
548

SOU 2015:72Bilaga 4



549

SOU 2015:72 Bilaga 4



550

SOU 2015:72Bilaga 4



551

SOU 2015:72 Bilaga 4



552

SOU 2015:72Bilaga 4



553

SOU 2015:72 Bilaga 4



554

SOU 2015:72Bilaga 4



555

SOU 2015:72 Bilaga 4



556

SOU 2015:72Bilaga 4



557

SOU 2015:72 Bilaga 4



558

SOU 2015:72Bilaga 4



559

SOU 2015:72 Bilaga 4



560

SOU 2015:72Bilaga 4



561

SOU 2015:72 Bilaga 4



562

SOU 2015:72Bilaga 4



563

SOU 2015:72 Bilaga 4



564

SOU 2015:72Bilaga 4



565

SOU 2015:72 Bilaga 4



566

SOU 2015:72Bilaga 4



567

SOU 2015:72 Bilaga 4



568

SOU 2015:72Bilaga 4



569

SOU 2015:72 Bilaga 4



570

SOU 2015:72Bilaga 4



571

SOU 2015:72 Bilaga 4



572

SOU 2015:72Bilaga 4



573

SOU 2015:72 Bilaga 4



574

SOU 2015:72Bilaga 4



575

SOU 2015:72 Bilaga 4



576

SOU 2015:72Bilaga 4



577

SOU 2015:72 Bilaga 4




	Skärpt exportkontroll av krigsmateriel – DEL 1, SOU 2015:72
	Till statsrådet och chefenför utrikesdepartementet
	Innehåll
	Förkortningar
	Sammanfattning
	Summary
	1 Författningsförslag
	1.1 Förslag till  lag (2016:000) om kontroll av krigsmateriel  och av tekniskt bistånd
	1.2 Förslag till  lag om ändring av vapenlagen (1996:67)
	1.3 Förslag till  lag om ändring i lagen (1996:701)  om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
	1.4 Förslag till  lag om ändring av lagen (2000:1064)  om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
	1.5 Förslag till  lag om ändring av lagen (2003:148)  om straff för terroristbrott
	1.6 Förslag till  lag om ändring av luftfartslagen (2010:500)

	2 Utredningsuppdraget och  dess genomförande
	2.1 Det övergripande uppdraget
	2.1.1 Uppdragets två delar
	2.1.2 Frågeställningar utanför direktivets uppdrag

	2.2 Den politiska bakgrunden till uppdraget
	2.3 Ett centralt begrepp
	2.4 Innebörden av riksdagens ställningstaganden
	2.5 Hur har kommittén arbetat
	2.6 Betänkandets disposition

	3 Exportkontrollens framväxt
	3.1 Inledning
	3.2 1914 – ny författning
	3.3 1918 – ny författning
	3.4 1925 – internationell vapenhandelskonvention
	3.5 1931 – ny författning
	3.6 1935 – ny författning
	3.7 1949 – tillståndspliktigt att tillhandahålla
	3.8 1950 – ny författning
	3.9 1956 – statsministerns interpellationssvar
	3.10 1971 – nya riktlinjer presenteras
	3.11 1983 – ny författning
	3.12 1984 – ny författning
	3.13 1988 – ny författning
	3.14 Utredningar under slutet av 1980-talet
	3.15 1991 – strategiska produkter, ny författning
	3.16 1993 – gällande krigsmateriellag, ny författning
	3.17 1996 – inrättandet av ISP
	3.18 1998 – strategiska produkter, ny författning
	3.19 1999 – utredning om följdleveranser
	3.20 2001 – Produkter med dubbla användningsområden , ny författning
	3.21 2005 – KRUT, en översyn av krigsmateriellagstiftningen
	3.22 2011 – FN:s vapenprotokoll
	3.23 2012 – Överföringsdirektivet,  en harmonisering inom EU (ICT)
	3.24 2013 – Vapenhandelsfördraget (ATT)

	4 Gällande exportkontrollregelverk
	4.1 Inledning
	4.2 Gällande författningar
	4.3 Riktlinjerna – ett komplement till författningarna
	4.3.1 1956 års riktlinjer
	4.3.2 1971 års riktlinjer

	4.4 Gällande riktlinjer
	4.4.1 Riktlinjernas juridiska status
	4.4.2 Riktlinjernas inverkan på tillståndsprövningen
	4.4.3 Riktlinjernas innehåll

	4.5 EU samarbetets inverkan
	4.5.1 Inledning
	4.5.2 EU:s uppförandekod för vapenexport
	4.5.3 Den gemensamma ståndpunkten
	4.5.4 ICT-direktivet

