
Ur KB:s samlingar
Digitaliserad år 2014



Kontrollen över

strategisktexport av

känsliga Varor

S U
1993:56

Betänkande särskild utredareav





mm Statens offentliga utredningar
1993:56

Utrikesdepartementet

Kontrollen över export av

strategiskt känsliga Varor

Betänkande särskild utredareav
Stockholm 1993



AllmännaFritzes AB.ingår i C EFörlagetAllmännafrånkan köpasSOU och Ds som
förvaltningskontor,Regeringskanslietsuppdragockså,ombesörjerFörlaget av

och Ds.SOUremissutsändningarav

kundtjänstFritzesBeställningsadress:
Stockholm10647

2108-20 50Fax:
9008-690 90Telefon:

REGERINGSKANSLIETS
91-38-13375-XISBNOFFSETCENTRAL
0375-250XISSN1993Stockholm



SOU 1993:56

statsrådetTill Dinkelspiel

Genom beslut den 24 oktober 1992 bemyndigade regeringen
statsrådet Dinkelspiel tillkallaatt särskild utredareen
med uppdrag iatt ljuset den internationellaav utveck-
lingen bedöma hur Sveriges kontroll över export av
strategiskt känsliga i framtiden börvaror utformadvara
och hur börden organiserad. Statsrådetvara bemyndigades
samtidigt beslutaatt sakkunniga,om experter, sekreterare

åtoch biträdeannat utredaren.

frånMed verkan och med den 19 november förordnades1992
ambassadören Gunnar särskildLund utredare.som

frånMed verkan och med den 19 november förordnades1992
kammarrättsassessorn Lisbeth Petersson att vara
sekreterare i utredningen.

Genom beslut den januari20 förordnades1993 följande
att ledamöter ipersoner tillvara utredningen knutenen

referensgrupp: direktören Tell Hermansson, Stockholms
byrådirektörenHandelskammare, Stig Isaksson, Generaltull-

styrelsen, jur Görankand Norén, Sveriges Industriförbund,



Miljö- naturresurs-ochEkecrantz,sakkunnige Lars
departements-Lindh,Pernillarättschefendepartementet,

Lilliehöök,kanslirådet Johanrådet Salander,Henrik
AnnikadepartementssekreterarenTörnblom ochöverste 1 Dag

Utrikesdepartementet.samtligaJohansson,
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SAMMANFATTNI NG

Bakgrund

Utredningen har haft uppgift i ljusetatt den in-som av
ternationella påutvecklingen områdeexportkontrollens be-
döma hur Sveriges kontroll över exporten strategisktav
känsliga i framtiden börvaror utformad och hur denvara
bör organiserad.vara

Till strategiskt känsliga är räknaatt dels krigs-varor
sådanamateriel dels har etablerad civilvaror som en an-

vändning också kan utnyttjas i förstörelsebringan-men som
de syfte. Bestämmelser kontrollen överom export stra-av
tegiskt känsliga finns i lagen 1992:1300varor krigs-om
materiel, lagen l984:3 kärnteknisk verksamhet,om lagen
1991:341 förbud utförselmot vissaom kanav varor som
användas i massförstörelsesyfte, förordningenochm.m.
1986:89 förbud vissmot utförsel.om

Utredningen konstaterar att bakgrund motivoch till den
exportkontroll Sverige utövat under efterkrigstidensom
har varierat. Utrikes- säkerhetspolitiskaoch överväganden
har varit bestämmande för kontrollen över export krigs-av
materiel kärntekniskaoch produkter liksomav produkterav
och teknologi kan komma till användningsom för fram-
ställning massförstörelsevapen. När gällerav det kon-
trollen högteknologiskaexportav produkterav har det



vårintresse att tryggaekonomisktockså viktigtvarit ett
frånteknologi andratillgång avanceradtillindustris

länder.

varieratharexportkontrollenbakgrund tillmotivochAtt
äridagdentill attorsakockså bidragandestarktär en

handlägg-dessoch attpå regelverkolikaradbaserad en
påregeringskansliet ochpå många händer ispriddärning

svårtblivitregelsystemetmyndighetsnivå. Härigenom har
strukturen be-oftaorganisatoriskaöverskåda och denatt

sig i.orienterasvärlig att

angeläget skapaattär detmeningutredningensEnligt
gäl-fråga bestämmelseröverskådlighet dei sombättre om

produk-känsligastrategisktöver exportkontrollen avler
organisatoriskkoncentreradtydligare ochoch merter en

handläggning.ärendenasförstruktur

pågår förutseskanochutvecklinginternationella somDen
också översynområde motiverar avpå enexportkontrollens

känsligastrategiskt va-för kontrollvårt system aveget
ror.

ochFörenta staternateknologiembargooch somDet vapen-
Warszawa-paktensupprätthöll gentemotNATO-allieradederas

dessamot atti utbytegradvisliberaliserasmedlemmar nu
snitt.västerländsktexportkontrollinförländer aven

årpå inteväxt framökad senareSamtidigt har oro -en
massförstö-för attGulf-krigetintryckminst under av -

spridasskallvapensystemkonventionellaochrelsevapen
lång radgörs iAnsträngningar samman-länder. entill nya

interna-exportörländer i ettviktigareför samlaatthang
sådan spridning.förhindraför attsamarbete entionellt

ocksåområde utvecklaspå exportkontrollens nuSamarbetet
förkriterierochprinciperbåde gällernär detinom EG,

över exportkontrollengäller avnär detochvapenexport



andra strategiskt känsliga När gällerdet devaror. senare
produkterna är ambitionen åstadkomma så långtgåendeatt en
harmonisering exportkontrollen utomståendeav gentemot
länder att dessa i målsättningenenlighet medvaror för-

inreEG:s marknad tillåtaskan röraatt sig helt fritt-
inom gemenskapen.

ärDet utredningens bedömning att ansvarsfull medver-en
förkan svensk idel det internationella icke-spridnings-

samarbetet kommer ställa påatt krav ett effektivt export-
kontrollsystem, inom kvalificerade bedömningarvars ram
måste göraskunna utrikespolitisk, ekonomiskav och tek-
nisk karaktär.

Lagstiftningen

Mot denna bakgrund har utredningen första uppgiftsom en
haft bedömaatt huruvida den lagstiftning idag liggersom
till förgrund exportkontrollen sådanhar utformningen

påatt den kan tillfredsställandeett sätt möta de krav
ioch framtiden påsom ställas vårtnu kan exportkontroll-

system.

gällerI vad kontrollen över utförsel krigsmaterielav
konstaterar utredningen att krigsmateriellagen trättny i

såkraft sent den år.januari Någral isom ytterligare
förändringar i denna lagstiftning för närvarandesynes

påkalladeinte några sådanaoch skulle enligt utredningen
heller knappast aktualiseras ett svenskt medlemskapav i
EG.

ärDet utredningens bedömning att ett svenskt EG-medlem-
skap inte ändrar behovet förutsättningarnaellerav för en
på vårgrundval utrikes-, försvars-av egen säkerhets-och
politik utformad reglering påoch kontroll krigsmateriel-
området.



överkontrollensidanvidsker avexportkontroll somDen
duals.k.delövervägandetill heltkrigsmateriel avser

förstå rörlåterengelska termendensomuse-produkter.
produkterdvs.användning,dubbelmedproduktersigdet om

också direktanvändningcivil sometablerad menhar ensom
syfte.förstörelsebringandeiutnyttjaskanindirekteller
idagbaserasprodukterdessaöver exportenKontrollen av

s.k.dennämligentvåpå mass-regelverk,huvudsakligen
högteknologiförordningen.ochförstörelselagen

iomsätterbestämmelsernuvarandeMassförstörelselagens
träffatsharöverenskommelserlagstiftning de sominhemsk

exportkontroll-multilateralasärskildaför deinom ramen
är attsyfteNSGAustraliengruppen, varsMTCR,regimer
vissamissilteknologi,missiler,spridningenbegränsa av

för biolo-tillverkningsutrustningprodukter,kärntekniska
bio-ochkemiskavissastridsmedel samtkemiskaochgiska

tillverkningföranvändas avkanprodukterlogiska som
utredningenenligt enharbestämmelserstridmedel. Dessa

demnågra förändringar sy-avochutformningändamålsenlig
in-till denhänsynpåkalladeintenärvarande avförnes

utvecklingen.ternationella

för-väsentligabedömning attutredningensär detDäremot
kon-lagstiftning avseri den somnödvändigaärändringar

Enligtprodukter.högteknologiskaexportövertrollen av
kontrollagstiftningheltäckandekrävs attutredningen en

högteknolo-täcksproduktområde idag avpå det sominförs
längreintekontrollenattbetyderDettagiförordningen.

ividareexport avtill attbegränsad avsebör varasom nu
allutanexportkontrollerade avsevarorursprungslandet
ärdessaoavsett avifrågavarande produkter omexport av
inhemsktdelvisellerär helteller -utländskt ursprung -

producerade.

förändringsådanär avbedömning enutredningensEnligt
kunnaskafullt utSverigenödvändiglagstiftningen om



delta i det internationella samarbete är undersom nu
framväxt för förhindraatt högteknologiatt kansom
utnyttjas i förstörelsebringande syfte hamnar i orätta
händer. Enligt utredningen ter det sig inte bara naturligt
utan önskvärtstarkt att Sverige med sina traditioner på
nedrustningens icke-spridningspolitikensoch område enga-

sig i dessa internationellagerar ansträngningar.

En anpassning detta vårslagav lagstiftningav skulle
också väsentligt underlätta Sveriges deltagande i den li-
censfria handel högteknologiskamed produkter idagsom
äger mellan ett västligarum antal industriländer och som
i framtiden kan förutses successivt utvidgas till bre-en

länderkrets.dare sådanEn utveckling lagstiftningenav
ocksåskulle väl ansluta till det harmoniserade försystem

kontroll över export dual use-teknologiav är undersom nu
uppbyggnad i EG. Enligt måsteutredningen det anses osan-
nolikt att Sverige skulle kunna inpassas i detta system

sådanutan att förändring företasen i lagstiftningen.

Utredningen anvisar sätt åstadkommaettsom att den önsk-
värda heltäckande kontrollen högteknologiexportenav att
den högteknologiförordningennuvarande upphävs och att ex-
porten de aktuella högteknologiprodukternaav istället
regleras massförstörelselagensav bestämmelser.

Utredningen konstaterar vidare att massförstörelselagen
inrymmer de bestämmelsernumera utförsel vissa kärn-om av

tekniska produkter dual use-karaktär,av tidigaresom
återfanns i kärntekniklagen. Däremot regleras alltjämt i
den lagen kärnämnensenare export sådanochav utrust-av
ning särskilt iordningställtssom för framställning, bear-
betning eller användning kärnämnen.av

Dessa produkter ärsenare utformade för nukleär användning
och omfattas icke-spridningsfördragetav eftersom ocksåde

användaskan för tillverkaatt kärnvapen. förhållan-Detta
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hänseendestrategiskt somikänsligalikaminstgör demde
massför-ireglerasidagvilkaprodukter,kärntekniskade

naturligt attdärfördetUtredningen anserstörelselagen.
från kärnteknik-överflyttasexportkontrolläven denna

massförstörelselagen.tilllagen

förslagföljandeutredningen :lämnarbakgrunddennaMot

upphävs ochhögteknologiförordningen ex-nuvarandeDen
reglerasförordningenomfattasprodukter avde somport av

in-vilketbestämmelser,massförstörelselagensistället av
sigprodukterna vareaktuelladeutförselnebär -att av

fårintetillverkninginhemskutländsk ellerär -dessa av
fallet.enskildatillstånd ilämnas detmindremedske

ibestämmelseröverförs demassförstörelselagenTill
utförselöver avkontrollenkärntekniklagen avsersom

iordning-särskiltutrustningsådan somkärnämnen och av
framställning avelleranvändningbearbetning,förställts

kärnämnen.

fåskullehärmed enmassförstörelselagenDå nuvarandeden
hög-radexporten enreglera avbl.a.ochtäckningvidare
ochcivilföreträdesvisharprodukterteknologiska ensom

såle-denattutredningenanvändning,legitim anserfullt
neutralt namn.ochnyttbör ett merlagenutvidgade gesdes

Organisationen

till hurställning ex-också tahaft attharUtredningen
regerings-iorganiserasbörhandläggningportkontrollens

myndighetsnivå.påochkansliet

stäl-börhuvudsakliga kravtreattansettharUtredningen
exportkontroll. Denförorganisationpå framtidalas en
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bör för förstadet lätt orienteraatt sig ivara och att
nå kontakt förmed de enskilda medborgare företagoch som
berörs exportkontrollbestämmelsernaav böroch den skynd-

ochsamt effektivt kunna behandla utförselärendende som
anhängiggörs hos den. bör förDen sådet andra utfor-vara
mad att den välansluter till mönsterdet för internatio-

pånellt samarbete områdeexportkontrollens växersom nu
fram efter det kalla krigets avslutning, i synnerhet det
samarbete inomtar form börsom EG. Den slutligen till-
fredsställa på såkrav långtgående delegeringen be-av
slutsfattandet möjligt vederbörligtundersom hänsynsta-

till ärendenasgande känsligastundom karaktär.

Organisationen i regeringskansliet

Utredningen att för handläggningenanser ansvaret i rege-
ringskansliet frågoralla rörav export strategisktsom av
känsliga produkter bör isamlas UD:s handelsavdelning. Där
bör krigsmaterielinspektionen liksom hittills handlägga
ärenden rörande krigsmateriel, frågormedan samtliga som
rör export s.k. dual use-produkter börav föras ihop till

sammanhållen handläggningen i del handelsavdel-annan av
ningen.

sådanEn ordning förutsätter handläggningenatt ärendenav
enligt den nuvarande massförstörelselagen frånflyttas
krigsmaterielinspektionen försoch handlägg-medsamman
ningen ärenden rörav högteknologiskaexportensom av pro-
dukter liksom handläggningenmed utförselärenden röran-av
de kärnämnen sådanoch utrustning särskilt har iord-som
ningställts för bearbetning, användning eller framställ-
ning kärnämnen. ärendenaDeav bör överföras frånsenare
miljö- och naturresursdepartementet.

Härigenom upprätthålls också åtskillnadklar mellanen ut-
försel åkrigsmateriel sidanav åoch teknologiena annan
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utredningenenligtåtskillnad anslutersådanandra. Enden
internationella sam-igäller detmönsterväl till det som

Dettaexportkontrollsystem.ländersi andraocharbetet
distink-grundläggandedärinom EG,minst enintegäller
krigsmate-mellanRom-fördragetiupprätthålls redantion

å andra. Dedenuse-produkterdualå ochsidanriel ena
rör-frireglergemenskapens omomfattasskall avsenare

krigsmate-medhandelntjänster medanochförlighet varor
beslut.förbehållen nationellastriktärriel

förslag:följandeutredningenlämnarbakgrunddennaMot

allaregeringskanslieti avhandläggningenförAnsvaret
känsligastrategiskt pro-exportkontrollfrågor rör avsom

irespektive denhandelsavdelningtill UD:ssamlasdukter
KontrollenKrigsmaterielinspektionen. upp-integreradeUD

ochkrigsmateriel enmilitär del avseri somdelas en
use-produkter.duals.k.alladelcivil avsersom

massför-nuvarandeenligt denärendenHandläggningen av
tillKrigsmaterielinspektionenfrånöverförsstörelselagen

medförsochhandelsavdelning sammandel UD:savannan
duals.k.rörande use-pro-ärendenandrahandläggningen av

export-medbefattningKrigsmaterielinspektionensdukter.
krigsmateriel.till attrenodlas avsekontroll

exportöverkontrollärenden avserHandläggningen somav
iord-särskilt harutrustningsådan somochkärnämnenav

framställ-elleranvändningbearbetning,förningställts
från miljö- naturresurs-ochöverförskärnämnenning av

försdär denhandelsavdelning sam-till UD:sdepartementet
use-frågor.dualövrigahandläggningen avmedman

Delegering

vilkenitillställningockså tahaft attharUtredningen
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utsträckning exportkontrollen kan delegeras till myndig-
hetsnivå såoch hur den i fall bör organiserad där.vara

Enligt utredningen är utrymmet för delegering besluten av
från regeringen till myndighetsnivå betydande. väsent-En
lig del ärendende aktualiserasav enligtsom den nuvaran
de massförstörelselagen bör enligt utredningen påavgöras
myndighetsnivå liksom den övervägandehelt delen deav
ärenden blir aktuella till följdsom föreslagnadenav
regleringen högteknologiprodukter iav utvidgaden mass-
förstörelselag. Även när det gäller exportkontrollen av
kärntekniska produkter utredningen störreanser att en
mängd ärenden rutinartad karaktärav kan urskiljas, i
vilka beslut bör påfattas myndighetsnivå.

Även frågai utförselärenden påom krigsmaterielområdet
utredningen att finnsanser utrymme för delegering.en De

ärenden idag delegationsom beslutasgenom det före-av
statsrådetdragande är enligt utredningen sådanav en ru-

tinartad karaktär att de fördelmed kunde delegeras till
myndighetsnivå. Utredningen emellertid sådanattanser en
förändring i beslutsordningen anståbör till dess kla-en

praxis etablerats irare vad tillämpningenavser denav
krigsmateriellagens bestämmelser.nya

Mot denna bakgrund lämnar utredningen följande förslag:

Till myndighetsnivå delegeras sådanabeslut i ärenden
enligt massförstörelselagen utförsel tillsom län-avser
der, vilka deltar i internationellade exportkontrollregi-

ligger till vårförgrundmer som reglering. Myndig-egen
heten möjlighet hänskjutaatt ärendenges till regeringen
för beslut.

Beslut i ärenden högteknologiexport påom fattas myndig-
hetsnivå, dock möjlighetmed för myndigheten hänskjutaatt



regeringen.tillärendenenskilda

sådana ärendenimyndighetsnivå beslutdelegerasTill
mdhandelkärntekniklagen avsersomnuvarandeenligt den

avtalbilateralaträffat oxSverige harvilkaländer med
användning.civil

myndighetsnivåpåOrganisationen

exportkontrollärendamängdomfattandeväsentligt merEn
kommförslagutredningensmedskulleärän falletvad nu

utredningensärmyndighetsnivå och detpåhanterasatt
hållasbörlångtså möjligthandläggningdennaning att

traditionentmyndighetmyndighet. somDeninom ensamman
till-ochlicensierings-fullgör deidagfullgjort och

på utrikeshanaktualiserasfunktionerståndsgivande som
varalenutredningenKommerskollegium,område, synesdelns

tilanslutninguppgifter. Iför dessainstansenlämpliga
böraktuell Konmersblirhärmedärendehanteringden som

förin-också ettaxla ansvarutredningenenligtkollegiet
exportkontrollmsallmänhetföretag och omtillformation

företagför de smsamtalspartnerutgörainnebörd och en
bistå depr-liksomexportkontrollbestämmelsernaberörs av

förhandlingar.internationellavidtementet

förslagföljandeutredningenlämnarbakgrunddennaMot

denut-enligtärendeni debör beslutaKommerskollegiet
nyndigtilldelegerasmassförstörelselagen somvidgade

kärnämnen ochutförsel u-beträffandehetsnivå, avutom
framställaför attutformatssärskilt harrustning som

beslutesådana ämnen. De senareanvändaellerbearbeta
kärnkraftsinspektion.Statensbör fattas av
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Infcrmationen

Även förändringarmed de i lagstiftningen utredningensom
föreslår kommer kvarståbehovet föratt berörda företag

påatt sättett enkelt orientera sig i gällande bestäm-
meher handläggningsordningcch för exportkontrollen. För

tillfredsställaatt detta börbehov enligt utredningen en
vägledning eller handbok sammanställas, innehåller ettsom
uttömmande register över alla de strategiskt känsliga va-

föremålär för såvälexportkontroll,ror som krigsmateriel
iual ocksåuse-produkter. börsom Den det eller deange

lagmm enligt vilka kontrollen utövas innehållaliksom en
redcvisning de administrativa instanser är inblan-av som
dade och den handläggningsordning gäller i förekomman-som
de fall.

Mot lenna lämnarbakgrund utredningen följande förslag:

;yfte överskådlighetI bättreatt skapa frågai deom
bestämmelser och handläggningden gäller för export-som
kontrollen handbok täckerut samtliga förges en som ex-
portçonttollen relevanta regelverk produktförteck-och
ningar de administrativasamt rutiner gäller i före-som
kommande fall.
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

tillFörslag1
utförselförbud1991:341 moti lagenändring omLag om massförstörelsesyfte,ianvändas m.m.kanproduktervissa somav

utförselförbud1991:341 motlagenfrågaföreskrivs iHärigenom omom
massförstörelsesyfte,ianvändaskan m.m.produktervissa somav

lydelse,följandeskall ha3 §§,2aochdelsatt lydelse.följandeparagrafinförasskalli lagendet a avdels ennyatt

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bestämmelserInledande

§l

föreskriverregeringenutsträckningi dengällerLagen

utnyttjaskanluftfarkosterobemannade somandraoch somraketsystemochfullständigarobot-
massförstörelsevapen,bärareav

uppnåkanochi lförkonstruktionsmaterial samsystemoch avsessomkomponenter2. delsystem,
300 kilometer,minsträckviddaven

i loch komponenterdelsystem avsestillverkningsutrustningför sonsystem,provnings-och
och

användaskanprodukterkemiskaochbiologiskai somanvändaskanbiologiska vapen4. somagenser
prekursorer,kemiskakemiskatillverkningför vapenav

sådanakemiskabiologiskaeller samttillverkning avför vapenanvändasutrustning kan avsom
iprekursorerkemiskaochbiologiska somavsesagenser

kâmladdningarochframställningförväsentligbetydelse avmaterial ärellerutrustning6. avsom
ochverksamhet,kärntekniskl984z3omfattas lageninte omav
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Nuxarzndelydelse Föreslagenlydelse

andrahögteknologiskaproduktersom
direkt eller indirekt kan användasi
massförstörelsesyjte,och

10. för automatiskprogramvara
databehandlingoch särskiltannanprogramvara
utformadeför produkter [-3 ellerisomavses
5-9.

la§

Frågor tillstånd enligt dennalag provasom av
ellerregeringen denmyndighet regeringensom

bestämmer.
Om ärende i första stycketett somavses

enligt regeringensföreskrifter skall avgörasav
myndighetochmyndighetenfinner ärendeten

principiell vikt,får myndighetenvaraav
hänskjutaärendettill regeringenför provning.

2a§

dcnmlagl ñrstásmed denna förståsl lag med
tilhardahålhnde:försäljning, upplåtelse, tillhandahållande:försäljning, upplåtelse,

utbjidaude vederlag,lån, gåvaeller utbjudandemt vederlag,lån, gåvaellermot
förneding, förmedling,
tillverkningrâtt:varje tillverkarätt tillverkningsrått:att varje rätt tillverkaen att enprocukt omfattas lagensbestämmelser. produkt omfattas lagenssom bestämmelser,av som av

kärnâmne: plutoniumeller ämneuran, annat
användseller kan användasför utvinningsom

kärnenergi kämbräm-le ellerförening iav
vilkensådant ingår,ämne
torium eller ämne ärannat ägnatattsom

omvandlastill kärnbränsleeller förening i
vilkensådant ingar, ochämne

kärnbränsleanvänt har placeratsinte isom
slutförvar,
käntatfall: kärnbränsle haranvänt som

placerats slugförvar,i
radioaktivt har bildatsämne isom en

kämtekniskanläggningeller material eller
har blivit radioaktivtförorenat iannatsam en

sådananläggning,och
radioaktivadelar känttekrtiskav en

anläggning avvecklas.som
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slutförvar,
harkdrnhdmlekdmaifall: använt som

slutjörvar,placeratsi
ibildatsharadioaktivt enämnesom
eller.naierialeleranläggningkämteknisk

iradicalcrlvtförørenatblivithar enannatsom
ochanläggning,sådan

:dntelniskdelarradioaktiva av en
awecklasanläggningsom

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3§

förasfår ine1t utProdukter i urförasfår inte avsesi 1 § ut somProdukter ursomavses tillstånd. jrigaIlandet programvaraon.frågaregeringen.I utantillståndlandet omutan av uqörselnedlikstáls101 §imedlikställsi l § 7 avsessomavsessomprogramvara utlandettillöverföring gznonutlandetöverföring tillutförsel genom liknandesätt.ellertelekommunikation annatliknandesätt.påellertelekommunikation annat
meddelajlreskrfierfdrRegeringen genom
udörseltillstindskrzvförfrån dettaundantag

länder.till vissa
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2 Förslag:.11
Lagan ändringi lagen0984:3 kårntekniskom
vercsanhet

lärigenomförskrivs i l § lagen 198423 kämtekrmiskatt om
veicsamhetskallhaföljandelydelse.

