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1. Taust

Euroopa kaitsevarustuse turgusid iseloomustab praegu killustatud olukord. Alates 1990ndatest 
on ELis suurenenud äratundmine, et nimetatud killustatusel on negatiivsed majanduslikud 
tagajärjed. Selle põhjused on erinevad:

a) Maailma poliitilised arengud on kaitsevaldkonna väljaminekuid on viimase 20 aasta 
jooksul poole võrra vähendanud (nn rahu lõiv), mis tõttu on märgata teaduse ja tehnoloogia 
valdkonnas käibe ja töökohtade arvu ning investeeringute vähenemist. Ajutiselt ei arvestata 
väljaminekute suurenemisega kaitsevaldkonnas. Üksikasjalikult on väljaminekud 
järgmised:1

2006. aastal olid EL-262 väljaminekud kaitsevaldkonnas 201 miljardit eurot (alates 47 
miljardist eurost Ühendkuningriigis kuni 35 miljoni euroni Maltal). Nimetatud summa 
moodustub 110 miljardist eurost personalikuludele ja 91 miljardist eurost kaitsevarustuse 
hankimisele. Need 91 miljardit eurot jaotuvad järgmiselt: 39 miljardit eurot 
investeeringutele, sealhulgas väljaminekud teadus- ja arendustegevusele, 43 miljardit eurot 
operatsioonidele ja hooldusele ning 9 miljardit eurot muudele väljaminekutele, sealhulgas 
infrastruktuurile ja ehitustöödele.

Seega on 1990ndatega võrreldes stabiliseerunud väljaminekud kaitsevaldkonnas tunduvalt 
madalamal tasemel, s.t 2006. aastal moodustasid need keskmiselt 1,8 % sisemajanduse 
kogutoodangust, varieerudes 2,7 % (Kreekas) ja 0,5 % (Iirimaal) vahel. Lisaks tuleb 
märkida, et nimetatud väljaminekud jaotuvad suhteliselt väikeste ja suletud siseriiklike 
turgude vahel, kusjuures 83 % langeb kuue suure relvatootmisega tegeleva riigi arvele.3

Teaduse ja tehnoloogia valdkonnas on nimetatud kuue riigi osakaal tervelt 97 %, kusjuures 
kolm riigi – Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa – osa on 82 %.4

Kui võrrelda nimetatud arve USA väljaminekutega, saame järgmise pildi5: USA 
väljaminekud kaitsevaldkonnas 2006. aastal olid kokku 491 miljardit eurot (EL-26: 201 
miljardit eurot), ehk 4,7 % sisemajanduse kogutoodangust (EL-26: 1,8 %). Väljaminekud 
operatsioonidele ja hooldusele olid 169 miljardit eurot (EL-26: 43 miljardit eurot) ja 
investeeringutele 141 miljardit eurot (EL-26: 39 miljardit eurot). 

b) Uute relvasüsteemide arendustegevuse kulud on suurenenud nii palju, et isegi suurtel 
liikmesriikidel on raske kanda sellega seotud finantskoormust.6

c) Relvajõudude uute struktuuride tekkimine alates külma sõja lõpust on toonud endaga kaasa 
väiksema traditsiooniliste seadmete arvu ja uued nõuded teistsuguse kvaliteediga 
kaitsevõimele.

                                               
1 Andmed on pärit Euroopa Kaitseagentuurist. Vt http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Taani ei tee koostööd Euroopa Kaitseagentuuriga.
3 Nn Letter of Intent (LoI) riigid: Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Rootsi.
Nimetatud riigid kirjutasid 2000. aastal alla vastastikuse mõistmise memorandumile, millega edendatakse 
koostööd kaitsetööstuse valdkonnas.
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 Vt Burkard Schmitt, „From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe”, Chaillot 
Paper 40, Pariis, juuli 2000, lk 6 jj.
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Seetõttu on eesmärgiks saavutada suurem kulutõhusus, mis oleks kasulik riiklikule eelarvele 
ja tööstusele ning varustaks relvajõude parima kättesaadava materjaliga. 

Esialgu prooviti liikmesriikide kaitsevarustuse turu killustatuse probleemi lahendada 
riikidevaheliselt ja ELi struktuuridest väljaspool. See muutus Euroopa julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika (EJKP) loomisega 1999. aastal, kui EL muutus eelistatud tegevusraamistikuks. 

Üks tõhusa EJKP eeldustest on vajaliku võimsuse arendamine, milleks on vaja tõhusat 
Euroopa tööstust. Sellele aitavad kaasa Euroopa kaitsevaldkonna tehnilise ja tööstusliku baasi 
loomine ning Euroopa kaitsevarustuse turu järkjärguline rajamine. Mõlemad tagavad 
vajalikud omadused, et tulla toime ülemaailmsete kaitseülesannete ja uute väljakutsetega 
julgeoleku valdkonnas.

2003. aasta teatises1 teatas komisjon seitsmest algatusest, mis aitavad kaasa ühise kaitseturu 
rajamisele. Üks algatustest oli suunatud riigihankelepingutele. See tõi 2004. aastal endaga 
kaasa rohelise raamatu.2 Sellele järgnenud konsulteerimine kinnitas, et kaitsealaste 
riigihankelepingute õiguslik raamistik ei toimi tegelikkuses nõuetekohaselt.

2. Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 296

Probleemi on võimalik ümber sõnastada järgmiselt:

Põhimõtteliselt kuuluvad kaitsevaldkonna riigihankelepingud direktiivi 2004/18/EÜ (artikkel 
10) reguleerimisalasse, võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 296, millega nähakse ette 
erand ELi hanke-eeskirjadest riigi julgeolekuga seotud kaalutlustel. Tegelikkuses kasutavad 
liikmesriigid EÜ asutamislepingu artiklit 296 süstemaatiliselt, et jätta ühenduse õigusest välja 
peaaegu kõik kaitsevarustuse riigihanked. Sama kehtib majanduslikult üha tähtsamal tundliku 
mittesõjalise julgeolekuvarustuse turul. Mõlemal juhul tuginevad liikmesriigid sageli 
direktiivi 2004/18/EÜ artiklile 14, et ühenduse eeskirjadest mööda hiilida. Seepärast 
sõlmitakse enamiku nimetatud valdkonna varustuse puhul riigihankelepingud riiklike 
õigusaktide ja korra alusel. Statistika kohaselt sõlmiti ajavahemikul 2000–2004 üksnes 13 % 
kõikidest EL-15 kaitsealastest riigihankelepingutest Euroopa Liidu Teataja kaudu, kusjuures 
see varieerus 2 % (Saksamaal) ja 24 % (Prantsusmaal) vahel.3 Eranditest, mis ühenduse 
õiguse kohaselt peaksid olema erandid, on seega praktikas saanud reegel.

Liikmesriikide nimetatud praktika on vastuolus Euroopa Kohtu praktikaga, mis kehtestas, et 
EÜ asutamislepingu artikli 296 kohaldamine peab piirduma piiratud ja põhjendatud 
erandjuhtudega.4 Tõlgendavas teatises tegi komisjon järeldused selle ja teiste Euroopa Kohtu 
kohtuotsuste kohta ja selgitas, milliseid meetmeid kavatseb tulevikus selliste juhtumite korral 
võtta.5

                                               
1 „Euroopa Liidu kaitsevarustuse poliitika suunas�, KOM(2003) 113.
2 Kaitsealased riigihanked, KOM(2004)608.
3 Mõju hindamine ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv KOM(2007) 766, lisa 11, lk 78: Rates of publication in 
the OJEU of defence contracts.
4 Euroopa Kohus, C-414/1997, KOM/Hispaania.
5 Tõlgendav teatis Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 296 kohaldamise kohta kaitsealaste riigihangete 
valdkonnas, KOM (2006) 779.
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3. Direktiiv kaitsealaste riigihangete kohta

Käesolevas direktiivi ettepanekus (KOM(2007) 766) võetakse arvesse liikmesriikide kahtlusi, 
et kehtivas direktiivis 18/2004/EÜ ei võeta piisavalt arvesse kaitsealaste riigihangete eripära. 
See vastab Euroopa Parlamendi 2005. aasta nõudele.1

Komisjon esitas direktiivi ettepaneku 5. detsembril 2007 koos direktiivi ettepanekuga 
kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (KOM(2007) 
765) ning koos teatisega2. Mõlema direktiivi eesmärk on luua kaitsevarustuse ühisturg, seda 
siiski õigusaktide abil, mida käsitletakse teineteisest eraldi.

Käesoleva direktiivi ettepaneku eesmärk on luua ühtne Euroopa õiguslik raamistik, mis 
võimaldab liikmesriikidel kohaldada ühenduse õigust, ohustamata sealjuures oma 
julgeolekuhuve. Seeläbi peaks vähenema liikmesriikide vajadus tugineda EÜ asutamislepingu 
artiklile 296. Teisisõnu tähendab see, et EÜ asutamislepingu artikkel 296 jääb alles, kuid on 
piiratud tõeliste erandjuhtudega, nagu on ette nähtud EÜ asutamislepingus ning nii, nagu seda 
nõudis Euroopa Kohus. Seega kohaldataks EÜ asutamislepingu artiklit 296 tulevikus üksnes 
sellistel juhtudel, kus ei piisa uue direktiivi erimeetmetest, et kaitsta liikmesriikide 
julgeolekuhuve. 

Põhimõtteliselt järgib ettepanek ulatuslikult direktiivi 2004/18/EÜ ülesehitust. Selleks et siiski 
vastata erinõuetele, mida kohaldatakse asjade ja teenuste ostmisele kaitse- ja 
julgeolekuvaldkonnas, luuakse käesoleva ettepanekuga uus õigusakt, mis tugineb nimetatud 
valdkondades tundlikuks liigitatud riigihangete eripäradele:

 Kaitsealaste riigihangete keerukuse tõttu saab piiramatult kohaldada 
väljakuulutamisega läbirääkimistega menetlust (artikkel 18). 

 Tarnekindluse tagamiseks on olemas erisätted nii lepinguliste nõuete kui ka 
kandidaatide valimise kriteeriumide kohta (vrd artikleid 15 ja 33). 

 Teabeturve tagamiseks on olemas abinõud nii hankelepingute sõlmimise menetluse 
tasandil kui ka kandidaatide valimise kriteeriumide ja ostjate lepinguliste nõuete 
tasandil (vrd artikleid 10, 14 ja 33).

Raportöör nõustub direktiivi ettepaneku eesmärkidega. Raportööri arvates jäävad vastamata 
kaks küsimust, millele komisjon peaks erilist tähelepanu pöörama: ühelt poolt on tegu 
probleemiga, kas mittesõjaline julgeolekuvarustus peaks samuti kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse. Lisaks tuleb nõu pidada selle üle, kas kohaldatakse samuti läbivaatamist 
käsitlevat direktiivi ning kui jah, siis kuidas seda peaks tegema.

                                               
1 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raport kaitsealaste riigihangete rohelise raamatu kohta, raportöör Jaoachim 
Würmeling, A6-0288/2005.
2 Tugevama ja konkurentsivõimelisema Euroopa kaitsetööstuse strateegia, KOM(2007) 764.
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