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1. Ιστορικό

Οι ευρωπαϊκές αγορές εξοπλισμού χαρακτηρίζονται από κατακερματισμό. Από τη δεκαετία 
του 1990 γίνεται ολοένα και πιο καθαρά αντιληπτό εντός της ΕΕ ότι αυτός ο 
κατακερματισμός έχει αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι’ αυτό:

α) Οι δαπάνες του αμυντικού τομέα μειώθηκαν στο μισό κατά την τελευταία εικοσαετία
εξαιτίας των παγκόσμιων πολιτικών εξελίξεων (το επονομαζόμενο «μέρισμα της
ειρήνης»), πράγμα που είχε ως συνέπεια μείωση του κύκλου εργασιών και του αριθμού
των απασχολουμένων, καθώς και μείωση των επενδύσεων στους τομείς της έρευνας και 
της τεχνολογίας. Για την ώρα δεν αναμένεται αύξηση των αμυντικών δαπανών.
Αναλυτικά, οι δαπάνες έχουν ως εξής:1

Το 2006 οι δαπάνες της ΕΕ των 262 για τον τομέα της άμυνας ήταν 201 δισ. ευρώ (από 47 
δισ. ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ως 35 εκατ. ευρώ στη Μάλτα). Στο ποσόν αυτό 
περιλαμβάνονται 110 δισ. ευρώ για δαπάνες προσωπικού και 91 δισ. ευρώ για την 
προμήθεια εξοπλισμού. Τα 91 δισ. ευρώ αποτελούνται από 39 δισ. ευρώ για επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη, 43 δισ. ευρώ για
επιχειρήσεις και συντήρηση και ακόμα 9 δισ. ευρώ για λοιπές δαπάνες, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται έργα υποδομής και κατασκευαστικά έργα.

Επομένως οι αμυντικές δαπάνες σταθεροποιήθηκαν σε ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο 
συγκριτικά με τη δεκαετία του 1990, δηλαδή ο μέσος όρος είναι για το 2006 1,8% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, από 2,7% (Ελλάδα) έως 0,5% (Ιρλανδία). 
Επιπροσθέτως διαπιστώνεται ότι οι δαπάνες αυτές κατανέμονται σε σχετικά μικρές και 
κλειστές εθνικές αγορές, ενώ οι έξι μεγάλες χώρες που κατασκευάζουν όπλα δαπανούν το 
83%.3 Το ποσοστό αυτών των έξι χωρών στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας είναι 
μάλιστα 97%, ενώ τρεις από αυτές τις χώρες -Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία-
συγκεντρώνουν ποσοστό 82%.4

Αν συγκρίνει κανείς αυτά τα αριθμητικά στοιχεία με τις δαπάνες των ΗΠΑ, προκύπτει η 
εξής εικόνα: 5 Οι ΗΠΑ δαπάνησαν το 2006 συνολικά 491 δισ. ευρώ για την άμυνα (ΕΕ 
των 26: 201 δισ. ευρώ), ή 4,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΕΕ των 26: 1,8%). 
Οι δαπάνες για επιχειρήσεις και συντήρηση ανέρχονταν σε 169 δισ. ευρώ (ΕΕ των 26: 43 
δισ. ευρώ) και για επενδύσεις σε 141 δισ. ευρώ (ΕΕ των 26: 39 δισ. ευρώ).

β) Οι δαπάνες για την ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων ανέβηκαν τόσο ώστε είναι
δύσκολο ακόμα και για τα μεγάλα κράτη μέλη να αντέξουν το οικονομικό κόστος. 6

                                               
1 Τα στοιχεία ελήφθησαν από  τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Βλ. http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Η Δανία δεν συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.
3 Τα επονομαζόμενα κράτη LoI: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία. Τα κράτη
αυτά υπέγραψαν το 2000 δήλωση πρόθεσης για την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής 
βιομηχανίας.
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 Βλ. Burkard Schmitt, "From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe", Chaillot 
Paper 40, Παρίσι, Ιούλιος 2000, σελ. 6 ff.
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γ) Οι νέες στρατιωτικές δομές που προέκυψαν μετά από το τέλος του ψυχρού πολέμου είχαν
ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός κομματιών παραδοσιακού εξοπλισμού και να
δημιουργηθούν νέες απαιτήσεις για άλλης ποιότητας αμυντικές ιδιότητες

Ως εκ τούτου ο στόχος είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα, από την οποία θα 
ωφεληθούν οι εθνικοί προϋπολογισμοί και η βιομηχανία και η οποία θα εξασφαλίσει και το 
καλύτερο δυνατό υλικό στις ένοπλες δυνάμεις.