Nuvarandelydelse Förslagenlydelse

1§

Dmmlag gålbrKärntekniskverksamhet, Dennalag gäller Icâmtekrliskverksamhet,
m.n. m.m. .Mad;ådanverksamhet Med sådanverksamhetavses avses
Lupförarde, innehaveller drift uppförande,innehaveller driftav avkântelniskaxlâggring, kâmtekniskanläggning,
förvärv, inrehav,Överlåtelse,hantering, förvärv, innehav,överlåtelse,hantering,

beabening, eller befattningtransport bearbetning,av eller befattningannan transportav annankåmämreellerkâmavfall,met medkåmâmneeller kâmavfall,
inñrsel till riketochutförsel riket införsel till riket kåmåmneellerur av avkänärmeeller lârnavfall, kämavfall.
umrsel rike:ll av
mizeral haltnet kärnamne.a. av
val harframställts kdrnámneellersom av
i vilkenrámru ingår,ämnevara
utrzstningeler material har särskiltc. som

kørrtneratsalle iordningställtsför
beabening,zmdndningellerframställning av
kanärrne. deni utsträckningregeringen
föreskriver,och
5. upNáIeLweler överlåtelse svensk

myrdigter,stensktjörerageller
den basarellerstadigvarandear vistasson
har riceltili won i utlandet ratt attav
tillverkasädar eller sådant:trimning material

i4:, :de: utsträckningregeringensomav:es
förekriver.
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INLEDNING1

industri-andraflertaletlikhet medtillämpar iSverige
känsligastrategisktutförselnöverländer kontroll aven
sådanakrigsmateriel delsdels va-Kontrollen avservaror.
ocksåanvändningciviletableradhar sommenenror som

syfte.förstörelsebringandeutnyttjas ikan

på finnsibestämmelserUtförselkontrollen baseras som
l984:3krigsmateriel, lagen1992:1300 omlagen om
förbud Lt-1991:341 notlagenkärnteknisk verksamhet, om

massförstörelse-användas ikanförsel vissa somvarorav
vissförbud notl986:89förordningenochsyfte, omm.m.

utförsel.

fleradeltarexportkontrollenhandläggningenI av
myndigheter.ochdepartement

på exportkontrollensutvecklingeninternationellaDen
motsätt-präglats deområde efterkrigstidenhar under av

ochFörentarått staternastormakterna.mellanningar som
målsättning förhindraatthaftNATO-allierade hardess som

tillhögteknologikärnteknik ochkrigsmateriel,export av
kommunistländen Et:andraochmedlemmarWarszawapaktens

område be-på harexportkontrollenssamarbeteutvecklat
särskiltför ettNATO-länderna inomdrivits mellan ramen

MultilateralCommittee forCoordinatingCOCOMorgan,
ändamålet efter andraförskapadesControls,Export som

världskriget.
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Till följd de förändringar påstora inträttav som senare
år Östeuropa,liberaliseringen i Warszawa-paktens- upp-
lösning, Sovjetunionens sönderfall förskjuts nu per--

påspektizet väsentligt område.exportkontrollens En
successiv avveckling inlettshar öst-västligadet tek-av
nologiambargot. Samtidigt finns ökande för atten oro
strategiskt känsliga och teknologier spridasskallvaror
till destinationer där de missbrukas och kommer till an-
vändniig för att utveckla massförstörelsevapen och kon-
ventioaella vapensystem.

inzernationelltEtt församarbete sådanförhindraatt en
spridnng tar gradvis form. årUndernu har ett be-senare
gränsa: länder,antal däribland sverige, enats export-om
kontro.lregimer för förhindraatt spridningen missilerav

nhsilteknologioch liksom ämnen användaskan förav som
framställning kemiska och biolgiska stridsmedel.av En
motsvarande regim upprättatshar när gällerdet viss kärn-
teknis; utrustning. Det nedrustningskonferensen iav
Geneve förslagetantagna till konvention kemiskaen om

ocksåamfattar restriktionervapen för vissaexport av
ämnen användaskan i kemiska:om eller utgöravapen

utgångsämnenviktig: sådana.för

Ambitimerna påinriktas att ytterligare bygganu detut
internationella samarbetet till att omfatta länderfler
och att fler produkter. Ett äravse exempel särskildadet

församarbetsorgan exportkontroll COCOM-länderna be-som
slutat upprätta vid sidan sin organisation ochav egen som

getis namnet COCOMCooperationnu CCF.Forum Detta nya
år avsett att samla flertalet västligaorgan industri-

länder och de forna warszawa-paktsländerna kring ett sam-
biståarbete med syfte att de länderna utvecklasenare att

försystem exportkontroll.egna Eventuellt kan detta forum
också lomma användasatt för att förhindragemensamt
spridning strategiskt känsligaav och teknologiervaror
till länder där de missbrukasma och kommer till
anvärdring för att utveckla massförstörelselvapen och



andra vapensystem.

påockså export-samarbetetintensifierasEGInom
pågårområde. till attsyftararbeteEttkontrollens som

gällernär kon-detmedlemsländernas systemharmonisera
sådana känsliga och tek-strategiskttrollen varorav

också kananvändningcivilnologier har aa-men somensom
enlighet medförstörelsebringande syfte. Ivändas i

förrörlighetfribestämmelserRomfördragets varor ocnom
även produkterdessaskallEnhetsakteni enlighet med

medlemsländer,gemenskapensfritt mellancirkulerakunna
kontrcll-harmoniseringförutsättervilket dock aven

utomstående länder.politiken gentemot

regeringenbeslöt den 29bakgrundenhär skisseradedenMot
medsärskild utredaretillkalla upp-1992 attoktober en

utvecklingeninternationellai ljuset dengift att av
strategisktutförselnöverkontrollsverigesbedöma hur av

denoch hurbör utformadframtidenikänsliga varavaror
återges iutredningenförDirektivenorganiserad.bör vara

bilaga l.

skrift-insamlingbedrivitsUtredningsarbetet har avgenom
utfrågningar ettframför alltmaterialligt avgenommen

i myndigheterregeringskansliet ochiantalstort personer
expert-denerfarenhetpraktiskochkunskapmed avom

gjorts fleraStudiebesök hosharutövas idag.kontroll som
exportkontrcllenberörsföretagmyndigheter och hos avsom

besökinhämtats vid losharsynpunkterinformation ochoch
Finland,i Danmark, Norge,myndigheterochdepartement
FörentaÖsterrike, staterna.Storbritannien ochSchweiz,

ingåendeföremål förvaritharUtredningsarbetet
bistått utredaren.i referensgruppdiskussioner den som

gång.utredningenssammanträden underfemhaftharGruppen
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GÄLLANDE RÄTT2 BAKSRJN OCH

Krigsmateriel2.1

Materiella bestämmelser

råderSverigeI sedan 1918 ett förbudgenerellt mot ut-
forsel Frånkrigsmateriel. förbuddettaav kan undantag
medges särskilda omständigheter. Lagstiftningensinter
kcnstruut möjlighetstatsmakternaon ger att kontrollera
aLl utfonel krigsmateriel och tillmätaatt för-av
hållanden. i mottagarlandet vid beslutstillfället avgör-
ande förbetytelse tillåtasskallexport inte.ellerom
Praktiskt ländertaget alla krigsmaterielexporterarsom
har liknandevalt lösningar.

Bestämmelser förbud utförselmot krigsmaterielom finnsav
i idag lagen 1992:1300 krigsmateriel krigsmateriel-om
lagen trädde i kraft januariden 1son 1993 och som er-
satte legei 1983:1034 kontroll över tillverkningenom av
krigsnateriel, tillverkningslagenm.m. och lagen
1988:558 förbud utförselmot krigsmateriel,om av m.m.
utförsellagen .

AriçsnatariellagenI finns bestämmelser ammuni-om vapen,
tian cch för militärt brukaman utformad materiel. Lagen
innehåller bestämmelser gör möjligtdet för regeringensom

såvälat: kontrolera tillverkning utförsel krigs-som av
mazeriel. lagen förbjuds också förmedling krigs-av
materiel, avtal rätt tillverkaatt krigsmaterielom och
ingående vissa på område.samarbetsavtala detta
Regeringen bestämmer i föreskrifter vilka produkter som
utgör rtgzmateriel .

Regeringen ikan det enskilda fallet frånmeddela undantag
förhuden. Iärvid skall regeringen beakta riktlinjerde för
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iredovisatsharutlandssamverkanochexport somannan
krigsmateriellagpropositionen l99l92:l74 omom en ny

gällerEnligt dessatagit delriksdagen haroch av.som
tillstånd utförseltillförhuvudförutsättningsom en

tillgodose detförerforderligbedöms attdennaatt
dvs.kunnande,materiel ellerförsvarets behovsvenska av

försvarskapa-svenskatill denmedverkar attexportenatt
vik-upprätthållas inomkunskapenattciteten kan genom

bibehålls beläggningssvackorteknologiområden ochtigare
överbryggas.

önskvärdsäkerhetspolitisktövrigtiUtförsel skall vara
målen förstå ochprincipernastridi medinteoch

före-hinderUtrikespolitiskautrikespolitik.Sveriges
ländernanordiskafråga till dei exportinteligger om

Dettaländerna i Europa.neutralatraditionellteller de
berördatillutförsel deinteemellertid attinnebär

från prövning.regeringensärländerna undantagen

vissa faktorerriktlinjerövergripandeUtöver dessa anges
Såledesexport.utgöra hinder motutgör kanellersom

stridatillåtas motskulledenna eninteskall export om
tillträtt, motSverigeöverenskommelseinternationell som

folkrättsliga reglersäkerhetsråd eller motbeslut FN:sav
Exporttillståndkrig.från underneutral statexportom

strid, detförkrigsmaterielockså vägras avseende ombör
mänsk-kränkningar deellerförekommer omfattande avgrova

be-mottagarstatenmottagarstaten,irättigheternaliga om
väp-inreharstat,konfliktväpnad medsig ifinner annan

internationellsig ibefinneroroligheter eller ennade
Tillstånd utförseltillkrig.tillledakonflikt kansom

börkrigsmaterielövrigklassificeratsmateriel somsomav
inte be-mottagarlandetförutsättning attundermedges,

inreeller harstatkonflikt medväpnadsig ifinner annan
förekommeri landeteller det om-oroligheterväpnade

rättigheter.mänskligakränkningarfattande och avgrova

innehåller krigsmateriellagenförbud enUtöver generella



bestämmelse tillståndatt den harom tillverkasom att
tillhandahållaeller krigsmateriel är skyldig att under-

rätta regeringen bl.a. innan lämnasanbud tillhanda-om
hållande krigsmateriel någontill iav utlandet. Rege-
ringen kan förbjuda att anbudet lämnas. bestämmelseDenna
möjliggör för regeringen påingripa såatt ett tidigt
stadium företagenatt inte drabbas de kostnaderav som

uppståskulle regeringen efter avslutadom affär vägrade
tillexport det aktuella landet.

Regeringen också återkallakan tillstånd,ett till-om
ståndshavaren åsidosatthar föreskrift i lagenen eller

villkorett har meddelats stödsom med lagen ellerav om
det finns särskildaandra återkallelse.skäl till

I samband med att försvarsindustrisvensk samverkar med
industri i utlandet kan förekommadet att den svenska
regeringen träffar avtal med ländersandra regeringar.
Sådana överenskommelser kan innebärat.ex. att den svenska
regeringen under vissa angivna villkor garanterar att en
given leverans skall kunna fullföljas i sin helhet.

Handläggningen

Regeringen fattar beslut i ärenden enligt krigsmateriel-
lagen. ärendenDessa handläggs i Utrikesdepartementets
handelsavdelning. Inom handelsavdelningen har Krigs-
materielinspektionen KMI föransvaret beredningen av
ärendena.

Vid beredning tillståndsärenden enligtav krigsmateriel-
lagen utgör Krigsmaterielinspektionen departements-en
enhet, enligt krigsmaterielförordningenmen är inspek-
tionen också den myndighet utövar tillsyn översom den som

tillståndhar tillverkaatt eller tillhandahålla krigs-
materiel.

påKraven Krigsmaterielinspektionen beredningsorgansom
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medi takt1980-taletökade underregeringskanslietinom
frånutvidgadesförbuddåvarande utförsellagensdenatt

förbjudatillutförsel attgälltprincip haendastiatt
krigsmateriel,tillhandahållandeockså avandra former av

Krigsmateriel-tillverkningsrätt.upplåtelset.ex. av
tionärvarandeföromfattarpersonalplaninspektionens

tjänster.

omfattning ellerstörreärinteutförselärenden avI som
fråganfår till-viktstörreär omövrigt intei avsom

preci-lagenutrikeshandelsministern. Istånd prövas av
gäller.ärenden dettavilkainteseras

ärärendeettbedömningenvidavgörande faktor omavEn
årmånga varitsedankategori harhänföra till dennaatt

ansökanpå produkter avser.värdet defakturerade somdet
oför-varitpraktiken hartillämpas ibeloppsgränsDen som

antalettill attlettharvilket1970-talet,ändrad sedan
frånökatregeringen haravgjortsärenden har avsom

påavgjortsår, ärendenmedan somtill 250-35060-100 per
ärvärdetfaktureradestatsrådsnivå detminskat. Omhar

destina-känsligtillutförselgällerlågt, ansökan enmen
be-april 1993regeringen. Ialltidavgörs ärendettion av

för dele-grundtillvärde legatdetdels attslutades som
ocksåhöjas, dels attskulle1970-taletsedangationen

avgörandetvidbetydelse avtillmätasskallfaktorerandra
delegation.ärende omfattasett avom

statsrådet be-fattastilldelegeratsharärendendeI som
Utförselbevisetdepartementsprotokoll.i s.k.sluten

Krigsmaterielinspektören.undertecknas av

enligtansökningarin 16031990underregeringen komTill
statsrådet.20%prövades 328dessa avutförsellagen. Av

respektive 350siffror 1497motsvarande1991Under var
respektive 2521447siffrormotsvarande23%. 1992 var

18%.
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framgårsom denna redovisning har det totala antaletav
ärenden minskat. utförselärendenaMedan har minskat har

ärenden upplåtelseantalet gäller avtal över-ellersom om
låtelse tillverkningsrätt ökat. ärendena är iDeav senare

bådeallmänhet tekniskt juridisktoch komplicerade och
kräver större arbetsinsats ärende än ansökningarnaen per

utförseltillstånd.om

krigsmateriellagGenom den trädde i kraft janua-den lsom
ri ocksåinfördes på1993 tillståndkrav regeringens för

få ingå någonatt samarbetsavtal imed utlandet attom
utveckla eller tillverka krigsmateriel. ärendenDessa kan
förväntas bli lika upplåtelsekomplicerade ärendensom om

överlåtelseeller tillverkningsrätt.av

den krigsmaterielförteckningenI klassificerasnya som
övrig krigsmateriel mängd produkter inte tidigareen som
har utgöraansetts krigsmateriel. kommer ökaDetta att an-

ärendentalet enligt krigsmateriellagen med uppskattnings-
vis %.lO-20

Utöver hanteringen ärenden enligt krigsmateriellagen ärav
det Krigsmaterielinspektionens uppgift tillsammansatt med
handelsavdelningens rättssekretariat förbereda lagstif-ny

påtning krigsmaterielområdet liksom föreskrifterde som
regeringen utfärda.skall

Vid beredning ärenden enligt krigsmateriellagenav sam-
råder Krigsmaterielinspektionen med andra delar av
regeringskansliet. Inför utförselbeslut till landettom
till vilket inte förekommitexport har tidigare ieller
vilket det inträffathar viktiga förändringar samrådsker
med Utrikesdepartementets politiska Samrådetavdelning.

ocksåkan det materielslag ansökanavse Isom avser.
ärenden tillstånd ingå någonatt samarbetsavtalom med i

samrådutlandet sker Försvarsdepartementetmed har attsom
försvarsindustrinsbeakta utveckling.
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rådetTekniskt-vetenskapliga

före-regeringenskallkrigsmateriellagen genomEnligt
krigs-klassificerasskallbestämma vad somskrifter som

regeringenmeddelatsSådana föreskrifter har avmateriel.
krigsmateriel-tillutgör bilagaförteckningi somen

förordningen.

så attinte utformasdockKrigsmaterielförteckningen kan
mellangränsdragningenifullständig klarhetden ger

bakgrundkrigsmateriel. Motoch avcivila produkter
civilagräns mellandrasvårigheterna fall attvissai en

år 1984 attregeringenbeslutademilitära produkteroch
frånerfarenhetmedfristående sakkunniga experterutse

Krigsmateriel-områden för att atttekniska geskilda
materiel.klassificeringfrågorråd i avinspektören om

bestårjulii 1984, avsin verksamhetRådet, inleddesom
befattningshavareledandenärvarandeförledamöter,sex

för-FlygtekniskaFOA,forskningsanstaltFörsvaretsvid
DFR,tidigareRymdstyrelsenFFA,söksanstalten
för mikro-InstitutetIVA,Ingenjörsvetenskapsakademin

NUTEK.teknikutvecklingsverketochNärings-teknik samt

påmånad kallelse avi regelRådet sammanträder varannan
sammanträdena.också lederkrigsmaterielinspektören, som

klassifi-viktigareredovisarKrigsmaterielinspektören
statsrådet.ansvarigaceringsfrågor för det

Rådgivande nämnden

hemligaär i regelutförselärenden avibeslutRegeringens
rikt-tillämpningRegeringensskäl. avutrikespolitiska

föremåldärför intetillståndsgivningen ärförlinjerna
konstitutions-vidförekommerän deninsynför somannan

granskning.utskottets

sådan artärkrigsmaterielutförsel avärendenVissa avom
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i enlighetatt med regeringsformens bestämmelser överlägg-
ningar med utrikesnämnden Ävenägaskall när över-rum.
läggningar med utrikesnämnden inte bedöms erforderliga,
har det önskvärtansetts prövningenatt vissa enskildaav
ärenden en bredare politisk förankring.ges Riksdagen be-
slutade därför rådgivande1984 att nämnd i krigsmate-en
rielexportfrågor skulle inrättas.

Nämnden, består ledamöter påtillsattasom av parla-sex
mentarisk inleddegrund, sin verksamhet Nämndens1985.
uppgift är rådlämna frågoratt i enskilda rörande krigs-
materielexport. sammanträder månadDen påvarje kallelse

krigsmaterielinspektören, ocksåav ledersom samman-
trädena. Inspektören samrådetredovisar för föredrag-det

statsrådet.ande

principielltAlla viktiga ärenden görs föremåltill för
samråd inom nämnden. sammanträdena ledamöternager en
fortlöpande insyn i regeringens handläggning ärendenav
rörande krigsmaterielexport.

rin vR k lserren mm

De mellanstatliga överenskommelser träffas i vissasom
fall utarbetas vanligen Försvarsdepartementetgemensamt av

Krigsmaterielinspektionen.och

Vissa2.2 produkter kan användas i massförstörelse-som
syfte

Materiella bestämmelser

SverigeI utförselhar vissa civila ävenprodukterav som
användaskan i massförstörelsesyfte reglerats sedan den 1

juli Bestämmelser1991. sådanabl.a. utförselom av pro-
dukter finns i lagen 1991:341 förbud utförselmotom av
vissa produkter användaskan i massförstörelsesyfte,som
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förordninghörTill lagenmassförstörelselagen. enm.m.
ändringmassförstörelseförordningen. Genom1991:343,SFS

april 1993den li kraftträdde1993:106SFSi lagen som
tillämpningsområde utvidgats.lagensbl.a.har

internatio-är detmassförstörelselagentillBakgrunden
förbedrivs att1980-taletsedansamarbetenella som

användasteknologi kanoch somspridningenhindra varorav
ibedrivs tresamarbeteDettamassförstörelsesyfte.i

produktkategorier. Inompå olikainriktningmedgrupper
överenskommitländerna omdeltagandedeharvarje grupp

iär upptagna enprodukterutförsel somkontrollera avatt
medenlighetiskeskallKontrollenförteckning.särskild

inte formenharSamarbetetriktlinjer.utformadegemensamt
del-deöverenskommelser utaninternationellaformellaav

sig deför atttillkännager avserländerna vartagande
produktervissaöver exportenkontrolltillämpa aven

genomför-nationellariktlinjerna. Detangivnaenligt de
också något.varierarandet

utgörsexportkontrollregimerinternationelladessaEn av
1975,redanbildadesNSG,Suppliers Group somNuclearav
femindustrinationer samttjugotvå västligavilkenioch

avsåg ursprungligeninom NSGSamarbetetdeltar.öststater
hindrandeårs fördrag1968 omomfattasprodukterde avsom

dvs.icke-spridningsavtalet,kärnvapenspridning avav
för bearbet-iordningställdsärskiltutrustning varsom

kärnämnen. NSG:sframställninganvändning eller avning,
ävenspridningpå hindra avattinriktatärarbete numera

konstruk-vidanvändaskankärnteknikprodukter somandra
upparbetningsan-ochanriknings-uppförandetion och av
utprovningochkonstruktion avförellerläggningar

harsamarbetetideltarländerkärnladdningar. De som
överkontrollinföraattinom kortkommerinfört eller

produkter.sådana kärntekniskaexporten av

Austra-s.k.utgörs denexportkontrollregim avandraEn
sprid-på hindrainriktad attärvilkenliengruppen,
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ning biologiska kemiskaoch internatio-av vapen genom en
samordningnell överkontrollen kemiskaexport ut-av av

gångsämnen, biologiska viss tillverkningsut-ochagenser
förrustning framställning dessa substanser. Iav sam-

Ävenarbetet tjugofyradeltar västliga industrinationer.
på områdedetta tillämpar de deltagande staterna export-

någrakontroll, riktlinjer för denna kon-men gemensamma
förekommertroll inte.

tredjeEn exportkontrollregim, Missile Technology Control
Regime MTCR, har samlat tjugotre deltagande stater,som
syftar till hindra spridningatt missiler, missildelarav
och andra användsprodukter vid missilframställningsom

på område,viss teknologisamt detta produkterna ellerom
teknologin kan till användningkomma massförstörelse-i
syfte, dvs. vapenbärare för kärnvapen, biologiskasom

ocheller kemiska Samtliga i samarbetet del-vapen vapen.
påtagande nationer tillämpar område.exportkontroll detta

Massförstörelselagen påhar avseende produkter som om-
internationellafattas dessa exportkontrollregimer.av Det

genomgåenderör sig s.k. dual use-produkter, dvs.om pro-
dukter huvudsakligen civil användningharsom men som
också användaskan åter-i massförstörelsesyfte. lagenI

såledesfinns bestämmelser missiler och andra obeman-om
nade luftfarkoster bärarekan utnyttjassom som av mass-
förstörelsevapen liksom delar och komponenter till vissa
sådana system. vidareLagen omfattar biologiska agenser

användaskan i biologiska utgångsämnenkemiskasom vapen,
användaskan för tillverkning kemiskasom samtav vapen

tillverkningsutrustning. Sedan den april1 1993 omfattar
ävenlagen utrustning material äroch väsentligsom av

kärnladdningar,betydelse för framställning produk-av om
inteterna omfattas lagen l984:3 kärntekniskav om

verksamhet. ocksåTeknologi i form kanav programvara om-
fattas lagen. Regeringen föreskriftermeddelar lag-av om

tillämpningsområde.ens
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iordningställts försärskilt harutrustningExport somav
kärnämnen,framställninganvändningbearbetning, eller av
uppfyllaför Sverige skall kunnavilken kontrolleras att

icke-spridningsavtalet, reglerasförpliktelserna enligt
alltjämt kärntekniklagen.i

nämntsexportkontrollregimerna harolikade pro-Inom som
skallvilka vadduktförteckningar utarbetats om-somanger
när dendessaRegeringen beaktatharsamarbetet.fattas av

tillutgör bilagorförteckningarfastställt de mass-som
svenska lagensdenförstörelseförordningen och angersom

mångafrån är ifalletvadTill skillnadomfattning. som
internationella export-iländer deltar dede andra somav

sådani svenska lageninte denkontrollregimerna regleras
produktej samband medteknologiöverföring har varsensom

ärutförsel reglerad.

tillstånd utförselförkrävsmassförstörelselagenEnligt
upplåtelse ellerförliksomprodukternade regleradeav

förochöverlåtelse tillverkningsrätt till produkternaav
ifinns utlandet.förmedling produkter somav

regeringen beaktaärenden skallprövningen enskildaVid av
propositionernairedovisatsriktlinjer harde som

riktlinjer,Enligt dessa1992931154. somoch199091:97
regeringennågot skallproduktgrupperna,varierar mellan

kananledning produkternaattpröva finns antadetom
massförstörelse-framställningföranvändaskomma att av

föreligger.för vidareexportriskeller omvapen

Handläggningen

handläggs enligtÄrenden massförstörelselagenenligt
Utrikesdepartementet. Ansvaretdepartementsförordningen av

på Krigsmateriel-ärendena har lagtsför beredningen av
inspektionen.

regeringen hand-juliinfördes 1991 harden 1lagenSedan
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lagt sextiotal ärenden. Krigsmaterielinspektionenett kan
vid frånberedningen ärende inhämtaett yttrandenav myn-

pådigheter området.har specialkunskapersom

klassificeringsfrågorI inspektionenkan anlita expertis
från berörda någonmyndigheter. Däremot finns inte mot-
svarighet råd påtill det tekniskt-vetenskapliga som
krigsmaterielområdet bistår inspektionen i klassifice-
ringsfrågor.

samråderVidare Krigsmaterielinspektionen Utrikes-med
departementets politiska näravdelning gällerdet bl.a.
länderbedömningar, Miljö-med och naturresursdepartementet
i ärenden kärnteknikprodukter och med kemikalie-FOA,om
inspektionen och BakteriologiskaStatens Laboratorium
SBL när gällerdet kemiska biologiskaoch produkter.

propositionen föreslårI något199293:l54 regeringen re-
viderade riktlinjer sådanaför till länderexport som
själva deltar i tillämparoch internationelladen export-
kontrollregim vårligger till förgrundsom egen reg-
lering. Regeringen tillståndkan meddela förett generellt

företagett vissatt under angiven tid tilloch specifi-
ländercerade föra tillståndprodukterut iutan det en-

skilda fallet. kanDet antas att detta kommer att ned-
bringa enskildaantalat utförselärenden.

Å andra sidan kommer utvidgningden nyligensom genom-
fördes tilllagen även kärntekniskaattav produkteravse

ökaatt ärendenantalet bereds inom Utrikesdeparte-som
Dåmentets handelsavdelning. ärendendessa tidigare be-

Miljö-reddes inom och naturresursdepartementet innebär
någoninte ändringen ökning det totala antaletav

regeringsärenden.

ändring i massförstörelseförordningenDen trädde isom
kraft april innebärden l 1993 tillämpnings-lagensatt
område utvidgas till omfatta änatt fler tid-produkter
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ärendemängden.ökningmedföraigare. kommer attDetta aven

inomsamarbetetinternationellaisveriges deltagande det
Utrikesdeparte-Australiengruppen ledsochMTCRNSG, av

också myndigheter,svenskadeltarsamarbetetmentet. I
Generaltullstyrelsen och FOA.bl.a.

in-ikräver detdeltagandetavdelningenpolitiskaI UD:s
årsar-beskrivits halvhärternationella samarbete ensom

kräver bered-Krigsmaterielinspektionenbetskraft. Inom
in-detmassförstörelselagen ochenligtärendenningen av

Miljö-årsarbetskraft. Ihalvsamarbetetternationella en
medinom ochNSGarbetetharnaturresursdepartementetoch

dualkärntekniskarörandeärendenberedningen use-av
årsarbetskraft.änkrävt mindre halvprodukter en

kärntekniska produkter2.3

bestämmelserMateriella

kärntekniklagenverksamhetkärntekniskl984:3Lagen om
säker-tillvaratatillsäkerhetslag attär syftarsomen

möjliggöraskallkärntekniskvid verksamhet. Lagenheten
följerförpliktelserför Sverige uppfylla de avatt som

ingåtts syfte attmedöverenskommelserinternationella som
kärnvapen.spridningförhindra av

ärfrämstöverenskommelseinternationella avsesDen som
kärnvapen, Pro-Nonspridningfördraget hindrande avavom

i svensk lag-infogatsNPT, vilket harliferation Treaty
kärntekniklagen.bestämmelse istiftning genom en

innehåller bestämmelsergrundläggandeKärntekniklagen om
kärnteknisktillstånd kärnteknisk verksamhet. Somför

kärnämne lik-riketutförselävenräknasverksamhet avur
särskiltmaterial harutrustning ellerutförsel somavsom
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konstruerats iordningställts föreller bearbetning, an-
vändning framställning kärnämne.eller av

kärnteknikförordningen förtecknadefinns i bilagaI ut-en
rustning äroch material underkastade exportkontrollsom

hänsyn till för kärnvapenframställ-med deras betydelse
återfinnsHärning. kärnteknikprodukter finnsde som upp-

i inom fastställd förteckning övertagna produkterNSGen
anknytning Förhar till icke-spridningsavtalet. svensksom

är främst kärnbränslekomponenterdel det reaktor- och som
berörs.

