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Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2012:8) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel
och lämnande av tekniskt bistånd till en certifierad mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Uppdaterad:

Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2012:8)
om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och
lämnande av tekniskt bistånd till en certifierad mottagare i ett
land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Tillämpningsområde
1§
[521] Denna föreskrift gäller ett generellt tillstånd enligt 2 § [102], 6 § [106] första
stycket och 6 a § [106 A] lagen (1992:1300) om krigsmateriel samt 2 a § 2 [202 A]
förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.
Detta tillstånd gäller för utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt
bistånd till en mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) som har certifierats i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av
försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen.
2§
[522] Termer och uttryck som används i lagen (1992:1300) om krigsmateriel ([101]
o.f.) och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel ([201] o.f.) har samma
betydelse i denna föreskrift.
Krigsmateriel och tekniskt bistånd som omfattas av tillståndet
3§
[523] Detta tillstånd omfattar sådan krigsmateriel och sådant tekniskt bistånd som
anges i bilagan [530] till denna föreskrift.
Villkor för användning av detta tillstånd m.m.
4§
[524] Detta tillstånd får endast användas av den som har tillstånd till tillverkning av
krigsmateriel enligt 3 § [103] lagen (1992:1300) om krigsmateriel eller tillstånd till
tillhandahållande av krigsmateriel eller tekniskt bistånd till någon i utlandet enligt
4 § [104] samma lag.
5§
[525] Detta tillstånd får inte användas för utförsel av krigsmateriel eller lämnande av
tekniskt bistånd till en viss certifierad mottagare i ett annat land inom EES, om
Inspektionen för strategiska produkter enligt 16 a § [116 A] lagen (1992:1300) om
krigsmateriel har beslutat att utförsel eller lämnande enligt detta tillstånd tills vidare
inte får ske till den mottagaren.
6§
[526] Detta tillstånd får inte användas av den som omfattas av ett beslut av
Inspektionen för strategiska produkter eller regeringen enligt 16 § [116] första
stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel att en viss leverantör slutligt eller för
viss tid inte får utnyttja detta tillstånd.
7§
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[527] I 21 a § [221 A] förordningen (1992:1303) om krigsmateriel finns en
bestämmelse om underrättelseskyldighet för den som för första gången avser att
använda ett generellt tillstånd.
8§
[528] I 21 § [221] förordningen (1992:1303) om krigsmateriel finns en bestämmelse
om att den som har tillstånd enligt 3 [103], 4 [104] eller 6 § [106] lagen (1992:1300)
om krigsmateriel ska lämna deklaration till Inspektionen för strategiska produkter
om vilken krigsmateriel som har fakturerats och levererats, om krigsmaterielens
slag, kvantitet och fakturerade värde, om det tekniska biståndets slag och fakturerade
värde, om vilket tillstånd som leveranserna hänför sig till och om slutligt
mottagarland.
[529] Denna författning träder i kraft den 30 juni 2012.
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Bilaga
[530]
Kategori ML1–ML22

I kategori ML1–ML22

Följande krigsmateriel

enligt bilagan till

utgör följande materiel

eller tekniskt bistånd i

förordningen

krigsmateriel för strid

kategori ML1–ML22

(1992:1303) om

(KS)

omfattas av detta tillstånd

ML1

ML 1 a utom revolvrar och pistoler

Ingen krigsmateriel omfattas.

Slätborrade vapen < 20mm,

samt vapen utformade för jakt och

krigsmateriel

Automatvapen under 12,7
a–d

sportskytte.
Slutstycken, eldrör (pipor),
mantlar och lådor.
ML 1c

ML2
Slätborrade vapen >20mm,
Automatvapen över 12,7
a–d

ML 2 a utom signaturdämpande

Ingen krigsmateriel omfattas.

anordningar.
Eldrör, mekanismer, markplattor
och rekyl -häminrättningar
ML 2d

ML3

ML 3 a utom rök, lys och

Ammunition

övningsammunition samt

a–b

Ingen krigsmateriel omfattas.

ammunition med expanderande kula
av typ som används för jakt eller
sportskytte.
Projektiler, granatkroppar,
målsökare och stridsdelar.

ML4
Bomber, torpeder, raketer,
missiler m.m.
a–c

ML 4 a utom rökbehållare, patroner

Endast komponenter,

och simulatorer.

tillbehör för ML 4 b (ÖK)

Målsökare, stridsdelar, tändrör,

och c omfattas.

zonrör, motorer, styrsystem, eldrör

Komponenter, tillbehör för

och lavetter.

MANPADS, omfattas inte.

ML 4 b. Endast aktivering,
avfyring, läggning, detonering samt
avlossning av KS definierad
utrustning.
ML5
Eldledning, övervakning o

ML 5 a)
ML 5 b endast målfångnings,

varningsutr m.m.

målangivnings- samt

a–d

målföljningssystem.

ML6
Markfordon

ML 6 a med begränsning till not 1

Samtliga komponenter

a) och b)

omfattas. Chassier samt torn

a–b
ML7
Kemiska och biologiska
agens m.m.
a–i

Ingen krigsmateriel omfattas.

enligt ML 6 a omfattas inte.
ML 7 a), b) och e)

Endast komponenter för ML
7 f och g omfattas.
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ML8

ML 8 a), b) och c)

Ingen krigsmateriel omfattas.

ML 9 a) 1, 2a) och b)

Samtliga komponenter och

Energetiska material
a–g
ML9
Krigsfartyg m.m.

tillbehör utom till ML 9 b

a–g

och c omfattas. Skrov enligt
ML 9 a omfattas inte.

ML10
Flygplan m.m.

ML 10 a) stridsflygplan samt c)

Samtliga komponenter och

UAV med beväpning

tillhörande utrustningar

a–h

omfattas. Skrov enligt ML 10
a stridsflygplan omfattas inte.

ML11

Endast komponenter för ML

Elektronisk utrustning

11 a) j ”Automatiserade

a–b
ML12

ledningssystem” omfattas.
ML 12 a)

Ingen krigsmateriel omfattas.

Höghastighetsvapen m.m.
a–b
ML13

Endast ML 13 a och b samt

Pansar- eller skyddsutrustning

komponenter för ML 13 c

a–d

och d omfattas.

ML14

Ingen krigsmateriel omfattas.

Övningsmateriel
Ingen underkategori
ML15

Ingen krigsmateriel omfattas.

Bild eller motmedelsutrustning
a–f
ML16

All krigsmateriel omfattas,

Smidesstycken, gjutstycken,

utom materiel för

obearbetade produkter

MANPADS.

Ingen underkategori
ML17

Samtliga komponenter

Övrig utrustning m.m.

omfattas, utom ML 17 c, f, g,

a–p

h, i. Testmodeller för
MANPADS ML 17 n
omfattas inte.
Ingen krigsmateriel omfattas.

ML18
Utrustning och komponenter
för framställning av
produkter
a–b
ML19

ML 19a, b), c) och f)

Ingen krigsmateriel omfattas.

Kontroll av strategiska produkter/Krigsmateriel

5

Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2012:8) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel
och lämnande av tekniskt bistånd till en certifierad mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Uppdaterad:

Vapensystem för riktad
energi m.m.
a–f
ML20

Ingen krigsmateriel omfattas.

Kryogen, supraledande
utrustning
a–b
ML21
Programvara
a–c

Endast programvara för
utveckling och användning
av materiel tillåten enligt
ovan omfattas.

ML22

Endast teknik för utveckling

Teknik

och användning av materiel

a–b

tillåten enligt ovan omfattas.

