
DT\712785BG.doc PE402.914v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по вътрешния пазар и защитата на потребителите

11.3.2008

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ
относно предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета
относно координирането на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и 
сигурността

Комисия по вътрешния пазар и защитата на потребителите

Докладчик: Alexander Lambsdorff



PE402.914v01-00 2/5 DT\712785BG.doc

BG

1. Общ контекст

Европейските пазари на стоки на отбранителната промишленост имат фрагментарен 
характер. От 90-те години на миналия век в ЕС се задълбочава разбирането, че тази 
разпокъсаност има отрицателни икономически последствия. Причините за това са 
различни:

a) Разходите в областта на отбраната през последните 20 години са намалели 
наполовина вследствие политическото развитие в света (т.нар. "дивидент от мира"),
което води до намаляване на оборота и заетостта, както и до спад на инвестициите в 
областта на научноизследователската дейност и технологичното развитие. Засега не 
се очаква увеличаване на общите разходи за отбрана. В подробности положението с 
разходите изглежда така:1

През 2006 г.разходите на ЕС-26 2 в областта на отбраната възлизат общо на 201 
млрд. евро (в.т.ч. 47 млрд. евро в Обединеното кралство и 35 млн. евро в Малта).
Тази сума включва 110 млрд. евро разходи за човешки ресурси и 91 млрд. евро
разходи за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната. Разходите от 
91 млрд. евро от своя страна включват 39 млрд. евро за инвестиции включително
научноизследователска дейност и технологично развитие, 43 млрд. евро за операции
и поддръжка, както и 9 млрд. евро други, в които са включени и разходите за
инфраструктурна и строителна дейност.

В сравнение с 90-те години на миналия век, общите разходи за отбрана през 2006 г. 
бележат стабилизиране на много по-ниско равнище със средна стойност 1,8% от 
БВП, от 2,7% (за Гърция) до 0,5% (за Ирландия). Освен това трябва да се отбележи, 
че тези разходи се разпределят върху относително малки и затворени национални 
пазари, като делът на разходите на шестте най-големи държави-производителки на 
оръжие е 83%.3 В областта на научноизследователската дейност и технологичното 
развитие делът на тези шест държави представлява 97%, като само този на 
Обединеното кралство, Франция и Германия е 82%.4

Сравнението на тези цифри с разходите на САЩ показва следното:5 През 2006 г. 
разходите на САЩ в областта на отбраната възлизат общо на 491 млрд. евро (за EС-
26: 201 млрд. евро) и представляват 4,7% от БВП (за EС-26: 1,8%). Разходите за
операции и поддръжка възлизат на 169 млрд. евро (за EС-26: 43 млрд. евро), а за 
инвестиции на 141 млрд. евро (за EС-26: 39 млрд. евро). 

б) Разходите за технологично развитие на нови оръжейни системи нарастват така, че 
дори и за големите държави-членки финансовото бреме става непосилно.6

                                               
1 Данните са взети от Европейската агенция за отбрана. Вж. http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Дания не сътрудничи с Европейската агенция за отбрана.
3 Т.нар. ПН-държави Обединено кралство, Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция. Тези страни 
подписват през 2000 г. писмо за намерения, което да стимулира сътрудничеството в областта на 
оръжейната промишленост.
4 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=286.
5 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=310.
6 Виж Burkard Schmitt, "От сътрудничество към интеграция. Отбранителна и космическа промишленост в 
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в) Възникването на нови структури на въоръжените сили след края на студената война
доведе до намаляване на обемите на традиционната отбранителна техника и постави
изисквания за качествено нова отбранителна способност.

Целта е да се повиши разходната ефективност, което ще се отрази положително върху 
националните бюджети за отбрана и върху промишлеността и ще допринесе за 
снабдяване  на въоръжените сили с възможно най-висококачествена продукция.

В началото бяха направени опити за справяне с проблема за разпокъсаността на 
националните пазари за отбранителна техника между държавите и извън структурите 
на ЕС. Промените настъпиха след създаване на Европейската политика за сигурност и 
отбрана (EПСО) през 1999 г., след като EС се превърна в предпочитана зона за 
търговия. 

Една от предпоставките за ефективна EПСО е изграждане на необходимите капацитети,
което изисква рентабилна европейска промишленост. За това трябва да допринесе
създаването на европейска промишлена и технологична база в отбранителния сектор и 
постепенно изграждане на европейски пазар за отбранителна техника, което ще даде 
възможност за решаване на глобалните задачи, свързани с отбраната, и за посрещане на 
новите предизвикателства в областта на сигурността.

В своето съобщение от 2003 г.1 Комисията даде начало на седем инициативи с цел 
изграждане на общ пазар за отбранителна техника. Една от тези инициативи бе 
насочена към обществените поръчки за отбранителна техника. Резултат от тази 
инициатива бе публикуването на зелена книга през 2004 г.2 Последвалите консултации 
потвърдиха, че законовата рамка на системата на обществените поръчки за 
отбранителна техника на практика не функционира правилно.