Handläggning

För kärnteknisk för utförselverksamhet och de aktuellaav
tillståndkärntekniska krävs regeringenprodukterna av

myndighet bestämmer.eller den regeringen iBeslutsom
ärenden utförsel i där utförselnhar delegerats de fallom

så små kvantiteter kärnämne de endast kan kommaattavser
dåtill användning i laboratoriesammanhang. Beslut fattas

kärnkraftsinspektionStatens SKI.av

utförseltillståndansökanEn in till SKIom ges som
frånärendena.bereder inhämtasSynpunkter t.ex. FOA,

StrålskyddsinstitutStatens SSI och tullverket. kon-SKI
ansökantrollerar b1.a. inte strideratt avtalmot som

ingåttSverige överlämnar därefter ärendethar tilloch
Miljö- och naturresursdepartementet beredersom
regeringsärenden kärntekniklagen.enligt

vissa länderMed Sverige träffathar bilaterala avtal som
gör möjligt fördet inhämta rörandegarantierSKI att de

sådantanvändning.exporterade produkternas Finns inte ett
måste regeringen själv inhämtaavtal garantier för att den

användningenavsedda är fredlig. Information slut-om
användningsområdeanvändare, inhämtas svenskam.m. genom

utländskaoch myndigheter. garantierna in-formellaDe
hämtas Utrikesdepartementets politiska avdelning.av
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kärntekniklagen har hit-regeringsärenden enligtAntalet
Dåår.uppgått delaromkring sjuttiotilltills avper
överflyttatskärntekniklagen harsedan den l 1993mars

utförselärenden be-massförstörelselagentill kan antalet
något.räknas minska

också upplåtelse över-förbjuds ochkärntekniklagenI
få-låtelse tillverkningsrätt. Hittills endast ettharav

sådana regeringen.ärenden avgjortstal av

framgått massförstörelselageni avsnittetredanSom har om
föremål Föröverväganden inomför NSG.är dessa produkter

Utrikesdepartemen-internationella arbetedetta ansvarar
samråd Miljöi och natur-avdelning medpolitiskatets

resursdepartementet.

Högteknologiska produkter2.4

bestämmelserMateriella

utförselvissförbudl986:89förordningen motGenom om
exportförbudinfördes i Sverigehögteknologiförordningen

bakgrundskedde mothögteknologiskaför vissa Dettavaror.
hanavseendeländers kontrollvid tid andradennaattav

ansågs medföraskärptes, vilkethögteknologimed endel
attterritorium skulle kommaförökad svensktrisk anvatt
länder.kringgå i andraexportrestriktionervändas för att

tillförsäkra SverigeförFör hindra och attdettaatt
infördestillgång högteknologi etttill avanceradfortsatt

sådana högteknologi-utländskaförbud mot export av
föremål förär i ochtillverkade utlandetprodukter som

tillverkningslandet.iexportkontroll
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Högteknologiförordningen påbaserades lagen 1975:85 med
bemyndigande föreskrifter utförselmeddela inochatt om av
varor .

återfinnsförordningen i bilaga förteckning överI deen
utförselförordningen.omfatts Denvaror som av mer

detaljerade förteckningen över de aktuella produkterna
finns särskildi förordning TFS 1992:16 pub-en som
licerats i författningssamling.tullverkets

innehållerFörteckningen avsevärtett antal produkter,
bl.a. elektronik, datorer och telekommunikationsutrustning.

För de omfattas utförselförbud gäller att ut-varor som av
fårförsel åtföljsske produkten certifikatettom av

eller handling visar hänsynmedatten annan som varan
till fåri tillverkningslandetexportreglerna reexporteras
till tilltänktaden destinationen.

får ocksåTullmyndighet utförselmedge intedetom av om-
framgårständigheterna finnsdet hinderatt mot exporten.

bilaga till förordningenI finns förteckning2 överen
COCOM-länder länderde tillämparsamt COCOM-som en
liknande exportkontroll. Vid utförsel ärav en vara som

sådanttillverkad i land är förett och avsedd mot-som en
tagare i likaledes ärett land i förteck-upptagetsom
ningen. skall tullmyndigheten i normalfallet medge ut-
försel.

Utförsel förordningenomfattas skall, medav varor som av
vissa undantag, anmälas till tullmyndighet veckasenast en
före utförseltidpunktavsedd veckoregeln. Därigenom ges
tullmyndigheten skälig tid pröva förutsättningarna föratt
utförsel beståi enskildadet fallet. Prövningen kan bl.a.
i fastställa tillverkningsland,att bedöma huruvida varan
är underkastad exportrestriktioner i tillverkningslandet
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förordningensenligtklassificera produkteneller att
hållarätt kvaralltid attvaruförteckning. harTullen en
kontroll ut-utförsel till denanmälts till dessvara som

behövlig.förts ansessom

för företag harfrån medgesveckoregeln kan somUndantag
högteknologiprodukter ochomfattande export som avav

tillfredsställande in-tillämpabedömtsTullverket har en
från vissundantagmedgivandeexportkontroll. Etttern om
vissamöjlighet underföretaget attexportkontroll ger

utförselvidförfarandeförenklattillämpavillkor ett av
företagfyrahundrahar knappthögteknologiprodukter. F.n.

sådanterhållit medgivande.

också rätt att ut-GeneraltullstyrelsenFörordningen ger
verkställighet.förtillämpningsföreskrifter dessfärda

anmälandetaljbeskriver i hurföreskrifter omenDessa
lämnas.skalluppgiftervilkagörasutförsel ochskall som

Handläggningen

för hand-framgått GeneraltullstyrelsenSom ansvararovan
högteknologiförord-enligtutförselärendenläggningen av

medgeGeneraltullstyrelsenEnligt huvudregeln kanningen.
uppvisaexportören kanförutsättning attutförsel under

tillverkningslandet ellerutfärdat icertifikat annan
tillverk-hänsyn tillmedvisarhandling att varornasom

får tillreexporterasexportkontrollreglerningslandets
destination.avsedd

nationellautformningenexportören,fallde avI p.g.a.
få något certifikatinte kunnatexportkontrollregler,

från i tillverk-någon myndighethandlingeller annan
ändå utförsel detmedgetullmyndighetkanningslandet om

framgår hinderfinns motdetomständigheterna attinte av
exporten.
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För pröva bedömerfinns hinderdetatt exportenmotom
utförseln är iGeneraltullstyrelsen den aktullaom

överensstämmelse tillverkningslandets exportkontroll-med
bestämmelser. det hade kunnatOm kan konstateras att varan

fråndirekt tillverkningslandet till aktuelltexporteras
destinationsland utförsel. Förordningen intemedges medger

tillståndet utförsel förenastill villkoratt med om ex-
efterföljandeempelvis försäljning i destinationslandet
inspektionsrätt där.eller en

När lagstiftningen infördes i Sverigekom exportkontrollen
påvila tillverkningslandetsenligt vilketatt ett system

pålicensmyndighet utställtreexportcertifikatettgenom
återutförsel frånden godkändesvenska mellanhandeln

Sverige. iEndast vissa utgjordeundantagsfall General-
tillståndsgivandetullstyrelsen myndighet. Sedan har1992

emellertid länderna ändrat tilllämpningde aktuella sin av
exportkontrollreglerna upphört utfärdaoch med att cer-
tifikat. därmed ökadGeneraltullstyrelsen i utsträck-har
ning antagit licensmyndighet.rollen av en

Både tillståndsgivning förordningensoch kontroll av
kräverefterlevnad internationellaomfattande kontakter

och länderskunskap andra exportkontrollregler. Tull-om
bestårverkets kontroll i utsträckningstor bransch-av

kartläggning kontrollbesökoch efterkontroll i form av
revisioneller företagen.hos de Fysiskaexporterade kon-
förekommertroller i begränsad omfattning. utförsDemer

idels form varuinspektioner företag när anmälanhosav om
utförsel gjorts, i vid gränsen.dels form kontroller Enav
förutsättning tillgångför effektiv är tillkontroll un-
derrättelser.
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INTERNATIONELLA UTVECKLINGENDEN

Krigsmateriel3.1

överenskommelserMultilaterala3.1.1

konventionella harinternationella medhandelnDen vapen
någraföremål över-världsomspännandeförinte gjorts till

försökvissagjordesmellankrigstidenenskommelser. Under
åstadkomma reglering vapenhan-internationellatt aven

således påÅr Förbunds in-Nationernasslötsdeln. 1925
vapenhandel.konventioninternationell Dennaitiativ omen

mångatillräckligtratificerasemellertid inte attkom av
Avsikten attdärför aldrig iträdde kraft.ochstater var

angående tillverkningenkonventionföljasden skulle av en
sådanåstadkommaAnsträngningarkrigsmateriel. att enav

också hälft,första1930-taletsreglering gjordes under
till andrautveckling leddeomintetgjordes den somavmen

nedrustningssträvandenavärldskriget. internationellaDe
lång tid.ligga underföljd häravtillkom att nere

försök gjorts attvärldskriget fleraharandraEfter reg-
med-vapenhandeln FN:sinternationella FN.lera den genom

effektivtfolkrättslig skyldighet attlemsstater har en
transaktioner medövervakaoch attreglera vapenexport

så händer. harorätta Detiinte kommerdessaattvapen,
svårt vidaregehör förvinnasigemellertid visat att en

vapenhandeln.när gäller kontrollenför detroll FN av
många kändaländers behovstarkthänger medDetta samman

nationellaför sinimporterafritt kunnaatt vapenav
säkerhet.

där-Frågan vapenhandeln harinternationell kontroll avom
i de nedrust-rollcentralför aldrig kommit spelaatt en
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ningsdiskussioner förts världskriget.efter andrasom
Generalförsamlingen däremot antagithar rad resolu-en

ämnet,tioner i framför anledning olikaallt med av
studier därvapenhandel. enskilda fall, brott ellerIav
hot freden konstaterats, harmot agerat beslutFN genom om

förbudsanktioner. införtsUnder 1990-talet har mot vapen-
leveranser till Jugoslavien,Irak, det forna Somalia,
Libyen Liberia. För Sverigesoch i ingadel har dessa fall

säkerhetsrådetssärskilda krävts för följabeslut att be-
slut, regeringen enligt riktlinjerna föreftersom krigs-
materielexport säker-bl.a. har beakta beslutatt FN:sav
hetsråd.

Kriget vid Persiska viken till förnyat1991 ledde ett
frågaintresse för multilateralt isamarbete handel medom

Säkerhetsrådetskrigsmateriel. medlemmarpermanenta
P5-staterna möttes förregelbundet under 1991 och 1992

riktlinjer föratt utarbeta handel konventionellamed
till Mellanöstern föroch procedurer konsultationervapen

området.planerade krigsmaterielförsäljningar tillom I en
kommuniké i tillkännagavoktober 1991 P5-staterna att
hädanefter övriga i förväg underrättasP5-stater skulle om
planerad vissa kategorier krigsmateriel tillexport av av
regionen. intesamarbeteDetta har utvecklats under det

året.senaste

generalförsamlingFN:s resolutionantog 1991 en som
långtgående påställer medlemsländernakrav redovisaratt

såväl sin import sin konventionellatyngreexportsom av
sådanSverige lämnat redogörelse förhar 1992.vapen. en

översättning lämnatsEn tillhar redogörelser fördeFN av
årenförkrigsmaterielexporten lämnats till1990-1992 som

riksdagen.

på krigsmaterielområdetbestämmelser3.1.2 COCOM:s

coordinating CommitteeCOCOM for Multilateral Export
Controls företablerades 1949 NATO-staterna attav sam-
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tillkänsligastategisktexportkontrollenordna varorav
allierade.Kina derasSovjet-blocket och samt

riktlinjer kont-tillämpar vxdCOCOM-länderna gemensamma
finns i be-gemensamtöver produkterrollen export somav

föras iskallFörförteckningar. attslutade uppvaraen
isådan enhälligt dekrävs beslutförteckning ett aven

åter-förteckningarnaländerna.deltagande Isamarbetet
producter. Thekontrolleradehuvudkategorierfinns tre av

krigsmateriellistan harMunitions ListInternational av-
på krigsmateriel.seende endast

från tillCOCOM-lani ettettkontrolleradeExport varorav
tillåten är förenligutsträckning medi denär denannat

för-länderlagstiftningen. deGentemotnationelladen som
upprätthålls regel-kommunistiskt et:blivit styreunder

Gentemotför kontrolleraderätt exportförbud de varorna.
förupprätthålls förbudmotsvarandeländer ettvissa andra

kringgåskommunistländer inte skallembargot mot genomatt
från fler-dettredje storaland. Gentemotvidareexport

pånågoninteemellertidförekommervärldenländer italet
exportkontroll.baseradCOCOM-regler

Kärnteknik3.2

Multilateralt samarbete3.2.1

inrik-världskrigetårtiondena närmast andraefterUnder
på förnedrustningssträvandena de mass-tades vapennya

kärnvapen.främst Detförstörelse hade utvecklats,som
års fördragpå kärnvapenområdet är 1968avtaletcentrala

Proliferationkärnvapen Nonspridninghindrande avavom
trädde ivilket kraftickespridningsavtaletellerTreaty

äricke-spridningsavtaletmedcentrala syftet1971. Det
utökas. för-kärnvapenstater Ihindra kretsenattatt av

sini 157 stater,fördragsparterna, daguttalardraget av-
uppnå kärnvapenkapprustningen ochförsikt ett stoppatt

åtgärder kärnvapennedrustning.föreffektivavidtaatt
icke-spridningsavtalet.ratificeratSverige har
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kärnvapen kärnladdningarbehandlar tek-Avtalet samtoch
förärnologi utrustning bearbet-och betydelsesom av

användning kärnämne. Bärarening, framställningeller av
kärnvapen, däremotomfattasraketer och robotar,t.ex.av

åtarinte. är kärn-sig ejavtalet deI parter som
förvärva, bi-inte tillverka ellervapenstater att ta emot

stånd för kärnladd-tillverka kärnvapen eller andraatt
ningar.

innehåller någotIcke-spridningsavtalet egentligtinte
exportförbud. Däremot fördragsui artikel III:2b attanges

sådanttillhandahållainte materialskall ochparterna
sådan utrustning särskilt iord-ellerkonstrueratssom
ningställts för användning framställ-bearbetning, eller

fråganing kärnämne mindre kärnämnet i omfattasmedav av
sådan atomenergiorganetkontroll internationelladetgenom

NågonIAEA i närmareartikel i avtalet.III:lsom anges
beskrivning vilken utrustning vilket materialellerav som

lämnas inte.avses

zangger-kommittén

Frågan tolkningen artikel III:2b behandlades underom av
åren Zangger-kommittén, kommitté1971-1974 i den s.k. en
bestående för till-representanter femton stater medav
verkning kärnteknisk utrustning. Avsikten kommaattav var

påfram till vilken utrustningslags ochen gemensam syn
material icke-spridningsavtaletskulle omfattas ochsom av

utförselfrâgorhur iskulle hanteras. Arbetet resulterade
vissa hjälp för för-riktlinjer avseddagemensamma som en

förstå åtagandendragsparterna sina enligtoch tolkaatt
fördraget.

tvåKommitténs arbete iresulterade memoranda,1974 som
vilka material vilken utrustning iochanger som avses

artikel utlösaIII:2b och skall kontroll IAEA.som genom
kändProduktlistan Trigger List.blev thesom
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videnadeszangger-kommittén sitt ocharbetehar fortsatt
inproduktlistan och arbetarevideramöte att1990ett om

deni dokument,tilläggen riktlinjerna gemensamtettoch
vidarebefordratTrigger List. harConsolidated IAEAs.k.

huvudsakligautgör dentill och dennalistan NPT-staterna
iför exportkontrollen dessa stater.grunden

SuppliersNuçlear Group

kärnenergiområdetFrågan inomrestriktioner vid exportom
behandlasbestäms icke-spridningsavtaletutöver vad avsom
vilkenNSG,SuppliersNuclear Groupi en annan grupp,

även kommit kallasdärför atti ochbildades London 1974
på hindraär inriktat attarbeteLondongruppen. NSG:s

från attkärnvapenarsenalförsökerländer bygga upp ensom
tillAnledningenfå tillgång kärnteknisk utrustning.till

provsprängningfrämst indiskabildades denatt vargruppen
utnyttjandeägde medkärnladdning 1974 avrumsomav en

levereradforskningsreaktorframställts iplutonium ensom
få Frankrike attfrån syfte bl.a. attCanada. Gruppens var

artikelåtaganden beträffandegöra NPT-staternasomsamma
påståndfå heltäckandeförsöka till kravIII:2b, att

icke-kärnvapenstatertill allavidIAEA-kontroll export
förpå utrustning avseddinföra embargo exportsamt att av

kärnbränslecykeln.känsliga idelarnade mest

innebarkompromissiresulterade 1976arbeteNSG:s somen
huvudsakligiproduktförteckning stodantogsatt somen

försik-särskildZanggerlistan,överensstämmelse med att
ochhöganrikatvidiakttas exporttighet skulle uranav

utövas be-restriktivitet skulleplutonium samt att
upparbetningför ochutrustningträffande export an-av

innehålleröverenskommelsen även rekommendationerrikning.
vidareexportkärnämne mat-ochfysiskt skydd avomavom

tredje lyckadestill land.utrustning Manerial och
på heltäckande IAEA-kontrolldäremot siginte kravena om

förtotalembargointe heller etti ochmottagarlandet om
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förutrustning avsedd upparbetning anrikning.och Kon-
årentrollkraven enligt riktlinjer därförNSG:s har genom

nivåkommit inskränka sig tillatt iden IAEA:ssom anges
vid härstadgar. tidenGruppen den cirkabestodsom av

femton upphörde sittstater med vidarbete slutet av
hård från1970-talet efter kritik utvecklingsländerflera

frånoch ejstater till icke-spridnings-anslutnasom var
avtalet.

påicke-spridningsavtaletsInom Zanggerkommitténsram,
triggers.k. list i riktlinjeroch NSG:s regleras ex-

materialporten utrustningoch iordningställtsharav som
för bearbetning, användning framställningeller av
särskilt kärnämne.klyvbart material Utanför överens-
kommelserna faller utrustning väsentlig förkansom vara
genomförandet ocksåkärnvapenprogram,ettav men som an-
vänds kärnenergiområdet,utanför s.k. use-utrustning.dual

rör sig härDet bl.a. avancerad verkstads-°ochom prov-
ningsutrustning, vissa fibermaterialmetaller och samt
vissa sprängmedel. Flera dessa produkter kan haav en
legitim användning i ett land skall byggasom upp en avan-
cerad civil industri.

uppnåFör bättreatt överkontroll dylikexport dualen av
på kärnteknikområdet återupptoguse-utrustning NSG under

1990 sitt ökatarbete, med ett antal deltagande staternu
och delvis inriktning. reaktiveradesAtt NSGen ny var en
följd kriget vid Persiska vikenatt aktualiserat dualav
use-problematiken. röntgenblixt-Dual use-produkter som
anläggningar, kallisostatpressar,och viss avanceradvarm-
verkstadsutrustning produkter materialsamt och kundesom
användas i anläggningar för urananrikning förehade kriget

till Irak.exporterats

NSG enades riktlinjerunder 1992 för upprättadeochom en
särskild förteckning över kärnteknik-relaterades.k. dual
use-produkter. tjugosjuDe istater deltarsom gruppens
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också avsiktsförklaringsärskildavgivitarbete har omen
use-riktlinjerna.tillämpningen dualav

icke-spridningsavtalet och har1970Sverige ratificerade
Svenskamitten 1970-talet.deltagit i sedanNSG rep-av

också Zanggerkommitténs arbete.ideltarresentanter
inarbetats iförpliktelser harIcke-spridningsavtalets na-
kärntekniklagenbestämmelser ilagstiftningtionell genom

NSG-rikt-Zanggerlistankärnteknikförordningen. ochoch
för utformningen denbestämmandevaritlinjerna har av

infördes iöver exportreglerade produkterförteckning som
åter-produkterkärnteknikförordningen. deExporten somav

lagändringuse-lista efteri reglerasfinns dualNSG:s en
massförstörelse-aprilträdde i den 1993kraft 1 avsom

använd-för bearbetning,utformademedan produkterlagen,
kärnämne reglerasframställning fortfarandening eller av

kärntekniklagen.i

kärnteknikområdetpåbestämmelser3.2.2 COCOM:s

påatomenergilista avseendeharinternationellaCOCOM:s
materialför ochsärskilt klyvbartkärnteknologi utformad

listaöverensstämmer 1.i med NSG:shuvudsak

Biologiska kemiska produkteroch3.3

Australiengruppen3.3.1

kemiska underanvändning mot IranIraks vapenav
säkerhetsråd 1988 antogtill1980-talet ledde att FN:s en

kemiskafördömde användningen Iresolution vapen.avsom
också införaalla stater attresolutionen uppmanades res-

övertillämpa strikt kontrollfortsättapektive attatt
användas för till-kankemiska produkterexporten somav

kemiskaverkning vapen.av



47

områdepå ochrustning dettainformationFör utbytaatt om
känsligaöverför samordna kontrollen exportatt proeav

årtvå gånger den s.k.mötsdukter sedan 1985 per
ingår länder, vilkatjugofyraAustraliengruppen. I gruppen

utgångsämnen,över kemiskaförteckningupprättathar en
föremål för särskiltbör göras tillprekursorer, ensom

utgångsämnen civilharexportkontroll. Dessa ennoggrann
också framställninganvändas vidanvändning, kan avmen

kemiska vapen.

Warszawa-paktslän-bildadeParallellt med denna process
kontrollenförLeipzigegruppen samordnaattderna den s.k.

Warszawa-paktensöver kemiska produkter. Efterexport av
tillämpaländer kon-sägerupplösning sig dessa1989 en

länderAustralien-gruppenstroll motsvarande den som
tillämpar.

ingående avgör nationelltländernai Australien-gruppenDe
in-tillämpas denvilken och hurskallexportkontroll som

erhålls möten skallvid Australiengruppensformation som
användas.

Kriget vid Persiska viken kunskaperoch de1991 senareman
fått tillundersökningar leveranserbl.a. FN:s omgenom
området från industriländervästerländska produkter somav

västvärldenianvändas massförstörelsesyfte,kan i har
sprid-för förhindratill förnyade ansträngningarlett att

sådananingen produkter.av

På möte juni utvidgadesiAustralien-grupppens 1992 an-
utgångsämnen in-förteckningen.italet kemiska Dessutom

så-tillverkningsutrustningfördes förteckningen kemiski
värme-förvaringskärlreaktorkärl, ochvissa typersom av

utgångsämnen tillverkningsut-växlare, liksom vissa och
framställa biologiskaanvändas förrustningar attkansom

vapen.

området för Australiengruppens verk-Möjliga utökningar av
Här dis-möten.regelmässigt vidaktualiseras desssamhet
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också motiverasytterligare skall kunnakuteras hur stater
förtillförlitligtillämpa exportkontroll de ak-att en

så icke-ituella produkterna de kan deltaatt gruppens
också informationspridningsarbete. utbytetStaterna om

kemiska biologiskaspridningenbl.a. och vapen.av

närAustralien-gruppens dettaSverige inte i arbetedeltog
någoninteSverige vid tideninleddes fanns den1985. I

utgångsämnen användas vidöver kankontroll export av som
överframställning huvudkemiska tagetellervapenav
pånågon utförselkontrollinriktadlagstiftning avvarsom

useprodukter.dual

förbudträdde 1991:341 mot ut-juli lagen1 1991Den om
massförstöranvändas iförsel vissa produkter kansomav

massförstörelselagen i kraft. Lagenelsesyfte, om-m.m.
utgångsämnenkemiskaikraftträdandetvid bl.a. defattade

då förteckning. lag-Australiengruppensi Dennafannssom
iförvägen deltagandestiftning svensktberedde ett

sådant ägdedeltagandeAustraliengruppen och ett rum
gångenförsta i december 1991.

förbud kemiskaKonventionen mot3.3.2 vapenom

konventionmedavslutades arbetetnovember 1992I omen
generalförsamlingförbud kemiska att FN:smot genomvapen

attresolution rekommenderade medlemmarnaantog an-somen
föregåttsKonventionenkonventionen. hadesig tillsluta

förtvå öppnadesförhandlingardecenniers ochänmerav
tidi-träda i kraftjanuari kaniundertecknande 1993. Den

januarii 1995.gast

innehavproduktion, ochförbjuder utveckling,Konventionen
sådanaföreskriver attanvändning kemiska samtvapenav

kräverKonventionen anslutnaförstöras. attskallvapen
kemiskaöver utförselntillämparländer kontroll vapenav

utgångsämnen bestämmelserde harkemiska och attvissaoch
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verifikationssystem efter-ett kontrolleraavsett attom
konventionen.levnaden av

där hemställerproposition regeringen riksdagenEn att
godkänner lämnadeskonventionen till riksdagen i Enmars.

innehåller lagändringardepartementspromemoria desom som
följdblir ratificering blisvensk kommer atten av en

föremål för remissbehandling. propositionbred Enen av-
lagändringar lämnasseende till riksdagen underavses

hösten 1993.

När förbud väl träderkonventionen kemiska imotom vapen
fråganaktualiseraskraft Australiengruppens fortsattaom

existens. förhandlingarna framfördekonventionenUnder om
vissa föreskrivakrav konventionenstater att skulleom

så trätt i befintligaatt, den kraft, allasnart export-
tillämpaskontroller konventionsstatermot skullesom upp-

innehållerhöra. slutliga konventionstexten emellertidDen
någon sådaninte bestämmelse.

