folkrättsliga reglerna och med princi-om
målenoch för Sveriges utrikespolitik.perna

Tillstånd bör till utförsel reservdelar till tidigare, med veder-ges av
tillståndbörligt exporterad krigsmateriel, inte ovillkorligt hinderom
Detsammamöter. bör gälla andra leveranser, ammunition,t.ex. av

har samband med tidigare utförsel eller där det oskä-som annars vore
ligt inte tillstånd.att ge

Vad angårsärskilt avtal med utländsk utveck-part om gemensam
ling eller tillverkning tillståndsbedömningenkrigsmateriel skallav
utgå från de angivna grundläggande kriterierna. Utförsel till samar-
betslandet, följer avtalet, bör medges inte ovillkorligt hin-som av om

uppstår.der Om samarbetsavtal med utländskett förutsätterpart ex-
från samarbetslandet till tredje land fråga sådanport bör export,om

i den mån slutprodukten frågai har övervägande svensk identitet,en
bedömas i enlighet med riktlinjerna sådanför från Sverige.export

Beträffande materiel har övervägande utländsk identitet börsom
från samarbetslandet till tredjeexport land medges inom förramen

samarbetslandets exportregler. Föreligger starkt svenskt försvars-ett
politiskt intresse samarbetet stånd,kommer tillatt och det ärav en
förutsättning från samarbetspartnerns sida fårviss utförsel frånskeatt
samarbetslandet kan efter omständigheterna till tredje landexport

i övrigtäven medges inom för samarbetslandets exportregler.ramen
När det gäller omfattande och för Sverige viktigare utlands-mer

påsamverkan krigsmaterielområdet bör regeringsöverenskom-en
melse träffas mellan Sverige och samverkanslandet. Innan överens-
kommelser detta ingås,slag bör utrikesnämnden höras.av
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Bilaga 3

krigsmateriel1992:1300Lag om

Lagen omtryckt 1997:689.

Inledande bestämmelser

militärtförI § ochDenna lag har avseende ammunition annanvapen,
krigsmate-bruk utformad regeringens föreskriftermateriel enligt utgörsom

riel.

Tillstånd ellerenligt får säkerhets-denna lag lämnas endast det finnsom
försvarspolitiska utrikespolitik.skäl för det inte strider Sverigesdet och mot

1995:1659.Lag

tillstånd, för-1 § frågorInspektionen för strategiska produkter prövara om
bud och undantag i fall enligtenskilda denna lag.

Inspektionen regering-skall med yttrande ärende tilllämna övereget ett
särskildprövning, ärendet har principiell betydelse eller ärens om annars av

vikt.
fårRegeringen meddela föreskrifter överlämnandeytterligare ären-om av

till regeringen.den 1995:1659.Lag

Definitioner

2 § förståsI denna lag med
sådantillverkning: framställning materiel eller delar därav utgörsomav

krigsmateriel,
lån,upplåtelse,tillhandahållande: försäljning, vederlag,utbjudande mot

gåva eller förmedling,
tillverkningsrätt: varje krigsmateriel.tillverkarätt att

Tillverkning

3 § Krigsmateriel får tillstånd.inte tillverkas ihär landet utan
får tillståndskravRegeringen föreskrifter frånmeddela undantag dettaom

för
§ändring eller ombyggnad skjutvapen i fall i 4 kap. ldeav som avses

1996:67,vapenlagen
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tillverkning enstaka skjutvapen ammunition för tillverkarensochav av
bruk,eget
årlig tillverkning ändamålför medicinska farmaceutiska föreller eller

forskningsändamål högst 100 kemiska produkter klassificerasav gram som
krigsmateriel.som

Bestämmelsen i första stycket gäller för sådana statligainte myndigheter
inte affarsverk. Lag l 996:68.ärsom

Tillhandahållande

4 § Verksamhet tillhandahållande krigsmateriel, uppfinningarsom avser av
rörande krigsmateriel och för sådan fårmetoder framställning materielav
inte bedrivas här i tillstånd.landet utan

Svenska myndigheter, svenska företag den bosatt eller stadig-ärsamt som
varande vistas fårhär inte heller sådanlandet bedriva verksamhetutom utan
tillstånd.

Bestämmelserna i första och andra styckena sådanagäller inte för statliga
myndigheter inte affarsverk.ärsom

Tillstånd enligt första eller andra stycket behövs inte för verksamhet som
tillhandahållande krigsmateriel till svenska statliga myndigheter el-avser av

ler sådana tillverkare tillståndhar tillverka krigsmateriel det slagattsom av
tillhandahållandet gäller. hellerInte behöver innehavare tillverkningstill-av
stånd tillståndha enligt första eller andra stycket, verksamhetenom avser
tillhandahållande tillståndshavarenkrigsmateriel tillhör ochav som som
finns tillhandahållandeinom landet eller uppfinning eller metod för fram-av
ställning sådanakrigsmateriel till svenska statliga myndigheter eller till-av

tillstånd tillhandahål-verkare tillverka krigsmaterielhar det slagattsom av
landet gäller.

fårRegeringen föreskrifter undantag från tillståndskravetmeddela om en-
ligt första fråga sådanandra styckena i handel skjutvapenoch medom som

sådanregleras föreskrifterna i l996:67 eller hanteringvapenlagengenom
ammunition föreskrifternaeller explosiv regleras iav annan genomvara som

lagen 1988:868 brandfarliga explosiva 1996:68.och Lagom varor.

§5 Svenska myndigheter, företag den bosatt ellersvenska ärsamt sta-som
digvarande fårvistas tillstånd någonhär inte i det enskilda fallet till iutan ut-
landet tillhandahålla krigsmateriel utlandet eller uppfinningfinns i rö-som
rande krigsmateriel sådaneller metod för framställning materiel. Lagav
1995:1659.

Utförsel

6 § Krigsmateriel får tillstånd,inte föras landet inteut utan annatur om
följer denna frågalag eller författning. I likställsav annan om programvara

utförselmed överföring till utlandet telekommunikation ellergenom an-
liknande sätt.nat
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får meddelaregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller den som
föreskrifter utförselom av

räkningenskildammunition förtillhörandeskjutvapen och persons
jakt,användning vidammunition fördärtill hörandeskjutvapen ochsamt

riket,tävling eller övning utom
åtgärd,liknandeellerför reparation,skjutvapen översyn annan

åtgärd ii landet förskjutvapen förts avsessomsom
ammunitiontillhörandeochsådana tävlingsskjutvapenjakt- och som

vapenla-13 § bi 2 kap.bestämmelsernaenlighet medförts in i landet ihar
l996:68.l996:67. Laggen

tillverkningsrättAvtal m.m.om
tilltillverkningsrättöverlåtelseupplåtelse eller7 § Avtal innebär avsom

tillstånd.ingåsfår i landetnågon i utlandet inte här utan
stadig-ellerbosattdensvenska företag ärSvenska myndigheter, samt som

tillstånd.ingå sådant avtalfår landetvistas inte hellervarande här utanutom
1995:1659.Lag

förellermed dennenågon8 § landetAvtal med gemensamtattutom om
sådanframställningförmetodkrigsmateriel ellerräkning utvecklahans av

ingås ifår härintekrigsmaterieltillverkamateriel eller gemensamtattom
tillstånd.landet utan

stadig-ellerbosattdenföretagsvenska ärSvenska myndigheter, samt som
tillstånd.ingå sådant avtalfår landetvarande vistas här inte heller utanutom

1995:1659.Lag

Ändring avtal m.m.av
till-kräverdet slagavtaländringeller somtilltilläggAvtal§ av9 avom

änd-ellertilläggettillstånd,ingåsfår inte§ utanenligt eller 8 omstånd 7
ringen avser

avtalet,omfattasmaterielden avsom
avtalet,enligtvidareöverlåtelse rättvidareupplåtelse eller av

tidi-angivitsintetillkrigsmaterieltillhandahålla mottagare somrätt att
gare,

ellergiltighetstid,avtaletsförlängning4. av
659.995:1Lagsekretess.bestämmelser om

utbildninginriktadMilitärt
medbor-svenskainte ärutbildninginriktadMilitärt som10 § personerav

tillstånd.landetibedrivas härfår inte utangare
stadig-ellerbosattden ärföretagsvenska samtmyndigheter, somSvenska

sådanbedriva ut-yrkesmässigtlandethellerfår intehärvistasvarande utom
tillstånd.bildning utan
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Tillstånd behövs inte för utbildning anordnas statliga myndighetersom av
inte affärsverkär ellersom anordnas i samband med försäljningsom av

krigsmateriel eller för de anställda sådanai företag har tillstånd till-attsom
verka krigsmateriel. Lag 1995:1659.

Marknadsföring m.m.
11 § Den har tillstånd enligt 3 eller 4 § liksomsom svenska statliga myn-
digheter bedriver motsvarande verksamhetsom skall, i den ordning reger-
ingen föreskriver, lämna redovisning till Inspektionen för strategiska pro-
dukter

den marknadsföring krigsmaterielom bedrivs i utlandet,av som
åtgärder syftar till avtalom tillståndspliktigtärsom enligt 7 ellersom

8
Regeringen får meddela föreskrifternärmare redovisningsskyldighetom

och undantag från denna. Inspektionenom för strategiska produkter får i det
enskilda fallet medge undantag från sådan redovisningsskyldighet. Lag
1995:1659.

Anbudsgivning m.m.
12 § Den har tillstånd enligt 3 eller 4 § liksomsom svenska statliga myn-
digheter bedriver motsvarande verksamhetsom skall underrätta Inspektio-

för strategiska produkternen innan anbud lämnas eller, där anbudsförfarande
inte förekommer, innan avtal ingås om

tillhandahållande krigsmateriel till någon i utlandet,av
upplåtelse eller överlåtelse tillverkningsrätt i 7 ellerav som avses
tillverkning eller utveckling krigsmateriel eller metod för framställ-av

ning krigsmateriel i 8av som avses
Regeringen får meddela föreskrifternärmare tidpunkt försenasteom un-

derrättelse och undantag från underrättelseskyldigheten.om Inspektionen för
strategiska produkter får i enskilda fall medge undantag från underrättelse-
skyldighet.

Inspektionen får i det enskilda fallet förbjuda sådant anbud lämnas el-att
ler avtal ingås i första stycket. Lag 1995: 659.som avses

Villkor m.m.
13 § Tillstånd enligt 3 eller 4 § för svenskt aktiebolag fårett förenas med
villkor endast vissatt andel aktierna,om direkt eller indirekt, fåren av ägas

utländska rättssubjekt. Ett tillståndav får också förenas med villkor attom
styrelseledamöter och suppleanter för dem verkställande direktör i bo-samt
laget skall svenska medborgare och bosatta ivara Sverige.

