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KOMMISJONSREKOMMANDASJON (EU) 2018/2051 

av 19. desember 2018 

om tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for reparasjon og 

vedlikehold som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF 

[meddelt under nummer K(2018) 8610](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF(1) plikter medlemsstatene å offentliggjøre minst 

fire generelle overføringslisenser. 

2) Generelle overføringslisenser er en viktig del av den forenklede lisensordningen som ble innført ved direktiv 

2009/43/EF. 

3) Forskjeller i anvendelsesområdet for de generelle overføringslisensene som offentliggjøres av medlemsstatene, med hensyn 

til hvilke forsvarsrelaterte varer som omfattes, og forskjeller i vilkårene som gjelder for overføring av disse varene, kan 

være til hinder for gjennomføringen av direktiv 2009/43/EF og oppnåelsen av dets mål om forenkling. Tilpasning av de 

nasjonale tilnærmingsmåtene når det gjelder anvendelsesområdet og vilkårene for overføringer i henhold til de generelle 

overføringslisensene som offentliggjøres av medlemsstatene, er viktig for å sikre at lisensene er attraktive og brukes. 

4) I sine konklusjoner av 18. mai 2015 gjentok Rådet at det er behov for å gjennomføre og anvende bl.a. direktiv 2009/43/EF. 

Etter vedtakelsen av de to foregående rekommandasjonene om generelle overføringslisenser for væpnede styrker(2) og 

sertifiserte mottakere(3) har Kommisjonen i den europeiske forsvarshandlingsplanen(4) og i rapporten om evaluering av 

overføringsdirektivet(5) meddelt at den konsentrerer seg om de to gjenværende generelle overføringslisensene, som 

omfatter overføringer for demonstrasjon, evaluering, utstilling, reparasjon og vedlikehold. 

5) Initiativet i denne rekommandasjon har fått sterk støtte fra medlemsstatenes representanter i komiteen nedsatt ved 

artikkel 14 i direktiv 2009/43/EF. Retningslinjene i denne rekommandasjon er et resultat av drøftingene i en 

ekspertgruppe som er nedsatt under denne komiteen. 

6) Denne rekommandasjon gjelder listen over forsvarsrelaterte varer fastsatt i vedlegget til direktiv 2009/43/EF (som 

tilsvarer Den europeiske unions felles liste over militært utstyr). Denne rekommandasjon vil bli oppdatert når det er 

nødvendig for å gjenspeile framtidige oppdateringer av listen over forsvarsrelaterte varer. 

7) Basert på drøftingene med medlemsstatene og av hensyn til varenes egenskaper (herunder unntak), f.eks. hvor følsomme de 

er, utgjør listen over forsvarsrelaterte varer i nr. 1.1 i denne rekommandasjon en ikke-uttømmende minimumsliste over 

varer som medlemsstatene tillater overført i henhold til sin generelle overføringslisens for reparasjon og vedlikehold (GTL-

RM). Dette betyr at også andre forsvarsrelaterte varer som omfattes av vedlegget til direktiv 2009/43/EF, og som ikke er 

oppført i denne rekommandasjon, kan overføres i henhold til en GTL-RM offentliggjort av en medlemsstat. 

8) I drøftingene om denne rekommandasjon har medlemsstatene minnet om at de er bundet av forpliktelser etter unionsretten, 

f.eks. Rådets felles holdning 2008/944/FUSP(6), og av internasjonale forpliktelser på området eksportkontroll. I den 

forbindelse har medlemsstatene anerkjent erklæringen om medlemsstatenes politiske forpliktelse til forsyningssikkerhet(7).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 21.12.2018, s. 94 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte varer i 

Fellesskapet (EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1). 

(2) EUT L 329 av 3.12.2016, s. 101. 

(3) EUT L 329 av 3.12.2016, s. 105. 

(4) COM(2016) 950 endelig utgave. 

(5) COM(2016) 760 endelig utgave. 

(6) Rådets felles holdning 2008/944/FUSP av 8. desember 2008 om fastsettelse av felles regler for eksportkontroll av militær teknologi og 

militært utstyr (EUT L 335 av 13.12.2008, s. 99). 

(7) Vedtatt av representantene for regjeringene i de medlemsstatene som deltar i Det europeiske forsvarsbyrå (EDA), forsamlet i Rådet ved 

dets 3551. møte 19. juni 2017. 