Länderna i Australien-gruppen att arbeteanser gruppens
mångaskall fortsätta tills hänsynvidare tillmed att av

utgångsämnende förteckningfinns i intesom gruppens om-
ocksåfattas konventionen tillverkningsutrust-och attav

ning där liksom ländernaregleras inomatt gruppen numera
också på området.biologiskasamverkar det

Hissilteknologi3.4

Vapenbärare inte icke-spridningsavtalet.omfattas av
Spridningen ländertill robotar, andraraketer ochnya av

utgör därför inomobemannade luftfarkostsystem problemett
användasrustningskontrollen. Dylik missilteknologi kan

såvälbärare kärnvapen biologiska kemiskaellersom av som
sådanakrävs förkunskaper konstrueraDe attvapen. som

sig ländersprider till intesnabbt under-system harsom
icke-spridningsavtalet, liksom till ländertecknat harsom
förväntas biologiska kemiskaeller kan skaffa eller vapen.
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civilaärspridningen detill snabbadenorsakernaEn av
Spridningenländer.genomförs i olikarymdprogram som

utvecklingsarbeteockså många tilli fall egetstimulerar
köparländerna.i

ansträngningarnapå multilateralafortsättning deSom en
inleddeskärnvapenspridningförriskernaför minskaatt

Canada,Förentaöverläggningar staterna,mellan1983
TysklandStorbritannien ochItalien,Frankrike, omJapan,
aprilmissilteknologi. 1987Iöver exportenkontroll av

för beslutatsig,tillkännagav attdessa stater varman,
begränsaförexportkontrollregim attvisstillämpa en
Regimen harmissilteknologi.missiler ochspridningen av

gå Missile Technologybeteckningenkommit underatt
MTCR.RegimeControl

förriktlinjer kon-består formuleradegemensamtMTCR av
teknologi.utrustning ochkänsligöver exporttrollen av
innehållerriktlinjernatillbilagautformatgemensamtEn

tek-ochkomponenteröver missilsystem,förteckningen
kontrollregimen.nologi omfattasskall avsom

deltagande stateririktlinjerna skall MTCREnligt vara
tillstånd tillgällernär attrestriktiva detsärskilt ge

luft-obemannadeochfullständiga raketsystemutförsel av
kilometeröverstiganderäckvidd 300medfarkostsystem en

del-kilogram.överstigande De500lastkapacitetoch en
påpresumtion avslagtillämparländerna an-tagande omen

beviljaslicensprodukter. Innansökningar dessaavsersom
någon deltagandeidär MTCRför till landettexport annan

tillstånd motsvarandetill exportvägratharstat avge
konsulteras.statskall dennaprodukt, senare

frågor förändringarmöten diskuterasVid omMTCR-gruppens
tillståndsgivningförproduktförteckningen, procedureri

från länder intemissilteknologispridningen somoch av
del-ytterligareingår statersliksomi MTCR-gruppen om

utanför MTCR-Vissa stateri MTCR-samarbetet.tagande
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tillkännagivit delvishar helt ellerattgruppen man
tillämpar riktlinjer. gällerdess Argentina,bl.a.Detta

KinaUngern, Israel och Ryssland.samt

på förmåavsevärd ärdel inriktatEn arbeteMTCR:s attav
ingårinte i länderstater kretsen deltagandesom av men

missiltillverkning tillämpa Förriktlinjerna.har attsom
uppnå avskräckafördetta syfte dessaatt och stateratt

från missilrelaterad tillkännagav Förentaexport staterna
skärpt tillämpas1992 att exportkontroll skulle gentemot

ocksåländer.tjugoen skärpta gäller vi-kontrollenDen
dareexport amerikanska till länder.komponenter dessaav

Sverige inte i när inledde sittdeltog MTCR gruppen ar-
bete. infördeländertakt med alltfler exportkon-I att

för missilproduktertroll det under och 1990syntes 1989
ocksåangelägetalltmer ansträng-Sverige bidrog iatt

ningarna hindra spridningen Riskenatt dessa produkter.av
frånför önskvärd ocksåicke ökadeSverige iexporten

takt med i kringliggande in-att exporten reglerades de
dustriländerna.

överSedan kontroll i enlighet medexporten MTCR:sen
riktlinjer infördes massförstörelselagen1991 deltargenom

ocksåSverige i MTCR-gruppens arbete. Antalet stater som
uppgårdeltar i ökathar kraftigtMTCR sedan 1989 och nu

till tjugotre.

Högteknologi3.5

3.5.1 COCOM

upprättade informelltNATO-staterna, Island,utom 1949 ett
samrådsorgan för tillsamordna kontrollenatt exportenav
Sovjet-blocket. fick vilket ärGruppen namnet COCOM, en

förförkortning Coordinating Committee Multilateralfor
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ocksåanslöt sigTill Japancontrols. COCOMExport senare
följande uppgifter:Australien.och COCOMhar

förkriterier med-strategiskautformaatt gemensamma-
lemmarnas exportkontroll,

överförteckningarspecificeradeutarbetaatt gemensamma-
destinationer,förbjudnaochkontrollerade varor

för vilkaexportansökningarindividuellagranska deatt-
tillräckligtär ochgodkännande intenationellt
licensförfarandena o:hnationellaharmonisera deatt-

uppföljnings-koordinera nationella tullkontrolls-ochde
procedurerna.

överförteckningar kon-har utarbetats treCOCOMInom
krigsmateriellistaninternationellatrollerade Denvaror.

be-atomenergilistan redanharinternationellaoch den
utgörs k COCOMrörts. förteckningen dentredjeDen sav

innehåller övrig kon-List,International Industrial som
förteck-use-karaktär.högteknologi Idualtrollerad av

försådana användasupptagits kanningarna har somvaror
innehåller militärknow-howframställaatt avvapen, som

förstärkning deninnebärakanbetydelse eller avensom
föremål förärländermilitära ipotentialen de som

exportpolitik.COCOM:s

avsåg ursprungligenFörbud för kontroll exporteller av
förRiskenallierade.Sovjetunionen och dessendast

COCOM-länderna attföranledde dock de flestavidareexport
ländervissaäveninföra nationell exportkontroll gentemot

tillhördeinte Warszawapakten.som

fått1980-taletvidindustrilista hade slutetCOCOM:s av
omfång på fördelade 116sidor med produkter250ett ca

Warszawa-paktenskategorier. bakgrundolika Mot upp-av
Östeuropa, genomfördedemokratiseringen ilösning och

omarbetningtvå omfattandeochi 1991steg 1990COCOM en
hälften bortän produkterna togsförteckningen. Mer avav

allmäntmångafrån emedan deförteckningen, i fall nu var



kommersiellt tillängliga varför fortsatt kontroll teddeen
sig meningslös. För återståendedelstor deen av pro-
dukterna infördes lättnaderbetydande i villkoren.

avsiktI underlättaatt liberalisering handeln meden av
högteknologi och samtidigt säkra effektiv exportkon-en
troll i de forna Warszawa-paktsländerna beslöt i majCOCOM
1992 inbjuda länderatt de vilkamot exportkontrollen tid-
igare riktats till ett isamarbete ett nytt samarbets-

COCOMCooperationorgan, Forum, CCF.

första möteEtt med detta samarbetsorgan hölls i Parisnya
i november 1992 fyrtiotvåmed deltagande länder. Blandav

återfannsdessa samtliga COCOM-länder, samtliga tidigare
påSovjet-republiker något när,undantag övriga f.d.

Warszawa-paktsländer samt Albanien. Sverige, Finland,
ÖsterrikeIrland, Schweiz, och ZeelandNya inbjudnavar

observatörer.som

Vid mötet erbjöds de inbjudna länderna fågradvis ökadatt
tillgång till tidigare kontrollerade och teknologi ivaror
utbyte självamot att de införde motsvarande kontrollen

sådanasin exportav erbjöd ocksåCOCOMav sigvaror. att
de aktuella länderna biståndteknisktge för upprättaatt

nödvändiga försystem exportkontroll övervakning.och

3.5.2 Sverige och handeln högteknologiproduktermed

hållUnder på många1980-talet infördes skärpningar av
exportkontrollen högteknologiprodukter.avseende Till
följd härav ökade riskerna drabbasatt restriktionerav
vid import högteknologi betydelse förav den ekonomiskaav
utvecklingen. Bl.a. dennamot bakgrund infördes i Sverige

förordningen1986 förbud viss utförsel,motom den s.k.
högteknologiförordningen. Förordningens utförselförbud be-
gränsades till högteknologiprodukteratt avse som var
tillverkade i utlandet föremåloch för export-som var
kontroll i tillverkningslandet. förarbetena poängteradesI
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till-industri skulleför svenskinfördes attförbudetatt
högteknologitillgång avanceradtillförsäkras fortsatt

be-generellförbud ellerfrån generellt enutlandet. Ett
infördeshögteknologimedgällde handelnärgränsning det

däremot inte.

högtek-svenskaiändringar denvissainfördesUnder 1992
exportkon-gällde detändringnologiförordningen. En

itill stortvaruområdet attutvidgadesvilkettrollerade
industrilista.COCOM:smotsvarasett

ocksåvaruområdet ändradesutvidgadessamband med attI
för-tullmyndighettillskyldigheten attbestämmelserna om

författningenursprungligaEnligt denhandsanmäla export.
vidareexport.vidförekommasådan anmälan endastskulle

också exportskall enlydelsen avnuvarandeEnligt den
förär avseddförhandsanmälas densvensktillverkad omvara

eller EFTA.ingår sig EGCOCOM,iejlandett varesom

högteknologiförordningenexportkontrollsträngare somDen
harändringar representerarredovisadefrån häroch1986

låter tillexportCOCOM-länderflertalettill att nulett
licenser.generellaolikastöd typermedSverige ske avav

exportkontrollenbestående mellanskillnad avviktigEn
ärannorstädes attSverige ochiprodukterhögteknologiska

oavsettexportindustriländerna reglerar varor-flertalet
vidareexportreglerarSverige endastmedanursprung,nas

till-iexportkontrolleradeärutländska produkter somav
verkningslandet.

iExportkontroll EG3.6

Krigsmateriel3.6.1

på krigsmate-någon politikinteföreligger gemensamDet
Rom-fördraget haririelområdet Enligt 223art.inom EG.

nöd-åtgärder finnerdenvidta derätt attmedlemsstaten
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vändiga säkerhetsintressenför väsentligaatt skydda som
produktion krigshar samband med handel medellerav

påför närvarandemateriel. finns ingenting tyderDet som
överskådligförändrasprincipdenna kommer underatt att

görpolitiska överväganden sigtid. ekonomiskaochDe som
på områdegällande länderna liksomvarierardetta mellan

bedömningar mottagarländer.presumtivaderas Deras ex-av
på krigsmaterielområdet varierar iportkontroll motsvaran-

mån.de

Rom-fördraget ingicks upprättadesamband medI att EG-
länderna förteckning för-över krigsmateriel. Dennaen
teckning inte förefallerhar offentliggjorts inteoch

tillämpats medlemsländernaheller ha i nationelladerasav
över utanförkontroll krigsmaterielexport ländertill

EG-området. Länderna ställeti nationellahar baserat de
påproduktförteckningarna militärahuvudsakligen COCOM:s

länderlista. Vissa inkluderar krigsmaterielför-idock
teckningen MTCR-överenskommelsenprodukter omfattassom av
eller Australien-gruppens Vissa länderbeslut. harav
också innehållertilläggsförteckningar utöversom varor

ingår hålladem förteckningi villCOCOM:s ochsom som man
särskild över.kontroll

pågårMellan EG-länderna diskussioner möjligheterna attom
påharmonisera exportkontrollpolitiken krigsmaterielom-

rådet. juni överenskom EG-länderna sju kriterierI 1991 om
tillämpasskulle vid över krigs-kontrollen exportsom av

åtaganden,materiel. Kriterierna internationellaavser re-
förhållandetför mänskliga rättigheter,spekten i motta-

förhållandenagarlandet, i regionen, medlemsstaternas
säkerhetnationella säkerheteninklusive för vänskapligt

sinnade allierade länder, köparlandetsoch iagerande det
årinternationella förriskensamfundet och Ettreexport.

åttondeöverenskoms kriteriumettsenare om som avser
balansen militäramellan civila ioch utgifter mottagar-
landet.
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Dual use-produkter3.6.2

icke-spridningsavtaletratificeratSamtliga harEG-stater
års undertecknat kon-B-vapenkonvention och haroch 1972

itolv deltarförbud kemiskaventionen Demot vapen.om
Australiengruppen internationellaNäroch dessaMTCR.NSG,

iländernai enskilda har omsattsexportkontrollregimer de
förlämnatsvittnationell lagstiftning har ett utrymme

till export-bedömningar, vilket lett attnationella har
use-områdetpå utformning ivarierandeharkontrollen dual

EG-länder.olika

ochförbereda inre marknadendenmed attUnder arbeteEG:s
januari 1993gränskontrollerna den 1avvecklaatt uppeper

ocksåpåverka fortsattadenmärksammades skulledettaatt
enlighetuse-produkter.med dual Ihandelkontrollen av

fribestämmelserRomfördragets Enhetsaktensochmed om
cir-kunnaäven produkterförrörlighet skall dessavaror
för-dockländer, vilketfritt gemenskapenskulera mellan

kontrollpolitiken gentemotharmoniseringutsätter aven
påbörjades därförutomstående ettländer. Under 1992 ar-

medlemsländernasharmoniseratillbete syftar attsom
sådana strategisktnär gäller kontrollendetsystem av

användningcivilteknologier harkänsliga och ensomvaror
också förstörelsebringande syfte.användas ikanmen som

harmoni-tillförslagKommissionen lagt fram etthar en
teknologiochmed produkterreglering handelnserad avav

sådan regleringförförutsättninguse-kraktär.dual En en
produkter,är ländernas exportkontrollatt sammaavser

produktförteckning, ochtillämpardvs. att gemensamenman
för till-riktlinjertillämpar attländernaatt gesamma

listastånd innefattarvilkettill export, gemensamen
kriterier vidtillåtna mottagarländer ochöver gemensamma

är produkterdessagrundtanke attexportlicensiering. En
fråntredjetill land ettettinte skall kunna exporteras

stränga exportkontroll-tillämpar mindremedlemsland som
medlemsländerna.än de andraregler
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kommissionens förslag tillståndföreskrivsI att skall
krävas för vidareexportexport och till tredje land av

föreslås i förteckningupptagna i kom-varor som en en
pletterande reglering. förteckning iDenna skall huvudsak
innehålla påde produkter finns in-upptagna COCOM:ssom

pådustrilista samt MTCR:s, AustraliengruppensNSG:s och
listor.

Varje EG-land införaskall eller sina nationellaanpassa
bestämmelser exportkontroll dual tilluse-produkterom av

EG riktlinjerna.gemensamt antagna Kommissionenav rekom-
påmenderar kontrollsystemett baserat individuella licen-

även möjlighet förutsesatt använda för-ser, ettom en
förfarandeenklat vissa länder utanförgentemot gemen-
Förskapen. litet särskiltett känsligaantal kanvaror

förutse ocksåfortsatt nationell kontrollman gentemot
EG-länder.andra

För minimieraatt elimineraeller risken för produkteratt
omfattas dual use-kontrollensom till tredjeexporterasav

land via medlemsstat haren annan export-som en svagare
måstekontroll medlemsstaterna tillämpa kriteriersamma

vid bedömningen mottagarländer. förefallerDet inteav
troligt medlemsländernaatt överenskan komma om en nega-
tiv lista, förteckning överdvs. förbjudna destina-en
tioner. positiv lista bör däremotEn överenskommas,kunna
vilken länder utanförupptar de ditEG kan medgesexport
med stöd sådanlicenser.generella förteckningEn tordeav
emellertid inte särskiltbli omfattande, utan kommer

beståsannolikt att okontroversiella destinationerav som
sådanaEFTA-länderna och COCOM-länder inte ärsom

i alltsåmedlemmar MedlemsstaternaEG. ävenkommer i
framtiden i utsträckningstor självständigtatt besluta
till vilka länder export kontrolleradegemensamtav varor
kan ske.

För kringgåenderisken föratt reducera ett export-av
kontrollbestämmelserna i görett land strängsom en
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övergångsperiod,föreslår kommissionenländerbedömning en
tillämpas vid exportlicenser skallvilken generellaunder

högstövergångsperiod i ettskalläven inom EG. Denna vara
tillämpaâr. Härefter medlemsstaternaskall gemensamma

riktlinjer.

påbestämmelser dualharmoniseradearbete med use-EG:s
genomförandetförområdet slutföras i tidinte avkunde

Medlemssta-januari 1993.gränsfria marknaden den 1den
skallvilka produkterprincipi enatshar somterna om
rikt-däremot inteuse-kontrolldualomfattas ommenav
kommithittillsheller harförlinjerna Inteexport. man

beredningvid ut-kriterieröverens de avgemensammaom
sådanaefterlevnadenkontrollförselbeslut och den avav

påskall fungeraexportkontrollenförkrävs attbeslut som
sätt.tillfredsställandeett

medlems-bestämmelser harEG-harmoniseradeavsaknadI av
sålunda rätt attjanuari 1993även efter den 1staterna
också inomdual gemen-kontrollera exporten use-varorav

artikelRomfördraget.istöd Denna36art.medskapen av
import, exporttillåter restriktioner avseendeförbud och

säkerhetsskäl.nationellaföranledstransitoch avsom
dedärför fortfarandeanvänder sigMedlemsstaterna av

inomvid handel EGlicensergenerellanationella, som
januariföre 1993.tillämpades den 1

use-produkter.dualinte medhandelEES-avtalet omfattar
be-tidigareEG-länderna redanSverige harFör tillexport

olikamånga tillämpat typerträffande produkterna avav
på dettaharmoniseringsarbeteNärlicenser. EG:sgenerella
Sverigetillområde sannolikt exportär kommeravslutat,

föremål för fripå äruse-listandualde produkter somav
generellanationella,medcirkulation inom skeEG att

från ursprungslandet.licenser
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ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAG4. OCH

Allmänna överväganden4.1.

över känsligastrategisktkontrollDen export varor somav
fåttutövarSverige sin utformning intryck deunderhar av

förhållandeninternationella politiskaekonomiska och som va-
rådanderit litet, neutraltefterkrigstiden.under ettSom

vii värld präglad stormaktsmotsättningar haftland haren av
såväl skälsäkerhetspolitiskaekonomiska utrikes- attochsom
på område målsättningfrån friastgöradetta denavsteg om
möjliga vägledande förhandel eljest varit svensk han-som
delspolitik.

således förbudKrigsmateriel regelrättomfattas motettav
frånutförsel, vilket regeringen beviljaendast kan undantag.

hållningrestriktiva till krigsmaterielDen export somav
återspeglar förank-detta sin i i Sverigegrund bretthar en

bör irad uppfattning vi inte bidra till kapprustningatt en
världen förvärra ökatkonflikter bidra tillkan ochsom
mänskligt lidande. För Sverige alliansfritt land har detsom
också väsentligt intevarit utrikespolitiskt intresseett att

krigsmateriel bli indragen i konflikter ellerexportgenom av
utrikespolitiskt känsliga situationer. relativt betydandeDen

tillåtitslikväl bedömts nödvändigvapenexport harsom som
såför försvar viatt allsidigttrygga starkt ochett att

våra målsättningarsäkerhetspolitiska tillkunnat uppfylla
vårför stabiliteten världen.i delgagn av

massförstörelse-bidra till förhindra spridningenAtt att av
väsentlig strävanhar varit utrikespolitiskvapen en annan

fåttför efterkrigstiden, tillsvensk del under konsek-som
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vissa kontroll.underkastats Dennaatt exportenvens varorav
kärnenergiområdet.avsåg Förfrämst kunnatill början atten

våra förhindrandeFördragetförpliktelser enligtuppfylla om
kärntekniklageninfördesspridning kärnvapen NPT iav av

ämnenutförselbestämmelser ochkontroll avsom avser av
framställning kärnvapen.förmaterial är betydelse avsom av

På ocksåår interna-anslutit sig tillSverige detharsenare
förhindra sprid-förtionella utvecklats attsamarbete som

föranvändas fram-ningen vissa kanandra produkter somav
rör här missi-ställning massförstörelsevapen. sigDet omav

utgångsämnenbiologiskamissilteknologi, kemiskaler, och m.mL

varitutöva viss exportkontroll harmotiv förEtt attannat
tillgångvår tilldet ekonomiska intresset att trygga egen

exportö-länder varithögteknologiska storaprodukter. De som
på effektiv kontrollhögteknologi ställthar krav enrer av

desti-oönskadetillinte vidareexporterasatt produkternaav
områdepå harnationer. internationella dettasamarbetetDet
bedrivitsefterkrigstidenstörreemellertid delenunder av

Sverigepolitik, ochNATO-alliansensintegrerad delsom en av
kon-skäl deltagit iinte detta. Denutrikespolitiskahar av

begrän-så småningom utöva harvi själva valt atttroll som
itill vidareexportensats att ursprungs-varor somavavse

föremål för exportkontroll.varitlandet

så-utövas hartill exportkontrollmotiv denBakgrund och som
skälockså bidragandeär starktvarierat.ledes ettDetta

framgåttsåsom iredovisningentill idagkontrollenatt av
på dessolika och attär regelverkkapitel radbaserad2 en

många regeringskanslietpå händer ihandläggning är spridd
företagpå myndighetsnivå. ochFör enskilda medborgaredeoch

exportkontrollbestämmelserna har detta lettberörssom av
överskå-svårtblivit atttill olägenheter. harRegelsystemet

besvärlig attorganisatoriska strukturen oftada och den
för sinkrigsmaterielexportörerorientera sig i. Medan av

krigsmaterielinspek-ientydig stabiloch motpartdel haft en
strategisktönskatföretag andrationen, exporterahar som
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måstkänsliga sökaprodukter sig till rätt instansfram bland
olika avdelningar, Miljö-UD:s och naturresursdepartementet,

Generaltullstyrelsen, kärnkraftsinspektion Krigs-Statens och
materielinspektionen.

Enligt utredningens ärmening angeläget bättredet skapaatt
överskådlighet frågai bestämmelser gällerde kontrol-om som

överlen känsligastrategisktexport tyd-produkter ochav en
ligare och organisatorisk för ären-koncentrerad strukturmer
denas handläggning.

vårtöversynEn för känsligsystem kontroll strategisktav av
på sammanhållensikteexport med behandling dessaen mer av

internationellaärenden ocksåmotiveras den utvecklingav som
pågår på området.förutsesoch kan

Det teknologiembargooch Förenta och de-staternavapen- som
NATO-allierade upprätthöll med-gentemot Warszawa-paktensras

lemmar administreradeoch börjathar avveck-COCOMgenom nu
Högteknologiexportenlas. till kommunistländerna li-de forna

beraliseras gradvis i länder införutbyte dessamot att en
västerländsktexportkontroll ökadsnitt. Samtidigt harav en

på årväxt fram inte minst under intryckoro senare av-
Gulf-kriget för massförstörelsevapen konventionellaatt och-

spridas länder.vapensystem skall till Ansträngningarnya
långgörs i rad försammanhang viktigaresamlaatten expor-

törländer i internationellt förett förhindrasamarbete att
sådan spridning.en

på område ocksåSamarbetet exportkontrollens utvecklas nu
bådeinom när gällerdet principerEG, kriterier föroch va-

när gäller överpenexport och det kontrollen andraexport av
strategiskt känsliga När gällerdet de produk-varor. senare

åstadkommaär så långtgåendeambitionenterna harmoni-att en
utomståendesering exportkontrollen ländergentemot attav

målsättningendessa i enlighet förmed inreEG:svaror -
tillåtasmarknad rörakan sigatt fritt inomhelt gemenska--
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pen-

kri-stället för kallaträder i detverklighetdenI som nu
exportkortrolldömabipolära värld allt attkommergets av

för-NATO-alliansenskaraktär.till sinkompliceradbli mer
teknologienbargohållandevis entydiga ochenkla och vapen-

harinternationellt samarbeteersättas ettkommer att somav
differen-ärländer ochdeltagandevidare krets mersomaven

både på destinationer.ochproduktertierat avseendemed

medverkanansvarsfullbedömningär utredningens attDet en
icke-spridningssamarbe-internationellaiför svensk del det

på exportkortroll-effektivtställa krav ettkommer atttet
måste kunnabedömningarkvalificeradeinomsystem, vars ram
karaktär.tekniskekonomiskutrikespolitisk, ochgöras av

exportkontrollLagstiftningen4.2 om

huruvi-bedömaförsta uppgift haft attUtredningen har som en
för ezportkon-till grundidag liggerlagstiftningda den som

på tzllfreds-sådan ettutformning den kanatttrollen har en
stäl-framtideni kanochsätt mötaställande de krav som nu

vårtpå exportkontrollsystem.las

krigsmaterielangående utförselLagstiftningen4.2.1 av

krigsmaterielutförselöverförst kontrollenvadI avavser
antagitnyligenriksdagen heltkonstateras att nykan en

januar; 1993.trädde i denvilken kraft 1krigsmateriellag,
för-t;llanpassning skerinnebär bl.a. attlagenDen ennya

på så än t;digarehållandena produktervis flerinom attEG
kztegori-görsSamtidigtutförselförbudet.omfattas en nyav

övrig krigsma-respektiveför stridkrigsmaterieliindelning
förgällernågot riktlinjerrestriktivamindredärteriel,

återspeglarkategoriindelningkategorin.den Denna nyasenare
tilläm-några EG-länderviktigakrigsmaterielbegreppdet som

par.
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Några påytterligare förändringar i lagstiftningen detta om-
råde påkallade.närvarandeenligt förutredningen intesynes
Några sådana aktualiserasskulle heller knappast ettav

äri Rom-fördragets artikelsvenskt medlemskap Enligt 223EG.
frånnämligen krigsmateriel militär utrustningoch undantagna

principen rörlighet förfri tjänster inomochom gemen-varor
åtgärderskapen. rätt vidtamedlemsstat denEn har att de

finner nödvändiga för väsentliga säkerhetsintres-att skydda
har samband produktion krigs-med eller handel medsen som av

påmateriel. närvarandefinns för ingetDet tyder attsom
överskådligprincipdenna förändras tid.kommer underatt

Även förutsättsdet medlemsländerna själva vidtar deattom
åtgärder nödvändiga för väsentligade sinaskyddaattanser
säkerhetsintressen, finns givetvis fördelar i enig-stora att

uppnåshet i huvudsak kan vilka i prakti-produktslagom som
ken skall Romfördraget. Gränsdrag-omfattas artikel i223av
ningen mellan krigsmateriel teknologi bliroch destoannan
väsentligare när medlemsländer eftersträvarEG:ssom nu en
harmonisering sin exportkontroll i vad produkterav avser som

ocksåhar etablerad civil användning utnyttjaskanen men som
i förstörelsebringande pågårEG-länderna försyfte. Mellan
närvarande förteckningett arbete med moderniseraatt den
över påkrigsmateriel tillämpligskall avseendemedsom vara
artikel i Rom-fördraget.223

är därförDet utredningens bedömning EG-med-att ett svenskt
ändrarlemskap inte förutsättningarna förbehovet ellerav en

på vårgrundval utrikes-, försvars- säkerhetspo-ochav egen
litik på krigsmaterielområ-regleringutformad och kontroll

Däremotdet. krigsmaterielförteckning tillämpastorde den som
behöva över med än hittillskortare mellanrum vad harses som
varit fallet.