Tillstånd enligt 3 eller får4 § för handelsbolagäven förenas med villkor
avseende ägandet.



ivillkor änandramedfår förenas avses§§ som3-10Tillstånd enligt14 §
ordningsbestämmelser.ochkontroll—med§13 samt

vidare.tillstid ellerför vissmeddelasfår§§3 och 4Tillstånd enligt§15

Återkallelse

åsidosatttillståndshavarenåterkallas,kan3-10 §§Tillstånd enligt§16 om
harbestämmelseellervillkorföreskrift, somellerlagföreskrift i dennaen

åter-skäl tillsärskildaandrafinnsdetellerlagenstödmeddelats med omav
kallelse.

7-9 §§någonenligtavtaltillstånd till somfår inte avåterkallelseEn avse
ingåtts.redan

beslu-någotinte annatverkan,omedelbarmedgälleråterkallelse omEn
1995:1659.Lagtas.

rättssubjektutländskaiägandeUppgiftsskyldighet om
myndig-statligsvenskliksom§eller 4enligt 3tillståndhar17 § Den som

tillstånd skall,behövaverksamhet en-motsvarande utan attbedriverhet som
Inspektio-tilluppgiftermeddelar, lämnaregeringenföreskrifterdeligt som

bedri-rättssubjektutländskaiägande somprodukterstrategiskaför omnen
krigsmate-försäljningmarknadsföring ellertillverkning, avutveckling,ver

1995:1659.riel. lag

uppgiftsskyldighetochTillsyn
In-tillsynstå underskall4 §ellerenligt 3tillstånd avhar§18 Den som

föreskriftermeddelafårRegeringen omprodukter.strategiskaförspektionen
1995:1659.tillsynen. Lag

före-deenligt närmareskall,§eller 43tillstånd enligthar19§ Den som
produkterstrategiskaförInspektionentillmeddelar,regeringenskrifter som

vilkenförverksamhetdenrörandeochhederdeklaration samvetelämna
meddelats.tillstånd har

skyldighetenfrån attundantagföreskriftermeddelafårRegeringen om
deklaration.lämna

föreskrifter attmeddelafår omRegeringen
krigsmaterieluppgifterlämnaskall om§6enligttillståndharden som

landet,förts ut ursom in-uppgifterlämnaskall om§8eller7enligttillståndharden som
1995:1659.avtal. Laggångna

Inspek-anmodanefterskall§ av4eller3enligttillståndhar§ Den20 som handlingaroch somupplysningardelämnaprodukterstrategiskaförtionen därlokalerdetilltillträdeinspektionenlämnakontrollen samtförbehövs
andrafrån stat-biträdeanlitahar rätt attInspektionenbedrivs.verksamheten

1995:1659.Lagtillsyn.i sinmyndigheterliga
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21 § Den tillståndhar enligt denna lag skyldig vid ändring i för-ärsom att
hållanden tagits tillståndsansökani anmäla detta till Inspektionensom upp
för strategiska produkter i enlighet med de föreskrifter regeringen med-som
delar.

Om tillståndet tillverkning kemiska produkter, tillståndsha-skallavser av
till inspektionen i enlighet med de föreskrifter regeringen medde-varen som

lar anmäla ändringar i verksamheten planeras för pågående kalenderår.som
Lag 1995:1660.

22 § För täcka kostnader för Inspektionen för strategiskaatt statens pro-
dukter skall den har tillstånd tillverka krigsmateriel enligt denna lagattsom
eller den tillverkar produkter omfattas inspektionens tillsynsom som av en-
ligt 16 § lagen 1991:341 strategiska årligenprodukter betala avgift,om en

faktureradedet värdet tillverkarens sålda produkter dessa slagom av av un-
der året överstiger 2 500 000 kr. Inspektionen bestämmer avgiften efter ett
för samtliga avgiftsskyldiga lika förhållande till det fakturerade värdet. Lag
1995:1659.

Revisorskontroll
23§ Om revisor i sin granskningsverksamhet har anmärkten ett
företags efterlevnad bestämmelsema enligt denna lag och anmärkningenav
har framförts i sådan revisionsberättelse i 10 kap. §sägs 5 aktie-en som
bolagslagen 1975:1385 eller 4 kap. 10 § lagen 1980:1103 årsredo-om
visning i vissa företag, skall han sända in kopiam.m. genast en av
revisionsberättelsen till Inspektionen för strategiska produkter. En revisor
vid svensk statlig myndighet har skyldighet.motsvarandeen
Överklagande

23 § Beslut återkallaInspektionen för strategiska produkter till-att etta av
stånd enligt 16 § eller bestämma fåravgift enligt 22 § överklagas hosatt en
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra förvaltningsbeslut fårenligt denna lag inte överklagas. lag

1995:1659.

Ansvarsbestämmelser m.m.
24 § Bestämmelser olovlig utförsel och försök därtill finns i lagenom
1960:418 straff för vamsmuggling.om
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förbudeller§§7-10eller§§ mot3-5någonbryter§ Den25 mot avsom
döms,12 §stödmedmeddelatshar avsom

tvåi högstfängelseellerbötertilluppsåtligen,har skettgärningenom
år.

i högstfängelseellertill böteroaktsamhet,skettgärningen har avom
månader.sex

förInspektionenförmår strate-vilseledandeuppsåtligenDen genomsom
§§någon 3-5tillstånd enligtlämnaregeringeneller avprodukter attgiska

tillhandahål-ellerfullföljsavtalföranlederdärigenomoch§§ att7-10eller
år.två Om gär-i högstfängelseellerstånd till böterdömstillkommerlande

må-i högstfängelseellertill böteroaktsamhet, döms sexhar skettningen av
nader

1995:1659.Lagtilldömasskall intefallringaI ansvar.

bedömadetuppsåtligen och ärbegåtts atthar25 §enligtOm brott26 §
år.fyrahögstmånader ochfängelse i lägsttillskall dömas sexgrovtsom

brottetbeaktassärskilt avsettskallbrottet ärbedömande omVid grovtom
ellervaraktighetomfattning ellervaritbrottetvärde.betydande storavom

allvarligsärskiltvarit art.gämingen avannarsom

uppsåtli-denmånader dömsi högstfängelseeller somTill27 § böter sex
oaktsamheteller avgen

uppgifterlämnaeller12 §enligtunderrättelse attunderlåter lämnaatt
17enligt

i 21sådan anmälanunderlåter göra avsessomatt
uppgift i ansö-oriktig26 § lämnarelleri 25falli än enannat avsessom

prövningenbetydelse förhandling ärtillstånd iellerkan avsomannanom
tillsynsmyndighe-tillinellerlagdennaenligtärende annars gessomettav

ten,
ordningsbestäm-ellerkontroll-eller brytervillkoråsidosätter mot4. ett en

lag.dennastödmedmeddelatsharmelse avsom
1995:1659.Lagtilldömasskall intefallringaI ansvar.

belagdgämingen ärinte dömas,skalllagdennaenligt28 § Till omansvar
brottsbalken.straff imed

förverkatförklarasskall26 §i 25 eller ombrott29 § Utbyte avsessomav
oskäligt.uppenbartintedet är

medgi-efterendastfår väckas§eller 43brottåtal för§ Allmänt30 mot
tillsynsmyndigheten.vande av

1983:1034då lagenlagz januari 1993,l omkraft deniträderDenna
1988:558och lagenkrigsmateriel, omtillverkningenkontroll m.m.över av

gälla.upphöraskallkrigsmateriel, attutförselförbud m.m.mot av
tillämpningenvidskalllagäldrestödmedmeddelatsTillstånd har avsom

denna.enligtmeddelatlagenden somansesnyaav

21992:1300.
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I Beträffande tillstånd tillverka krigsmateriel haratt meddelats svensktsom
aktiebolag eller handelsbolag före den l januari 1993 får Inspektionen för

ii strategiska produkter bestämma tidigare meddeladeatt villkor avseende
å ägandet ändras. Beträffande tillstånd har meddelats svenskt aktiebolagsoml före nämnda fårdatum inspektionen vidare bestämma tillståndet skallatt
i förenas med villkor styrelseledamöter ochatt suppleanter för demom nya

verkställande direktör i bolaget skallsamt svenskai medborgare och bo-vara
F i Sverige. sådanaOm åsidosättsvillkor fårsatta tillståndet återkallas.

Bestämmelserna i 9 § skall tillämpas avtal det slag i 7av somi avses
i eller 8 avtaletäven grund äldre bestämmelser inte krävt tillstånd.om av

Lag 1995:1659.1

lag’Denna träder i kraft den februaril 1996.
Avgifter enligt 22 för år§ 1996 skall beräknas för tiden februari-decem-

ber. Som villkor för tillverkare skall avgiftsskyldigatt gäller dåen attvara
det fakturerade såldavärdet produkter under den tiden överstiger elvaav
tolftedelar 2 500 000 kr.av

Utrikesdepartementet

31995:1659.
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Bilaga 4

krigsmateriel1992:1302Förordning om

1997:690.omtrycktFörordningen

definitionerPillämpningsområde och
materielsådantillämpaskrigsmateriel som1992:13001 § Lagen om

krigsmate-in idelasMaterielenförordning.till dennai bilaganär upptagen
1997:690.Förordningkrigsmateriel.övrigochstridförriel

revolvrar,pistoler,sådanaförordningi dennahandeldvapenMed2 § avses
personlig beväp-medkankulsprutepistoler tas somochkarbiner somgevär,

1997:690.Förordningbenstöd.ellerlavettanvändasochning utan

tillståndpåfrån kravUndantag
intebehövskrigsmateriel1992:1300lagen3 §enligt omTillstånd3

för
helautomatiskainte ärhandeldvapenombyggnad somellerändring av

sådanaenstakatillverkning vapen,föreller av
vapenlagenenligtdenförbrukförammunition somegetladdning av

sportskyttevapen,ellerjakt-innehaberättigadl996:67 attär
klassifice-produkterkemiska som100högsttillverkningårlig gramav

farmaceutiskaellermedicinskaförbehövskrigsmateriel och somsomras
997:690.lFörordningforskningsändamål.förändamål eller

intebehövskrigsmateriel1992:1300lagen4§enligt omTillstånd4
iföreskrifterreglerashandeln genomdärtill,delarellerhandeldvapen omför

1997:690.Förordningl996:67.vapenlagen

ansökningarInnehållet i
lagen3 §enligtkrigsmaterieltillverkatillstånd attAnsökan5 § om

uppgiftinnehållaskallkrigsmateriel om1992:1300 om frågaioch,hemvistoch omyrkemedborgarskap,sökandesden namn,
aktiebolagochhandelsbolagförregistreringsbevis samtochfirmabolag,

ansökningstillfället,vidägarförhållandenauppgift om tillverka,sökande attdenkrigsmateriel avserslagdeeller somdet av
och

1997:690.Förordningägatillverkningen rum.därplatsden avses

1997:124.lydelseSenaste 1996:74.5 §förutvarandelydelseZSenaste av
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6 § Ansökan tillstånd till verksamhet tillhandahållandeom som avser av
krigsmateriel, uppfinningar krigsmaterielrör och metoder för framställ-som
ning sådan materiel enligt 4 § lagen 1992:1300 krigsmaterielav skallom
innehålla uppgift om

den sökandes medborgarskap, yrke och hemvist och, i fråganamn, om
bolag, firma och registreringsbevis för handelsbolag och aktiebolagsamt
uppgifter ägarförhållandena vid ansökningstillfället,om

det slag krigsmateriel, uppfinning krigsmateriel ellerrörav metosom
der för framställning sådan materiel skall omfattas den sökandesav som av
verksamhet, och

den eller dem den sökande företräda.ämnar Förordningsom
1997:690.