Αρχικά είχαν γίνει προσπάθειες να ξεπεραστεί το πρόβλημα του κατακερματισμού σε εθνικές 
αγορές εξοπλισμού σε διακρατικό επίπεδο και εκτός των δομών της ΕΕ. Αυτό άλλαξε με τη 
δημιουργία της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ) το 1999, οπότε η ΕΕ 
έγινε το προτιμώμενο πλαίσιο δράσης.

Μία από τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική ΕΠΑΑ είναι η δημιουργία των 
απαραίτητων ικανοτήτων και αυτό απαιτεί μία αποδοτική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Σε αυτό θα 
συμβάλει η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης 
και η βαθμιαία δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς εξοπλισμού, που προσφέρουν και οι δύο 
τις απαραίτητες ικανότητες για την εκπλήρωση των αμυντικών καθηκόντων σε παγκόσμιο 
επίπεδο και την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας.

Σε μια ανακοίνωση του 20031 η Επιτροπή εξήγγειλε επτά πρωτοβουλίες που θα συνέβαλλαν 
στη δημιουργία μίας κοινής αγοράς εξοπλισμών. Μία από τις εν λόγω πρωτοβουλίες 
αφορούσε τις δημόσιες συμβάσεις και οδήγησε στη δημοσίευση μιας Πράσινης Βίβλου το 
2004. .2 Η διαβούλευση που ακολούθησε, επιβεβαίωσε ότι το νομικό πλαίσιο των δημοσίων 
συμβάσεων για την άμυνα δεν λειτουργεί σωστά στην πράξη.

2. Άρθρο 296 ΣΕΚ

Το πρόβλημα μπορεί να περιγραφεί ως ακολούθως:

Οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται στον τομέα της άμυνας εμπίπτουν καταρχήν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/EΚ (άρθρο 10), με την επιφύλαξη του άρθρου 296 
ΣΕΚ, το οποίο προβλέπει εξαίρεση από τις κοινοτικές διατάξεις σύναψης συμβάσεων για 
λόγους εθνικής ασφάλειας. Στην πράξη όμως τα κράτη μέλη επικαλούνται συστηματικά το 
άρθρο 296 ΣΕΚ για να επιτύχουν εξαίρεση όλων σχεδόν των στρατιωτικών προμηθειών από 
το κοινοτικό δίκαιο. Παρόμοια ισχύουν στην αγορά των ευαίσθητων μη στρατιωτικών 
εξοπλισμών ασφαλείας που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη οικονομική σημασία. Και στις δύο 
περιπτώσεις τα κράτη μέλη επικαλούνται συχνά το άρθρο 14 της οδηγίας 2004/18/EΚ για να 
αποφύγουν τους κοινοτικούς κανόνες. Ως εκ τούτου οι συμβάσεις για τα περισσότερα αγαθά 
στον τομέα αυτόν συνάπτονται σύμφωνα με εθνικές διατάξεις και διαδικασίες. Σύμφωνα με 
τη στατιστική η ΕΕ των 15 δημοσίευσε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ υποβολή προσφορών
μεταξύ 2000 και 2004 μόνο για το 13% όλων των συμβάσεων για εξοπλισμό, με διαφορά 2% 

                                               
1 «Προς μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του αμυντικού εξοπλισμού»,  COM(2003) 113.
2 Οι δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, COM(2004) 608.
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(Γερμανία) με 24% (Γαλλία).1 Έτσι οι παρεκκλίσεις που σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο
πρέπει να αποτελούν εξαίρεση, αποτελούν στην πράξη τον κανόνα.