Lagstiftningen4.2.2 utförsel use-teknologidualom av

Den exportkontroll vid sidansker krigsmaterielsom av avser



64

use-teknologi. denSomövervägande dualtill del s.k.helt
förstålåter medrör sig produkterdetengelska termen om

civiletableradanvändning, harprodukterdubbel dvs. som en
utnyttjasockså indirekt kananvändning direkt ellersommen

framgår iredovisningenförstörelsebringandei syfte. Som av
på tvåhuvudsakligenidagkapitel kontrollbaseras denna2

högteknologiför-massförstörelselagennämligen ochregelverk,
ordningen.

Massförstörelselagen4.2.2.1

kanutförsel vissa produkterförbud mot an-Lagen somavom
krigsmateriel-liksomärmassförstörelsesyfte,vändas i m.m.

juli 1991.trädde i den 1färskt kraftdatum.lagen Denav
överens-lagstiftning deomsätter i inhemskbestämmelserDess
multi-särskildaförträffats deinomkommelser har ramensom

Australien-gruppen,exportkontrollregimer MTCR,laterala
mis-missiler,spridningenbegränsaärNSG syfte att avvars

tillverkningsut-kärntekniska produkter,vissasilteknologi,
vissastridsmedel samtkemiskaför biologiskarustning och

för till-användaskanbiologiska produkterkemiska och som
trädde iändringar i lagenverkning stridmedel. Genom somav

tillämpningsområde utvid-årapril i har lagenskraft den l
gällan-desamtidigtproduktertill fleromfattaatt somgats

överlåtelse tillverk-upplåtelse ellerförbudende mot av
allatill attutvidgatsförmedlingningsrätt har avseoch mot

i lagen.produkter

bestäm-i dessainte hellerbedömningär utredningens attDet
påkalladenågra förändringarytterligare avmelser varasynes
finns dockutvecklingen. Detinternationellahänsyn till den

framti-iutgå från regimernamultilateralaanledning deatt
krävapå sätt attkommerytterligare ettutvecklasden som

intehellerlagstiftningen. kanDetändringar i svenskaden
användas iteknologi kanytterligare mass-uteslutas att som

samarbe-internationellaiidentifieras detförstörelsesyfte
Förupprättas.kontrollregimer komma attkanoch atttet nya
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sådantsvensk del iskulle det sigfall naturligtte be-att
sådantstämmelser till följd utvidgat införsett samarbeteav

Äveni massförstörelselagen. på område måstedetta beredskap
finnas relativt överatt ofta den produktförteckningse som
är fogad till förordningen.den aktuella

Såsom påpekats återfinnsi kapitel 2 i massförstörel-numera
ocksåselagen bestämmelser utförsel kärntekniskavissaom av

produkter dual use-karaktär, bestämmelser tidigareav som
återfanns överflyttningendelvis i kärntekniklagen. till

massförstörelselagen bestämmelser ärdessa naturlig ochav
kommer enligt utredningens bedömning underlättaatt samladen

sådanabehandling alla dual användasuse-produkter kanav som
Såsomi massförstörelsesyfte. framgår före-avsnitt 4.2.3av

slår utredningen till massförstörelselagen ävenatt de av-
snitt i kärntekniklagen överförs utförselsom avser m.m. av
kärnämnen utrustningsamt särskilteller material harsom
konstruerats eller iordningställts för bearbetning,
användning framställningeller kärnämnen.av

Vid anslutningsvensk till konventionen förbud moten om
kemiska också fråganaktualiseras ytterligare ettvapen om

utgångsämnenantal kemiska i massförstörelse-skall regleras
sådanlagen. ordningEn enligt utredningen följd-heltvore

riktig utgångsämnenashänsynmed till karaktär dualav
useprodukt.

4.2.2.2 Lagstiftning utförsel högteknologiprodukterom av

Medan de bestämmelserna massförstörelselagen välnuvarande i
tillfredsställer ide krav internationellt perspektivettsom

påställaskan den framtida ärexportkontrollen, det utred-
ningens bedömning väsentligare förändringaratt torde vara

fråganödvändiga i högteknologiskade idagprodukterom som
högteknologiförordningen.regleras enligt

förordningDenna till förhindrahar syfte svensktatt att
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högteknolo-genomföra exportförutnyttjas att avterritorium
iförbjudnaärsådana destinationertill somgiska produkter

för-exporterats. Denursprungligenvarifrånlanddet varorna
sådanafrån Sverige varor somdärför vidareexport avbjuder

frågaursprungslandet. Iutförselförbud i omär underkastade
till-är inhemsktprodukterhögteknologiska sommotsvarande

förhands-begäratilldäremot attsigbegränsar denverkade,
sådanförhindraNågon möjlighet att ex-vidavisering export.

inte.port ges

si-inaturlig densigteddeförordningenutformningDenna av
åttiotalet,störrerådde delenalltjämt undertuation avsom

föremålprodukternahögteknologiska varaktuelladedvs. att
ländernasfrån NATO-allieradederegelrättför embargoett

ettSverigeFörländer. somwarszawapaktenssida gentemot
regle-undvika attanledning endet genomland fannsneutralt

intryckteknologi ettskapaockså produceradinhemsktring av
embargopolitik.till dennasigi ellerdeltaatt anpassaav

situationenemellertidärmening enutredningens nuEnligt
inlettsharupplöst arbeteär och ettWarszawapaktenannan.

i takthögteknologiproduktermedliberalisera handelnför att
tillfredsställande export-införmedlemmardess fornamed att

COCOMCoopera-samarbetsorgan,särskiltkontroll-system. Ett
ändamålet i vilketforumför ettinrättatstion harForum -

är fram-Samtidigt underobservatör.även Sverige deltar som
länderkretsvidareisamarbeteinternationelltväxt ett en

sådana högteknologiska produkter somförhindraför attatt
förstörelsebringandeiutnyttjasindirekt kandirekt eller

utredningensenligtsighänder.orätta Det terihamnarsyfte
Sverigeönskvärt attstarktnaturligt utanmening inte bara

icke-spridningspo-på nedrustningens ochtraditionersinamed
internationellaområde isig dessa an-litikens engagerar

såockså i attmottoskettredansträngningar. harDetta
regimermultilateralasärskildatillanslutit sig deSverige

känslig dualstrategisktöver use-för exportenkontroll av
NSG.Australiengruppen,MTCR,teknologi omtalats ovansom
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När högteknologiskade känsligprodukter strategiskt ka-av
raktär påfaller utanför regimerdessa motsvarandesom nu

föremålsätt blir för internationelltett samarbete med ny
inriktning utredningen väsentligtdet Sverigeattanser vara

sigkan i detta fullt ut.engagera

För detta möjligt krävsatt skall emellertid enligt ut-vara
redningen påheltäckandeatt kontrollagstiftning införsen

produktområdedet idag täcks högteknologiförordningen.som av
betyderDetta kontrollen inte längre begränsasatt kansom nu

till vidareexportatt i ursprungslandet exportkon-avse av
måste ifrågavarandetrollerade utan all exportvaror avse av

produkter är utländsktoavsett dessa ärellerom av ursprung
helt eller delvis inhemskt producerade.- -

sådan vår ocksåanpassningEn lagstiftning väsent-skulleav
vårtligt underlätta deltagande i licensfriaden handel med

högteknologiska produkter idag äger antalmellan ettsom rum
västliga industriländer i framtiden förutsesoch kansom suc-
cessivt utvidgas till länderkrets.bredareen

något år åtnjuterSedan tillbaka nämligen Sverige status av
s.k. samarbetande land vilket innebär vimed COCOM, kanatt

påi licensfriadelta den eller licensergenerella baserade
ägerhandel COCOM-länder. Därmedmellan emeller-harsom rum

ocksåtid COCOM-länderna upphört utfärda särskilda intygatt
för frånden vidareexport blikan aktuell Sverige. Densom

i ägerkontroll dag i enlighet högteknologiför-medsom rum
påordningen baseras emellertid företag villatt svenska som

sådana frånvidareexportera produkter in-ursprungslandet kan
hämta nödvändig därifråndokumentation ligga tillkansom

för från sågrund vidareexporten När längreSverige. inte kan
behöver iske utsträckning än tidigare självstän-en annan en

dig prövningmateriell utförselärendena äga i deav rum
vårmyndigheternassvenska regi, ett behov nuvarande lag-som

stiftning och exportkontrollorganisation ärinte fullt rusta-
för.de
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förhindratillbidra attilagstiftning syfte attEn som -
destinatio-tillteknologikänsligstrategisktspridningen av

ifråga-all exportunderkastardät missbruk befaras avner -
tillståndsgivning tillochochteknologi kontrollvarande en

påråda botorganisation skulleavpassadlagstiftningdenna
detta.

också välvår lagstiftning skulledylik utveckling an-En av
exportkontrollförharmoniseradetill systemdet avsluta

ärinom Detuppbyggnad EG.äruse-teknologi underdual som nu
ocksåmålsättning dualattuttalademedlemsländernas klart

förut-Härmarknaden.inredenomfattasskall avuse-varor
tillfreds-medlemsländerna harsätts och ettatt vart enav
tillöver utom-heltäckande exportenställande kontrolloch

sigteknologi,stående relevantländer i sammanhanget vareav
producerad.är inhemsktär utländskt ellerdenna ursprungav
Sverigemåste osannolikt attEnligt utredningen det anses
förändringardeattiinpassas detta utansystemskulle kunna

här diskuteras.lagstiftningenföretas i som

Österrike länderFinland ochnämnaskan attsammanhangetI -
jämförbarSverigesig i medbefinneri avseendendessa ensom

sin lag-anpassninggenomfört dyliksituation har aven-
stiftning.

åstadkomma heltäckandeönskvärdadensättet attenklasteDet
utredningenenligthögteknologiexportenkontrollen voreav

ihögteknologiförordningen och attupphäva nuvarandedenatt
högteknologiproduk-de aktuellastället exportenreglera av

massförstörelselagen.iterna

hög-också tillverkadinhemsktomfattarexportkontrollEn som
oväsentliginnebära inteför sigiteknologi ochskulle en
förteckningentillbararegleringen.utvidgning Om sermanav

detkontrollenöver skulle omfattas synesde avvaror som
berö-många attföretag skulle kommarelativtklart attvara
idaglicensergenerellamöjlighet meddelaatt somDenras.
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finns beträffande produkter massförstörelse-omfattassom av
lagen skulle också påemellertid tillämpaskunna högtekno-
logiprodukter därmedoch ärendenskulle antalet kunna ned-
bringas väsentligt. möjlighet för regeringenEn heltatt

frånundanta till vissa länderexport utförselbestämmelserna
skulle i ocksåverka riktning. Utredningen vill erinrasamma

företagdeatt skulle komma bestämmel-att omfattasom som av
i ärredan dag skyldiga till förhandsanmälaatt tullenserna

handläggningsruti-alltsåföretag börexport. Dessa redan ha
också på tillståndutnyttjaskan vid förkravner export.som

FÖRSLAG: högteknologiförordningenDen nuvarande upphävs och
deexport produkter förordningenomfattas reglerasav som av

i stället i massförstörelselagen, vilket innebär utförselatt
de aktuella produkterna sig är utländskdessaav vare av-

inhemsk fåeller tillverkning tillståndinte mindreske med-
lämnas i det enskilda fallet.

Då den massförstörelselagen fånuvarande härmed vi-skulle en
täckningdare och bl.a. reglera högtekno-exporten radav en

logiska produkter företrädesvishar civil och fulltsom en
legitim användning, såledesutredningen att denanser
utvidgade börlagen ett ochnytt neutraltges mer namn.

Ma§sf§r§t§rel§e1agens påtillämpning högteknologiprodgktgr

För massförstörelselagen påatt bli tillämplig högtek-skall
nologiska börprodukter § massförstörelselagenl kompletteras
med ocksåpunkt att lagen högtek-omfattar andraen som anger
nologiska produkter direkt indirekt användaseller ikansom
förstörelsebringande Regeringen bör möjlighetsyfte. attges

föreskrifter frånmeddela bestämmelsernaundantag förgenom
Påutförsel till länder.vissa sätt utredningen fö-samma som

reslår gälla förskall övriga bördual till-use-produkter,
stånd till utförsel i enskildadet fallet kunna meddelas av
regeringen eller myndighetden bestämmer.regeringensom
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massförstö-iprodukterhögteknologiskaregleringVid aven
påkravlagensomfattasattprodukternarelselagen kommer av

Överföring avseendetillstånd utförsel.för programvaraav
massförstörelselagen medjämställs iprodukternaregleradede

regeringen.bestämsproduktomfattningutförsel. avLagens

iproduktomfattninghögteknologiförordningensbestämsdagI
författningssam-i tullverketsförordning publicerassomen

tillflyttashögteknologiprodukterregleringenling. Om av
varuomfattningennärregeringenmassförstörelselagen kan

be-redantill debilagalägga dennaväljabestäms endera att
massförstörelseförordningeniproduktförteckningarnafintliga

bilagatill endaförteckningarsamtligaeller arbeta enom
området. är enligtDetregleradehela det senaresom avser

bätt-tillbidraskulleföredra emedan detutredningen enatt
gäller.frågaöverskådlighet regelverki det somomre

kringgås krävs enligtutförselförbudFör hindra ettattatt
överlåtaupplåtatillståndmassförstörelselagen för elleratt

Ettprodukterna.regleradetillverkningsrätt deavseendeen
alternativsådant ettkunnaförfarande skulle varaannars

bör enligt utred-också bestämmelsetill utförsel. denna
högteknologiprodukterna.aktuellaningens mening deomfatta

överlåta tillverknings-upplåtaförbud ellermot attEtt en
massförstörelselagentillförarbetenaenligträtt innefattar

åtgärderallateknologiöverföring attförbudett mot genom
inågon tillverka denmöjlighet atti utlandetsom ger

upplåtelse ellerbetraktasSverige produktenreglerade som
överlämna rit-överlåtelse tillverkningsrätt. Att t.ex.av

sådantilltekniska underlagningar, beskrivningar eller en
tillstånds-alltsånågon i utlandetprodukt till varaanses

bestämmelsebestämmelse. Motsvarandepliktigt enligt denna
krigsmateriellagen.finns i

tek-bestämmelserna kontrollländervissa harandra avI om
fått tillämpning och medborgarnasvidarenologiöverföring en
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utanför gränseragerande det landets regleras attegna genom
förbjuds imedborgarna sig i missilprojektt.ex. att engagera

Frågan sådanautlandet. kontroller regelbundetbehandlasom
både skälinom Australiengruppen. anförasMTCR och Det kan

både sådanför är otänkbartreglering. inteoch mot Deten
fråganinternationelladen utvecklingen tillatt leder att

måste ocksåövervägas Sverige. förstai i dennaEtt steg
lagstiftningsåtgär-riktning i departementspromemoriantas om

i anledning förbud ikonventionen kemiskader motav vapenom
föreslås begåsvilken det konventionenbrottatt ett mot som

i Sverigesvensk medborgare skall straffbarten oav-av vara
begånget.världeni är När över-ytterligaresett brottetvar

frågaväganden görs i bör teknologiöver-denna den denavse
bådeföring bli i krigsmateriellagen iaktuell ochkansom

massförstörelselagen.

också tillståndmassförstörelselagen krävs för tillhanda-I
hållande produkter finns i i vissa fall.utlandetav som
också tillståndskrav högteknologi-detta kommer att omfatta
produkter utredningens förslag genomförs.om

tillåtautförseltillstånd karaktärgenerellEtt kan ha och
vissa tillangiven tidsperiodexport produkter underav en

tillstånduppräknade länder krävs för enskildautan denatt
tillstånd upplåtelseutförseln. utförseltillEtt eller enav

tillverkningsrätt massförstörelselagen förenasenligtkan med
villkor ordningsbestämmelser. vill-och med kontroll- och Ett

utförseltillståndförkor i vissaett kan fall attvara pro-
tillståndintedukten vidareexporteras.skall Ett meddelat

också återkallas fått tillstånd åsidosät-kan den harom som
någon bestämmelser villkorter lagens eller harettav som

stödmeddelats med lagen.av

innehållerSlutligen ansvarsbestämmelser.lagen
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tillståndsgivningKriterier för

Tillståndsgivningen bör,högteknologiprodukteravseende oav-
skall reexporteras,är svensktillverkad ellersett om varan

övervägandenpå säkerhetspolitiska ochutrikes-grundas och
kommagälla i kan antashuruvida mottagarlandetprodukten

militära potentialen elleranvändning för stärkatill denatt
på förstörelse-användas isätt indirektdirekt ellerannat

länderbringande För till har export-syfte. export som en
denreglering aktuella produkterna motsvararde sven-somav

bemyndigandetstöd föreslagnabör regeringen med detska av
göra från utförselförbudet. dettakunna Ansesundantag vara

utförseltillståndlångtgående meddelasför generellakan som
visstproduktkategori tillgäller för utförsel viss ettenav

tidsperiod.vissland under en

generalklauspl

fråganiblandinternationella uppkommerdet samarbetetI
all-klausul,catchhuruvida ofta kalladgeneralklausul,en
Många ländernationella lagstiftningarna.införas iborde de
sådansådanaockså be-medinfört klausuler. Syftethar en

fångastämmelse är kanleveranseratt som varaav varorupp
varulistornabehöva utvidgastrategiskt känsliga, utan att

deskulletill överdriven omfattning. klausulenGenom aven
tillståndansökerkrävasnationella exportörerna deatt om

på någonockså för inte finnstill medexport varor som
känna tillkänt attexportören till eller bortlista, va-om

användning mi-till idirekt indirekt skulle kommaellerran
röra siglitärt förstörelsebringande kansyfte. Deteller om

ii krig ske-befinner sig eller etttill landexport ett som
tillmilitära kapacitetendär ellerdende bygger enuppman

är förinformationtillgänglig bulvanenligtmottagare som
sådana länder.

kännaexportörär skalli sammanhanget hurEtt problem en
misstro.betraktas medtill statsmakterna Iatt mottagaren av
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många länder är obenägen utfärda listor överatt länderman
till vilka föregåsall skallexport licensförfarande.ettav

officielltAtt vissa företagutpeka till vilka inteexport
får föregående tillståndsförfarandeske utan inte hel-synes
ler återstårframkomlig väg. Det i allmänhet förvara en re-
geringarna i länderde tillämpar generalklausul attsom en

nyhetsbrev informationoch göra exportörerna uppmärk-genom
på att export alla till vissa ländersamma kräverav varor

licenser.

Frågan bådegeneralklausul har diskuteratsom ien Austra-
liengruppen bådaoch MTCR. I där-har länder,fleragrupperna
ibland Sverige, hävdat påkravet rättssäkerhetatt utgör ett
skäl införamot att bestämmelse innebär exportö-atten som

inte vid varje tillfälle kännedomrerna har full vilkaom va-
kräver licensförfarande.ett förror som listornaRespekten

skulle därmed kunna undergrävas. Generalklausulen skulle ock-
så ställa påstora krav istatsmakterna informationform av
till olika exportörer och kunskap deras marknader.om

skäl förEtt frånvaro så-ärgeneralklausul iatt,en av en
listornadan, fåmed reglerade störretenderar alltattvaror

omfattning. påförsNya listorna teknologiutan attvaror upp
blivit allmänt tillgänglig frånsamtidigtsom stryks dessa.

Blir antalet reglerade för ävenstort kan detta kommavaror
utgöraatt hot rättssäkerheten, såett mot nämligen i motto

svårtärdetatt för behållaföretagen överblickenatt över
vilka är reglerade vilkaoch inte ärvaror det,som som sam-

bådetidigt företagens och förvaltningstatsmakternassom
riskerar alltför tillståndsförfarandet.att tyngas mycket av

Enligt utredningens påuppfattning finns inte anledning att
nuvarande stadium aktivt överväga införandet general-av en
klausul i den svenska lagstiftningen exportkontroll. Detom
finns emellertid skäl följaatt internationellanoggrant den
utvecklingen i våradetta avseende. Skulle viktigaste han-
delspartners i väljaframtiden att basera sin exportkontroll
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attterritorium kommasvensktpå generalklausul, kanbl.a. en
länder. Ettkringgå i andraexportkontrollförutnyttjas att
behövadärför attkommasådan klausul kaninförande enav

också för del.svenskövervägas

ochprodukterkärntekniskautförselLagstiftning av4.2.3 om
material

massförstörelselageniåterfinnsredovisats numerasom ovan
produkterkärntekniskavissautförselbestämmelserde avom

kärnteknik-iregleradestidigareuse-karaktär,dual somav
exportlagenalltjämt i den avDäremot regleras senarelagen.

iordning-särskiltsådan utrustningkärnämnen och somav
framställninganvändning eller avbearbetning,förställts

för attkontrollunderkastadSådan ärkärnämnen. export
icke-enligtförpliktelsersinauppfyllaSverige skall kunna

spridningsavtalet.

ärkärntekniklagenikontrollerasexportprodukterDe vars
icke-omfattasanvändning ochnukleär avförutformade en

förockså attanvändaskandespridningsavtalet eftersom
likaminstförhållande gör demkärnvapen. Dettatillverka
produk-kärntekniskadehänseendestrategisktkänsliga i som

massförstörelselagen.ivilka idag regleraster,

ävennaturligt attutredningendetbakgrunddennaMot synes
tillfrån kärntekniklagenöverflyttasexportkontrolldenna

därmedskulleSåsom nedanredovisasmassförstörelselagen.
tillförläggas UD:särendenså handläggningen dessaock- av

delsavdelning.han-

ibestämmelseröverförs deFÖRSLAG: massförstörelselagenTill
kärnäm-utförselöverkontrollen avkärntekniklagen avsersom

föriordningställtssärskiltsådan utrustningoch somavnen
kärnämnen.framställninganvändning eller avbearbetning,
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4.2.4 Handbok i exportkontroll

Även förändringarmed de i lagstiftningen föreslagitssom
kvarstå påkommer förproblemet berörda företagatt attovan

sättett enkelt orientera sig gällandei bestämmelser och
handläggningsordning för exportkontrollen.

Visserligen sammanhållenviktigttas ett steg mot export-en
kontrollagstiftning överkontrollen use-produk-alla dualom
ter samlas i Förlag. ytterligare tillfredsställaatt deen

överskådlighetbehov uppenbarligen finns bättre börsom av
ocksåemellertid enligt utredningen vägledning eller hand-en

innehållerbok sammanställas, uttömmande registerettsom
över föremålalla de strategiskt känsliga är förvaror som

såvälexportkontroll, krigsmateriel use-produkter.dualsom
ocksåbörDen det vilkaeller de lagrum enligt kontrol-ange

innehållautövaslen liksom redovisning administra-deen av
tiva instanser är inblandade handläggningsordningoch densom

gäller utgångs-i förekommande Utredningenfall. har medsom
från låtitpunkt ärde lagar i i sammanställakraft dag,som

förslag till dylik handbok vilket bifogas utredningenen som
bilaga 2.

FÖRSLAG: frågaöverskådlighetbättresyfteI att skapa i om
bestämmelserde handläggningoch gäller förden export-som

kontrollen täckerhandbok samtliga förut export-ges en som
kontrollen relevanta produktförteckningarregelverk och samt
de administrativa gällerrutiner förekommandei fall.som

Handläggningen4.3 exportkontrollenav

Medan den anpassning nödvändig i lagstiftningdensom synes
såledesligger till för ärgrund rela-exportkontrollensom

tivt begränsad är någotutredningensdet uppfattning att mer
påkalladeförändringaromfattande är när gällerdet den or-

ganisatoriska inom vilken ägerstruktur kontrollen rum.