7 § Ansökan tillstånd till någon i utlandet tillhandahålla befint-att därom
lig krigsmateriel, uppfinningar krigsmaterielrör eller metoder för fram-som
ställning sådan materiel enligt 5 lagen§ 1992:1300 krigsmaterielav om
skall innehålla uppgift om

den sökandes medborgarskap, yrke och hemvist,namn,
materielens, uppfinningens eller metodens och värde,art

har gjort materielen, uppfinningen ellervem som metoden tillgänglig i
utlandet,

4. köpare eller någon mottagare,annan
slutanvändare tillhandahållen krigsmateriel, ochav
avsedd tidpunkt för tillhandahållandet. Förordning 1997:690.

8 Ansökan utförsel enligt 6§ lagen 1992:1300 krigsmaterielom om
skall innehålla uppgift om

den sökandes och hemvist,namn
materielens slag, mängd och värde,
köpare, och slutanvändare,mottagare
anledningen till utförseln, och
begärd giltighetstid för utförseltillstånd och avsedd tidpunkt för utför-

seln. Förordning 1997:690.

Utfdrsel handeldvapenav

Undantag från utförselförbud

9 En enskild får för personligt bruk vid från Sverigeperson utresa utan
tillstånd enligt lagen 1992:1300 krigsmateriel föra med sig handeldva-om

och ammunition tillpen enligt vapenlagen l996:67vapnet, ärom personen
berättigad inneha här iatt landet och återinföras.vapnet skallvapnet

Ytterligare bestämmelser utförsel handeldvapen finns iom av m.m. va-
penlagen. Förordning 1997:690.

10 § har upphävts förordning 1995:1662.genom

3Senastelydelse l995: l 662.
Senastelydelse 1996:74.
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polismyndighetBeslut av
handeldva-sådanafrågor utförselpolismyndighetll En prövar avom

förekommandeiochkrigsmaterielövrigoch delar till dem utgörsompen
innehaberättigadsökande vapnetden är attfall tillhörande ammunition, om

l996:67 ochlandet enligt vapenlagenhär i
till utlandet,flyttningvidföra tiovill högstut vapen

övningellerjakt, tävlinganvändning vid utom-vill föra förut vapen
återinföras,lands, skallom vapnen

land el-nordisktienskildtilltiovill överföra högst ettpersonenvapen
vapenkonventionen,europeiskadentillträttler land harett annat som

någonellerreparation,fördet översyndelarvill föra eller4. vapnetut av
återinföras, ellermaterielen skallåtgärd,liknande omannan

nå-ellerreparation,efter översyndäraveller delaråterutföravill vapnet
fråni landtillskall skeutförseln mottagareåtgärd,liknande omannangon

införseln har skett.vilket
endastfår medges3enligtenskildtillhandeldvapenUtförsel personenav

i detinnehaberättigad vapnetär attkan visasökandeden mottagarenattom
1997:690.Förordningskall ske.utförselnland dit

§i 11 prövas,tillstånd falliFrågor12 § avsessomom
ipolismyndighetenenskildtillstånd ärden begär person: avensomom

folkbokförd iinte äreller,folkbokförd,därden är personenomon personen
bosatt,där äri denpolismyndighetenSverige, on personenav

i denpolismyndighetenjuridiskdetbegär ärden avperson:ensomom
frågaieller.bedrivs,förvaltningendärellersitt omdär styrelsen har säteort

i konkurs-elleravlidnesi denpolismyndighetenkonkursbo,ellerdödsbo av
1997:690.Förordningfolkbokföringsort.gäldenärens

skallhandeldvapenutförseltillstånd till§enligt ll enMeddelas13 § av
Rikspolisstyrelsen,tillöversändastillståndsbeslutet omkopia av

dentillträttharfrämmandetillske europe-skall statutförseln somen
myndighetstatligföravseddainteoch ärvapenkonventioneniska envapnen

mottagarlandet,i
månader, ochöverstigertidförskall föras treut somenvapnen

§kap. 5i 13vapendelarellerfråga va-det inte angesär somvapenom
1996:70.penförordningen

främmandei denmyndighetbehörigunderrättaskallRikspolisstyrelsen
996: 74.1Förordningutförseln.staten om

GeneraltullstyrelsenéreskriflerF av
sådanautförselföreskrifterfår meddelaGeneraltullstyrelsen av14 om

ammunitiontillhörandemedhandeldvapen som
vapenlagenl3 § bi 2 kap.bestämmelsernaenligti landetförts inhar

l996:67,
5 1996:74.Senastelydelse

° 1996:74.lydelseSenaste
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har förts landet resande i enlighet med bestämmelserna igenom av en
lagen 1973:980 förvaring och förstoring införselregleradetransport,om av

i anslutning till jakt, tävling eller övning i land. Förord-varor, ettm.m. annat
ning 1997:690.

Anmälan till tullmyndighet utfdrsel krigsmaterielom av
15 § Utförsel krigsmateriel inte omfattas föreskrifterna i llav som av
eller l4 § skall anmälas till tullmyndighet vecka före den tidpunktsenast en
då utförsel ske.avses

Anmälan behöver inte utförseln enligtgöras, vad i utförsel-om som anges
tillståndet avser

materiel förs för reparation, någonelleröversyn liknandeutsom annan
åtgärd och âterinföras,skallsom

återutförsmateriel efter reparation, någoneller lik-översynsom annan
åtgärd,nande

materiel skall föras för demonstration låneller och skallutsom som
återinföras i den utsträckning den inte förbrukas, eller

materiel förs efter återsändsutbyte eller efter reklamation, felle-utsom
eller något liknande skäl.annatverans av

Generaltullstyrelsen eller den tullmyndighet Generaltullstyrelsen be-som
får,stämmer finnsdet särskilda skäl till det, i enskilda fall medge undan-om

från första stycket. Förordning 1997:690.tag

Marknadsföring

16 § Sådan redovisning i ll § lagen 1992: 1300 krigsmate-som avses om
riel skall innehålla uppgift i vilka länder utanför Sverige det bedrivsom
marknadsföring, vilka bestämda marknadsföringen riktar sig tillmottagare
och vilken materiel marknadsföringen avser.

Redovisningen skall varje kalenderkvartal och lämnas till Inspektio-avse
for strategiska produkter månad efter kvartalets slut. Förord-nen senast en
1995:1662.ning

Underrättelse anbud eller avtalom
17 Underrättelser i 12 § lagen 1992:1300 krigsmaterielsom avses om
skall lämnas fyra veckor innan anbudet eller, där anbudsförfa-senast avges
rande inte förekommer, innan avtalet ingås, inte Inspektionen för strate-om
giska produkter i det enskilda fallet medger frånundantag denna föreskrift.

Underrättelsen innehållaskall uppgift om
och hemvist i fråga anbudstagaren eller den med vilkennamn om man

ingå avtal, ochattavser,
materielens slag, mängd och uppskattade värde. Förordning

1997:690.

7Senastelydelse 1995:1662.
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krigsmateriel behö-1992:1300lagen12 §enligtUnderrättelse18 § om
ellerförsäljninguteslutandeavtaletelleranbudetinte lämnas, avseromver
landvisstieller etttidigare köpare mottagaretillhandahållande tillannat en

fall utför-krigsmateriel i dettillutrustningellerkomponenterreservdelar,av
komponenterreservdelar,ellerkrigsmaterielenförmeddelatsseltillstånd har

Förord-åren.deunderkrigsmaterielen tresenastetillutrustningeller annan
1997:690.ning

1995:1662.förordningupphävts19 § har genom

1992:1300enligt lagendeklarationsskyldighetUppgifts- och
krigsmaterielom

krigsmateriel1992:1300§ lageni 21 om20 Uppgifter omavsessom
anmälasskalltillståndsansökanitagitsförhållandeniändring enuppsom

till-månad efter det attinomprodukterstrategiskaförInspektionentill en
förhållandena ändrats.fått kännedomståndshavaren attom

tillhan-verksamhetellertillverkningändringen innebärOm som avseratt
31denskall anmälan görashar upphört, senastdahållande krigsmaterielav

har upphört.kalenderår då verksamhetendecember det
iskall ändringarprodukter,kemiskatillverkningtillståndetOm avavser

innandagar210inspektionentillanmälasplaneras senastverksamheten som
1997:690.genomförs. Förordningde

krigs-1992:1300stycket lagenförstaDeklarationer enligt 19 §21 § om
Deklarationenkrigsmateriel.levereradfakturerad ochmateriel skall avse

innehålla uppgiftskall om
kvantitet,materielens slag ochl . värde,faktureradematerielens

för leverans,och tidpunktordemummer
hemvist, ochoch4. mottagarens namn

tillståndvilketutförseltillstånd eller tilltill vilketförekommande falli
varje leveranskrigsmaterieltillhandahållandeverksamhettill avsom avser

1997:690.hänför sig. Förordning

förInspektionenin tillskalli 21 § stra-22 Deklarationer gesavsessom
produktertegiska

krigsmateriel inom1992:1300tillståndshavare enligt 3 § lagen omav
kalenderkvanal, ochmånad avslutatefter varjeen

senastårligen denkrigsmateriel§ lagentillståndshavare enligt 4 omav
år.föregåendeverksamheten31 januari och avse

kalen-tillstånd heltundersittutnyttjattillståndshavare inte har ettEn som
denstrategiska produkterförInspektionenderår till senastskall anmäla detta

år.januari följande31
In-blankettskall lämnasstycketenligt förstaDeklarationer somen

1997:690.tillhandahåller. Förordningprodukterspektionen för strategiska
3Senastelydelse 1997:124.

