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1. Tausta

Euroopan puolustusmateriaalimarkkinoille on ominaista pirstoutuneisuus. EU:ssa on 1990-
luvulta lähtien voimistunut käsitys, että tällä pirstoutuneisuudella on kielteisiä taloudellisia 
vaikutuksia. Siihen on useita syitä: 

a) Maailmanpoliittisen kehityksen vuoksi puolustusalan menot ovat 20 viime vuoden aikana 
vähentyneet puolella (ns. rauhanosinko). Tästä johtuen liikevaihto- ja työllisyysluvut ovat 
alentuneet ja tutkimuksen ja teknologian aloihin suunnatut investoinnit laskeneet.
Puolustusmenojen nousua ei toistaiseksi ole näköpiirissä. Eriteltyinä menot ovat 
seuraavat:1

Vuonna 2006 puolustusmenot EU26-alueella2 olivat 201 miljardia euroa (vaihdellen 
Yhdistyneen kuningaskunnan 47 miljardista eurosta Maltan 35 miljoonaan euroon). Tästä 
summasta 110 miljardia euroa oli henkilöstökuluja ja 91 miljardia euroa 
puolustushankintoja. Nämä 91 miljardia euroa jakaantuvat investointimenoihin
(39 miljardia euroa), joihin kuuluvat myös tutkimus- ja kehitysmenot, operaatio- ja
huoltomenoihin (43 miljardia euroa) sekä muihin menoihin (9 miljardia euroa), joihin 
kuuluvat infrastruktuuri- ja rakennustoimenpiteet.

Puolustusmenot ovat siten vakiintuneet 1990-luvun tasoa paljon alhaisemmalle tasolle.
Vuoden 2006 keskiarvo oli 1,8 prosenttia bruttokansantuotteesta. Luku vaihtelee 2,7 
prosentista (Kreikka) 0,5 prosenttiin (Irlanti). Lisäksi voidaan todeta, että nämä menot 
jakaantuvat suhteellisen pienille ja suljetuille kansallisille markkinoille ja että kuuden 
suuren aseita tuottavan valtion osuus menoista on 83 prosenttia.3 Tutkimuksen ja 
teknologian alalla näiden kuuden valtion osuus on jopa 97 prosenttia, ja kolmen valtion eli
Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Saksan yhteinen osuus 82 prosenttia.4

Jos näitä lukuja verrataan Yhdysvaltain lukuihin, saadaan seuraava kuva:5 Yhdysvallat 
käytti vuonna 2006 puolustukseen kaikkiaan 491 miljardia euroa (EU26: 201 miljardia 
euroa), mikä oli 4,7 prosenttia bruttokansantuotteesta (EU26: 1,8 prosenttia). Operaatio- ja 
huoltomenot olivat 169 miljardia euroa (EU26: 39 miljardia euroa).

b) Uusien asejärjestelmien kehittämiskustannukset ovat nousseet siinä määrin, että jopa 
suurten jäsenvaltioiden on vaikea selviytyä tästä aiheutuvasta taloudellisesta rasituksesta.6

c) Kylmän sodan päättymisen jälkeen syntyneet uudet puolustusvoimarakenteet ovat 
johtaneet siihen, että perinteisiä tarvikkeita on määrältään vähemmän ja että 
puolustusvoimavaroille asetetaan uusia, laadultaan toisenlaisia vaatimuksia.

                                               
1 Tiedot saatu Euroopan puolustusvirastolta. Ks. http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Tanska ei ole mukana Euroopan puolustusvirastossa.
3 Ns. LoI-valtiot Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Italia, Espanja, Ruotsi. Nämä valtiot ovat vuonna 
2000 allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka on tarkoitus edistää puolustusteollisuusalan yhteistyötä. 
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 Ks. Burkard Schmitt, "From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe", Chaillot 
Paper 40, Pariisi, heinäkuu 2000, s. 6 ja sitä seuraavat sivut.
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Tavoitteena on siksi saada aikaan parempi kustannustehokkuus, joka hyödyttää kansallisia 
talouksia ja teollisuutta ja jonka on ennen kaikkea tarkoitus toimittaa puolustusvoimien 
käyttöön paras mahdollinen materiaali.

