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1. Baggrund

De europæiske markeder for forsvarsmateriel er kendetegnet af fragmentering. Siden 
1990'erne har der i EU været en voksende erkendelse af, at denne splittelse har negative 
økonomiske følger. Der er forskellige årsager hertil:

a) På grund af den verdenspolitiske udvikling er udgifterne på forsvarsområdet over de 
seneste 20 år blevet reduceret til halvdelen (såkaldt ”fredsdividende”), hvilket har 
medført en nedgang i omsætning og beskæftigelse samt i investeringer inden for 
forskning og teknologi. Der er foreløbig ikke udsigt til en stigning i forsvarsudgifterne. 
Udgifterne fordeler sig som følger:1

I 2006 udgjorde udgifterne på forsvarsområdet i EU 262 201 mia. € (fra 47 mia. € i Det 
Forenede Kongerige til 35 mio. € i Malta). Af dette beløb udgjorde personaleudgifter 
110 mia. € og anskaffelse af forsvarsmateriel 91 mia. €. De 91 mia. € fordeler sig med 
39 mia. € til investeringer, herunder udgifter til forskning og udvikling, 43 mia. € til 
operationer og vedligeholdelse samt 9 mia. € til andre udgifter, herunder infrastruktur
og byggeri. 

I forhold til 1990'erne har forsvarsudgifterne således stabiliseret sig på et langt lavere 
niveau, dvs. for 2006 på gennemsnitlig 1,8 % af bruttonationalproduktet, spændende fra
2,7 % (Grækenland) til 0,5 % (Irland). Det ses desuden, at disse udgifter afholdes på 
forholdsvis små og lukkede nationale markeder, hvor de seks store våbenproducerende 
stater tegner sig for 83 %3. På forsknings- og teknologiområdet andrager disse seks 
staters andel hele 97 %, hvor Det Forenede Kongerige, Frankrig og Tyskland tegner sig 
for 82 %4.

Sammenligner man disse tal med USA's udgifter, tegner der sig følgende billede5: 
USA's udgifter til forsvar beløb sig i 2006 til i alt 491 mia. € (EU-26: 201 mia. €) eller
4,7 % af bruttonationalproduktet (EU-26: 1,8 %). Udgifterne til operationer og 
vedligeholdelse androg 169 mia. € (EU-26: 43 mia. €), og udgifterne til investeringer 
beløb sig til 141 mia. € (EU-26: 39 mia. €).

b) Udgifterne til udvikling af nye våbensystemer er steget så voldsomt, at selv de store 
medlemsstater har vanskeligt ved at bære den finansielle byrde6.

c) Etableringen af nye strukturer inden for de væbnede styrker har siden afslutningen af 
den kolde krig medført en nedgang i omfanget af traditionelt materiel samt skabt nye 
krav til kvalitativt andre forsvarskompetencer.

Det er derfor målsætningen at opnå en større omkostningseffektivitet, hvilket kommer de
nationale budgetter og industrien til gode og ikke mindst skal forsyne de væbnede styrker med 

                                               
1 Oplysningerne stammer fra Det Europæiske Forsvarsagentur. Se http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Danmark samarbejder ikke i Det Europæiske Forsvarsagentur.
3 LoI-stater: Det Forenede Kongerige, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige. Disse stater underskrev i 
2000 en hensigtserklæring, som skal fremme samarbejdet inden for forsvarsindustrien.
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 Se Burkard Schmitt, "From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe", Chaillot 
Paper 40, Paris, juli 2000, s. 6 ff.
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det bedste materiel. 

I starten forsøgte man at løse problemet med splittelsen af de nationale forsvarsmarkeder på 
mellemstatsligt niveau og uden for EU's strukturer. Dette ændrede sig med udarbejdelsen af 
den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) i 1999, da EU blev den foretrukne 
ramme for handling. 

En af forudsætningerne for en effektiv europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik er 
opbygningen af den nødvendige kapacitet, hvilket kræver en ydedygtig europæisk industri. 
Skabelsen af en europæisk forsvarsteknologisk og -industriel basis og den trinvise opbygning 
af et europæisk marked for forsvarsmateriel skal bidrage hertil. Begge giver de nødvendige 
kompetencer til at løse de globale forsvarsopgaver og de nye udfordringer på 
sikkerhedsområdet.

I en meddelelse fra 20031 fremlagde Kommissionen syv initiativer, som skal bidrage til 
opbygningen af et fælles forsvarsmarked. Et af disse initiativer var målrettet mod offentlige 
indkøb og resulterede i 2004 i en grønbog.2 Den efterfølgende høring bekræftede, at de retlige 
rammer for indkøb af forsvarsmateriel ikke rigtigt fungerer i praksis.