° Senastelydelse 1995:1662.
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§°23 Den har tillstånd enligt 7 eller 8 § lagen 1992:1300som krigs-om
materiel skall lämna uppgift till Inspektionen för strategiska produkter om
upplåten rätt utomlands tillverka krigsmaterielatt eller ingånget avtalom om
samarbete någonmed i utlandet.

Uppgifterna skall redovisa vad avtalen de fortfarande i kraft,äravser, om
tillverkning eller utveckling enligt någotom sådant avtal alltjämt förekom-
och hur samarbetet bedrivs.mer

Uppgifterna skall lämnas årligen den 31 januari och förhållan-senast avse
dena den 31 december föregående år. Förordning 1997:690.

§"24 Den enligt 17 § lagen 1992: 1300 krigsmaterielsom skyldigärom
lämna uppgiftatt till Inspektionen för strategiska produkter ägande i ut-om

ländska rättssubjekt bedriver utveckling, tillverkning, marknadsföringsom
eller försäljning krigsmateriel skall lämna uppgiftav om

det utländska rättssubjektets och adress,namn
det utländska rättssubjektet bedrivervar sin verksamhet,

hur del detstor utländska rättssubjektetav detägs svenskasom rätts-av
subjektet, och

vilken verksamhet i frågaart krigsmaterielav det utländskaom som
rättssubjektet bedriver.

Uppgifterna skall lämnas årligen den 31 januari ochsenast förhållan-avse
dena den 31 december föregående år. Förordning 1997:690.

Deklarationsskyldighet enligt Förenta nationernas konvention
förbud kemiskamotom vapen

§225 En deklaration enligt 19 § lagen 1992:1300 krigsmateriel skallom
in till Inspektionen förges strategiska produkter denav som
producerar, bereder, förbrukar, förvärvar, eller lagraravyttrar ämnen

i bilagan avsnittsom C, elleravses
under föregående kalenderår producerat, berett, förbrukat, förvärvat,

eller lagrat sådanaavyttrat ärrrnen.
Detta gäller även kemiska produkter,sammansatta blandningar, formule-

ringar eller dylikt innehåller något desom ämnen är i bila-av upptagnasom
avsnitt C.gan

Med produceraatt också framställtsämnetattavses mellanpro-som en
dukt i eller uppståttämneten attprocess samprodukt, biprodukt ellersom en
förorening i en process.

Deklarationsskyldigheten enligt första stycket omfattar inte den årli-som
tillverkar högst 100 sådanagen kemiska produkter förgram av medicinska

eller farmaceutiska ändamål eller för forskningsändamål. Förordning
1997:690.

° Senastelydelse 1995:1662." Senastelydelse 1995:1662.
2 Senastelydelse förutvarande22av § 1995:1662.a
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deklarationinskall25 §deklarationsskyldig enligt26 5 Den är engesom
föregå-detunderverksamhetenårligen ochjanuariden 31senast avse

kalenderåret deklaration,årligende
planerasverksamhetdenårligen ochseptemberden 30 somsenast avse

planeringsdeklaration,kalenderåretkommandeför det
deklara-inledandepåbörjasanläggning210 dagar innansenast en ny

genomförs.deklarationingiventidigaretillförhållandeeller ändringar ition

innehålla uppgifterskall26 §i§ Deklarationer27 omavsessom
företaget,inomanläggningarantaladress ochföretagets namn,

driverbolagelleradress,anläggnings ägarevarje enskild somnamn,
anläggningen,inomproduktionsenheterantalexakta läge ochden,

exakta läge,produktionsenhetsvarje
detalje-inklusiveanläggningen,beskrivningardetaljerade tekniska4. av

utrustning,förteckningarritningar och överrade
enhetedessanläggning ochvarjevidhuvudsaklig verksamhet ,
förordningtilli bilagan dennaavsnitt Cfinns iför varje ämne som

enligt 25deklarationsskyldighetenförgrundena
AbstractsChemicalCAS-nummerpåentydigt kemiskt ärrmet,b namn

tri-ellerhandelsnamnstrukturformelsådant saknas,Service eller, samtom
vialnamn,

respek-iingår halti ämnetpå produktden ämnet samtc avnamnet som
produkt.tive

anläggningvid varjekilogrammängden iden totalad som
synteti-ellerproduceradplaneras bliellersyntetiseratsellerproducerats-

produktion,förväntadförtidsperioderuppgiftserad, med om
beredd,blieller planerasberetts-

förbrukad,bliplanerasförbrukats eller-
lagrad, ochblieller planeraslagrats- anläggningenförändring vidförväntadåret ellerförändring undervarjee

beskrivningartekniskadetaljeradeingivnamed tidigarejämförelse an-i av
förteckningar överritningar och must-inklusive detaljeradeläggningen,

ning, samt
lagratsförbrukats ellerberetts,ändamål producerats,f de för vilka ämnet

för.lagratförbrukat ellerberett,eller kommer bli producerat,att

Årliga ifinnsvarjeförskall ämnei 26 §deklarationer28 ä somsom avses
innehålla uppgifterocksåförordningavsnitt i bilagan till dennaC om

utgångsämnenmängdochframställningsmetoder somsamt avnamn
för produktionen,använts

anläggningvid varjekilogramden totala mängden i som
överlåtare,uppgiftförvärvats, meda om

ochuppgiftmedförtseller mottagare,b över,avyttrats omannars
ellerändamål förvärvatsde för vilka avyttrats.ämnet
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Avgifter

29 tillstånd§ Avgift för prövning ansökan enligt lltas ut av om
avgiftsförordningenavgiftens storlek gäller bestämmelserna i 9-14 §§För

1993384.1992: 191 varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning
KS enligt lagenfor stridkrigsmaterielFörteckningA. över

krigsmateriel13001992: om

20kalibermedKSI Eldrörsvapen mm m. m.. för stridutformatsår 1937,eftertillverkadekarbiner,ochGevär soma.
för bajonetthar fästeutskjutningföranordnade granater,de är avattgenom

stridshandlingarmilitäraanpassade för samtsärskilteller sätt ärannat
kulsprutepistoler, kulsprute-automatkarbiner,såsomhelautomatiska vapen

och kulsprutor,gevär
ovanståendelådor tillochpiporeldrörSlutstycken, vapen.

.20med kaliberKS2. Eldrörsvapen m.mm m.
granatkastarehaubitsar,ochsåsom kanoner samtArtilleripjäser, pansar-a.

pansarskott,ochsåsom granatgevärvämsvapen
Eldsprutor,

förrekylhäminrättningarochmarkplattorlavetter,mekanismer,Eldrör,c.
ovanstående vapen.

eldrörsvapenföroch stridsdelarAmmunitionKS3. m.m.
KS2,KSl ochundermaterielföranvändbarför stridAmmunitiona.

ovanståendeförstridsdelarmålsökare ochgranatkroppar,Projektiler,
ammunition.

bombertorpeder,raketer,KS4. Robotar, m.m.
ochhand-bomber, gevärsgranater,torpeder,raketer,missiler,Robotara.

för strid,sjöminorland- och
ochutläggningarmering,förutformade ut-anordningarochApparater

materiel,ovanståendeskjutning av
ocheldrörtändrör,Målsökare, stridsdelar, zonrör, styrsystem,motorer,c.

materiel.ovanståendelavetter för

krigs-styrningochinriktningförutrustningarochKS5. avApparater m. m.
stridmateriel för m.m.

vä-ingående i ärfunktionelltEldledningsutrustningar vapensystem soma.
så-eller KS4KS1, KS2enligtinriktningenslutligaför densentliga vapenav

banberäkningarellerför skjutelement-riktinstrument,sikten, apparatersom
samt sensorer,

lokaliseringsutrustningarmålbelysningssystemMålföljnings- och samt
inriktningsinformation.slutligoch vapensystem envapensom ger
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ABC-stridsmedelKS6. m. m.
stridsme-kemiskabiologiska ochradiologiska,Kärnladdningar samta.

del,
biolo-radiologiska,spridningföranordningarandraochApparater av

stridsmedel,kemiskagiska och
materiel enligttilloch substanserdelarSpeciella ovan.c.

ochKS7. Krut sprängämnen m. m.
raketer,missiler,robotar,ammunition,drivmedel förochMilitära kruta.

torpeder m. m.,
ammunition,kärnladdningar,förhögexplosivaMilitära sprängämnen

minorbomber,torpeder,missiler, raketer,robotar, granater, m.,m.
pyroteknik,militärochförstöringsladdningarMilitärac.

bland-elleroktalt.ex.inklusivegelatineringsmedel,Militära ämnen
deutformade för ärsärskilt närsådana napalmt.ex. att,ningar ämnenav

gelkon-brandmedelåstadkommapetroleumprodukter,medblandade ett av
förellereller eldsprutori bomber,användningförsistens granater annan

stndsinsats.