2. Член 296 от Договора за ЕО

Проблемът може да бъде представен по следния начин:

Основно обществените поръчки в областта на отбраната попадат в приложното поле на 
Директива 2004/18/EО (чл.10), при запазване действието на член 296 от Договора за 
ЕО, който предвижда изключения от разпоредбите на ЕС за възлагане на поръчки, 
свързани с националната сигурност. На практика държавите-членки използват
системно член 296 от Договора за ЕО, с цел освобождаване на преобладаващата част от
обществените поръчки в областта на отбраната от общностното право. Същото важи и 
за важния за икономиката пазар на деликатна, непредназначена за военни цели
продукция, за целите на сигурността. И в двата случая държавите-членки се позовават 
често на член 14 от Директива 2004/18/EС, с цел отклоняване от правилата на 
Общността. Следователно всички обществени поръчки в тази област се извършват в 

                                                                                                                                                  
Европа", доклад Chaillot 40, Париж, юли 2000, стр. 6 и сл.
1 Към политика на Европейския съюз за отбранителната техника, COM(2003) 113.
2 Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната, COM(2004) 608.



PE402.914v01-00 4/5 DT\712785BG.doc

BG

съответствие с националните правила и процедури за възлагане. Статистиката показва, 
че в EС-15 за периода 2000 г.- 2004 г. в Официален вестник на EС са публикувани само 
13% от всички договори за възлагане за отбранителна техника, като разликата е от 2% 
(в Германия ) до 24% (във Франция).1 Дерогациите, които би трябвало да представляват 
изключение съгласно общностното право, са на практика правило.

Тази практика на държавите-членки е в противоречие със съдебната практика на Съда
на Европейските общности, който постановява, че използването на член 296 от 
Договора за ЕО трябва да се ограничи до извънредни и обосновани единични случаи.2
В едно обяснително съобщение Комисията прави заключение от това и други съдебни
решения  на Съда и пояснява, как възнамерява да процедира в бъдеще при подобни 
случаи.3

3. Директива относно възлагането на обществени поръчки в областта на 
отбраната

Настоящото предложение за директива (COM(2007) 766) трябва да държи сметка за
някои съмнения на държавите членки относно Директива 18/2004/EО, която според тях
не отчита в достатъчна степен особеностите на покупките на отбранителна техника. В 
този смисъл предложението е отговор на едно искане на Европейския парламент от 
2005 г.4

Предложението за Директива бе представено на 5 декември 2007 г. заедно с
предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно опростяване 
на реда и условията за трансфери на продукти, свързани с отбраната, вътре в 
Общността (COM(2007) 765) и съобщение на Комисията5. Двете директиви имат за цел 
създаването на общ пазар за отбранителна техника, но с инструменти, които да се 
разглеждат отделно един от друг.

Целта на предложението за Директива е да се създаде единна европейска законова 
рамка, която да даде възможност на държавите-членки да прилагат общностното право 
без да се накърняват интересите, свързани с тяхната сигурност. Така на държавите-
членки ще се налага по-рядко да се възползват от член 296 от Договора за ЕО. С други 
думи това означава, че член 296 от Договора за ЕО остава в действие, но ще се
ограничава само до действителни изключителни случаи, така както е предвидено в
Договора за ЕО, и както го изисква Съдът на Европейските общности. С това член 296 
от Договора за ЕО ще се прилага само за случаите, за които не са достатъчни 
специалните предохранителни мерки на новата Директива за защита интересите на 

                                               
1 Оценка на въздействието към предложение за Директива COM(2007) 766, Приложение 11 стр. 78: 
Процент на публикувани договори за възлагане за снабдяване с отбранителна техника в ОВЕС.
2 Съд на Европейските общности, C-414/1997, COM/Испания.
3 Тълкувателно съобщение относно приложението на член 296 от Договора за ЕО по отношение на  
обществените поръчки в областта на отбраната, COM(2006) 779.
4 Доклад относно зелена книга по отношение възлагането  на обществените поръчки в областта на 
отбраната, Комисия  по вътрешния пазар и защитата на потребителите, докладчик Joachim Würmeling, 
A6-0288/2005.
5 Стратегия за по-силна и по-конкурентоспособна европейска отбранителна промишленост, COM(2007) 
764.
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държавите-членки, свързани със сигурността. 

Основно предложението следва в голяма степен структурата на Директива 2004/18/EО.
Цел на настоящото предложение е да се отговори на специалните изисквания при 
покупка на стоки и услуги в областта на отбраната и сигурността като се създаде нов 
правен инструмент, съобразен с особеностите на покупките, определяни като 
"деликатни:

 поради сложността на покупките на отбранителна техника процедурата на 
договаряне с публикуване на обявление за обществена поръчка може да се 
прилага без ограничения (член18). 

 за гарантиране на сигурността на доставките съществуват специфични 
разпоредби по отношение на договорните изисквания и критериите за подбор на 
кандидати (срвн. членове 15 и 33). 

 за гарантиране на сигурността на информацията съществуват специфични 
предпазни мерки, както по отношение процедурата на възлагане на поръчки, 
така и по отношение на критериите за подбор на кандидати и договорните
изисквания на възлагащите органи (срвн. членове 10, 14 и 33).

Докладчикът одобрява целите на предложението за Директива. Остават обаче открити 
два въпроса, на които комисията би трябвало да обърне особено внимание: първият се 
отнася до проблема, дали деликатните покупки в областта на сигурността, 
непредназначени за военни цели, би трябвало да попадат в приложното поле на 
Директивата. Освен това трябва да се обсъди, дали Директивата за обжалване ще се 
прилага, и ако се прилага, по какъв начин ще се извършва това.
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