Αυτή η πρακτική των κρατών μελών είναι αντίθετη με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου που διαπίστωσε ότι η επίκληση του άρθρου 296 ΣΕΚ πρέπει να παραμείνει 
περιορισμένη σε λίγες και δικαιολογημένες εξαιρέσεις. 2 Σε ερμηνευτική ανακοίνωσή της, η 
Επιτροπή κατέληξε σε συμπεράσματα από αυτήν και άλλες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου και ανέλυσε πώς προτίθεται να ενεργεί μελλοντικά σε τέτοιες περιπτώσεις.3

3. Οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που αφορούν την άμυνα

Η παρούσα πρόταση οδηγίας (COM(2007) 766) έχει ως στόχο να απαντήσει στους
ενδοιασμούς των κρατών μελών ότι η υφιστάμενη οδηγία 18/2004/EΚ δεν λαμβάνει επαρκώς
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των στρατιωτικών προμηθειών και ανταποκρίνεται σε αίτημα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του έτους 2005.4

Η πρόταση οδηγίας παρουσιάστηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2007 μαζί με την πρόταση οδηγίας για
την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με 
τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (COM(2007) 765) και μία ανακοίνωση5 της
Επιτροπής. Και οι δύο οδηγίες στοχεύουν στη δημιουργία μίας κοινής αγοράς εξοπλισμού, με
μέσα όμως που πρέπει να αντιμετωπιστούν χωριστά.

Στόχος της οδηγίας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου που θα 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο χωρίς να διακυβεύονται τα 
συμφέροντά τους ως προς την ασφάλεια. Έτσι τα κράτη μέλη δεν θα αναγκάζονται τόσο
συχνά να καταφεύγουν στο άρθρο 296 ΣΕΚ. Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι το άρθρο 296 
ΣΕΚ παραμένει, αλλά θα περιορίζεται σε πραγματικές παρεκκλίσεις, όπως προβλέπεται στη 
συνθήκη ΕΚ και όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έτσι το άρθρο 296 ΣΕΚ θα 
εφαρμοζόταν πλέον μόνο στις περιπτώσεις που τα ειδικά μέτρα της νέας οδηγίας δεν αρκούν 
για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των κρατών μελών που αφορούν την ασφάλεια.

Η πρόταση ακολουθεί καταρχήν σε μεγάλο βαθμό τη δομή της οδηγίας 2004/18/EΚ. Ωστόσο 
προκειμένου να εκπληρωθούν οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, με την παρούσα πρόταση θα 
δημιουργηθεί ένα νέο νομικό μέσον που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των αγορών 
των εν λόγω τομέων που χαρακτηρίζονται «ευαίσθητες». 

 Εξαιτίας του πολύπλοκου χαρακτήρα των στρατιωτικών αγορών η διαδικασία
διαπραγμάτευσης με δημοσίευση μπορεί να εφαρμοστεί απεριόριστα (άρθρο18). 

                                               
1 Αξιολόγηση επιπτώσεων της πρότασης οδηγίας COM(2007) 766, παράρτημα 11 σελ. 78: Rates of publication
in the OJEU of defence contracts.
2 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, C-414/1997, Επιτροπή/Ισπανια.
3 Ερμηνευτική ανακοίνωση για την εφαρμογή του άρθρου 296 της Συνθήκης στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών που αφορούν την άμυνα, COM(2006) 779.
4 Έκθεση σχετικά με το πράσινο βιβλίο για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, εισηγητής Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
5 Στρατηγική για πιο ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, COM(2007) 764.
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 Για την ασφάλεια του εφοδιασμού υπάρχουν ειδικές διατάξεις που αφορούν τις
συμβατικές απαιτήσεις και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων (βλ. άρθρα 15 και
33). 

 Για την ασφάλεια των πληροφοριών υπάρχουν ειδικά μέτρα διασφάλισης, τόσο στο
επίπεδο της ίδιας της διαδικασίας ανάθεσης, όσο και σε επίπεδο κριτηρίων επιλογής
των υποψηφίων και συμβατικών απαιτήσεων των αναθετουσών αρχών (βλ. άρθρα 10, 
14 και 33).

Ο εισηγητής εγκρίνει τους στόχους της πρότασης οδηγίας. Κατά τη γνώμη του παραμένουν 
ανοιχτά ειδικά δύο ερωτήματα, στα οποία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή η επιτροπή: 
το πρώτο είναι το πρόβλημα εάν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
και τα μη στρατιωτικά αγαθά που αφορούν την ασφάλεια. Επίσης, πρέπει να εξεταστεί εάν θα 
ισχύει η οδηγία για τα ένδικα μέσα και εάν ναι, με ποιον τρόπο.
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