KrigsfanygKS8. m. m.
förutformatsundervattensfarkosterochbåtar och andraFartyg, över- som

övrigthärför, eller iförberedda ärbeväpnade eller ut-destrid ärattgenom
krigsmateriel.eller skjutaför läggarustade ututatt

StridsflygplanKS9. m.m.
beväp-destridför ärutformatsrymdfarkoster attLuft- och genomsom

utformade för insatsutrustade ellerhärför ellerförbereddaellernade av ma-
KS6.KS4 ochteriel under

StridsfordonKSIO. m.m.
for-liksomfordon,bepansradebeväpnade ellerandraStridsfordon samt

eller utlägg-utskjutningförutformatsellerför beväpningförberettsdon som
stridsmedel.ning av

energivapensystem.RiktadeKSI1.
vidutformade försärskiltmikrovågsystempartikelstråle- eller attLaser-,

mål.förstöraskada ellerstridshandlingmilitär ett

ÖK enligt lagenkrigsmaterielövrigFörteckning överB.
krigsmateriel1992:1300 om

bruk"för militärtmodifierade"särskiltmedförteckningdenna enI avses
kom-medför utbyteändringmekaniskelektrisk ellerstrukturell, av ensom

tilläggellermilitär komponent,utformadåtminstone specielltmedponent en
sådan komponent.åtminstone enav
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primärtmilitärt bruk denutformad försärskiltEn produkt ut-omanses
mål-specifikation ellerutgående från militärkonstrueratsvecklats eller en

också civil användning.hardensättning oavsett enom
delar och komponenterkomponenter""speciella delar ochMed somavses

ovanstå-enligtmodifierats härförmilitärt bruk ellersärskilt förutformats
ellerutförandesitt avseddafärdigbearbetade tilldefinition attende ärsamt

återstår. Maskinele-arbetsoperationernågra oväsentliganågon ellerendast
standardtypelektroniska komponenter utgörelektriska ochochment av

inteomfattning ochmindremodifieringenkrigsmateriel, ärdock avom
funktion.väsentligen ändrar komponentens

ÖK21. Eldrörsvapen kaliber 20med m. m.mm
jakt ochförår utformadeföre 1938 ellerkarbiner tillverkadeGevär ocha.

med undantagpistoler;revolvrar ochSportskytte enhandsvapen avsamt som
sådanaår reproduktionerföre 1890.antika eldhandvapen tillverkade va-av

fjädervapen el-luft- ochför jakt och Sportskytteslätborrade samtpen, vapen
joule,mynning 10från pipansanslagskraft är Sler kolsyrevapen 4 metervars

underkastade be-enligtSådana tillspeciella delar ärvapen a. som
stämmelserna i vapenlagen,

Speciella till enligt KSl.delarc. vapen

ÖK22. kaliber 220Eldrörsvapen med mm m. m.en
utskjut-förutformadeSådana enbartenligt KS2eldrörsvapen ärsoma.

ammunition,ning icke förstörelsebringandeav
220med kaliberutrustningar till eldrörsvapenSpeciella delar och mm

enligt och enligt KS2.ovan

ÖK23. Ammunition m. m.
KS4,KS2 ochenligt KSl,övningsammunition tillRök-, lys- och vapena.

el-används för jaktkulaAmmunition med expanderande typ somaven
ler Sportskytte,

tändkedjeanslutningar,armeringsinrättningar, tändrör ochSäkrings- ochc.
KS3.och enligtammunition enligtSpeciella delar till ovan

ÖK24. missilerochBomber, torpeder, raketer, robotar m. m.
Övnings-, ochenligt KS4materielrök-, lys- och remsversioner aava.

röjning,svepning,för lokalisering, upptäckt,Apparater och anordningar
materiel enligt KS3 och KS4,desarmering eller sprängning av

KS4.och enligtmateriel enligtSpeciella delar utrustning tilloch ovanc.

ÖK25. modi-utformade ellersärskiltSpanings- och mätutrustningar m. m.
fierade för militärt bruk bl.m. m., a.

upptäckts-, igen-Avstånds-, höjdmätningsutrustningar,positions- ocha.
integreringförutrustningarkännings- och identiñeringsutrustningar samt av

sensorer,
optiskaakustiska ochgyrostabiliserade,Elektroniska, elektro-optiska,

observationsutrustningar,
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Utrustningar för undertrycka akustiska, infrarödradar, och andraattc.
emissioner,

Speciella delar för materiel enligt och enligt KS5.ovan

ÖK26. Skyddsmateriel m. m.
För militärt bruk utformad utrustning för skydd och försvar kon-a. mot

ventionella stridsmedel biologiska kemiska stridsmedel el-samt mot agens,
ler radioaktiva material enligt KS6,

För militärt bruk utformad utrustning för upptäckt och identifiering av
biologiska och kemiska och radioaktivitet,agens

Konstruktioner kombinationer material särskilt utformade förc. av attav
åstadkomma skydd vapenverkan för militäramot system,

Speciella delar till materiel enligt ovan.

ÖK27. sprängämnen m. m.
I militära ingåendekrut och drivmedelsprängämnen, speciella produk-a.

såsom additiver och stabilisatorer andra substanser och blandningarter samt
speciella för tillverkningär produkter enligt KS7.som av

ÖK28. förFartyg bevakning. Komponenter och utrustning särskilt ut-som
formats eller modifierats för krigsfartyg särskild marin utrustningsamt m. m.

Fartyg för bevakningsändamål inte utformade för militära strids-ära. som
handlingar,

Motorer särskilt utformade modifieradeeller för fast installation i krigs-
fartyg ubåtsbatterier,samt

Apparater för upptäckt föremål under särskilt utformade förvattnetc. av
ändamålmilitära och kontrollutrustning härför,

Ubåts- och torpednät,
Kompasser, kursindikatorer och tröghetsnavigeringsutrustningar sär-e.

skilt utformade för ubåtar,
Speciella delar till materiel enligt och enligt KS8.ovan

ÖK29. Flygplan och helikoptrar särskilt utformade eller modifierade för mi-
litärt bruk m.m.

Flygplan, helikoptrar och andra luftfarkoster inklusive sådana för mili-a.
spaning, militär utbildning och militärt underhåll,tär

Flygmotorer särskilt utformade för användning i militära flygplan och
helikoptrar enligt a,

Obemannade luftfarkoster och självstyrande, programerbara farkosterc.
och deras startlavetter, markutrustning och utrustning för kommunikation
och styrning,

Utrustningar för övertrycksandning och tryckdräkter för användning i
flygplan och helikoptrar, G-dräkter, militära flyghjälmar och skyddsmasker,
syrgasutrustningar för flygplan, helikoptrar och missiler katapulter ochsamt
andra utskjutningsutrustningar för räddning personal,av

förFallskärmar stridande lastfällningpersonal, och fartreduktion,e.
Speciella delar till materiel enligt och enligt KS9.ovan
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brukmilitärtförmodifieradeellerÖK30. utformadesärskilt m. m.,Fordon,
bl.a.

Bärgningsfordon,a.
artilleripjäserdrautformade försärskiltdragfordon attochPjäsfordon

stridsfordon,och
markeffektfarkoster,djupvadningforfordon samtAmñbiefordon,c.

utrustning,militärbetjänaforutformadesärskiltverkstäder attMobila
enligt KSl0.ochenligtmaterieltilldelarSpeciella ovane.

ÖK3I. energivapensystemRiktade m.m.
energivapensystem.riktadetilldelarSpeciellaa.

ÖK32. anläggningarFortiñkatoriska m. m.
vapenin-förkonstrueradeprimärt äranläggningarFortiñkatoriska soma.

sådan insats,ledningdirektforellersats av
enligtanläggningarforProduktionsunderlag ovan.

ÖK33. utformad för militärt bruksärskiltElektronisk utrustning m.m.
störning inklusive elektro-motmedelsutrustningStörutrustning och mota.

motmedelsutrustning ECCM,nisk störutrustning ECM och
ochinklusive akustiskaför undervattensbruk,Motmedelsutrustningar

skenmål, för introducerautformadeochmagnetiska störutrustningar att
främmande falska signaler ieller sonarmottagare,

transmissionsutrustningar ochförochSäkerhetsutrustningar för datorerc.
utnyttjas,i vilkasignalförbindelser krypto

materiel enligtförSpeciella delar och komponenter ovan.

ÖK34. utformad för mi-bildutrustning särskiltelektrooptiskFotografisk och
litärt bruk m.m.

utrustning,tillhörandeFlygspaningskameror ocha.
kopieringsapparater,Filmfrarnkallnings- och

motmedelljusförstärkarutrustningarvärmebilds-Infraröd-, och samtc.
sådana,mot

materiel enligtförSpeciella delar och komponenter ovan.

ÖvningsmaterielÖK35. m.m.
handhavandeutbildning iutrustning förutformadmilitärt brukFör ava.

förteckning,materiel i dennaupptagen
för materiel enligtSpeciella delar och komponenter ovan.

ÖK36. krigsmateriel,för tillverkningUtrustning m. m.av
speciellatillverkningsutrustning ochmodifieradSärskilt utformad ellera.

härför,delar komponenteroch
för certifiering, kva-testanordningarmiljöbetingadeSärskilt utformade

liticering provning,eller
krigsmateriel.för tillverkningProduktionsunderlag avc.
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ÖK37. Programvara.
ochutvecklingförmodifieradutformad ellersärskiltProgramvara pro-a.
förteck-dennaenligteller materielutrustninganvändning iduktion ellerav

ning,
enligt följandeSärskild programvara

kommunikations-,lednings-,militäraförutformadsärskiltProgramvara
underrättelsetillämpningar,ellerstymings-

hoshändelseförloppetsimuleringutformad försärskiltProgramvara av
militära vapensystem,

nukleära,konventionellaeffektenbestämmandeförProgramvara avav
biologiskakemiska och vapen.

vilkaförprodukter/ämnenFörteckningC. över
förordningen25 §enligtföreliggerdeklarationsskyldighet

krigsmateriel1992:1303 om
CAS-nummer

cykloalkyl- alkyl-inkl.C10,O-Alkyl
ñuorofosfonateri-Pr-ellern-PrMe, Et,

107-44-8O-Isopropyl-metylñuorofosfonatSarin:ex:
96-64-00-Pinakolyl-metylfluorofosfonatSoman:

cykloalkyl-N,N-dialkylinkl.C10,O-Alkyl S
i-Pr-amidofosforylcyaniderellerEt, n-PrMe,

O-Etyl-N,N—dimetylamidofosforyl-Tabun:ex:
77-81-6cyanid

cykl0alkyl-S-2-dial-inkl.C10,ellerO-Alkyl H S
i-Pr-aminoetylalkylellern-PrEt,kyl-Me,

ochi-Pr-fosfonotiolatcreller mot-Et, n-PrMe,
salterprotoneradealkylerade ellersvarande

O-Etyl-S-Z-diisopropylaminoetyl-VX:ex:
50782-69-9metylfosfonotiolat

Svavelsenapsgaser
2625-76-52-kloretylklormetylsulfid
505-60-2Bis2-klorety1sulfidSenapsgas:
63869-13-9Bis2-kloretyltiometan
3563-36-8l,2-Bis2-kl0retyltioetanSesquisenapsgas:

10-263905-l,3-Bis2-kloretyltio-n-propan
142868-93-71,4-Bis2-kloretyltio-n-butan
142868-94-8l,5-Bis2-kloretyltio-n-pentan