76

denframför allt kravför ögonen treUtredningen haft somhar
för exportkon-på organisationframtidaställasböransett en

sig iorienteralättförsta attbör för dettroll. Den vara
företagochnå för enskilda medborgaredemedkontaktoch att

bör skynd-denexportkontrollbestämmelserna ochberörs avsom
utförselärendendebehandlaeffektivt kunna som an-ochsamt

så utformadförbör andrahängiggörs dethos den. Den vara
internationelltförmönsterväl till detden ansluteratt

område växer efterframpå exportkontrollenssamarbete som nu
samarbetei synnerhet detavslutning,krigets somkalladet

påtillfredsställa kravslutligenbörinomform EG. Dentar
möjligtså långt gången beslutsfattandetdelegering somaven

stundomärendenastillhänsynstagandevederbörligtunder
karaktär.känsliga

krigsmaterielärendenHandläggningen4.3.1. av

gälleridagordningbedömning denär utredningens att somDet
krigsmate-utförselrörandeärendenhandläggningenför avav
bör tilläm-därför i huvudsakväl dennariel och attfungerar

arbetsuppgifterKrigsmaterielinspektionensäven framgent.pas
föremål överväganden 1987förorganisation senast avoch var

hariförslag settstortKMI-utredningen, om-s.k.den vars
väsentliggenomfördes 198788i verkligheten. Bl.a.satts en

personellaKrigsmaterielinspektionensförstärkning resur-av
idaginspektionenbedömningutredningens attäroch detser

på tillfreds-förtillräckliga att ettöverförfogar resurser
på den.ankommer Enuppgifterfullgöraställande sätt de som

bör iändring skeär ingenattKMI-utredningens slutsatserav
iställningorganisatoriskainspektionensvad rege-avser

karaktär samlad be-i dessvadringskansliet eller avavser
krigsmaterielärenden.förtillsynsorganisationrednings-°0ch
för dennasin del attutredningenhär föreliggandeDen anser

äger giltighet.alltjämtslutsats

ocksåärinhämta detutredningen har kunnatEnligt vad en
bestämmel-berörsföretagallmän uppfattning bland de avsom
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utförsel rådandekrigsmateriel handläggnings-serna attom av
ordning fungerar väl. Särskilt möjligheten uppskattassynes

öppnaatt förtroendefullaoch kontaktergenom med befatt-
ningshavare i krigsmaterielinspektionen erhålla råd väg-och
ledning i samband med den formella behandlingen enskildaav
utförselärenden. Sådan vägledning preliminärkan klassi-avse
ficering länderbedömningarprodukter,av m.m.

framgåttSom utredningens inledande ärredovisningar detav
internationella isamarbetet övervad kontrollen exportavser

krigsmateriel begränsat såförutsesoch förblikanav under
överskådlig framtid. gäller även förDetta det fall Sverige
inträder imedlem Organisationen bör därför ävenEG.som

påframgent vårföranpassad grundvalvara en av egen
utrikes-, försvars- säkerhetspolitikoch regleringutformad

på krigsmaterielområdet.och kontroll

ocksåUtredningen har haft övervägaatt huruvida vidareen
delegering möjlig beslut i utförselärendenenskildavore av
på område.krigsmaterielens fråndelegering iEn sker dag re-
geringen till statsrådetdet ansvariga ärendenibeslutav
vilka rör inte är störreexport omfattning eller isom av som
övrigt inte är större vikt. Delegationen innebär bl.a. attav
statsrådet ärendenbeslutar i rör utförsel i samband medsom
demonstration Statsrådeteller reparation krigsmateriel.av

ocksåfattar utförselbeslut värde understiger vissaom vars
beloppsgränser. föremål samrådärende varit förHar ett i den
rådgivande nämnden föredragitseller för utrikesnämnden fat-

alltidtas beslutet regeringen.av

är utredningensDet uppfattning ärenden iatt de dag be-som
statsrådet genomgåendeslutas sådanär rutinartadav av en

karaktär, fördeldeatt med kunde till myndighets-delegeras
nivå. också få på områdeDetta skulle till följd dettaatt
delegationen statsrådbeslut till enskilt upphörde, vilketav
utredningen välkommet dylik äremedan delegation iettanser

förvaltningstraditionsvensk främmande inslag.
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trätt i kraftnyligenemellertidkrigsmateriellag harEn ny
fleromfattatill attutvidgatsutförselförbudetvilkengenom

kategoriindelningar in-därän tidigare ochprodukter nya
till-praktiskiförkrävas atttid kommer attförts. vissEn
detutredningenochregler anseromsättalämpning dessa nya

också genomföraskede om-merdettaönskvärt underinte att
Utredningenbeslutsordningen. anseriförändringarfattande
myndighetsnivå börtilldelegeringenönskvärdadärför denatt

tillämp-vidpraxis etableratsanstå till klararedess en
bestämmelser.krigsmateriellagensningen den nyaav

massförstörelselagenenligtärendenHandläggningen4.3.2. av

massförstörelselagen ut-ikontrollerasexportDe varor vars
sådanausekaraktär, dvs. pro-duals.k.gör produkteralla av

ocksåanvändningciviletablerad sommenhardukter ensom
utred-Enligtsyfte.förstörelsebringandeiutnyttjaskan

organiserasframtideniexportkontrollenbördirektivningens
så-upprätthålls utförselmellanåtskillnadså avklaratt en

å andra. Enkrigsmateriel denå sidan ochprodukterdana ena
utifrån synsättet attbl.a.sådan åtskillnad motiveradsynes

gällabörutgångspunkten striktfråga krigsmateriel deni om
anfö-skäl kansärskildamindremedskeutförsel ej skallatt

teknologisådan. Utförselförmån för annantill avenras
friastprincipengrundläggande ombör dendäremot omfattas av

skäl kanklaramindremedej hindrasbörochmöjliga handel
anföras den.mot

å sidankrigsmaterielåtskillnad enakontrollenmellan avEn
också välå ansluterandrause-teknologi denduals.k.och
samarbetetinternationellagäller i detmönstertill det som

iredovisatssomexportkontrollsystem.ländersi andraoch
krigsmate-är kontrollenavsnittinledande avutredningens
prerogativnationelltettövervägande deltillrielexporten

ökandeiuse-teknologi alltdualöver s.k.kontrollenmedan
samarbeteföremål internationelltförgörs tillutsträckning
dualöverVår exporten use-kontroll avsamordning.och egen
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teknologi självai växelver-utformas idag iverket redan en
nationella övervägandenkan mellan meningsutbytenoch de och

ståndöverenskommelser tillkommer i olika internationel-som
beståla fora. förväntas förstärkas.tendens kanDenna och

inom görsynnerhet sig mönster gällande.I EG detta fram-Som
gått tidigare i utredningen innebär bestämmelserna Rom-för-i

idraget och grundläggande dis-enhetsaktEG:s attsenare en
upprätthålls åtinktion krigsmaterielmellan sidan ochena

ådual use-produkter den andra. omfattasDe gemen-senare av
fri rörlighet förskapens regler tjänster medanochom varor

förbehållenhandeln krigsmateriel ärmed strikt nationella
pågårbeslut. arbete inom för harmoniseraDet EG attsom nu

påocksåexportkontrollpolitiken medlemsländernai siktetar
att utveckla harmoniseratett ellergemensamt system som
spänner över fältet läm-hela Däremotdual use-produkter.av

regleringen utförsel krigsmateriel även framtideninas av av
till de enskilda medlemsländernas nationella beslutsfattande,
även procedurer kriterier för utförselkontrolloch samord-om
nas.

ocksåFlertalet EG-medlemsländer inrättat sinahar egna ex-
påportkontrollsystem är färdieller med att dem ettanpassa

sådant åtskillnadsätt denna iakttas.att

ärdenna ären-Mot bakgrund utredningensdet uppfattning att
massförstörelselagen,enligtden idag handläggs ivilka

krigsmaterielinspektionen, bör förinomhanteras ramen en
sammanhållen handläggning all exportkontroll avseende s.k.av
dual use-produkter.

FÖRSLAG: Handläggningen ärenden massförstörelsela-enligtav
frånöverförs Krigsmaterielinspektionen till delgen annan av

handelsavdelning förs där handläggningenUD:s och medsamman
ärenden rörandeandra Krigsmate-s.k. dual use-produkter.av

rielinspektionens befattning tillmed exportkontroll renodlas
krigsmateriel.att avse
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delegeringuppfattning attutredningensär avvidare enDet
möjlig.är En-massförstörelselagenenligti ärendenbeslut

ärendeni dessasamtliga beslutordning fattasligt nuvarande
varit aktuellagenomgång ärendenderegeringen. En somavav

tydertvå år varit i kraftharlagenknappaunder de som
ärärendenapå andeldominerande avheltemellertid att aven

regeringen utanbörsådan ej beslutaskaraktär deatt aven
myndighetsnivå. gäller iDettatillfördel delegeraskanmed

sådana ländertillutförselärendenförsta hand de avsersom
exportkontrollregimerinternationellasjälva i dedeltarsom

Hittillsvår harreglering.förligger till grund egensom
enligtaktualiseratsärenden90-95% deutgjortdessa somav

bör delegerasärendeni dessamassförstörelselagen. Beslut
förinförasmyndighetsnivå. bör dockmöjlighet myn-till En

ärendenhänskjutafråga regeringentilli somdigheten att
bör underkastassådan karaktär deattbedömerden envara av

bedömning.politisken

sådana ären-myndighetsnivå iFÖRSLAG: beslutdelegerasTill
län-tillutförselmassförstörelselagenenligtden avsersom

exportkontrollregimerinternationellaivilka dedeltarder,
Myndighetenvår reglering.för gestill grundligger egensom

förregeringentillärendenenskildahänskjutamöjlighet att
beslut.

4-1
högteknologiexportrörandeärendenHandläggningen4.3.3. av

handläggsredovisningframgår inledandeutredningensSom av
högteknologiför-enligtutförselärendenenskildabeslutasoch

regeringskanslietIGeneraltullstyrelsen.ordningen i dag av
ihögteknologiexportenfrågor tillanknytningmedbehandlas

högteknologiområ-påuppgifternaTillhandelsavdelning.UD:s
på området liksom be-vår regleringförhör ansvaretdet egen

våra relatio-utvecklingen ochinternationellavakning denav
länder.högteknologiexporterandeviktigaretillner

högteknologiför-nuvarandeföreslagit denattUtredningen har
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ordningen inarbetas i massförstörelselagenden s.k. vilket
innebär utförligare reglering inklusive kon-exportenen av
troll inhemskt sådanproducerad teknologi. utbyggnadEnav av
lagstiftningen medförakommer oväsentlig ökningickeatt en

stårantalet utförselärenden. Samtidigt det klart att detav
påinternationella områdesamarbetet inten-detta kommer att

sifieras. redovisats tidigare görs ansträngningarSom attnu
på produktområdedetta etablera icke-spridningsregim lik-en
nande gällerdem inom kategorierandra dualsom av use-pro-

Vilka sådukter. organisatoriska ansträngningaruttryck dessa
småningom ärkommer sig, ännu för tidigtatt ta uttalaatt
sig påett utbyggt ökade insatsersamarbete med kravom men

fråntid och länderde deltar kommer med allav resurser som
sannolikhet bli resultatet. Vidare inom väsent-har redanEG
liga tagits i riktningsteg harmoniseratmot etableraatt ett

så småningomoch eventuellt exportkontrollsystem.gemensamt
fårvilket till konsekvens samordningomfattande mel-en mer

lan medlemsländerna.

dennaMot bakgrund utredningen förstärkningvissattanser en
är påmotiverad organisationden i regeringskansliet ochav
myndighetsnivå frågor.har hithörandehanteraattsom

Såsom redovisats är utredningensdet uppfattning attovan
högteknologiskaexport bör iprodukter reglerasm.m. av mass-

förstörelselagen. frågorHandläggningen i regerings-dessaav
kansliet bör ifortsatt ske handelsavdelning bör fö-UD:s men

handläggningenmed ärenden rörandra s.k.ras samman av som
frågordual use-teknologi, förstai hand de har anknyt-som

ning till massförstörelselagenden nuvarande och behand-som
föregåendeilats avsnitt. reglering högteknologipro-En av
i massförstörelselagendukter automatiskt detta resultat.ger

nås sammanhållnaHärigenom den hantering all dual use-tek-av
nologi förutsättningtorde för effektiv hand-som vara en en
läggning enskilda utförselärendenade liksom för kon-ettav
sistent uppträdande i internationella sammanhang.
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högteknologifrågorFÖRSLAG: försregeringskansliet sammanI
tillmassförstörelselagen ennuvarandeärenden enligt denmed

handelsavdelning.sammanhållen handläggning i UD:s

områdepåmening dettaattutredningens enär vidareDet
myndighetsnivå möjlig.börlångtgående delegering till vara

utförseli ärendengälla beslutbör avatthuvudregel omSom
myndighetsnivå. ansvarigapå Denhögteknologiprodukter fattas

hän-möjlighet attuttryckligenbör dockmyndigheten ges en
vidareseför beslutregeringenärenden tillskjuta enskilda

myndighetsnivå avsnittpå iorganisationexportkontrollensom
4.3.6.

påFÖRSLAG: högteknologiexport fattasärendeniBeslut om
hän-myndigheten attmyndighetsnivå, förmöjlighetdock med

regeringen.tillärendenenskildaskjuta

kärnteknikfrågorHandläggningen vissa4.3.4. av

uppfattning deattutredningensSåsom ärredovisats detovan
kärn-exportkärntekniklagenbestämmelser i avm.m.avsersom

iordning-sådan särskilt harutrustningämnen och somav
framställninganvändning ellerför bearbetning,ställts av

massförstö-från tillöver denna lagbörkärnämnen flyttas
hand-utredningen atthärmedkonsekvensrelselagen. I anser
för-börärendenregeringskansliet dessaläggningen inom av

handelsavdelning.läggas till UD:s

exportkontrollFÖRSLAG: ärendenHandläggningen avsersomav
särskiltsådan harutrustningkärnämnen ochavseende som

framställ-användning ellerbearbetning,iordningställts för
därhandelsavdelningöver tillkärnämnen förs UD:sning av

exportkontroll-övrigahandläggningenförs medden avsamman
frågor.

-J
område delegeringpå tillmöjligheten dettagäller avNär det

myndighetsnivå först attkonstateraskantill rege-besluten
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ringen i enlighet lagstiftning bemyndigandemed nuvarande har
rättendelegera utförsel.att besluta emeller-att harDenom

småsåtid utnyttjat när gäller mängderdetta endast det
kärnämne användasde enbart i laboratoriesammanhang.att kan

kärnämneExporten den aktuella utrustningtypen ochav av
till största västeuropeiskatill länder tillsker delen samt

Förenta länderstaterna och Canada. harMed flera dessaav
träffatSverige bilaterala användning.civil dessaavtal Iom

fårfall kärnkraftsinspektion inhämta garantierStatens om
användningenden avsedda sin inledande beredningunder ettav

utförselärende. är vanligen rutinartade.beslut AntaletDessa
på nivåbedöms beräk-beslut behöva överväganden politisksom

ungefär % ärendeomslutning sextio10nas vara av en om ca.
år.ärenden är kärn-utredningens meningDet Statensattper

kraftsinspektion bör bemyndigas i dessafatta beslutatt mera
rutinartade ärenden.

FÖRSLAG: myndighetsnivå sådanaTill ären-delegeras ibeslut
enligtden kärntekniklagenden nuvarande handel medsom avser

länder vilka träffatmed Sverige bilateralahar avtal om
civil användning.

sammanhållen för i4.3.5. organisation exportkontrollEn re-
geringskansliet

föregåendeförslagde framförtsMed i avsnittende be-som
träffande handläggning regeringskanslietiexportkontrollens

uppnåsskulle den koncentrerade organisatoriska strukturmer
utredningen förinledningsvis hand-efterlyste. Ansvaretsom

frågorläggningen rör käns-strategisktalla exportav som av
påliga produkter vilaskulle instans i handels-en gemensam

påavdelningen Krigsmaterielinspek-den i integreradesamt UD
frå-tionen. Till förra föras samtliga ärendenden ochskulle

med anknytning till massförstörelselagen, idagvilkagor
handläggs Krigsmaterielinspektionen dvs. avseende dualav

iuse-produkter reglerade multilateralade
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NSGochAustraliengruppenicke-spridningsregimerna MTCR,
högteknologiprodukterfrågor tillanknytning deliksom med

massförstö-också utvidgadföreslås ibli reglerade ensom
förasockså instanstill dennaSlutligen skulle an-relselag.

sådankärnämnen ut-rörande ochutförselärendenförsvaret
bearbetning,iordningställts försärskilt harrustning som

sigkärnämnen, dessaframställninganvändning eller vareav
såsom utred-frågor kärntekniklagen elleriregleras som nu

massförstörelselagen.föreslår Iöverförts tillningen har
frågor rörandehandläggasKrigsmaterielinspektionen skulle

krigsmateriel.utförsel av

exportkontrollövrigkrigsmateriel ochkontrollenMedan av
åt enligtär ut-såsom skiljas detönskvärt härigenom skulle

samrådnära kanväsentligt ettuppfattning attredningens
samordningbåda skeupprätthållas ochenheternademellan en

civi-frågor. Krigsmaterielinspektionen och deni viktigare
därförbörhandelsavdelninginomexportkontrollen UD:sla

sådant dylikpå sätt attorganisatoriskt inplaceras ett en
juridiska ochadministrativa,underlättas. Vissasamordning

önskvärdagörasbör Denfunktioner kunnatekniska gemensamma.
låta inspektio-också underlättas attsamordningen kan genom

chef.övrig exportkontroll ledasoch gemensamenavnen

för-spridningsriskerbedömningar bl.a.Utrikespolitiska av
samrådvarför med Ut-viktig roll,väntas spelakomma att en
fortsättningsvisävenavdelningpolitiskarikesdepartementets

ianvändaskanprodukterbör särskilt vadske, somavser
massförstörelsesyfte.

civilainplaceringen denorganisatoriskanärmare ex-Den av
måste göras beroendehandelsavdelningeni avportkontrollen

vidblidär aktuellaförändringar kanorganisatoriskade som
före-ärförändringar f.n.DylikaEG-medlemskap.svensktett

organi-mål ochutredningen KK:sför överväganden i UDH:som
förslagutredningensföreliggandehärsation. sam-om enDen

exportkontrollfrågor är dockmanhållen förorganisation alla
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såsom framgått tillkommet för underlättabl.a. effek-att en
frågortiv hantering dessa inom för EG-samarbete.ettav ramen

föreslagna civilaDen iexportkontrollen handelsavdel-UD:s
ning skulle enligt utredningens utöveruppfattning den ovan

ianspråktanämnde behövachefen tjänstemän. motsvarandetre I
mån på hållskulle bemanningen ikunna reduceras de andra re-

varifrångeringskansliet arbetsuppgifter förts enligheti med
utredningens förslag, krigsmaterielinspektionen,dvs. UD:s
politiska avdelning, den inuvarande enhet handelsav-4 UD:s
delning Miljö- före-samt och naturresursdepartementet. Den
slagna, organisationen därföri regeringskansliet skullenya
innebära ingen eller marginell nettoexpansionendast en av
personella resurser.

FÖRSLAG: frågorför handläggningen rörAnsvaret allaav som
exportkontroll strategiskt känsliga tillprodukter samlasav

handelsavdelningUD:s respektive i integrerade Krigs-den UD
materielinspektionen. militäriKontrollen uppdelas delen

krigsmateriel civiloch del allasom avser en som avser
s.k. dual use-produkter.

på myndighetsnivå4.3.6. Exportkontrollen

ocksåUtredningen ställninghar till i vilkenhaft ut-att ta
myndighetsnivåsträckning tillexportkontrollen kan delegeras

såoch hur i bör där.den fall organiseradvara

fråganNär gällerdet första för delegeringden utrymmet en-
från myndighetsnivåbeslut regeringen till är dettaav en--

såsom framgårligt utredningen förslagbetydande deav som
föregående.lämnats i följsdet utredningens förslag skul-Om

väsentlig ärendenle enligtdel de aktualiseras denen av som
på myndighetsnivåmassförstörelselagennuvarande avgöras lik-

övervägandeden helt ärenden blirdelen aktuel-desom av som
till följd föreslagnala högteknologi-den regleringenav av

massförstörelselagen.produkter i Mängden ärenden enligt be-
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dåocksåfår ökaantasstämmelserna högteknologiprodukterom
teknologi.även inhemskt produceradden omfattaavses

änexportkontrollärendenmängdväsentligt omfattandeEn mer
påsåledes myndig-är att hanteraskommavad fallet skullenu

hetsnivå angeläget denna hand-utredningen attoch det synes
hållas myndighet.så långt inommöjligtläggning kan ensamman

framgått kapitlen falleri och 3redovisningarna 2Som av
tillståndsgivande exportkon-uppgifter ivissa vadidag avser

påhögteknologiförordningen Ge-enligttrollen den nuvarande
för-varit attFörordningens syfte harneraltullstyrelsen.

kontrolleradetillverkningslandethindra vidareexport iav
varitdärför i huvudsaktullmyndighetens roll harochvaror

åtföljs handlingarerforderligakontrolleraatt att avvaran
sådana handlingarfrån Relativt ofta hartillverkningslandet.

då bedöma dentullmyndigheten haft attsaknats och har om
till-överensstämmelse medtilltänkta varit ividareexporten

exportkontrollbestämmelser, den t.ex.verkningslandets om
licenser.stöd generellakunnat ske med av

licensfria el-delaktigföljd Sverige blivit denTill attav
på bedrivs mellanlicenser handelbaseradeler generella som

certifikat ochlängreCOCOM-länderna utfärdar inte dedessa
lagstiftningen.förutses i Ihandlingar den svenskaandra som

tillstånds-rollGeneraltullstyrelsensoch med detta har som
utsträck-ökadiförändratsmyndighet denattmarkant genom

fått materiellför omfattandening axla ansvaret en mera
prövning ärendena.av

tillståndsgivande tullmyndighetensådan förregelrätt rollEn
då infördes.förordningen Inteinte varit avseddtorde ha

ändamålsenligt förlicensiering exportheller det attsynes
åvilarär förbundenprövning med dennamateriellaoch den som

utförselbe-myndighet samtidigt kontrollerahar attden som
stämmelsernas efterlevnad.
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pålämpligtutredningen inte Generaltullstyrel-Det attsynes
tillståndsgiv-lägga uppgifterde omfattande avseendesen mer

inom utredningensning blirexportkontrollen aktuella omsom
frånförslag följs när gällerdet delegera beslutatt rege-

myndighetsnivå.till traditionelltringen myndighetDen som
tillstånds-fullgjort idag fullgör licensierings-och de och

områ-påfunktionergivande aktualiseras utrikeshandelnssom
stället lämpliga in-Kommerskollegium, i dende, synes vara

för Kommerskollegiet besitteruppgifter. dendessastansen
för bedöm-nödvändig kvalificeradekompetens desom synes

behöva görasningar inomkan exportkontrollens Detram.som
därför ärenden enligtär iutredningens mening deatt beslut

myndig-utvidgade massförstörelselagen tillden delegerassom
hetsnivå tillbör anslutningKommerskollegiet.fattas Iav

ärendehantering härmed börblir Kommerskolle-den aktuellsom
också för informationgiet berett axlaatt ett ansvarvara

innebördföretag allmänhettill ochoch exportkontrollensom
företag berörsutgöra för export-samtalspartner deen som av
bistå vid in-kontrollbestämmelserna departementetsamt att

förhandlingar.ternationella

ärenden kärntekniklageni i enligtBeslut dag fattas mensom
föreslår iutredningen framtiden blii reglerad mass-som

kärn-förstörelselagen bör även i framtiden fattas Statensav
kraftsinspektion.

exportbestämmelser-viktiga uppgiften kontrolleraDen att att
åvilabör liksom iefterlevs tullverket.dagna

FÖRSLAG: bör ärenden enligtKommerskollegiet i denbesluta de
myndighets-massförstörelselagen tillutvidgade delegerassom

nivå, utrustningbeträffande utförsel kärnämnen ochutom av
framställa,särskilt för ellerbearbetahar utformats attsom

sådana böranvända ämnen. Sta-besluten fattasDe avsenare
kärnkraftsinspektion.tens





Bilaga 1

Kommittédirektiv
%l§§l
EE

Dir. 1992:93

Utredning kontrollen över strategisktexportom av
känsliga varor

Dir. 1992:93

Beslut vid regeringssammanträde 1992-10-29

Statsrådet Dinkelspiel anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredare tillkallasatt för i ljuset den interna-atten av
tionella utvecklingen bedöma hur Sveriges kontroll över strate-export av
giskt känsliga i framtiden bör utformad och hur den bör organise-varor vara

iras.