Aluksi kansallisiin puolustusmarkkinoihin pirstoutumisen ongelmaa yritettiin ratkaista 
valtioiden välisesti ja EU:n rakenteiden ulkopuolella. Tämä muuttui Euroopan turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan (ETPP) luomisen myötä vuonna 1999, kun EU:sta tuli ensisijainen 
toimintakehys.

Yksi toimivan ETPP:n edellytys on tarvittavien voimavarojen rakentaminen, mikä vaatii 
tuotantokykyistä eurooppalaista teollisuutta. Sitä on tarkoitus edistää luomalla eurooppalainen 
puolustusteknologinen ja -teollinen perusta ja rakentamalla asteittain puolustustarvikkeiden 
eurooppalaiset markkinat. Näiden yhdistelmä antaa tarvittavat valmiudet selviytyä 
maailmanlaajuisista puolustustehtävistä ja uusista turvallisuuteen liittyvistä haasteista.

Komissio ilmoitti vuonna 2003 antamassaan tiedonannossa1 seitsemästä aloitteesta, joiden on 
tarkoitus edistää yhteisten puolustusalan markkinoiden rakentamista. Yhdellä näistä aloitteista 
pyrittiin julkisiin hankintoihin. Aloite johti vuonna 2004 vihreään kirjaan2. Asiasta järjestetty 
kuuleminen vahvisti, että puolustusalan hankintojen oikeudellinen kehys ei käytännössä toimi 
oikein.

2. EY:n perustamissopimuksen 296 artikla

Ongelmaa voidaan kuvata seuraavasti:

Periaatteessa puolustusalan hankinnat kuuluvat direktiivin 2004/18/EY (10 artiklan) 
soveltamisalaan, jollei toisin ole säädetty EY:n perustamissopimuksen 296 artiklassa, jossa
mahdollistetaan poikkeaminen EU:n hankintasäännöistä kansalliseen turvallisuuteen 
liittyvistä syistä. Käytännössä kuitenkin jäsenvaltiot käyttävät järjestelmällisesti EY:n 
perustamissopimuksen 296 artiklaa ja jättävät melkein kaikki puolustushankinnat yhteisön 
oikeuden ulkopuolelle. Sama koskee taloudellisesti yhä tärkeämpiä arkaluonteisten
turvallisuusalan hankintojen markkinoita. Molemmissa tapauksissa jäsenvaltiot vetoavat usein 
direktiivin 2004/18/EY 14 artiklaan välttääkseen yhteisön säännöt. Näin ollen useimmat 
tämän alan hankintasopimukset myönnetään kansallisten sääntöjen ja menettelyjen 
mukaisesti. Tilastojen mukaan EU15-maat ovat vuosina 2000–2004 julkistaneet 
tarjouskilpailun vain 13 prosentissa kaikista puolustushankintoja koskevista sopimuksista. 
Vaihtelu on ollut 2 prosentista (Saksa) ja 24 prosenttiin (Ranska)3. Poikkeuksista, joiden 
yhteisön oikeuden mukaan tulisi olla poikkeustapauksia, on siten tullut käytännössä sääntö.

Tämä jäsenvaltioiden käytäntö on yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön vastainen. 
Tuomioistuin on todennut, että EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan soveltamisen on 
rajoituttava määrättyihin ja perusteltuihin poikkeustapauksiin.4 Eräässä tulkitsevassa 

                                               
1 Tavoitteena EU:n puolustustarvikepolitiikka, KOM(2003) 113.
2 Puolustusalan julkiset hankinnat, KOM(2004) 608.
3 Direktiiviehdotukseen KOM(2007) 766 liittyvä vaikutusten arviointi, liite 11, sivua 78: Rates of publication in 
the OJEU of defence contracts.
4 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, C-414/1997, KOM/Espanja.
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tiedonannossa komissio on tehnyt johtopäätökset yhteisöjen tuomioistuimen tästä ja muista 
tuomioista ja selittänyt, miten se tulevaisuudessa aikoo menetellä tämänkaltaisissa 
tapauksissa.1