	4.6 Internationell samverkan
	4.6.1 Exportkontrollregimen Wassenaararrangemanget
	4.6.2 Vapenhandelsfördraget


	5 Tillståndsprövningen
	5.1 Inledning
	5.2 Exportkontrollprocessen
	5.2.1 Exportkontrollprocessens olika steg

	5.3 Krigsmateriel – vad omfattas av begreppet?
	5.4 Tillståndsprövningen i praktiken
	5.4.1 Utgångspunkt för prövningen
	5.4.2 Handläggningen hos ISP
	5.4.3 EKR:s roll
	5.4.4 Överlämnande av ärenden till regeringen

	5.5 Möjlighet till överprövning
	5.6 Öppenhet och transparensen i gällande exportkontrollsystem
	5.6.1 ISP:s löpande redovisningar
	5.6.2 ISP:s redovisningar till regeringen
	5.6.3 Regeringens årliga skrivelse till riksdagen
	5.6.4 Regeringens rapportering till internationella organ


	6 Försvarsindustrin och dess marknad
	6.1 Bakgrund
	6.2 Försvarsindustrin i Sverige
	6.2.1 Utveckling
	6.2.2 Verksamhetsområden m.m.
	6.2.3 Svensk försvarsindustri i siffror

	6.3 Den europeiska dimensionen
	6.4 Exportstöd
	6.5 Offset
	6.5.1 Pågående diskussion om offset
	6.5.2 Synen på offset inom EU
	6.5.3 Sveriges användning av offset

	6.6 Korruption inom internationell vapenhandel

	7 Krigsmaterielexport
	7.1 Inledning
	7.2 Krigsmaterielexport och import i världen
	7.3 Svensk krigsmaterielexport
	7.3.1 Sveriges export till vissa regioner


	8 En politik i förändring  – synen på försvarsindustrin  och krigsmaterielexporten
	8.1 Inledning
	8.2 Förändringarar av försvarsindustrins roll  och betydelse över tiden
	8.2.1 Försvarsbesluten mellan 1987 och 2015
	8.2.2 Regeringens årliga skrivelse till riksdagen
	8.2.3 Politik för global utveckling

	8.3 Försvarsindustrins betydelse för  Försvarsmaktens materielförsörjning m.m.
	8.3.1 Försvarsexportsmyndigheten
	8.3.2 Försvarets Materielverk
	8.3.3 Försvarsmakten

	8.4 Förändring av Sveriges säkerhetspolitiska linje
	8.4.1 Utrikesdeklarationen
	8.4.2  Försvarsberedningens rapporter
	8.4.3 Påverkan på försvarsindustrin och den förändrade synen på behovet av krigsmaterielexport


	9 Kritiska röster mot gällande exportkontrollregelverk
	9.1 Inledning
	9.2 Den framförda kritiken
	9.2.1 Principiell kritik
	9.2.2 Kritik mot tillämpningen
	9.2.3 Kritik mot bristande öppenhet, transparens  och möjlighet till ansvarsutkrävande


	10 Internationell jämförelse
	10.1 Inledning
	10.2 Norge
	10.3 Finland
	10.4 Nederländerna
	10.5 Tyskland
	10.6 Storbritannien
	10.7 Amerikas Förenta Stater

	11 Följdleveranser
	11.1 Inledning
	11.2 Vad är en följdleverans?
	11.3 Typer av följdleveranser
	11.4 Tillståndsprövningen av en ansökan om följdleverans
	11.5 Tidigare följdleveransutredningar
	11.6 ISP:s redovisning avseende avslag av ärenden rörande följdleveranser

	12 Demokrati och icke-demokrati
	12.1 Inledning
	12.2 Vad är demokrati?
	12.2.1 Utgångspunkter

	12.3 Demokratiteorier
	12.4 Typer av icke-demokratiska system
	12.5 Demokratins grundkriterier
	12.6 Internationell rätt och demokrati
	12.6.1 Inledning
	12.6.2 Förenta Nationerna och demokrati
	12.6.3 Demokrati och mänskliga rättigheter

	12.7 Går det att objektivt avgöra en stats demokratiska status?
	12.7.1 Att mäta demokrati
	12.7.2 Olika demokratiindex
	12.7.3 Skillnader mellan demokratiindexen
	12.7.4 Är demokratimått ett tillförlitligt sätt att bedöma  en stats demokratiska status?