Bakgrund

Sverige tillämpar i likhet med flertalet andra industriländer kontrollen
utförselnöver strategiskt känsliga Kontrollen dels krigsmate-av varor. avser

sådanariel, dels har etablerad civil ocksåanvändningvaror som en men som
kan utnyttjas i förstörelsebringande syfte.
Utförselkontrollen baseras lagarantal och förordningar. Krigsmate-ett

rielexporten kontrolleras i enlighet med lagen 1988:558 förbud mot ut-om
försel krigsmateriel, och tillhörande förordning SFS 1988:561. Ex-av m.m.

kärnenergiprodukterporten kontrolleras enligt lagen 1984:3 kärn-av om
teknisk verksamhet och tillhörande förordningar SFS 1984:14 och
1984:180. Exporten vissa produkter åstad-kan användas i syfte attav som
komma massförstörelse kontrolleras enligt lagen 1991:341 förbud motom
utförsel vissa produkter kan användas i massförstörelsesyfte,av som m.m.
och tillhörande förordning SFS 1991:343. Export vissa högteknologiskaav
produkter kontrolleras enligt förordningen 1986:89 förbud vissmot ut-om
försel, den s.k. högteknologiförordningen. Genom förordningen förbjuds

tillverkade iexport är utlandet föremåloch för exportrestrik-av varor som



tioner i tillverkningslandet.
ochdepartementI handläggningen exportkontrollärendena deltar fleraav

Krigsmaterielinspektionen inom Utri-myndigheter. spelasEn central roll av
beredningenkesdepartementets handelsavdelning, för avsom ansvarar

och enligtärenden enligt krigsmateriellagstiftningen ärenden massförstörel-
samrådersebestämmelserna. Vid handläggningen inspektionen med bl.a.

politiska avdelning liksom med flera myndigheter och harUD:s dessutom
råd. enligtknutet tekniskt-vetenskapligt Exportkontrollärendentill sig ett

samrådkärntekniklagen bereds inom Miljö- och inaturresursdepartementet
kärnkraftin-frånmed Yttrande inhämtasUD:s politiska avdelning. Statens

kärnenergi. Närockså i vissaspektion, beslutande ärendenär rörsom som
övergripandedet gäller högteknologi har regeringenkontrollen det an-av

iBeslutfrågor handelsavdelning.handläggs UD:soch dessasvaret, en-av
svenska han-deskilda emellertid Tullverket, ochfattasexportärenden av

harregeringen be-delskamrarna i handläggningen dedeltar attgenom av
lcveransverifikationer.ochmyndigats utfärda iinportcertifikat

område underharexportkontrollensDen internationella utvecklingen
rått mellan stormakterna.efterkrigstiden motsättningardepräglats somav

målsättning för-Förenta NATO-allierade har haftoch dess attstaterna som
högteknologi till Warszawa-kärnteknikhindra krigsmateriel, ochexport av

utvecklat samarbetepaktens medlemmar andra kommunistländer. Ettoch
NATO-länderna inomområde mellanbedrivitsexportkontrollens har ra-

Multilate-Committee forCoordinatingför COCOMsärskiltettmen organ,
ändamålet världskriget.andraefterral Export Controls, skapades försom

år liberalise-inträttTill följd förändringarde stora senaresomav -
Östeuropa, sönder-Sovjetunionensupplösning,ringen i Warszawa-paktens

område. Viexportkontrollensväsentligtfall förskjuts perspektivetnu-
teknologiembargot.Öst-västligastår detinför awecklingsuccessiven av

teknolo-ochstrategiskt känsligaSamtidigt finns ökande för att varororoen
tillkommerdär de missbrukas ochgier skall spridas till destinationer an-

konventionellamassförstörelsevapen ochvändning för utveckla vapen-att
spridningsådanförhindrasamarbete förEtt internationellt attsystem. en

däri-år länder,antalhar begränsatgradvis Underform. etttar senarenu
spridningenförhindraexportkontrollregimer förbland Sverige, attenats om

för fram-användaskanmissilteknologi liksommissiler och ämnen somavav
fram-användas förkanoch utrustningställning kemiska stridsmedel somav
harmotsvarande regimstridsmedel. Enställning kemiska och biologiskaav

nedrustnings-utrustning. Detkärntekniskgäller vissupprättats detnär av
kemiskakonventiontillförslagetkonferensen i Geneve antagna va-omen
kanvissa använ-också föromfattar restriktioner ämnenexport somavpen

sådana.utgångsämnen förviktigadas i kemiska eller utgöravapen
internationelladetytterligare byggaAmbitionerna inriktas utattnu



samarbetet till omfatta fler länder ochatt fler produkter. Ettatt avse exem-
pel detär särskilda samarbetsorgan för exportkontroll COCOM-län-som
derna beslutat vid sidan sinupprätta organisation. COCOM Coope-av egen
ration Forum CCF tilltänkta benämningar samlaorganets ärsom avsett att
flertalet västliga industriländer och fornade Warszawa-paktsländerna kring

samarbete biståmedett syfte de länderna utvecklaatt att systemsenare egna
för exportkontroll. Eventuellt kan detta forum också komma användasatt
för förhindra spridningatt strategisktgemensamt känsliga och tek-av varor
nologier till länder där de missbrukas och kommer till användning förnya

utveckla massförstörelsevapenatt och andra vapensystem.
Inom EG intensifieras också samarbetet exportkontrollens område. In-

för genomförandet EGzs inre marknad och awecklingen gränskontrol-av av
mellanler länderna pågår arbete syftar till harmoniseraett medlems-attsom

ländernas detnär gäller kontrollen sådanasystem strategiskt känsligaav va-
och teknologier har civil användning ocksåror kan använ-som en men som

das i förstörelsebringande syfte. I enlighet med Romfördragets bestämmel-
fri rörlighet för och i enlighet med Enhetsaktenser om skall dessaävenvaror

produkter kunna cirkulera fritt mellan gemenskapens medlemsländer, vilket
dock förutsätter harmonisering kontrollpolitiken utomstå-en gentemotav
ende länder.
I propositionen l99l92zl74 lag föreslåskrigsmateriel attom en ny om

Krigsmaterielinspektionen KMI i framtidenäven skall bereda ärenden om
krigsmateriel. Beredning ärenden enligt lagen 1991:341 förbudav motom
utförsel vissa produkter kan användas i massförstörelsesyfte,av som m.m.
handläggs också inspektionen. I propositionen det iav att annatanges sam-
manhang bör övervägas det någonfinns skäl till förändring bered-om av
nings- och beslutsordningen frågorvad de handläggs KMI.avser som av
Även utredningen SOU 1991:95 kärntekniklagstiftningenöversynom av

kärnenergiområdet har det angelägetär samladansett att översynatt en
lagstiftningengörs utförselkontroll.av om

Utredningsuppdraget

föreslårJag särskild utredare tillkallasatt för i ljuset den interna-atten av
tionella utvecklingen exportkontrollens område bedöma Sverigeshur
kontroll över strategiskt känsligaexporten i framtiden börav ut-varor vara
formad och hur den bör organiseras.
Utredaren utgångspunktbör sin i detta internationelltmönsternya av

samarbete framväxer område.exportkontrollens En analys börsom gö-
hur samarbetet ändrar inriktning till följd det gamlaras ochav attav vapen-

teknologiembargot inom COCOM:s avvecklasgradvis samtidigtram som
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för-församarbetekringländer attantalsamla ettförsöker störreettman
teknolo-ochkänsligastrategisktländertillhindra spridningen varoravnya

ocksåexportkontroll börförharmoniseradeframväxandegier. EG:s system
förutvecklinginternationelladennaKonsekvensernastuderas närmare. av

utgångspunktUtredarensbedömas.exportkontrollsystem börSveriges eget
ansökanbakgrund sinbehovSverigesdels att mot ombör härvid avavvara

EG:s,medförenligtexportkontrollsystem äri EGmedlemskap ett som
samarbetesig iaktivtanledning ettdels Sverige har varsatt engageraatt

spridsteknologierochkänsligaförhindrasyftegrundläggande är attatt varor
massför-utvecklaföranvändningtill attkommadär de kantill destinationer
med kon-upprustningdestabiliserandetillmedverkaellerstörelsevapen en

ventionella vapen.
internationella utveck-följd dentillhuruvidavärderaUtredaren bör av

förgrundligger tilllagstiftningpåkallade i denförändringarlingen är som
börUtredarenkänsliga motstrategisktkontrollen över export varor.av

idagexportkontrollenhandläggningenockså hurbakgrunddenna över avsc
resultatetoch,myndigheternaoch hosregeringskanslietorganiserad i omär

handläggningsordningen.iföreslå förändringarså påkallar,översynenav
regeringskanslietimöjligheter attuppmärksammabör härvidUtredaren

ochkompetensutnyttjandenå och bättrekoncentration resur-ökad ett aven
målsättning bör attEnexportkontrollärenden.handläggningen varai avser
överskådlighetsamtidigt bättreåstadkomma ocheffektivitetökad en-

i störrebör övervägas ut-Det atthanteringen.administrativakelhet i den
handelsavdel-UD:sinomtill instansdagfallet isträckning vad ärän ensom

ochkrigsmaterielbådedvs.exportkontrollen,ning handläggningensamla av
lös-dock eftersträvabörUtredarenprodukter.andra strategiskt känsliga

upprätthålls mel-åtskillnadklarberedningenvidningar innebär att ensom
å denprodukterkänsligastrategisktå och andrasidanlan krigsmateriel ena

regerings-iberedningsorgani sin rollKrigsmaterielinspcktionenandra. av
tillståndsären-beredningenförfortsättningsviskansliet bör aväven ansvara

bl.a.bedömningarUtrikespolitiskakrigsmateriel. avden utförselför av
samråd medvarförroll,viktigspelakommaspridningsriskcr förväntas att en
vadsärskiltfortsättningsvis ske,bör avserUD:s avdelningen ävenpolitiska

massförstörelsevapen.
exporttill-beslututsträckningockså i vilkenbedömaUtredaren bör om

efter-delegeringmöjliga ärmyndighetsnivâ.stånd Störstakan hanteras
särskildaområde ärendenastillmåste dettahänsyn tassträvansvärd men

myndighets-organisationendärförbör över ävenUtredarenkaraktär. se
dylikmöjliggöraförskall kunnanivå atthur denna enoch bedöma anpassas

delegering.
sådana förändringaruppmärksamhetsärskild ex-Utredaren bör ägna

för berördaunderlättaägnadeär att ex-organisationportkontrollens som
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identifieraportörcr vilka bestämmelseratt de skall beakta exportkontrol-
områdelens liksom underlätta deras kontakteratt med myndigheterna. Ut-

redaren bör, inom för utredningsuppdraget, låta sammanställa förslagramen
till vägledning eller handbok i exportkontroll, framgåvilken bören samt-av
liga gällande bestämmelser, varuomfattning, handläggningsordning m.m.
Utredaren bör samråda med den interdepartementala arbetsgruppen för

utredning frågor gränskontrollcr och gränsformaliteter i EG-per-av om ett
spektiv.
Utredaren bör redovisa sitt såuppdrag möjligt, dock densnart senastsom
juni1 1993.

Hemställan

Med hänvisning till jagvad har anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndigar det statsråd har till uppgift föredra ärenden utrikeshan-attsom om
del

tillkalla särskildatt utredare omfattad kommittéförordningenen av-
1976:119 med uppgift utreda formerna för ochatt organisationen kon-- av
trollen över strategiskt känsligaexporten av varor,

besluta ledamöter iatt till utredaren knuten referensgrupp,om en
besluta sakkunniga,att sekreterare och biträdeexperter,om annat utre-

daren.
Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt skall belastaatt

tredje huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Utrikesdepartementet
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord

Inledning

tillståndsgivningför ochVem ansvarar
ärendehantering

KRIGSMATERIEL

tillståndFör behövsvadA.

är krigsmaterielVadB.

tillhandahållaTillstånd krigsmaterielattC.

Tillhandahållande finns i utlandetprodukterD. somav

Utförsel krigsmaterielE. av

förRiktlinjer utlandssamverkan
utförseltillståndAnsökan om

Slutanvändaråtagande

tillverkningsrätter samarbeteochAvtalF. om
överlåtelse tillverknings-Upp-eller av

rätt
§amarbetsavtal

tillägg till avtalAndring ellerav

inriktad utbildningMilitärtG.

marknadsföringRedovisningH. av

Underrättelse anbudI. om
Övrig deklarationsskyldighetuppgifts- ochJ.

Förhandsanmälan till tullenK.

AvgifterL.



MASSFÖRSTÖRELSE-ANVÄNDAS SidPRODUKTER som IKAN
SYFTE

tillstândspliktigtärVadA.

Vilka omfattasprodukterB.

TillstândsgivningC.

tillståndförKriterier
Slutanvändarintyg

tillståndGenerella
innehållAnsökningens

D. Programvara

överlåtelse tillverkningsrättUpp-ellerE. av
Tillhandahållande finns iprodukterF. somav
utlandet

Klassificering produkterG. av

Förhandsanmälan till tullenH.

AvgifterI.



FÖRBUDHÖGTEKNOLOGISKA FÖRORDNINGEN MOTPRODUKTERENLIGT MED
UTFORSEL AV VISSA VAROR

Sid
Vilka produkter omfattasA.
Förhandsanmälan utförselB. om

Utförselförbudets omfattning

utförselBeslut om

tullmyndighetBeslut lokalav
Beslut Generaltullstyrelsenav

förenklat förfarandeMedgivande om
Rådgivning



KÄRNTEKNIKPRODUKTER Sid

Vilka produkter omfattasA.

UtförselB.

överlåtelse tillverkningsrättellerC. Upp- av
Tillhandahållande finns iprodukterD. somav
utlandet

AvgifterE.



Bilagor Bilaga

förordningoch krigsmaterielLag 1om

förordning förbudoch utförselLag motom av
användasprodukter i massförstörelsekansom

syfte 2

förordning kärntekniskochLag verksamhet 3om

Förordning förbud viss utförselmot 4om

Adresser och telefonnummer till ansvariga 5
beredningsorgan

Produktregister 6

Riktlinjer för krigsmaterielexport och 7annan
rörandeutlandssamverkan krigsmateriel

rörandeBlanketter krigsmaterielutförsel 8

Tidpunkter för inlämnande uppgifter och 9av
deklarationer rörande krigsmateriel

rörandeBlanketter utförsel produkterav som
användas massförstörelsesyftekan i 10

Förteckning över länder inomsamarbetar llsom
MTCR, AG och NSG

rörande utförselBlanketter kärntekniska 12av
produkter

rörande utförselBlanketter produkter 13av
enligt förordningen viss utförselom

vidProcedurer enligtexport produkter 14av
förordningen viss utförselom

innehållenbilagorna härhar bilaga medtagits,Av endast vilket6
produktregister.



KÄNSLIGA VARORSTRATEGISKTEXPOBTKONTROLLAV
BESLUTSPROCESSERBESTAMMELSERocn

företag, privatpersonervänder sig tillhandledningDenna
myndigheter exporteraroch som

krigföringanvändas förkanprodukter som-
för tillverkaanvändas attutrustning kanoch somvaror-sådana produkter.

består huvuddelar:Handledningen treav
förgällerreglerförkortad beskrivning del. En somav

känsligastrategisktexport varorav
vidaktuellaförordningar kanlagar och2. De varasom

sådanaexport varorav
strategisktöver vilkaförteckningalfabetisk3. En

exportkontrolleras.känsliga produkter som

KÄNSLIGÄR VARASTRATEGISKTVAD EN

iindelaskänsliga kanstrategisktDe sexvarorna
huvudgrupper:

Krigsmateriell.
kemiskatillverkninganvändas förkanProdukter2. avsom

vapen
tillverkningföranvändaskanProdukter av3. som

biologiska vapen
kärnvapenför tillverkninganvändaskanProdukter4. avsom

föranvändas attkanMissiler produkteroch5. som
missileranvändaframställa eller

högteknologiska produkter.känsligaAndra6.

INLEDNING

presentation dekortfattadhandledning avdennaI enges känsligastrategisktbestämmelserna exportcentrala avom tillämpliga.ärhandläggningsrutinerdeoch somavvaror



Handledningen redovisar viktigastede export-
kontrollbestämmelserna, ersätter inte demen

påförordningar är tillämpligalagar och som
området. översiktligaEfter denatt ha studerat

alltsåredovisningen börbestämmelserna,av man
innehål-studera handledningens bilagor 1-4, som

ler de författningsbestämmelsernaaktuella i
sin helhet

tillståndsgivningför ärendehanteringVgm gçhansvarar

åvilar följandeAnsvaret myndigheter:departement och

Krigsmateriel. 1992:1300lag krigsmateriel och; om
förordning 1992:1303 krigsmateriel bilaga 1,,om
proposition 1991921174.

RegeringenBeslut:
UtrikesdepartementetsDepartement: handelsavdelning

Beredningsorgan: Krigsmaterielinspektionen KMI.

Vissa2. produkter användas massförstörelsesyftekan isom
a missilprodukter
b kemiska biologiskaoch produkter
c kemisk biologiskoch tillverkningsutrustning
d kärntekniska produkter material;och

1991:341 förbud utförselLagen vissamot produkterom av
användaskan i massförstörelsesyfte, ochsom m.m.

förordningen SFS ändrad1991:343, senast SFSgenom
l993:l08 bilagamed 2, propositionsamma namn
199091:97 och 1992932154.

RegeringenBeslut:
UtrikesdepartementetsDepartement: handelsavdelning

Beredningsorgan: Krigsmaterielinspektionen.

Kärntekniska anläggningar3. kärntekniskoch utrustning som;
l984:3 kärntekniskLagen förordningenverksamhet ochom

SFS 1984:14 med bilaga 3. Propositionsamma namn
198384:60 och 199293:98.

Beslut: Regeringen
Miljö-Departement: och naturresursdepartementet

Beredningsorgan: KärnkraftsinspektionStatens SKI och
Miljö- och naturresursdepartementet.

Vissa högteknolggiprodukter;4.
Förordningen l986:89 förbud utförsel vissamotom av

bilaga 4.varor



tullmyndighetGeneraltullstyrelsenlokalBeslut:
handelsavdelningUtrikesdepartementetsDepartement:

Tullmyndighet.Beredningsorgan:

ovanstående ochdepartementtilltelefonnummerochAdresser
återfinns bilagaimyndigheter .

tillståndsprocedur skallförfattning ochVilken som
ovanståendepå vilken som entillämpas grupperberor av överproduktregisterfinnsbilaga etttillhör. §Iprodukt

respektivetillhänvisningmedprodukterkontrollerade
förordning.
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KRIGSMATERIEL

tillstånd för:krävskrigsmateriellagenEnligtA

krigsmaterieltillverkning1. av
tillhandahållande krigsmateriel2. av

krigsmaterielförmedling3. av
inklusivekrigsmaterielutförsel programvara4. av överlåtelseupplåtelse elleravtal av5. om

krigsmaterieltillverkningsrätt avseende
någon i utlandetmedsamarbetsavtal6. om

förkrigsmateriel netodellerutvecklinga avgemensam
krigsmaterielframställning av förkrigsmateriel metodellerutvecklingb av

räkningförkrigsmateriel dennesframställning av
krigsmaterieltillverkningC avgemensam tillståndspliktigt avtaländring7. av

utbildning.inriktadmilitärt8.

tillstånd enligt lagenansökningarAlla om
in tillregeringen,tillställs gesmen

KMI.Krigsmaterielinspektionen

krigsmaterielärVadB

ammunition ochkrigsmateriellagen regleras annanI vapen,
regeringensenligtmaterielmilitärt utformadbrukför som

ikrigsmateriel.utgör Produkternaföreskrifter anges
tillkrigsmaterielförteckningen i bilaga

handlrdning.bilaga ikrigsmaterielförordningen, dennal

så denattinte utformasKrigsmaterielförteckningen kan
är tveksamNärproduktvarianter.tänkbaratäcker alla man

krigsmateriel. kanklassificerasskallprodukt somenom
tillvända sig KMI.man

bnklassificeringsbedömningförunderlag KMI:sSom
redovisas:följande

användningsområdefunktion ochmaterielens1.

tekniska egenskaper.konstruktion ochmaterielens2.

angivandemeddefinierasbör noggranntMaterielen av namn
tillverkningsbeteckning.ellerproduktnummeroch

förmodifierat:civilär produkt,materielenOm somen
imodifieringsgraden uttryckasbörmilitärt bruk,

på lämpligt sättakostnadsökning eller annatprocentuell

lbeteckningenanvändskrigsmateriellagenI
betecküngsamlandeutlandssamverkan som en
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för de internationelltyper verksamhetav som
regleras i lagen, vilket innefattar
a förmedling
b export

upplåtelsec överlåtelseeller av
tillverkningsrätt
d samarbetsavtal
e militärt inriktad utbildning.

Tillstånd tillhandahållaC att krigsmateriel

tillhandahållandeMed avses:
a försäljning

upplåtelseb
c utbjudande vederlagmot

lånd
gåvae

f förmedling.

verksamhetFör tillhandahållandesom avser ava krigsmateriel
b uppfinningar rörande krigsmateriel
c för framställningmetod krigsmaterielav
krävs tillståndregeringens verksamhetenom °

tillstånd är tillståndDetta ett generellt bedrivaatt
handel krigsmateriel.med Förutom tillstånddetta krävs

tillståndenskilt i varje särskilt ärende för förmedling avkrigsmateriel finns i förutlandet och seexport ochsom D
nedan.E

Från på tillhandahållartillståndkravet generellt finns
vissa undantag.

För behandling tillståndansökan attav en omtillhandahålla krigsmateriel krävs uppgifter lämnasatt oma sökandens namn
b medborgarskap
c yrke hemvistoch

ägarförhållandenad vid ansökningstillfället gäller
endast handelsbolag aktiebolagoch
e slag krigsmateriel, uppfinning eller metod skallav som
omfattas verksamhetenav
f sökanden ämnar företräda.vem

TillhandahållandeD produkter finns i utlandetav som

För tillhandahållaatt krigsmateriel finns i utlandetsomnågontill tillstånd,i krävsutlandet denom somtillhandahåller materielen är företag,ett svenskt en



12

någon ellerär bosattmyndighet ellersvensk som
Sverige.vistas istadigvarande

tillstånd attföretag, harsvensktett somOm tillhandahålla krigsmateriel,tillverka eller
utanförsigbefinnerkrigsmaterielsäljavill somockså ifinnsköparetillSverige somen alltså ettinte haatträcker detutlandet, tillhandahållartillstånd,tillverknings- eller

tillstånd förockså särskiltkrävs ettdetutan
affären.enskildaden

tillstånd krävssådantansökan ettbehandlingenFör omav
lämnasuppgifteratt om:

sökandensa namn
medborgarskapb

hemvistc ochyrke
beskaffenhetmetodensuppfinningens ellermaterielens,d

värdeoch
materielentillverkate somvem

köpare mottagareellerf annan tillhandahållandetförtidpunktg avsedd
slutanvändare.h

krigsmaterielUtförselE av
tillstånd.från krävsSverigekrigsmaterielutförselgör av utförsel.jämställs medOverföring programvaraav

regeringen,prövasUtförselansökningar menav Ärenden intetillställas KMI.ansökan skall som
inteövrigtiomfattning eller ansesstörreär av avgörsstörre vikt avvara av

utrikeshandelsministern.

utlandssamverkanförRiktlinjer

redovisat de199192:174propositioneniRegeringen har
prövningenvidtillämpasriktlinjer avsom i bilaga 7redovisasRiktlinjernakrigsmaterielärenden.

handledning.till denna

vidregeringenförriktlinjerutgöraFörutom att tillstånd tillansökningarprövningen omav ledningutgörariktlinjernautlandssamverkan, kan
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för den inleda marknadsföring iattsom avser nyaländer.

Riktlinjerna kan in idelas delar:tre
grundförutsättningar förI export
ovillkorligaII exporthinder
villkorligaIII exporthinder

tvåFörI finnsutlandssamverkan grundförutsättningar:

a Utlandssamverkan tillgodoseskall det försvaretssvenska
behov materiel eller övrigtkunnande, eller iav varasäkerhetspolitiskt önskvärd.

får ståb målenSamverkan inte i strid förmed Sveriges
utrikespolitik.

grundförutsättningarII dessa är ändåOm uppfyllda, kan det
finnas ovillkorligas.k. exporthinder utgör absolutasom
hinder frånkrigsmaterielmot export Sverige.av

a internationell överenskommelse Sverige tillträttsomsäkerhetsrådb beslut FN:sav
C frånfolkrättsliga regler export neutral understatom
krig.

VillkorligaIII exporthinder föreligger om:
a omfattande kränkningareller mänskligadegrova avrättigheterna isker mottagarstaten
b befinner väpnadmottagarstaten sig i konflikt med annan
stat
c väpnademottagarstaten har inre oroligheter
d befinnermottagarstaten sig i internationell konflikt

kan till krig.ledasom

på förhållandenaär osäkerOm politiskade iman
visst där övervägerett land, inledaattman en

fåmarknadsföring, förkan kontakta KMI attman
vägledning.

gtfärsgltillståndAnsökan gm

utförseltillståndansökan påEn göraskan blankettom entillhandahåller innehållaKMI bilaga 8 och skallsom
följande uppgifter:

a sökandens hemvistochnamn
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värdemängd ochmaterielsort,b
slutanvändareköpare, ochC mottagare

försäljning,ändamålet utförseln, t.ex.medd
reparationdemonstration eller

närmastegiltighetstid, denönskad t.ex.e
tolvmånadersperioden

för utförselntidpunktf avsedd

tillverkningSlutanvändaråtaqande intyqoch egenom

regeringenbegärutförselärendeberedningenVid ettav frånslutanvändaråtaganderegelmässigt in ett
fråntillverkningintygeller ettmottagarstaten om egen

mottagaren.

tillhandahållsslutanvändaråtagandeförBlankett
i och8. det fylltsbilaga SedanKMIav gå via svenskintygetskallundertecknats,

till Deti mottagarlandet KMI.beskigknigg
någonalltså inte haföretagetsökande skall

blankettenintyget, sedanbefattning med
köparlandets regering. Intygöverlämnats till om

på firmapapperskrivstillverkning kundensegen påtillståndsansökan. Exempelsänds in medoch
framgår bilagatext av

tillverkningsrätter och samarbeteAvtalF om

förbjuds inte exportbarakrigsmateriellagenI av
åtgärderockså innebär attandrakrigsmateriel, utan som

tillgänglig utomlands.görsmateriel med svenskt ursprung
gällerDetta

överlåtelseupplåtelseingående ellera avtal avomav
tillverkningsrätt

någon i utlandetmedb samarbetsavtal om
krigsmateriel ellerutveckling avgemensam- krigsmaterielframställningförmetod av

förmetodkrigsmateriel ellerutveckling av- räkningförkrigsmateriel dennesframställning av
krigsmaterieltillverkning avgemensam-

överlåtelse tillverkningsrättUpplåtelse eller av

överlåtelse tillverkningsrätt iupplåtelse ellerEn av någoni formär medgivandemeningkrigsmateriellagens ett
tekniskt underlagrättutnyttja eller ett somatt en
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ritningar, beskrivningar påeller Kravetprogramvara.tillstånd upplåtaför överlåtaatt eller entillverkningsrätt alltsågäller tillhandahållandeför varje
underlag, görett möjligtdet förav mottagaren attsom

framställa utgörprodukt krigsmateriel, enligt denen som
Bådesvenska definitionen. immateriellt skyddade

rättigheter driftserfarenheteroch omfattas.

almar av

tillståndkräverDe avtal alltsåsom avser
utveckling krigsmateriel förgemensam eller metodav-framställning krigsmaterielav

utveckling krigsmateriel föreller metodav-framställning någonkrigsmateriel för räkningav annans
tillverkning krigsmaterielgemensam av-

1

utvecklingMed krigsmateriel ettav avses
åstadkommakonstruktionsarbete för att ett

produktionsunderlag för produkt.en
gällerarbetetOm modifiering eller anpassningen

tidigare utvecklad produkt, och arbetetav en
inte medföra väsentlig förändringavses en av
produktens prestanda, betraktas detta normalt
inte utveckling.som

Även avtalet avseende utveckling materielom avser somuteslutande införasskall till användasoch i Sverige
föreligger tillståndsplikt.

Vanligen ställer regeringen i samband med
tillståndsgivningen villkor rörande till tredjeexport land

färdigaden produkten.av

iIntyg samband med samarbetsavtal

förekommerDet iatt beredningsarbetetKMI kräver in ett
frånintyg myndighet i det därland arbetet bedrivas.skall

Intyget kan bekräfta införståddt.ex. myndighet äratt med
begränsande villkor i regeringsbeslutet.

tillståndKriterier för

Följande faktorer har närbetydelse regeringen prövar omfå ingås:samarbetsavtal skall
a produktens betydelse för det försvaretsvenska
b samarbetspartner
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samarbetslandc
riktlinjerna.jfr.önskemål tredje landtillexportd om

Ändring tillägg till avtalellerav
upplåtelseavtaltillOckså tillägg ettändring eller omav tillverkningsrättöverlåtelse eller etteller av tillstånd, ändringen ellerkräversamarbetsavtal om

gällertillägget

avtaletmateriel omfattasa den avsom enligtvidareöverlåtelse rättvidareupplåtelse ellerb av
avtalet

tillhandahålla krigsmateriel till mottagarerättc nyatt
giltighetstidförlängning avtaletsd av

bestämmelser sekretesse om

utbildningMilitärt inriktadG
medborgareicke svenskautbildninginriktadMilitärt av

tillstånd.allmänhetkräver i

marknadsföringRedovisningH av
tillhandahållatillstånd ellertillverkaattharDen som bedrivermyndighetstatligsvenskkrigsmateriel och som

redovisninglämnaskyldigär attverksamhet,motsvarande
regeringentill om:

ibedrivskrigsmaterielmarknadsföringa den somav
utlandet upplåtelseåtgärder avtaltill attsyftarb omsomom samarbetsavtaltillverkningsrättöverlåtelse ellereller av

ingås.skall

Fråganlämnas till KMI.Redovisningen skall om
också regelmässigtmarknadsföringsåtgärder tas

störrepå demöten medharKMIde somupp företagen.krigsmaterieltillverkande

lämnaär skall kunnabestämmelsen KMIattmedSyftet
på projekt,tilltänktasynpunkterregeringensföretagen då ingapå stadium,tidigtmottagarländer kunder ettoch

för företagen.åtaganden föreliggerbindande
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Redovisningen varje kalenderkvartal ochavser
lämnas månadtill KMI senast efter kvartaletsen
slut.

innehållaRedovisningen skall uppgifter om
a i vilka länder marknadsföring äger vilkaoch medrumländer förberedsavtal .b vilka bestämda marknadsföringenmottagare riktar sig
till och vilka bestämdamed avtalsdiskussioner försparter
c vilken materiel marknadsföringensom resp.avtalsförberedelserna avser.