2020/EØS/80/38 



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/425 

 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

1. GENERELLE OVERFØRINGSLISENSER FOR REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 

Medlemsstatene anbefales å tilpasse sine generelle overføringslisenser for reparasjon og vedlikehold i samsvar med 

nedenstående. 

1.1. Forsvarsrelaterte varer som i henhold til den generelle overføringslisensen kan overføres for reparasjon og 

vedlikehold, som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2009/43/EF 

ML-kategoriene nedenfor er en undergruppe av listen over forsvarsrelaterte varer som fastsatt i vedlegget til direktiv 

2009/43/EF. Den generelle overføringslisensen for reparasjon og vedlikehold (GTL-RM) skal som et minimum gi rett til 

overføring av de forsvarsrelaterte varene angitt i ML-kategoriene nedenfor. Medlemsstatene kan velge å inkludere flere 

ML-kategorier i sin GTL-RM med tilhørende forsvarsrelaterte varer. 

Liste over ML-kategorier som minst skal omfattes: 

— ML3. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Subammunisjon som omfattes av konvensjonen om klasevåpen. 

— Sluttfasestyrte prosjektiler. 

— Ammunisjon, prosjektiler og drivladninger spesielt konstruert for militær bruk. 

— ML4. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Underpunkt 4.a: Bomber, torpedoer, raketter, missiler, andre innretninger og ladninger samt komponenter 

spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk. 

— Underpunkt 4.b: Komponenter spesielt konstruert for avfyring, utlegging, avledning, støysending eller forstyrrelse 

som omfattes av underpunkt ML4.a. 

— ML5. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Underpunkt 5.b: Systemer for målregistrering, målangivelse, avstandsmåling, overvåking eller sporing, utstyr til 

deteksjon, datafusjon, gjenkjenning eller identifikasjon og utstyr til sensorintegrasjon. 

— Underpunkt 5.c: Motmidler mot utstyr angitt i ML5.a eller ML5.b. 

Alle varer skal utleveres uten krypteringskomponent og uten integrert database. 

— ML6. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Komplette kjøretøyer. 

— Understell og tårn som omfattes av underpunkt ML6.a. 

— Utstyr og utstyrskomponenter som er utelukket fra de andre ML-kategoriene. 

— ML7. Følgende varer er inkludert: 

— Underpunkt 7.f: Verneutstyr og dekontamineringsutstyr som er spesielt konstruert eller modifisert for militær 

bruk, samt komponenter og kjemiske blandinger. 

— Underpunkt 7.g: Utstyr som er spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk til deteksjon eller identifikasjon 

av materialer angitt i ML7.a, ML7.b eller ML7.d, og spesialkonstruerte komponenter til dette. 

— ML8. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Alle stoffer med samtlige av følgende kjennetegn: 

— Detoneringshastighet på minst 8 000 m/s. 

— Tetthet på høyst 1,80g/cm3. 

— Alle følgende eksplosiver og tilhørende blandinger: 

— Underpunkt 8.a.15: HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0). 

— Underpunkt 8.a.21: RDX og derivater, som følger: 

— RDX (syklotrimetylentrinitramin, syklonitt, T4, heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-

1,3,5-triaza-sykloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4); 

— Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazasykloheksanon) (CAS 115029-35-1).  
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— Underpunkt 8.a.23: TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6). 

— Alle stoffer som kan brukes direkte eller indirekte i produksjon av subammunisjonsvåpen som omfattes av 

konvensjonen om klasevåpen undertegnet i Oslo 3. desember 2008, unntatt til medlemsstater som har ratifisert 

konvensjonen om klasevåpen. 

— ML9. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Komplette krigsfartøyer (overflate- eller undervannsfartøyer) som omfattes av underpunkt ML9.a. 

— Komplette skrog. 

— Utstyr under ML9.c: Utstyr til undervannsdeteksjon spesielt konstruert for militær bruk, styreinnretninger til 

dette og komponenter til dette som er spesielt konstruert for militær bruk. 

— ML10. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Komplette luftfartøyer, lettere-enn-luft-fartøyer og ubemannede luftfartøyer som omfattes av underpunkt ML10.a 

eller ML10.c. 

— Skrog til kampfly og kamphelikoptre. 

— Motorer til kampfly. 

— Utstyr og utstyrskomponenter som er utelukket fra de andre ML-kategoriene. 