2. EF-traktatens artikel 296

Problemet kan omskrives på følgende måde:

Principielt omfattes indkøb på forsvarsområdet af anvendelsesområdet for direktiv
2004/18/EF (art. 10), med forbehold af EF-traktatens artikel 296, som af nationale 
sikkerhedsgrunde giver mulighed for at undtage indkøb af forsvarsmateriel fra EU-reglerne. I 
praksis gør medlemsstaterne dog systematisk brug af traktatens artikel 296 med henblik på at 
undtage alle forsvarsindkøb fra fællesskabslovgivningen. Tilsvarende gælder for markedet for 
følsomt ikke-militært sikkerhedsudstyr, som indtager en stadig vigtigere økonomisk rolle. I
begge tilfælde henviser medlemsstaterne ofte til art. 14 i direktiv 2004/18/EF med henblik på 
at omgå fællesskabsreglerne. Følgelig indgås kontrakter om de fleste varer på dette område 
efter nationale forskrifter og fremgangsmåder. Statistikken viser, at EU 15 i perioden fra 2000 
til 2004 kun har udbudt 13 % af alle kontrakter om forsvarsmateriel i Den Europæiske Unions 
Tidende, spændende fra 2 % (i Tyskland) til 24 % (i Frankrig).3 Undtagelsen, som i henhold 
til fællesskabslovgivningen netop skal være en undtagelse, er således i praksis blevet reglen.

Denne praksis i medlemsstaterne er i modstrid med Domstolens praksis, idet man har
fastslået, at anvendelsen af EF-traktatens artikel 296 skal begrænses til få og begrundede 
undtagelsestilfælde.4. I en fortolkningsmeddelelse har Kommissionen taget konsekvensen af 
denne og andre af Domstolens domme og klarlagt, hvordan den fremtidig vil forholde sig i 
lignende tilfælde.5

                                               
1 På vej mod en EU-politik for forsvarsmateriel, KOM(2003)0113.
2 Offentlige indkøb af forsvarsmateriel, KOM(2004)0608.
3 Konsekvensanalyse af forslag til direktiv KOM(2007) 0766, bilag 11, side 78: Rates of publication in the OJEU 
of defence contracts.
4 EuGH, C-414/1997, KOM/Spanien.
5 Fortolkningsmeddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 296 på offentlige indkøb af forsvarsmateriel, 
KOM(2006)0779.
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3. Direktiv om køb af forsvarsmateriel

Det foreliggende forslag til direktiv (KOM(2007)0766) skal tage hensyn til medlemsstaternes
betænkeligheder om, at direktiv 18/2004/EF ikke i tilstrækkelig grad tager de særlige forhold i 
betragtning, som gør sig gældende ved indkøb af forsvarsmateriel. Forslaget er i 
overensstemmelse med det krav, som Europa-Parlamentet fremsatte i 2005.1

Forslaget til direktiv blev forelagt den 5. december 2007 sammen med et forslag til direktiv 
om overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet (KOM(2007)0765) samt en 
meddelelse2 fra Kommissionen. Begge direktiver tager sigte på skabelse af et fælles marked 
for forsvarsmateriel, dog med instrumenter, som skal behandles separat.

Målsætningen for forslaget til direktiv er skabelsen af en ensartet europæisk retlig ramme, 
som tillader medlemsstaterne at anvende fællesskabslovgivningen uden at bringe deres egne 
sikkerhedsinteresser i fare. Dette skal medvirke til, at medlemsstaterne mindre hyppigt 
anvender traktatens artikel 296. Sagt på en anden måde betyder det, at traktatens art. 296
bibeholdes, men at anvendelsen skal være begrænset til reelle undtagelsestilfælde, som fastsat 
i EF-traktaten og som krævet af Domstolen. Traktatens art. 296 skal således kun anvendes i 
de tilfælde, hvor de specielle foranstaltninger i det nye direktiv ikke er tilstrækkelige til at 
beskytte medlemsstaterne sikkerhedsinteresser. 

Principielt følger forslaget i vid udstrækning opbygningen af direktiv 2004/18/EF, men for at 
kunne opfylde de særlige krav i forbindelse med indkøb af materiel og tjenesteydelser på 
områderne forsvar og sikkerhed skal der med det foreliggende forslag skabes et nyt 
retsinstrument, som er afpasset efter de særlige forhold, der gør sig gældende for ”følsomme” 
indkøb på disse områder:

 På grund af kompleksiteten ved indkøb af forsvarsmateriel kan udbud med 
forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse anvendes ubegrænset
(art.18). 

 For at sikre forsyningssikkerheden findes der særlige bestemmelser med hensyn til de 
kontraktlige krav og kriterierne for valg af ansøgere (se art. 15 og 33). 

 For at sikre informationssikkerheden findes der særlige beskyttelsesforanstaltninger 
både i forbindelse med selve tildelingsproceduren og ved kriterierne for valg af 
ansøgere og de ordregivende myndigheders kontraktlige krav (se art. 10, 14 og 33).

Ordføreren er enig i målene for forslaget til direktiv. Men for ham at se er der især to åbne 
spørgsmål, som udvalget bør skænke særlig opmærksomhed: På den ene side drejer det sig 
om den problemstilling, om også ikke-militært sikkerhedsudstyr skal være omfattet af
direktivets anvendelsesområde. Desuden bør man diskutere, om retsmiddeldirektivet finder 
anvendelse og i givet fald på hvilken måde.

                                               
1 Betænkning om grønbog om indkøb af forsvarsmateriel, Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, ordfører Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
2 Strategi for en styrket og mere konkurrencedygtig europæisk forsvarsindustri, KOM(2007)0764.
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