UnderrättelseI anbudom
Även företagett har redovisat för regeringenom att manmarknadsför krigsmateriel i land,ett skall regeringen i
följande fall skriftligen underrättas innan lämnasanbud
eller, intedet förekommithar anbudsförfarande,ettom

ingås:innan avtal

tillhandahållandea någonkrigsmateriel till i utlandetavupplåtelseb överlåtelseeller tillverkningsrätt tillavnågon i utlandet
någonc samarbete med i utlandet avseende utveckling eller

tillverkning

Underrättelsen lämnas tillskall fyra veckorKMI
innan lämnasanbudet eller avtalet sluts.

Underrättelsen innehållabör uppgift om:a anbudstagarens eller avtalspartens och hemvistnamnb materieltyp, mängd värdeoch uppskattat
c kopia avtalsutkast.av

återkommit fråganOm regeringen inte i efter fyra veckor,
sökandenkan anbudet eller sluta avtalet.avge

regeringenOm vid granskningen underrättelsenav
finner ärt.ex. att det försäljninganbudett om

krigsmateriel till land till vilketettav
utförsel tillåtas,inte skulle kan regeringen
förbjuda lämnas.att anbudet gällerMotsvarande
också underrättelser samarbetsavtal ochomupplåtande tillverkningsrätt.av



18

Övrig deklarationsskyldighetuppgifts- ochJ
tillhandahållatillstånd tillverka ellerattharDen som

krigsmateriel skall

leveransdeklarationlämnal.
ingångna avtalsammanställninglämna2. omomen

tillverkningsrätter samarbeteoch
utländskaägande isammanställninglämna3. aven

rättssubjekt

ochfaktureradeLevçrgnsdeklgratigner skalll. avse
verkställda leveranser.

tillhandahåller för dessablankettKMI en
Deklarationen8.bilagaleveransdeklarationer

tillpå inochheder och samveteundertecknas ges
KMI.

samarbetsavtaltillverkningsrätter ochRedovisning2. av
innehålla uppgifterskall om:

när ingicksdetocha vad avtalet avser
är i kraftfortfarandeb avtaletom avtaletenlighet medutveckling itillverkning ellerC om

förekommerfortfarande
bedrivs.d samarbetethur

uppgiftertidpunkter dessavid vilkaredovisasbilaga 9I
lämnas.skall

utförselFörhandsanmälan till avseddtullenK. om
tullmyndighetanmälas tillkrigsmaterielUtförsel skallav Då skallutförseln ske.innanveckasenast avsesenutförseltillståndet i original.uppvisas

Undantag:

överförföras attmaterielen skall uta sesrepareras,om iåtgärd innågon sedanoch tasför liknandeeller annan
Sverige igen

settsförs reparerats,hamaterielen efter attb utom åtgärdnågonöver liknandeeller
lånas ocheller utdemonstrerasc materielen skallom

Sverige igenin isedan tas
levereradtidigareär utbytematerielen ettd avom reklamation ellersändsmateriel den ut eftereller om

skäl.liknandeannat
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För att tullen skall utförselngodta inte anmälsatt i
förväg, krävs utförseltillstândet framgåratt det attavfrågaärdet dessaett undantag och attom avutförseltillståndet innehåller återinförsel,villkor iomde fall ärdetta aktuellt.

det finns särskildaOm skäl för det, kan
Generaltullstyrelsen i enskiltett fall medge ytterligare

från påundantag förhandsanmälan.kravet

AvgifterL

Tre ärtyper beslut avgiftsbelagda:av
tillverkningstillstånd1.
tillstånd tillhandahålla2. att krigsmateriel
tillstånd3. till utförsel.

frånundantag avgiftskravetz

tillverkningstillståndDen frånhar är befriad avgiftsom
för beslut utförsel förmedlingoch krigsmateriel.om av
Avgiften är för500 kronor varje beslut.
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FÖRBUD MOT1991:351 OMLAGENOMFATTAS AVSOMPROPUKTER
ANVANDAS IKANSOMPRODUKTERVISSAUTFOR§EL QV

M.M.MASSFORSTORELSESYFTE,

tillståndspliktigt lagenenligtärVadA
tillstånd förkrävsEnligt lagen

lagenomfattasutförsel produkter avl. somav i utlandetfinnsförmedling produkter2. somav överlåtelseupplåtelse elleravtal av3. om
tillverkningsrätt.

lagenomfattasVilka produkterB av

omfattarLagen
missilproduktermissiler och

utgångsämnenkemiska
toxinerochbiologiska patogener

tillverkningsutrustningkemiskbiologisk och
materialkärntekniska ochprodukter

produkter.tillanknytning dessamedprogramvara
ändradsenastförordningen l99l:34l, genomtillbilagorI
produktervissautförsel somförbud1993:108 motSFS avom 2bilagamassförstörelsesyfte, angeranvändas ikan m.m.

produktomfattningen.regeringen exaktaden

är deattprodukternaför regleradedeGemensamt
användningsområde, direktcivilthar ett men

användas iindirekt kaneller
äranvändningmöjligamassförstörelsesyfte. Denna

exportkontrolleras.skälet till att varorna

TillståndsgivningC
regeringen.prövastillstånd enligt lagenAnsökningar avom samråd andramedvissa fall efterärendena, iberederKMI

departement.

regeringen,ställas tillansökan skall menEn
sändas till KMI.

tillståndförKriterier

risk,finnsutifrån bedömning detBesluten fattas omaven
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för användasprodukterna föratt kan komma att
framställning, utveckling användningeller av
massförstörelsevapen föremåli mottagarlandet bli föreller
vidareexport. Till förgrund regeringens prövning ligger
bl.a.

mål förl. mottagarlandets nationella missil- och
rymdprogram

2. anslutning tillmottagarlandets relevanta
internationella överenskommelser

den3. aktuella potentiellaexportens ibetydelse
förmottagarlandet utveckling, framställning eller

användning massförstörelsevapenav

användning4. produktens avsedda möjligheternaoch att
kontrollera denna

risken för5. reexport.

ålutanvändarintyg

Regeringen begär normalt att mottagaren produkternaav
intygar användningatt produkterna civil inteskall ha och

tillstånd.reexporteras, den regeringensutan svenska

påSlutanvändarintyget köparenstecknas
på framgårfirmapapper. utformningExempel av

bilaga inhämtas exportören10. Intyget av som
vidarebefordrar tilldetta KMI.

ocksåRegeringen vändakan sig till mottagarlandets
förregering ytterligare försäkringar beträffande

användning.produkternas

tillståndGenerella

För ländertill exportkontrollbestämmelserexport med
motsvarande de svenska, regeringen företagkan ett ettge

utförseltillstånd,generellt vilket innebär denatt .utförselnenskilda föranlederinte individuellt beslut.ett

mottagarländer, bli förDe kan aktuella generellasomtillstånd, är länder tillsammansde Sverigemed deltarsom
i internationellt hindrasamarbete, med syfte att
spridningen användasprodukter ikanav som
massförstörelsesyfte. bilaga till handledningdennaAv ll
framgår ländervilka rör sigdet om.
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ingår iföretagsvenskt,Exempel: enEtt som
produkttillverkarinternationell somkoncern, en

marknadsförsproduktlagen. Dennaomfattas av tillhörandeländeridotterbolagkontinuerligt av
svenskaFör detexportkontrollregim. attaktuell

ansökabehövainte skallföretaget om
utförseltillstånd kanför varje leverans,

tillstånd attgenerelltansökaföretaget ettom
föra produktenut

årtidsperiod 3under aven- tillhörande aktuellländertill-exportkontrollregim.

tillståndgenerelltEtt

exportörenskildskall enavse. tidsbegränsas
gälla specificerade produkter

tillståndetländervilka avserange
tillståndtillstånd generellaSåväl ärendenenskildai som

kontrollbestämmelser.villkorförenas med ochkan

Exempel:
kräver denvidareexportvillkor attkanEtt vara tillstånd.regeringenssvenska

föreskrivas attkontrollbestämmelse kanSom
vilkaredovisarexportören i efterhand- nått vilken mottagareprodukter som

lämnar inexportören i efterhand- frånslutanvändaråtagande mottagarna.

innehåll:Ansökningens

innehålla uppgifter:följandeutförselansökan skallEn om
beskaffenhetproduktens1.

användningavseddaproduktens2.
mängdantal eller3.

värdetotalt4.
adressochköpare ocheller mottagares5. namn

slutanvändare6.
försäljning,ändamålet utförseln,med t.ex.7.

reparationdemonstration eller
utförselnförtidpunktavsedd8.
frånåtagande produkternaattmottagarenskriftligt9.

inte vidareexporteras.användning ochcivilskall ha

bilagatillhandahåller ansökningsblanketterKMI
10.
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H Programvara

jämställslagen överföringI utförsel.med Iav programvaraallmänhet förs inte ingårut iseparat, utanprogramvara enprodukt exporteras.som

ggemgelz tillverkningsutrustningI finnsen
föravsedd styrningenprogramvara avtillverkningsprocessen. Vid utförseln avtillverkningsutrustningen intefordras ett

tillståndsärskilt för utförseln av programvaran.ansökanVid utförselom av
tillverkningsutrustningen bör framgådet dock att

ingår i utrustningen.programvara

Om förasskall ut utanprogramvara samband med leverans avkrävsprodukt, däremot tillstånd.särskilten ett

fårExempe företagEtt svensk i uppdrag att:
konstrueraatt för styrningenprogramvaran avtilllverkningsprocessen i utländsken

tillverkningsutrustning. Utförseln av
kräver tillstånd.särskiltettprogramvaran

Även överförasskall elektroniskt,om programvaran t.ex.
via telefon radioförbindelse tillstånd.eller krävs

Upplåtelse överlåtelseE eller tillverkningsrättav
upplåtelse överlåtelseEn eller tillverkningsrätt iavmassförstöreselagens mening är någonmedgivandeett i form,

att utnyttja rätt eller teknisktett underlagen somritningar, beskrivningar påeller Kravetprogramvara.tillstånd upplåtaför överlåtaatt eller entillverkningsrätt alltsågäller tillhandahållandeför varje
ett underlag, gör möjligtdet förav mottagarensom att

framställa utförselkontrollerad Bådeprodukt.en
immateriellt skyddade rättigheter driftserfarenheteroch
omfattas.

tillståndAnsökan ingåatt ett avtalom omupplåtelse överlåtelseeller tillverkningsrättav
ställasskall till regeringen, skickas tillmen

KMI.
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innehålla uppgifterAnsökan skall om:

innehåll värdeochtillverkningsrättensl.
avtalsparten2.

ingåendeför avtaletstidpunkt3.
användningavseddaproduktens4.

produkternatillverkadeanvända deskall5. somvem

böransökan fogas:Till
ingåvilltill avtaldetutkastet1. man

tillverkningfrånåtagande attmotpartenskriftligt2. ett ändamål.för civilaskall skeuteslutandeenligt avtalet

från i detregeringenförsäkringarbegäraRegeringen kan
utnyttjas, atttillverkningsrätten skalldärland ändamål.civilaförutnyttjasskalluteslutanderättigheten

utlandetifinnsTillhandahållande produkter somF av
krävsi utlandetfinnsproduktförmedlingFör somav en

tillstånd om:
Sverigeigörsförbereds elleraffären upp1. företag,-en-svensktettgenomförs i utlandetaffären av2.

någon ellerär bosattmyndighet ellersvensk som
här.vistasstadigvarande

köperagentsvensk enExempel: En som får säljaintei utlandet,produktkontrollerad
haattnågon utani utlandet,tillvidaredenna

gällertillstånd.fått Detsamma omregeringens
får kännedomSverige,någon, iär ombosattsom påtillgängligsådan finnsproduktatt en säljaremellanförmedlar kontaktenochmarknaden

köpare.och

innehålla uppgifter:följandeansökan skallEn

värdeochbeskaffenhetproduktens
i utlandetäger produktensomvem

mottagareköpare eller annan
användningavseddaproduktens. tillhandahållandetförtidpunkt.
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G Klassificering produkterav

inte avgöraom kan produktman omfattasom en avbestämmelserna läsaattgenom
produktförteckningarna i
massförstörelseförordningen, kan vända sigmanfåtill förKMI hjälpatt med klassificeringen.

Följande sådanauppgifter bör i lämnasfall till KMI:

1. produktbeskrivning
2. produktens civila användningsområde

möjlig3. användning i massförstörelsesyfte
4. eventuell avvikelse i specifikation fråneller utförande
produktens standardutförande.

FörhandsanmälanH till tullen utförselavseddom
Utförsel produkter, för vilka utförseltillståndav har
beviljats enligt massförstörelselagen, anmälasskall till
tullen senast vecka innan utförselnen ske.avses
undantag:

1. produkter utförs för reparation, översynsom eller annanåtgärdliknande återinföras,och skallsom

återutförs2. produkter efter reparation, översynsom eller
åtgärd,liknandeannan

3. produkter utförs för demonstrationsändamål, lånsom
eller bearbetning återinföras,och månskall i den desom
inte förbrukas,

återsänds4. produkter efter reklamation,som felleverans
eller liknandeannat skäl, ellerav

biologiska5. agenser.
För att tullen skall kunna utförselnacceptera att inte
anmäls förväg,i krävs utförseltillståndetatt det avframgår frågaäratt det ett dessa undantag och attom avutförseltillståndet innehåller återinförsel,villkor iomde fall ärdetta aktuellt. När materielen anmäls till
utförsel bör utförseltillståndet bifogas.

Generaltullstyrelsen eller den tullmyndighet somGeneraltullstyrelsen får,bestämmer det finns särskildaomskäl till fördet, enskilt frånfall medge undantag vad somföreskrivs förstai stycket.
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AvgifterJ

utgår kronortillstånd avgift med 500 omFör en utgårärendenövrigakr.000 Iöverstiger 10produktvärdet
någon avgift.inte
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HQGTEKNOLOGIPRQDUKTER FÖRORDNINGENENLIGT l986:89 MED
FORBUDMOT UTFORSEL AV VISSA VAROR

VilkaA produkter omfattas förordningenav
Enligt förordningen omfattas

vissa material
bearbetningsutrustning
elektronik
datorer
telekommunikationsutrustning
sensorer
flyg navigeringsutrustningoch
marin utrustning
framdrivningsutrustning

i den omfattning regeringen föreskriver isom enproduktförteckning publiceras Generaltullstyrelsen isom av
Tullverkets författningssamling.

Förordningens produktförteckning är mycket
innehåller frånomfattande och allt avancerade

datorer till verktygsmaskiner. detaljeradeDen
listan finns bilaga i denna4 handbok. Isom
förteckningen presenteras under devarorna
rubriker som anges ovan.

Förhandsanmälan utförselB om
Utförsel alla förordningenomfattas skallav varor som avanmälas till tullmyndighet, föresenast vecka denentidpunkt vid vilken utförsel ske.avses

Undantag:

tillverkade1. framgåri länderdevaror som avförordningens bilaga 2 och skall tillreexporterassomnågot länderdessaav

tillverkade2. i Sverige är destinerade tillvaror ettsom
land enligt ovan

återsänds3. till avsändarlandet för reparation,varor som
översyn åtgärdereller liknandeandra

återsänds4. till avsändarlandet sådanvaror eftersom enåtgärd.
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omfattningUtförselförbudetsC
förordningenomfattasOm avsomvaraen

ochutlandetiär tillverkad1.
iföremål exportkontrollförär2.

tillverkningslandet
tillstånd.Sverige utanförasfår inte utprodukten ur

utförselBeslutD om
ellertullmyndighetutförsel fattasBeslut avom

Generaltullstyrelsen.

tullmyndighetlokalBeslut av
utförselfår beslutfattatullmyndigheten omlokalaDen
ettpresenterautförseln kanexportören vid1. om medvisar atthandling, varancertifikat eller somannanen fårtillverkningslandetiexportreglernatillhänsyn

destinationen, t.ex. enavseddatill denreexporteras
tillverkningslandetfrån imyndighetreexportlicens en framgårnågot länderdeiär tillverkad somav2. varanom till ettskall reexporterasbilaga och2förordningensav

sådant land.

GeneraltullstyrelsenBeslut av
utförsel i andrabeslutfattarGeneraltullstyrelsen om framgår detattomständigheternadär intedetfall, av

något exporten.hinder motfinns
exportörensådana därärenden,beträffandegällerDetta

attintygvisa ettinte kan angersomupp avseddatillåta till denexportskulletillverkningslandet
destinationen.

avgöra ettatthar,GeneraltullstyrelsenmöjlighetDen som sinabestår ihuvudsakligen attsådant ärende, genom
länder konstatera,i andra omkontakter tillåtittidigare harmyndighetertillverkningslandets

avseddatill denproduktmotsvarandeexport av förunderlättaExportören kandestinationen.
sådan information.redovisaattGeneraltullstyrelsen genom

tillåter utförselinteGeneraltullstyrelsenOm
regeringen.tillöverklagasbeslutetkan
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Medgivande förenklat förfarandeom

Generaltullstyrelsen kan företagett bedriverge som
tillstånd,exportverksamhet ett generellt vissaunderatt

villkor föra ut omfattas exportförbud. Ettvaror som avsådantföretag tillståndgivits ocksåett är befriatsom
från skyldigheten förhandsanmäla utförselatt iveckaen
förväg.

sådantansökan medgivande ställasEn ett skallom
tillhandahållertill Generaltullstyrelsen, som

ansökningsblanketter bilaga 13.

sådanBeviljandet ansökan förutsätter exportörenattav en
såvälhar goda kunskaper nationella internationellaom som

exportkontrollbestämmelser. görGeneraltullstyrelsen
såvälundersökningar detta företagetsnoggranna av som av

förrutiner hantering tillståndbeviljatexport. Ettav
följs på företagetkontroller hanteringenupp, genom av av
exporten och kunskaperna för berördaexportkontrollom

länder. också återkallasoch medgivandeEtt kan i sinvaror
helhet eller beträffande viss varusändning.en

schematisk framställning någraEn utförselproceduren iav
itypfall bilaga 14.ges

RådgivningF

Rådgivning, när gällerdet klassificeringen produktav eninformationoch exportkontrollreglerna i länder,andraom
lämnas kontrollbyrå.Generaltullstyrelsens När detav

innehålletgäller i ländersandra
ocksåexportkontrollbestämmelser Utrikesdepartementetskan

handelsavdelning hjälpa till information.med
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KÄRNTEKNISKA PRODUKTER

omfattasVilka produkterA.
anläggningar ochkärntekniskaförordningen omfattasEnligt

följandeenligtingående kärnbränslecykelniutrustningar
huvudrubriker:

förutrustning dessaKärnreaktorer och1.

för reaktorerIcke-kärnmaterial2.
bestråladeAnläggningar upparbetningför3. av

ellerkonstrueradsärskiltutrustningbränsleelement och
föriordningställd detta

kärnbränsleelementtillverkningförAnläggningar4. av

uranisotoper ochseparationförAnläggningar5. av konstrueradsärskiltän analysinstrument,utrustning, annan
föriordningställd dettaeller

deuteriumtillverkning vatten,för tungtAnläggningar6. av
särskildutrustningdeuteriumföreningar samtoch

föriordningställd dettakonstruerad eller

Övrig utrustning7.
vilketvilken ellerbeträffandematerialUtrustning och8. överlåtasupplåtasfår ellertillverkningsrätt inte

i bilagafinns 3.förteckningenfullständigaDen

UtförselB
får utförasintedenförordningenomfattasproduktOm aven tillstånd.utan

till Statensutförsel ingesAnsökan om
SKI.kärnkraftsinspektion

innehålla uppgifter:följandeutförselansökan skallEn

och adresssökandens1. namn
slutanvändareochköpare, mottagare2.

materialutrustning ellerkvantitetoch3. typ av användningavseddaspecifikation produktensochteknisk4. utförseltillstånd avseddochförgiltighetstidbegärd5.
utförselnförtidpunkt
ändamål.utförselns6.
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utförselansökanSKI bereder överlämnaroch sittden, med
eget yttrande, till regeringen för beslut.

tillståndMeddelade är tidsbegränsade innehålleroch
angåendevillkor Tillståndrapportering till SKI.

expedieras direkt till sökandeden kopiamed till SKI.

överlåtelseC. Upp- eller tillverkningsrättav
överlåtelseUpp- eller tillverkningsrätt förav

fårkontrollerad produkt inte ske regeringensutan
tillstånd. tillståndAnsökan för utförselskerom som
enligt ovan.

TillhandahållandeD. produkt finns i utlandetav som
tillståndRegeringens också,erfordras företag,svensktomnågonmyndighetsvensk äreller stadigvarande bosattsomtillhandahållahär, vill finnsprodukt i utlandeten somnågontill tillståndi utlandet. Ansökan förskerom somutförsel enligt ovan.

AvgifterE.

När ansökan in till kärnkraftinspektionStatensen ges
ansökningsavgiftskall betalas till inspektionen.en

Avgiften för tillståndansökan enligt är 4.000om ovan
kronor.

Ansökningsavgift inteskall betalas särskiltden harav somtillstånd regeringen enligt kärnteknisklagenav om
verksamhet innehaatt eller driva kärnteknisk anläggning.en

kärnkraftinspektionensOm prövning ansökan medförav en
kostnader, väsentligt överstiger de ibeloppsom som angesförsta-stycket, tilläggsavgiftskall betalas med 600 kronor

timme för kärnkraftinspektionenarbete utfört.per som
Tillgägsavgift betalas särskildefter debiterng avkärnkraftinspektionen.
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Bilaga 6

PRODUKTREGISTER

hittamyndigheter attför företag ochunderlättaFör att
specificeras har ettprodukterkontrolleradevar

sakregister utarbetats.

hänvisarordningalfabetiskär uppställt iRegistret som
enligt nedan:produktförteckningarnaolikatill de

förbudl986:89förordningenVaruförteckning enligt omH
V:2 s.k.denutförsel TFS 1992:16vissmot

Högteknologiförordningen.

Vätskorpositionen l.C.06.hänvisar tillExempel: 1C 06H
förordning.smörjmedel i dennaoch

ibilagatill lhänvisarMissilteknologi,M
massförstörelseförordningen

position Chänvisar till 9GruppExempel: 9CM
bilaga.i dennamed ...Accelerometrar

därBiologiska produkterB
patogenerHumanaBH

Animala patogenerBA
tillverkningsutrustningBiologiskBT

iåterfinns respektive 4i bilaga 2produkterDessa
massförstörelseförordningen.

därKemiska produkterC
utgångsämnenKemiskaCU
tillverkningsutrustningKemiskCT

iåterfinns respektive 5i bilaga 3produkterDessa
massförstörelseförordningen.

därutrustningKärntekniskN
ingående kärnbränslecykelniProdukter m.m.NB

Övriga användas förNÖ kanprodukter som
kärnvapenproduktion

irespektiveåterfinns ....NBi bilagaprodukterDessa
massförstörelseförordningen.iNObilaga 6

NÖ Material ochhänvisar till IIExempel: II 2 gruppen
ovannämnda bilaga 6.iBeryllium ...undergruppen 2.

krigsmaterielförteckningenhänvisar tillKrigsmaterielK
handledning.bilaga tilli dennal

krigsmaterielförteckningenil-37denEfter K gruppanges
tillhör.produkten
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Korsregister

Absorbenter vågorelektromagnetiskaav H l.C.0l.
Absorbenter, icke plana och plana l.C.0l.a.2

H l.C.0l.a.2.
Accelerometrar M9CstrålarAkustiska för programvara H 7.A.0l.
Akustiska hydrofonsystem H6.A.01.a.2.b.
Akustiska försystem upptäckaatt eller

föremållokalisera H 6.A.0l.a.l.b.Akustiska försystem positionsbestämning H 6.A.O1.a.l.d.
Akustiska projektorer H 6.A.0l.a l.c.Akustisk utrustning H 6.A.0l.
Akustisk vibrationsmätutrustning H 9.B.06ytvågutrustningAkustisk H 3.A.O1.c.
Akustisk-optiska signalprocessorer H 3.A.01.c.3
Akustiska sändande system 6.A.0l.a.lHAktiva magneter lagersystem H 2.A.O5.-Aktivt kylda speglar H 6.A.05.f 1Analog-digitalomvandlare H 3.A.0l.a 5

M14a
H 4.A.O3.j.

Aerodynamisk isotopseparationanläggning N B.10.a.
Aerosolinhalationskammare BTAfrikansk svinpest virus BA
Alexandrit H 6.C.O5.b.
Argonjonlasrar NÖ III 6 2Avstämbara lasrar H 6.A.05.c.l.
Avspelningshuvuden för trimutrustning H 4.B.O3.Alfastrålande radionukleider NÖ VIII 7Aluminium, vent 3.C.O3.HAluminiumoxidpulver, vent NB
Aluminiumpulver K 23

H 1.C.02Americium NB AA 1Ammoniakcrackers NB AB5Ammoniakdestillationstorn NB AB 5Ammoniumvätefluorid CU
Ammunition K 3

K 33
Amfibiefordon K 30motståndskraftigtAnalogdatorer, utformade M 13
Analoga magnetiska instrumentbandspelare H 3 A.O2 1aAnalog-digitalomvandlare H 3 A.0l 5a

H 3 A 101 DEkofria rum 15MAnimala patogener BAAntimonhydrider H 3.C.04.Argonjonlasrar H 6.A.05.a 6
NÖ 62IIIAromatiska polyamidimider l.C.08.a.2H

Aromatiska polyeterimider H 1.C.08.a.4
Aromatiska polyimider H l.C.08.a.3
Arsenikhydrider H 3.C.04
Arseniktriklorid CU
Artificiell intelligens H 4 03D



3.A.02.g.HAtomfrekvensstandarder
b10MAttitydkontrollsystem
f6MAutoklaver, programvara

BAvirusAvian influenza
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