— ML11: Følgende varer er inkludert: 

— Underpunkt ML11.a.g: Styre- og navigasjonsutstyr, unntatt utstyr som er spesielt konstruert eller modifisert for 

missiler, raketter, bæreraketter og ubemannede luftfartøyer («UAV-er»). 

— Underpunkt ML11.a.h: Digitalt troposcatter-radiokommunikasjonsutstyr. 

— Underpunkt ML11.a.j: Automatiserte kommandokontrollsystemer. 

— ML13. Alle varer er inkludert. 

— ML14. Alle varer er inkludert. 

— ML15. Alle varer er inkludert. 

— ML16. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Alt utstyr relatert til varer knyttet til ballistisk teknologi og CBRN-spredning. 

— ML17. Følgende varer er inkludert: 

— Underpunkt ML17.b: Anleggsutstyr spesielt konstruert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.d: Utsyr til ingeniørarbeid, spesielt konstruert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.j: Mobile reparasjonsverksteder spesielt konstruert eller modifisert for bruk til militært utstyr. 

— Underpunkt ML17.k: Feltgeneratorer spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.l: Containere spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.m: Ferger, unntatt ferger angitt andre steder i EUs felles liste over militært utstyr, og broer og 

pongtonger spesielt konstruert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.o: Utstyr til laservern spesielt konstruert for militær bruk. 

— ML21. Følgende varer er inkludert: 

— Underpunkt ML21.a: Programvare spesielt konstruert eller modifisert for bruk av varer oppført i den generelle 

overføringslisensen (GTL). 

— Underpunkt ML21.b.4: Programvare spesielt konstruert for militær bruk eller spesielt konstruert for anvendelser 

innen kommando, kommunikasjon, kontroll og etterretning (C3I) eller kommando, kommunikasjon, databehandling 

og etterretning (C4I). 

— ML22. Følgende er inkludert: 

— Den nødvendige teknologien for å bruke varene som tillates i samme generelle overføringslisens. 



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/427 

 

1.2. Vilkår som skal inngå i den generelle overføringslisensen for reparasjon og vedlikehold 

Den følgende listen over vilkår er ikke uttømmende. Imidlertid skal andre vilkår som en medlemsstat tilføyer, ikke være i 

strid med eller undergrave vilkårene oppført nedenfor. 

Geografisk gyldighet: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1) 

Overføring for reparasjon: Overføring av en forsvarsrelatert vare for at den skal repareres, og ikke oppgraderes eller 

forbedres med hensyn til ytelse. 

Overføring for vedlikehold: Overføring av en forsvarsrelatert vare for at den skal vedlikeholdes, og ikke oppgraderes 

eller forbedres med hensyn til ytelse. 

Retur: Medlemsstatene kan kreve at det foreligger en tidligere tillatelse til den opprinnelige 

overføringen av den varen som returneres etter reparasjon. Medlemsstatene skal velge et 

av følgende alternativer for retur av den forsvarsrelaterte varen etter reparasjon eller 

vedlikehold: 

a) Unnta varen fra kravet om forhåndstillatelse i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav e) 

i direktiv 2009/43/EF. 

b) Offentliggjøre en egen generell overføringslisens for retur av forsvarsrelaterte varer 

etter reparasjon eller vedlikehold, alt etter hva som er relevant, som minst inneholder 

samme liste over kvalifiserte forsvarsrelaterte varer. 

c) Inkludere retur i den generelle overføringslisensen for reparasjon og/eller vedlikehold. 

Varighet: Medlemsstatene kan fastsette en frist for retur av den forsvarsrelatert varen. 

2. OPPFØLGING 

Medlemsstatene oppfordres til å gi virkning til denne rekommandasjon senest 1. juli 2019. 

Medlemsstatene oppfordres til å underrette Kommisjonen om de tiltak som treffes for å gi virkning til denne 

rekommandasjon. 

3. ADRESSATER 

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Elżbieta BIEŃKOWSKA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(1) EØS-komiteens beslutning nr. 111/2013 av 14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 

og sertifisering) (EUT L 318 av 28.11.2013, s. 12, som innlemmet direktiv 2009/43/EF i EØS-avtalen, inneholdt en eksplisitt 

tilpasningstekst: «Dette direktiv får ikke anvendelse for Liechtenstein». 


