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Besvarelse af spørgsmål 7 ad L 11 stillet af udvalget den 29. oktober 

efter ønske fra Mona Juul (KF). 

 

Spørgsmål: 
Hvordan forholder ministeren sig til det forhold, at virksomhederne kan 

ligge inde med oplysninger, som de i forbindelse med et kontrolbesøg ikke 

kan udlevere uden samtykke fra en kunde i et andet land, f.eks. en statslig 

myndighed i et andet land? Hvordan påtænker ministeren at henholdsvis 

Erhvervsstyrelsen og virksomhederne skal forholde sig til en sådan situa-

tion? 

 

Svar: 
Oplysninger udvekslet med en dansk eksportør vil kunne udleveres til Er-

hvervsstyrelsen i det omfang, det er nødvendigt for tilsynet og kontrollen. 

På dual-use området vil særligt oplysninger om identiteten på slutbrugeren 

og slutbrugerens anvendelse af produktet være af central betydning i for-

hold til at kunne vurdere, om dual-use reglerne er overholdt. I visse dual-

use sager er det således af afgørende betydning, om eksportøren havde 

kendskab til, at slutbrugeren skulle anvende produktet til masseødelæggel-

sesvåben eller militær brug.  

 

Indhentning af dokumenter og oplysninger i forbindelse med et kontrolbe-

søg vil altid ske ud fra en risikobaseret tilgang, og der vil alene være tale 

om oplysninger, som har relevans for Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn 

i den konkrete sag. Det bør i denne sammenhæng bemærkes, at størstedelen 

af EU-lande har kontrolforanstaltninger på eksportkontrolområdet, der lig-

ner dem, regeringen nu foreslår. Det vil sige, at Danmark med disse nye 

vilkår inden for eksport af dual-use produkter i højere grad vil komme til 

at følge normen i EU frem for undtagelsen.  

 

Ligeledes fremgår det af artikel 20 i EU-forordning nr. 428/2009 om kon-

trol med eksport af dual-use produkter, at eksportører af kontrollerede pro-

dukter skal opbevare visse dokumenter og oplysninger og skal kunne frem-

vise disse til de ansvarlige myndigheder i henhold til national lov. Den dan-

ske erhvervsdrivende samt dennes kunder må derfor formodes at være be-

kendt med disse dokumentations- samt oplysningskrav.  
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Det kan oplyses, at Erhvervsstyrelsen allerede i dag håndterer følsomme 

oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen, og at Erhvervsstyrelsen i 

den sammenhæng iagttager den særlige tavshedspligt, der er knyttet hertil.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup 
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