	13 Frågor och förslag, en översikt
	13.1 Inledning
	13.2 Frågeställningar att besvara

	14 Förslag till införande av demokratikriterium i riktlinjerna
	14.1 Inledning
	14.2 En stats demokratiska status
	14.3 Aspekter att beakta vid tillståndsprövningen avseende en stats demokratiska status
	14.4 Utformningen och tillämpningen  av ett demokratikriterium

	15 Kommitténs förslag  gällande följdleveranser
	15.1 Förslag till regel om följdleverans
	15.2 Inledning
	15.3 Presumtionen att bevilja tillstånd  för följdleveranser bör bestå
	15.4 Förslag om vad som ska utgöra en följdleverans
	15.4.1 Reservdelar
	15.4.2 Ammunition
	15.4.3 Leveranser som har ett direkt samband med  tidigare beviljad utförsel och där det vore oskäligt  att inte bevilja tillstånd
	15.4.4 Leveranssäkerhetsgarantier från staten
	15.4.5 Bedömda effekter av förslaget

	15.5 Beaktande av tidsaspekten  vid bedömningen av följdleverans

	16 Exportkontrollregelverkets ramverk
	16.1 Inledning
	16.2  Gällande förutsättningar
	16.3 Utformningen av exportkontrollregelverket  för krigsmateriel
	16.4 Skäl för att anta nya riktlinjer
	16.4.1 Förändrade utrikespolitiska förutsättningar
	16.4.2 Nya internationella förpliktelser och åtaganden
	16.4.3 Förändringar i säkerhets- och försvarspolitiken

	16.5 Förslag till struktur och utformning  av nya riktlinjer
	16.5.1 Grundläggande principer för exportkontrollen  av krigsmateriel
	16.5.2 Ovillkorliga hinder – internationella förpliktelser
	16.5.3 Internationella åtaganden  – kriterier som beaktas i tillståndsprövningen
	16.5.4 Villkorliga hinder – nationella åtaganden  att beakta i tillståndsprövningen


	17 Kommitténs förslag till ökad öppenhet och transparens
	17.1 Inledning
	17.2 Politiskt ansvarsutkrävande
	17.3 Förslag till ökad öppenhet och transparens
	17.4 Ökad öppenhet och transparens  gentemot allmänheten
	17.4.1 Regeringsskrivelsen avseende strategisk exportkontroll
	17.4.2 Månatlig redovisning av beviljade tillstånd
	17.4.3 Redovisning av krigsmaterielexport avseende  små och lätta vapen samt följdleveranser

	17.5 Ökad öppenhet och transparens  gentemot riksdagen
	17.5.1 Redovisning av information som omfattas av sekretess

	17.6 Ökad öppenhet och transparens  i Exportkontrollrådet (EKR)
	17.7 Efterkontroll

	18 Möjliga effekter av en skärpt exportkontroll
	18.1 Inledning
	18.2 Förutsättningar
	18.3 Den föreslagna skärpningens påverkan  på den svenska krigsmaterielexporten
	18.3.1 Inledning
	18.3.2 Ekonomiska konsekvenser för försvarsindustrin
	18.3.3 Konsekvenser för Försvarsmaktens materielförsörjning samt internationella samarbeten

	18.4 Påverkan på möjligheten att delta i internationella insatser för fred och säkerhet

	19 En ny krigsmateriellag
	19.1 Kommitténs uppdrag i denna del
	19.2 Skäl för en ny lag
	19.3 Utformningen av en ny lag
	19.3.1 En förändrad benämning på lagen
	19.3.2 Kapitelindelning
	19.3.3 Tillkommande bestämmelser

	19.4 Följdändringar
	19.4.1 Lagar
	19.4.2 Förordningar
	19.4.3 Författningar som saknar hänvisning


	20 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
	21 Konsekvensbeskrivning
	21.1 Inledning
	21.2 Vilka berörs av förslagen
	21.3 Behov av resursförstärkning  med anledning av förslagen
	21.4 Ekonomiska konsekvenser och  finansiering av förslagen
	21.4.1 Konsekvenser för staten
	21.4.2 Konsekvenser för företag och enskilda

	21.5 Ekonomiska konsekvenser för ekonomin i stort och andra samhällsekonomiska effekter
	21.5.1 Effekter på handelsbalansen
	21.5.2 Effekter på samhällsutveckling och sysselsättning
	21.5.3 Möjlig påverkan på innovation och teknologispridning


	22 Författningskommentar
	22.1 Förslag till lag om kontroll av krigsmateriel  och av tekniskt bistånd
	22.2 Förslag till lag om ändring av vapenlagen (1996:67)
	22.3 Förslag till lag om ändring av lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
	22.4 Förslag till lag om ändring av lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
	22.5 Förslag till lag om ändring av lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
	22.6 Förslag till lag om ändring av luftfartslagen (2010:500)

	Reservation och särskilda yttranden
	Bilaga 1 Kommittédirektiv 2012:50
	Bilaga 2 Kommittédirektiv 2014:148
	Bilaga 3 Kommittédirektiv 2015:32
	Bilaga 4 ISP Praxisutveckling
	Bilaga 5 Hearing den 11 februari 2013
	Bilaga 6 Seminarium den 18 februari 2014
	Bilaga 7 Jämförelsetabell
	Statens offentliga utredningar 2015



