Ledelsespåtegning

ved ansøgning om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr

Beskrivelse af cyberovervågningsprodukt
___________________________________________________________________________________
Beskriv kort og præcist produktet
______________________________
Oplys kategorinummer på produktet

Find kategorinummer i kontrollisten her.

Hvem er den endelige slutbruger af produktet?
__________________________________________________________
Navn
__________________________________________________________
Præcis adresse
Undertegnede, der udgør et medlem af virksomhedens ledelse, erklærer med denne underskrift, at
virksomhedens ansøgning om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr har været behandlet og
er godkendt på ledelsesniveau.
______________________
Dato
_____________________
Navn

_______________________
Titel

__________________________
Virksomhed

______________________
Underskrift
Print erklæringen, underskriv den, scan den og vedhæft den til ansøgningen.
Lovkrav og information
Ansøgninger om eksport af cyberovervågningsprodukter skal være ledsaget af en erklæring fra
virksomhedens ledelse, hvor et medlem af ledelsen skriver under på, at ansøgningen har været
behandlet og er godkendt på ledelsesniveau. Det kan enten være den administrerende direktør eller et
bestyrelsesmedlem, som skriver under. Erhvervsstyrelsen vil kunne afvise at behandle en ansøgning om
eksport af cyberovervågningsudstyr, hvis dette krav ikke er opfyldt.
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Kravet om ledelseserklæring gælder alene for dual-use eksportansøgninger, der vedrører
cyberovervågningsprodukter. Herved forstås produkter, teknologi og software, opført i kontrollistens
bilag I, der kan anvendes til elektronisk overvågning af internet- og eller mobiltelefoni,
radiosatellitovervågningsudstyr, intrusionsoftware, udstyr konstrueret til at udføre kryptoanalytiske
funktioner m.v. De konkrete produkter, teknologi og software, der er omfattet af kravet om en
ledelseserklæring, fremgår af § 5 i udførselsbekendtgørelsen.
Formålet med ledelseserklæringen er at skærpe ledelsens opmærksomhed på hvilke konkrete lande,
kunder og slutbrugere, virksomheden påtænker at eksportere cyberovervågningsprodukter til, da
produkterne vil kunne anvendes til aktiviteter, der krænker menneskerettighederne.
Kravet om en ledelseserklæring følger af lovgrundlaget i:
•
•

§ 5 i bekendtgørelse nr. 712 af 05/07/2019 om kontrol med udførsel m.v. af produkter og
teknologi med dobbelt anvendelse (”dual-use”) og kontrol med ydelse af teknisk bistand
(udførselsbekendtgørelsen).
§ 3 i Lov nr. 1716 af 27. december 2018 om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov
om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til
tredjelande m.v.
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