8-90-1639 lBis2-kloretyltiometyDeter
8-89-8639 lBis2-kloretyltioetyDeterSyresenapsgas:

Lewisiter
541-25-32-KlorvinyldiklorarsinLewisit
40334-68-8Bis2-kl0rvinylklorarsinLewisit
40334-70-1Tris2-klorvinylarsinLewisit
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Kvävesenapsgaser
538-07-8Bis2-kloretylety1aminHNl:
51-75-2Bis2-kl0retylmetylaminHN2:
555-77-1Tris2-kl0retylaminHN3:
35523-89-8Saxitoxin
9009-86-3Ricin

i-Pr-fosfonyldifluoriderellern-PrAlkylMe, Et,
676-99-3MetylfosfonyldiñuoddDF:ex:

cykloalky1-O-2-inkl.O-Alkyl eller C10,10. H S
i-Pr-aminoctylalkylellerdialkyl Et, n-PrMe,

motsvarandei-Pr-fosfonit ochellern-PrMe, Et,
salterprotoneradealkylerade eller

O—Etyl-O-2-diisopropylaminoetyl-QL:ex:
57856- l -81metylfosfonit
1445-76-7O-Isopropyl-metylklorofosfonatKlorsarin:11.
7040-57-50-Pinakolyl-metylklorofosfonat12. Klorsoman:

1997.novemberi kraft den lförordning träderDenna
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Bilaga 5

Dagordning

och inledervälkommenOrdföranden hälsar1 §

sigDeltagarna2 § presenterar

riktlinjer förregeringensdagordningen bifogasTill3 §
undersökauppdragUtredningens är attvapenexport.

s.k.beröri avsnittetpreciseringarbehovet somav
utformningenuppfattningVadföljdleveranser. Erär avom

för följdleveranserreglerna

följdleveransregelnförändringbehovFinns det4 § ett avav
avseendefallet, i vilketsåOm är

avslutas§ Mötet5
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TjäderTomas
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Peter Brune

LöfgrenElisabethAmnesty International
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ochvälkomnadeltagarnahälsadeNorbergOrdföranden Lars§1
inledde hearingen.

sig.presenteradeDeltagarna2 §

utformningensynpunktersinalämnadeDeltagarna av3 §
dagordningen.och 4§3§följdleveranser,s.k.reglerriktlinjemas om

finnsiFFinledde: InomFiFFörsvarsindustriföreningens, representant
fråningårvilkeniFakta representanterAGarbetsgrupp,gemensamen

valt lämnaFiF‘. harDeiingår att synde företag gemensamensom
följdleveransreglema.tillämpningenochutformningen av

följdleverans-tillämpningennuvarandedenAvseende av
balanserad.dockrestriktivdennauppfattasbestämmelserna mensom

tillvaritdefall,101andel 41 uppesåAtt somavstor avsomen
avslagitsexportkontrollråd, harellernämndrådgivandeiprövning

medförvånansvärtdockAntalet stortrestriktivitet. ärdennavisar på
ovillkorligaendastskrivningklaramycket attriktlinjemastillhänsyn

detaljeradavsaknadavslag. Iföranledaskallhinder merenav
möjlighetdock intevi attharärendenaavslagnadeinformation om

tillämpningen.analyseranärmare
nuvarandedenbetydelsedet attförsvarsindustrin störstaärFör av

Garanteradkvarstår.möter.hinderovillkorligtinte..omskrivningen
tillmöjlighetammunition,ochersättningsmaterieltilltillgång

kompletteringmaterielupphandlad samtmodifieringochrenovering av
försvagningtrovärdighetsfråga. Enavgörandeanskaffningen är enav

vårisvårigheterförorsakaskulleskrivningen storanuvarandedenav
iförkonkurrenter attvårautnyttjasomedelbartochmarknadsföring av

trovärdighet.svenskifrågasättamarknadsföringsin
våraochtillståndsgivningsvenskförBeträffande principerna

dessa överensstämma.måsteregler,samarbetsländerseuropeiska
åtföljandemedförsvarsindustrineuropeiskadenStruktureringen av

försvarsindustriermellanochländermellanberoendeömsesidigt
andradeföljdleveranserförvillkorhamåsteviinnebär somatt samma

Tyskland,försvarsindustri,kvalificeradmedländernaeuropeiska en
dessaarbetedetStorbritannien. IochSpanienItalien, somFrankrike,
finnaförgenomför, gemensamtattvårochregeringarländers nuegen

försvarsindustrinseuropeiskadenunderlättaför attvägar
fråga.viktigmycketindustrinförexportpolitikenrestrukturering, är en

vadländerna,andradelinjerestriktiv änväljaSverigeSkulle meren

1998-1999.fickhandbokFiF’sSe
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följdleveransreglema, riskerar våra möjligheter till samarbeteavser att
påtagligt försämras och i vissa fall omöjliggöras.

Vad gäller inskränkningar möjligheten erhållaattav
följdleveranser, måste denna grundas internationellt vedertagna
grunder, inte på inrikespolitisk argumentation. ovillkorligaDe hindren

aktuella i dettanärmast sammanhangär sanktioner beslutadeärsom av
FN’s säkerhetsråd och EU’s ministerråd. Enligt vår uppfattning bör
denna tillämpning kvarstå. Uttalanden och beslut i EU-parlamentetav
och Europarådet har i debatten krigsmaterielexporten anförtsom som
utgörande hinder för följdleverans enligt riktlinjerna. Sådana uttalanden
och beslut uppfattas inte i vår omvärld bindande och bör därförsom
inte ovillkorliga hinder.ses som

Angående vad bör inrymmas i följdleveransbegreppet skasom
inte glömma bort beslut i slutändanatt rörett export ärman ettsom

politiskt beslut. Det då viktigt inte låsaär den politiskeatt upp
beslutsfattaren med detaljerad skrivning vad skallen av som anses

följdleveranser. Nuvarande skrivning flexibelutgöra och bra. harDetär
hävdats följdleveransbegreppet har tänjts. påståendeDettaatt är

Siffrorna från EKR beskriver 41 ärenden 100 harattnonsens. som av
fått avslag visar praxis fortsatt restriktiv. följdleveranskategoriEnäratt

varit omdebatterad gäller s.k. systemberoende. Enligt vårsom
uppfattning detta leverans delsystem till tidigare gjordettavser av en
systeminvestering, dvs. följdleveransen skall starkt integrerad medvara
den ursprungliga leveransen. exportavslagEtt skall innebära betydande
ekonomiska och tekniska svårigheter för den mottagande staten.

Beträffande åtagandevaraktigheten svenskt delar FiF denettav
uppfattning givitISP uttryck för i sin redovisning tillsom
Konstitutionsutskottet, nämligen åtagandet bör gälla så längeatt en
mottagande finner det meningsfullt ha kvar i sinstat att ett system
försvarsmakt.

Angående uttrycket eller där det oskäligt inteattannars vore ge
tillstånd" illustreras detta följande situationer: licensavtalsleve-av

efter avtalets kompletterandeutgång, leveranser tidigare civilranser av
materiel, vissa slag systemberoende leveranser återleveranser.samtav

Vad beträffar mänskliga deträttigheter uppenbart det,är utöveratt
s.k. ovillkorliga hinder också finnasmåste möjlighet för regeringenen

förhindra följdleverans i de fall där utförseltillstånd skulleatt etten
uppfattas djupt oetiskt enligt västerländskt rättsmedvetande. Såsom
skedde också 1991 Sverige avbröt leveranserna till ex-Jugoslaviennär
innan FN’s säkerhetsråd hade beslutat vapenembargo. Sådantom
exportförbud bör dock begränsas till den materiel i dettyp av som
enskilda fallet bedöms kunna komma utnyttjas för förtryckatt av
mänskliga rättigheter såsom handeldvapen med ammunition.t.ex.
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Strategisk materiel för skyddande landets suveränitet bör iav
sammanhanget bedömas för sig.

Avslutningsvis vill FiF betona de nuvarande riktlinjerna fungeraratt
tillfredsställande. beträffandeBesluten politiska ochärexporten ytterst
vi ställer tveksamma till begränsa den politiska handlingsfri-attoss
heten detaljeratmed regelverk.ett

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens irepresentant, gemensamt
anförde:uttalande med Kristna Fredsrörelsen, Inledningsvis vill

sammanfatta våra ståndpunkter. Syftet med den svenskaatt
vår utrikespolitik vårkrigsmaterielexporten reglerad ochär är

för rättigheterefter respekt mänskliga inte ska kompromet-strävan att
vår krigsmaterielexport.teras av

Vi regler bör gälla för s.k. följdleveranserattanser avsamma
krigsmateriel för affärer. möjliggöra leveranserAtt attsom nya av
reservdelar kan ske situationen i mottagarlandet förvärratsäven om
strider i vårt tycke huvudsyftet med regelverket. Om beslutsfattar-mot

misslyckats på så land vi godkänt köpare, isätt att ett ettna som som
läge börjar kränka mänskliga rättigheter eller blir inblandad isenare en

väpnad konflikt vi huvudsyftet hålla Sverige utanförså att attanser -
konflikter och inte stödja mänskliga rättigheter kränkningar måste-

vapenleverantör.viktigare trovärdigän attvara vara en
återgårföljdleveransbegreppet behålls, vill vi denOm tillatt man

paragrafen reservdelar ochformuleringenursprungliga rörattom
inte leveranser där det oskäligt tillstånd.att geannars vore

med nuvarande regler,praktiken har också Sverige,I även stoppat
följdleveransinslagföljdleveranser. elva ärenden medAv som

behandlades efter det första efter Exportkontrollrådet bildadesåret att
blev det fall och nej i fem. Vi det centralti attsex ser som
riktlinjerna får ändrar denna praxis. villinte skrivning Tvärtomen som

denstadfästa denna hållning i riktlinjerna införaattgenom
betänkandetformulering riksdagen vid behandlingenantog avsom

någon1992/93:UU1, fordet inte finns given köparerättatt enom
erhålla följdleveranser.att