3. Puolustushankintoja koskeva direktiivi

Tällä direktiiviehdotuksella (KOM(2007) 766) on tarkoitus paneutua jäsenvaltioiden 
epäilyihin siitä, että nykyisessä direktiivissä 18/2004/EY ei oteta tarpeeksi huomioon 
puolustushankintojen erityispiirteitä. Direktiiviehdotus vastaa Euroopan parlamentin vuonna 
2005 esittämää vaatimusta.2

Komissio esitti tämän direktiiviehdotuksen 5. joulukuuta 2005 ja sen kanssa samanaikaisesti
ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön sisällä tapahtuvia 
puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta. Lisäksi se 
antoi tiedonannon3. Molemmilla direktiiveillä pyritään puolustushankintojen
yhteismarkkinoiden luomiseen, kuitenkin välineillä, joita on käsiteltävä erillään toisistaan.

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on luoda yhtenäinen eurooppalainen oikeudellinen kehys, 
joka mahdollistaa jäsenvaltioille yhteisön oikeuden soveltamisen ilman, että ne vaarantavat 
turvallisuusetujaan. Sen avulla pyritään siihen, että jäsenvaltioilla olisi aikaisempaa 
harvemmin tarve turvautua EY:n perustamissopimuksen 296 artiklaan. Toisin sanoen tämä 
merkitsee, että EY:n perustamissopimuksen 296 artikla jää voimaan, mutta sen on tarkoitus 
koskea vain todellisia, perustamissopimuksessa tarkoitettuja poikkeustapauksia, kuten
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on vaatinut. Tällöin EY:n perustamissopimuksen 296 
artiklaa sovellettaisiin enää vain niihin tapauksiin, joissa uuden direktiivin erityistoimenpiteet
eivät riitä suojaamaan jäsenvaltioiden turvallisuusetuja.

Periaatteessa ehdotus noudattaa paljolti direktiivin 2004/18/EY rakennetta. Jotta kuitenkin 
täytettäisiin ne erityisvaatimukset, jotka koskevat puolustukseen ja turvallisuuteen liittyviä 
hankintoja ja palveluja, tällä ehdotuksella on tarkoitus luoda uusi oikeudellinen väline, joka 
on mukautettu näiden alojen arkaluonteisina pidettyjen hankintojen erityispiirteisiin:

 Puolustusalan hankintojen monimutkaisuuden vuoksi voidaan käyttää rajoituksitta 
neuvottelumenettelyä, josta julkaistaan hankintailmoitus (18 artikla).

 toimitusvarmuuden takaamiseksi on erityissääntöjä, jotka koskevat sekä 
sopimusvelvoitteita että ehdokkaiden valintaperusteita (vrt. 15 ja 33 artikla).

 Tietoturvallisuuden takaamiseksi on erityisiä suojakeinoja, jotka koskevat sekä itse 
sopimuksentekomenettelyä, ehdokkaiden valintaperusteita että hankintaviranomaisten 
soveltamia sopimusvelvoitteita (vrt. 10, 14 ja 33 artikla).

                                               
1 Tulkitseva tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan soveltamisesta puolustushankintoihin, 
KOM(2006) 779.
2 Mietintö puolustusalan hankintoja koskevasta vihreästä kirjasta, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta, 
esittelijä Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
3 Strategia Euroopan puolustuskyvyn vahvistamiseksi ja sen kilpailukyvyn parantamiseksi, KOM(2007) 764.
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Esittelijä on yhtä mieltä direktiiviehdotuksen tavoitteista. Avoimeksi jää esittelijän
näkökulmasta kaksi kysymystä, joihin valiokunnan olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Ensimmäinen niistä on kysymys siitä, pitäisikö myös turvallisuusalan hankintojen kuulua 
direktiivin soveltamisalaan. Lisäksi olisi neuvoteltava siitä, sovelletaanko 
muutoksenhakudirektiiviä ja mikäli niin tehdään, millä tavoin tämän on tarkoitus tapahtua.
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