Stockholm den 5 april 2018
Till
Utrikesdepartementet (UD-NIS)
103 33 Stockholm

Hemställan om förändring av förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Skälen till förändringsbehov
Innan Sverige implementerade rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av
villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (överföringsdirektivet)
fanns en uttrycklig reglering i bilaga A till förordning (1992:1303) om krigsmateriel (KMF) som
möjliggjorde att vissa komponenter som inte kom upp till en viss teknikhöjd inte skulle anses utgöra
krigsmateriel. Trots att reglering har försvunnit ur KMF har Inspektionen för Strategiska Produkter
(ISP) utverkat en praxis som innebär att komponenter med låg teknisk nivå även fortsatt har ansetts
utgöra icke-krigsmateriel.
ISP:s argument för denna praxisutveckling är att särskild hänsyn bör tas till komponenternas
beskaffenhet samt den militära effekt dessa förväntas bidra till vid bedömning av om komponenten
ska betraktas som krigsmateriel. Relevanta faktorer såsom komponenternas egenskaper måste
beaktas för att kunna avgöra dess möjligheter och begränsningar till att bidra till en ökad militär
förmåga.
SOFF hemställer om att ett teknikhöjdsbegrepp för tydlighetsskull återinförs i bilaga A till KMF för
vissa produkter som objektivt sett inte bör vara föremål för kontroll då de inte är väsentliga för
materielens slutliga funktion eller konstruktion.
Tidigare förordningstext
B. Förteckning över övrig krigsmateriel (ÖK) enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel
I denna förteckning avses med ”särskilt modifierade för militärt bruk” en strukturell, elektrisk
eller mekanisk ändring som medför utbyte av en komponent med åtminstone en speciellt
utformad militär komponent, eller tillägg av åtminstone en sådan komponent.
En produkt anses särskilt utformad för militärt bruk om den primärt utvecklats eller
konstruerats utgående från en militär specifikation eller målsättning oavsett om den också har
en civil användning.
Med ”speciella delar och komponenter” avses delar och komponenter som utformats särskilt
för militärt bruk eller modifierats härför enligt ovanstående definition samt är
färdigbearbetade till sitt avsedda utförande eller att endast någon eller några oväsentliga
arbetsoperationer återstår. Maskin-element och elektriska och elektroniska komponenter av
standardtyp utgör dock ej krigsmateriel, om modifieringen är av mindre omfattning och inte
väsentligen ändrar komponentens funktion.
1

Förslag till ny reglering i bilaga a till KMF
A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel
Förteckningen överensstämmer under ”a)” med bilagan till Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av
försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU)
2016/970. Sist i förteckningen, under ”b)”, förtecknas krigsmateriel som inte finns angiven i
bilagan till direktiv 2009/43/EG men som Sverige vill ha under kontroll.
Not 1: Termer inom citattecken finns definierade. Se B. Definitioner av termer som används i A.
Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel.
Not 2: Kemikalierna är i vissa fall förtecknade efter namn och CAS-nummer. Kemikalier med
samma strukturformel (inklusive hydrater) omfattas oavsett namn eller CAS-nummer. CASnummer anges för att underlätta kontrollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning
oavsett nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering, eftersom några
former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-nummer, och blandningar som innehåller
en förtecknad kemikalie kan också ha olika CAS-nummer.
Not 3: Nedanstående produkter och komponenter (a-e) omfattas ej av denna förteckning
a) Halvfärdiga maskinelement, elektriska eller elektroniska komponenter där en inte
oväsentlig del av den slutliga bearbetningen återstår,
b) Maskinelement, elektriska och elektroniska komponenter av standardtyp om modifieringen
är av mindre omfattning och inte väsentligen ändrar komponentens funktion, 1
c) Modifieringar av produkter som anses vara ej krigsmateriel för att möjliggöra montering
och integration men där funktionen i produkten inte ändras,
d) Obearbetade produkter om dessa inte går att identifiera genom materialens
beståndsdelar, form eller funktion,
e) Fästelement och andra liknande produkter såsom packningar, bultar, muttrar, brickor,
bussningar, fjädrar, lod, nitar, o-ringar, kablage, isolatorer, vajrar och liknande delar som
inte är väsentliga för att åstadkomma en slutlig militär funktion.
Tekniskt bistånd utgör den teknik som anges i ML22 med tillhörande definitioner av termerna
”teknik”, ”erfordras”, ”utveckling”, ”produktion”, ”användning”, ”allmänt tillgänglig” och
”grundforskning” (se B. Definitioner av termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel
och tekniskt bistånd enligt lagen [1992:1300] om krigsmateriel).
För Säkerhets- och försvarsföretagen,

Robert Limmergård
Generalsekreterare
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Se förordet till den ursprungliga bilaga b i förordning (1992:1303) om krigsmateriel