Bofors initiativ följdleveran-Vi vill också på eget stoppatnotera att
dethösten glädjande ochtill Indonesien så 1997. Detta ärsentser som

företagens trovärdighet leverantö-bevisar också den attatt tes om som
ofta får höra, inte absolutkräver följdleveranser, vi så är enssomrer

för företagen själva.
Vidare vi fästa uppmärksamheten på och kritisera devill än mer

affärer formleveransgarantier vid ilångtgående störresom ges vapen
of Understanding. offentligas.k. Memorandums Dessa ska varaav

långtgående följdleveranser.riktlinjernas styckeoch inte än ommer
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Bakgrunden till våra uttalanden ligger i statsrådets Leif Pagrotskys
besked till riksdagen i november 1996. betonadeHan detatt ettvar
rimligt krav för svensk krigsmateriel de kundemottagarstat atten av

säkra på deras inte blir obrukbara längre framatt systemvara pga. en
svensk tillåta följdleveranser.vägran att

Låt illustrera vilka dramatiska effekter sådan linje skulle haoss en
kunnat få den hade tillämpats under de 25 åren.senasteom

Den svenska flottan sålde krigsfartyg till Chile 1971. Två år senare
Pinochetgeneral makten i blodig militärkupp.tog Den svenskaen

regeringen protesterade terrorväldet i Chile. Ingen hade tankemot en
på fortsätta krigsmaterial till Pinochet. Med iatt principatt exportera
fria följdleveranser hade vi varit bundna stöd till diktaturen.ettav

Mellan 1976 och 1978 exporterade Bofors fartygskanoner och
ammunition till Iran. krigetNär med Irak inleddes i september 1980
krävde fåIran redan kontrakterade leveranser reservdelaratt ochav
ammunition. Bofors ville Regeringen nej. Med i principexportera. sa
fria följdleveranser hade vi varit bundna stöd till samtidigtIran,av som
Palme medlade i krig.samma

1982 godkände regeringen Carl Gustaf tillexport granatgeväretav
den kommunistiska diktaturen i Burma. halvårEtt kom de förstasenare
bevisen på regeringsstyrkoma använde i krigenatt granatgevären mot
olika minoritetsfolk. När FFV numera Bofors under 1984 och 1987
ville sälja ytterligare regeringen nej. skulle inteDetta hagranater sa
varit möjligt följdleveransema hanterades slapphänt bara för attom
köparen skulle säker leverans och företagen trovärdigavara som
leverantörer.

Efter vår kritik statsrådet Pagrotskys uttalande, framfördeviav som
i debattartikel i november 1996, svarade han i riksdagen detatt ären
ganska självklart om försämringar har inträffat iatt stora mottagar-
landet, sedan det ursprungliga tillståndet detta kan omprövas.gavs,

Vad riktlinjernas förändring åren vi det likhetiöver medavser anser
massmedierna betecknande kalla följdleveransbegreppet förattvara

gummiparagraf. Från det har formulerats reservdelaratt atten som
skulle få köparen kom i krig, har paragrafenäven töjtsexporteras om -
först i praktiken och sedan också i Numera omfattar dettexten. även
ammunition, vilket fallet med de nybyggda fartygskanonema tillvar
Indonesiens nybyggda fartyg 1996. Dessutom innefattas det än mer
diffusa begreppet leveranser där det oskäligt inteattannars vore ge
tillstånd.

I samband med riktlinjerna ändrades uttalade riksdagenatt senast att
de föreslagna riktlinjerna for följdleveranser inte innebär någon given

för köpare erhålla följdleveranser,rätt varje ärendeatt utanen
behandlas för sig vid regeringens avgörande.
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FredsKristnaochFredsSvenskaiviskull krävertydlighetensFör
inteföljdleveranserförriktlinjemauttalande attriksdagen omatt

följdleveranser, utanerhållaköpareför attgivennågon rättinnebär en
villViriktlinjerna.iinfogasskasigförbehandlasärende skavarje

barainterimligthögst att endet ärvi attbetonaockså att anser
motivera attkunnaböri mottagarstatensituationförsämrad

påvårÄven förändring synegenavföljdleveranser stoppas. en
leveranser.stoppademedförakunnaböri mottagarstatförhållandena en

vapenaffárerviddet störrekorthet attvi ivill noteraAvslutningsvis
Genomföljdleveranser.löftenvidlyftiga omofta än merges

harUnderstandingofMemorandums.k.undertecknandet ettav
haubitsardetillföljdleveranser somtillsigförbunditSverige t.ex.

kanFN-embargo stoppaEndast80-talet. ettunderIndientillsåldes
undergräverlöftenvidlyftigasådanaVi attleveranser.sådana anser

regelverket attsvenskadetmedhuvudsyftetbakomtrovärdigheten -
utrikespolitik.vårkomprometterainte

Sverigesanförde:FörsvarsdepartementetförRepresentanten
kunnasyftefred ii attalliansfrihet varavårpräglassäkerhetspolitik av

fordrar ettpolitiknärområde. Dennavårtikrighändelseineutrala av
kompetentvidarefordrarDentrovärdig. enförförsvar attstarkt vara

medförsvaretsvenskadetförseförmågamed attförsvarsindustri
Ett sätt attallianser.frånstödettilltillgångvi harmateriel, attutan

hjälpmedöverlevakandenindustri är attkompetentaerhålla denna
denmåstetrovärdigskalldenna export varaFör attexport.av måstetydligtviAlliansfriheten gör attåtaganden.långsiktigainnehålla
förbindakanallianservia ossintevi uppvilja enärvårdeklarera

understöd.
tillaktuella staterendastde somärföljdleveranserVad avser
förpliktelse attnågonintefinnsutförseltillstånd. Deterhållittidigare

Prövningenfall.tillfallfrånprövning görsEnföljdleveranser.medge
Exportkontrollrådet.parlamentariskt sammansattadetutförs av

DetProdukter. ärStrategiskaförInspektionenvidbeslutfattasDärefter
följdleverans-tilllevakantrovärdighetssynpunkt uppviviktigt att ur

vadtrygghetlandköpande avserkunnasyfte, attbegreppets ge
under systemetsuppgraderingarochsystemmaterialleverans av

omskrivningenviktigtdärför attdettrovärdighet ärvårlivslängd. För
riktlinjerna.ikvarstårmöterhinderovillkorligtinte

detfinnsgälla,skalllevereraåtaganden attvåralängehurAngående
hurbedömermottagarlandetDetinskriven. är somtidsgränsingen

Vi attbibehålla systemet. anserdemförmeningsfullt attdetlänge är
tidsgräns.införasbörintedet en
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Beträffande riktlinjepraxis den praxis beskrivitsatt ianser som
Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU 25 Bilaga A 5.2

tillfyllest för klargör vår tillämpning.att Den börsynes dockvara inte
redovisas i riktlinjerna, på lämpligtutan Som förtydligan-annat sätt. ett
de vill vi vipoängtera s.k.att att systemmaterial omfattaranser
följande områden, inklusive uppgraderingar under livslängd,systemets
vilket köparlandetsavgörs bedömning:genom egen

Plattformen, flygplanet, stridsvagnen eller fartyget;
Beväpningen robotar till flygplan ellert.ex. kulsprutor till fordon;av
Ammunition;
Underhållsutrustning, verktyg, testutrustning, giggar etc;
Reservdelar;
Utbildningsutrustningar, simulatorer, utbildningskurser,t.ex.
läroböcker mm;
Dokumentation;
Kommunikation, radioapparater, sensorsystem,
igenkänningsutrustning;
Olika stödfordon bärgare till stridsvagn,t.ex.0 transportsläp ochsom
andra unika specialfordon;
-Vidareutveckling systemet.av

Ett upphandlas harsystem någonstans gränssnitt till detsom ett
omgivande förbandssystemet. Var exakt denna skall drasgräns måste
definieras från fall till fall, oftast utgående från och ekonomin.arvet

Avslutningsvis vill vi det förnämna närvarande pågåratt arbeteett
med arbeta fram avsiktsförklaringatt mellan de europeiskaen sex
länderna, England, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Sverige,

bl.a. exportreglerna.överatt Detta arbete skall klartom till junise vara
1999 för fram till december 1999 kunnaatt fastställas respektiveav
regeringar. Det värdestort utredningens kundearbetevore av om
samordnas med denna tidsplan.

Representanten för Celsius AB anförde i fråga till förrepresentanten
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen: Varje land utformar sin

politik. Vårt val inte berättigatär någotegen än Nuvarandeannat.mer
regler från 1993,är del det Du åberopat går tillbaka till 1970en av -och 80 talen. detGår diskutera begreppet följdleveranseratt Ernär-
utgångspunkt avveckla heltär och hålletatt

Representanten för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
replikerade: Ja, det riktigt vi villär avvecklaatt på sikt.vapenexporten
Det dock för tillfället fysisktär omöjligt, varför vi då väljer bidra tillatt

detaljerade riktlinjer.mer



v
143Bilaga 5l 1999:38SOU

anlägga ettviktigt attanförde: Det ärABSAABförRepresentanten
vårbådedå detta ärkring vapenexportenperspektivinternationellt

medsamarbete ettÅr vistartade ett1995verklighet.kundensoch
Världsdelarfyraetablerade iidagViGripen. ärkringföretagbrittiskt

harVipartnerskap.internationellaimycketarbetaroch
samarbeteinternationelltsådantEttländer.mångaiunderleverantörer

inämnareminstafinnas gemensammamåstedetföljdtillfår enatt
produkternaframmöjlighet tahar attländer,Andraregelverken. som

regelverk.tillhänsyn ettbaraharsjälva, taatt
följdleveranser,förgarantifåkundenför attviktigt enDet är

Chileoch ärSydafrikadecennier.ihaskall systemethaneftersom
Minnetmaterial. ärfå leveransinteerfarenhet avattharländer avsom

branschen.härdenilångt
kundenförförklaraVi kanbalans.rimligiriktlinjer ärDagens
förtydligaaktuelltblirdet attnej. Omfårdevarför ettnöjaktigt sättett
slutändaniDet ärförkastligt.lista ärslutenbetonavivill attdem en

olikamångatillhänsynhardär att tabedömningpolitisk manen
situationer.

AB:SAABförreplikerade representantenordförandenfrånfrågaPå
Ocksåhindren.ovillkorligas.k.detillhänsynenbartinteNej det tas

beaktas.hindrenovillkorligadegår utöversituationerandra som

förMarknadenanförde:FredsrörelsenKristnaförRepresentanten
Dettuffare.exportförhållandenavilket görkrympandeidagärvapen

liberala. Leveransenochblirreglernabetyda merinte att merdockfår
ursprungligadenefterårskedde 181996Indonesientillkanonertreav betyderDetutrikespolitik.sammanhållenharSverigeleveransen. en

säkerhetspolitik.ochbistånds-handels-,vårinkluderardenatt
rättigheter.mänskligakränkningartillhänsyndet avskall tasDärutöver

sidan exporteraandraåochtillbistånd statmedgesidan enåAtt ena
skrivningarvåra enomemotgår tvärstill statsammavapen

säljare ärköpareförhållandetutrikespolitik. Isammanhållen -
förhållandenaOmriktlinjerna.svenskademedvetenköparstaten om

Även våraleverans.fråndiskvalificera statenbörförsämras man
leveransersinaUSA ströpexempel närärså. Ettkonkurrenter gör

kärnvapensitt program.de presenteratetterPakistan atttill

Kristnaförreplikerade representantenordförandenfrånfrågaPå
haidagföljdleveransbegreppet enansesOavsettFredsrörelsen: om

vidbedömning görasbörinte,bifall ellerför sammapresumtionstark
leveranser.förföljdleveranser nyabeslut somom
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På fråga från ordföranden replikerade för Svenskarepresentanten
Freds- och Skiljedomsföreningen: Om vi ska skriva riktlinjer,nu nya
vilken kommer dåstatus statsrådet Pagrotskys uttalande garantierom
för följdleveranser få Ja, viatt kan skrivaatt det inteanser attman
finns någon given erhållarätt följdleverans.att Det ingenären som

detär emot

Representanten för Försvarsindustriföreningen anförde i replik på
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens uttalande:representants Jo,
det dålig bild utåt ändra riktlinjernaattger en även regeringensom
policy inte ändras. Vad mänskliga rättigheter, tidigareavser som
diskuterades, det så deär specifiktatt kan användas förvapen som att
förtrycka mänskliga rättigheter får inte till de länder därexporteras det
finns sådan risk. Sedan reglerna skärptes 1993en sådangörs en
bedömning vid allaexport typer Inga andra länder har såav av vapen.

reglerstränga vi. I den uppförandekod,t.ex.som antalettsom
europeiska skrev under istater gäller mänskligarättighetersomras,
hänsyn primärt för de kan användasvapensystem för förtryck.som
Nuvarande formulering i riktlinjerna flexibel ochär bra. När vi t.ex.
exporterade till Oman det utrustning för hävda Omansatvar
suveränitet, inte för förtrycka mänskliga rättigheter.att deI flestavapen
andra länder får inte lov neka följdleverans.attman en

På fråga från ordföranden replikerade för Försvars-representanten
industriföreningen: Nej, det behövs inte någon distinktion mellan
krigsmaterial för försvar respektive förtryck mänskliga rättigheter.av
Det finns redan politiska ställningstaganden reglerar sådanasom
situationer.

På begäran från ordföranden kommentar till de olika karaktärerom en
krigsmaterial vi har idag, replikeradeav försom representanten

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen: Det indirekta stödet till en
förtryckarregim kan också Till exempel harstort. Indonesienvara
uttryckt de behövde fartygen föratt stävja inre väpnadeatt oroligheter
och för fånga flyende. Fatt då maktsignalartygen utgör för landet.en

Representanten för SAAB AB anförde: Vad mänskliga rättigheteravser
gäller två portalparagrafer: försvarets behov och säkerhetspolitiken. I
båda fallen alltid mänskligarättighetergörs bedömning. Riktlinjernaen

i balans idag.är Mänskliga rättighetskriteriet centraltär villkorett som
finns med i helhetsbedömningen tillsammans med de ovillkorliga
hindren. kanMan ställa sig frågan, vad skall egentligen anses vara
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ÄrÄr FN’sdetsyndet vårrättighetermänskliga syniinkluderat
begrepp.svårtolkatochbrettmycketrättigheterMänskliga är ett

anförde:SkiljedomsföreningenochFreds-SvenskaförRepresentanten
Detfinns ärriktlinjerdemedskeddeIndonesientill nu.somExporten

leverans.sådantillåtakanriktlinjermedtillfredställande eninte som
påtänka ävenviktigtdet attså atttill Oman är omgällerVad exporten

inteexporteradesdåför deanvändningenspecifikaden somvapen
andramöjliggörså attexportenrättigheter,mänskligaförtryckavsåg av

förtryck.sådantförfrigöraskanfartyg

mångafinnsanförde: DetInternationalför AmnestyRepresentanten
svårtDetutredningar. ärrättighetermänskligaorganisationer görsom

rättighetermänskligaska enmenvadbedöma varaanseatt man ,
Genêvekonventionema.ibasrättighetemaeftergåutgångspunkt är att

detförekommerutrikespolitiskttrovärdighetenbevaraFör att
bör ävenhandelsavtalen. Detirättighetsklausulermänskliga

ha.vapenexportörerna

viktigtnaturligtvis taattanförde: Det ärCelsius ABförRepresentanten
understrykadockmåsteManrättigheter.mänskligatillhänsyn

Då måsteval.säkerhetspolitisktland görtrovärdighetsaspekten. Ett ett
inteinrikespolitik kanSvenskkontinuitet.vissupprätthålla enman
dit.ochhitdet svängersvårigheterblirDetvår omexport.styra

detfinnsså ettfartyg,sinaanvänderlandhurBeträffande ett
Visstterritorium.sitthävdakunnaskallkravfolkrättsligt statatt en

skilde pådistinktionvärdefull mankunna omdetskulle envara
ocksåDetregler.olika ärhainte enbörvapentyper, manmen

handelspolitisk fråga.

omvärldensanförde: Det ärFörsvarsdepartementetförRepresentanten
måstespelreglernaintressant. varade köpervad äruppfattning somom

kanintedärmedochalliansfriavi ärNärbörjan.frånkända somman
itydligaiställetvimåstedåmilitärallians, varalinjevisa engenomen

praxis.vårochreglervåra

flertalvidharSverige ettanförde:ABSAABförRepresentanten
någotDeträttigheter. sägermänskligabrottförfälltblivit mottillfällen

mänskligskavadfastställa endet varaansessvårthur är att somom
dels sådetframtiden atti ärföljdleveransbegreppetVadrättighet. avser

hardelsfort,mycketgårelektroniken,specielltteknikutvecklingen,
betyderkvalitet. Det attgodlivslängdlångmycketdagens pga.vapen
riktlinjernaviktigtDet attärsinauppgraderar system.ständigtköparna
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beträffande följdleveranser framsynta.är Det olämpligtär med
detaljerade listor. Man bör fortsätta med syftesbestämmelser.

Representanten för Amnesty International anförde i replik till SAAB
AB’s I riktlinjerna talas det "grova ochrepresentant: systematiskaom
kränkningar mänskliga rättigheter. Visst Sverige fällt iär FN’sav
tortyrkommitté, det ändå inte förekomma kränkningarmen anses grava

mänskliga rättigheter i Sverige.av

Representanten för Kristna Fredsrörelsen anförde: Kan ni acceptera
våra krav på alla leveranser skall leveranseratt anses som av nya
vapen

Försvarsindustriföreningens replikerade: Nej, vi vill interepresentant
ha ändrade skrivningar därför vår policy inteäven ändras såatt om
kommer det uppfattas så kunderna.att av

Representanten för SAAB AB replikerade: riktlinjerDe finns ärsom
bra de Den restriktivitet finnsär. rimlig. Om skulleärsom som man
föra in regel varje skallsäger att export prövasen som som en ny
innebär det grundläggande förändring. Svaret nej.ären

Representanten för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen anförde:
Ni talar trovärdigheten för företagen det handlar ocksåom men om
trovärdigheten i vår utrikespolitik. Om vänder det skall ocksåman
köparen trovärdig, dvs. demokrati, respekterautöva mänskligavara en
rättigheter Köparlandet bör då intresseratetc. Sverige inteattvara av
säljer till det förhållandena där försämrats. Således vårutgörom
försäljning till visst land deras varumärke utåt; här, Sverigeett säljerse
till alltså vi "bra" land. Vidare anfördesär i replik tillett SAABoss,
AB’s stadfästandeEtt praxis kan interepresentant: av anses vara en
grundläggande förändring".

Representanten för SAAB AB replikerade: Jag vänder mig emot
påståendet vi enbart skulle ha talat trovärdighetenatt förom
företagen. Trovärdigheten gäller Sverige och den svenska
försvarsindustrin. företagenHur uppträder utrikespolitiskager
indikationer.

Representanten för Celsius AB anförde: Export försvarsmaterielav
behöver inte nödvändigtvis i konflikt med svensk utrikespolitik.vara
Exporten kan högteknologi till landet. Exportenetc.generera
kompenserar kostnader.våra
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för Försvarsdepartementet anförde: TrovärdighetRepresentanten är ett
försvars-svårt begrepp. säkerhetspolitiken innefattar både och

utrikespolitiken. väldigt viktigt med den parlamentariska insynDet är
Exportkontrollrådet Då blir ärendet allsidigtprövningen i utgör.som

belyst. bör inte ändras på.Detta

anförde: kundför Försvarsindustriföreningen OmRepresentanten en
möjligheterutveckling har regeringen allafår att reageraogynnsamen

ovillkorliga hinder.riktlinjemas reglergenom om

SkiljedomsföreningenSvenska Freds- ochförRepresentanten
trovärdigheten gällerOmreplikerade AB’sSAAB representant: nu

s.k. Memorandums ofdedå måste konstateraSverige attman
löftendevidlyftiga. exempelUnderstanding alltför Ett ärär gavssom

detbyggande ubåtar. hadetill Pakistan Hur1994 sett ut omavom
bygget hade påbörjats i år

gårhuruvidaPå fråga från ordföranden emotvapenexporten seper
Svenska ochför Freds-replikeradeutrikespolitiken, representanten

Finlandalltid. tillNej, inte ExportenSkiljedomsföreningen: är ett
fördet riktlinjernasådant exempel. såDäremot är utrymmeatt ger

sig med enbartländer. borde nöjatill kontroversiella Man attexport
demokratier.till stabilaexportera

förreplikeradeordförandenPå fråga från representantensamma
vårvi gårKristna Fredsrörelsen: Ja, vapenexporten emotattanser

uppförandekod.dock bakomutrikespolitik. Vi ställde sommarensoss
uppfattadevi vill bliVi påmåste det vägenett steg somomsomse

handeln idagkomma ifråndock intesamtalspartners. gårDet attatt
håller fast vidmöjligheter. Viförlänger repressiva regimemasde att

förbör densammabedömningen vid följdleverans nyvara som enen
leverans.

hearingen.och avslutadetackade deltagarnaOrdföranden4 §
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