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1. Háttér

A védelmi felszerelések európai piacait a széttöredezettség jellemzi. Az 1990-es évek óta az 
Unióban egyre nőtt az a felismerés, hogy e széttöredezettség kedvezőtlen gazdasági 
következményekkel jár. Ennek különböző okai vannak:

a) Az elmúlt 20 évben felére csökkentették a védelmi célú kiadásokat a nemzetközi politikai 
fejlemények hatására (ún. „békeosztalékok”), aminek következtében visszaesés 
mutatkozott a forgalomban, a foglalkoztatottak számában, a kutatás és a technológia 
területén pedig a beruházásokban. Egyelőre nem lehet számítani a védelmi célú kiadások 
növekedésére. A kiadások részletezve az alábbiak szerint oszlanak meg:1  

2006-ban az EU-262 védelmi célú kiadásai 201 milliárd eurót tettek ki (47 milliárdot az 
Egyesült Királyságban és 35 milliót Máltán). Ebből az összegből 110 milliárd eurót tettek 
ki a személyzeti kiadások és 91 milliárd eurót a védelmi beszerzések. A 91 milliárd 
euróból 39 milliárd jut beruházásokra, beleértve a kutatásra és fejlesztésre fordított 
kiadásokat is; 43 milliárd jutott műveletekre és karbantartásra, további 9 milliárd pedig 
egyéb kiadásokra, beleértve az infrastruktúrához illetve építkezésekhez kapcsolódó 
intézkedéseket.

Így a védelmi célú kiadások az 1990-es évekhez képest rendkívül alacsony szinten 
stabilizálódtak, azaz 2006-ban a bruttó hazai termék átlagosan 1,8 %-ában, eközben pedig 
jelentős eltérések mutatkoztak egyes országok esetében (2,7% Görögország esetében és 
0,5% Írország esetében).  Ezenkívül megállapítható, hogy e kiadások viszonylag kis, zárt 
nemzeti piacokon oszlanak meg, míg a hat nagy fegyvergyártó országra a szóban forgó 
kiadások 83%-a jut3. E hat állam részesedése a kutatási és technológia kiadásokból ugyan 
97%, de ebből három ország – Egyesült Királyság, Franciaország és Németország –
önmagában 82%-os részesedést képvisel.4

E számadatokat az USA adataival összehasonlítva a következők állapíthatók meg5: Az 
USA 2006-ban összesen 491 milliárd eurót fordított védelmi célokra (EU-26: 201 milliárd 
euro), vagyis a bruttó hazai termék 4,7%-át (EU-26: 1,8%). A műveletekre és 
karbantartásra fordított kiadások 169 milliárd eurót tettek ki (EU-26: 43 milliárd euro), míg 
beruházásokra 141 milliárd eurót fordítottak (EU-26: 39 milliárd euro).  

b) Az új fegyverrendszerek kifejlesztésének költségei oly mértékben megnőttek, hogy még a 
nagyobb tagállamok is nehezen tudják vállalni az ezzel járó pénzügyi terheket6.

c) A hidegháborút követően a fegyveres erők újabb struktúráinak kialakulása egyrészt azt 

                                               
1 Az adatok az Európai Védelmi Ügynökségtől származnak: Lásd: http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Dánia nem vesz részt az Európai Védelmi Ügynökség munkájában.
3 Az ún. LoI („letter of intent”– szándéknyilatkozat)-államok az Egyesült Királyság, Franciaország, 
Németország, Olaszország, Spanyolország és Svédország. Az említett országok 2000-ben szándéknyilatkozatot 
írtak alá, mely a védelmi ipar területén történő együttműködés ösztönzésére irányul.
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 Lásd: Burkard Schmitt, „From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe”, 
Chaillot Paper 40, Paris, 2000. július, 6. o. kk.
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eredményezte, hogy darabszámot tekintve kevesebb hagyományos eszközre volt szükség, 
másrészt minőségileg más védelmi képességek iránti új igények jelentkeztek.

Emiatt a cél a nagyobb költséghatékonyság elérése, mely a nemzeti költségvetések, és az ipar
számára egyaránt előnyös és nem utolsósorban ennek köszönhetően a lehető legjobb 
felszereléssel lehet ellátni a fegyveres erőket. 

Elsősorban arra tettek kísérletet, hogy a nemzeti fegyverkezési piacokra való széttöredezettség 
problémáját államközi illetve Unión kívüli keretek között oldják meg.  Ez a helyzet 
megváltozott az európai biztonság- és védelempolitika (EBVP) 1999-ben történő 
létrehozásával, mely preferált cselekvési keretté tette az Uniót. 

Az EBVP hatékony működésének egyik feltétele a szükséges kapacitások kiépítése, amihez 
teljesítményképes európai iparágra van szükség. Ehhez egy európai védelmi technológiai és 
védelmi ipari alap megteremtésének és a védelmi felszerelések európai piaca fokozatos 
kiépítésének kell hozzájárulnia. Mindkettő rendelkezik a szükséges képességekkel ahhoz, 
hogy teljesítse a globális védelmi feladatokat és szembenézzen a védelem területén felmerülő 
új kihívásokkal. 

Egy 2003. évi közleményében1 a Bizottság hét olyan kezdeményezést jelentett be, melyeknek 
hozzá kell járulniuk egy közös fegyverkezési piac létrehozásához. E kezdeményezések egyike 
a közbeszerzésre vonatkozott. A kezdeményezés 2004-ben zöld könyv2 kiadásához vezetett. 
Az ezt követő konzultáció megerősítette, hogy a védelmi célú közbeszerzésekre vonatkozó 
jogi keret a gyakorlatban nem működik megfelelően.

2. Az EK-Szerződés 296. cikke

A probléma a következőképpen vázolható:

A védelmi beszerzések alapvetően a 2004/18/EK irányelv (10. cikk) hatálya alá tartoznak, 
figyelemmel az EK-Szerződés 296. cikkére, mely nemzetbiztonsági okokból az uniós 
közbeszerzési szabályoktól való eltérést ír elő. Gyakorlatilag azonban a tagállamok 
rendszeresen az EK-Szerződés 296. cikkét alkalmazzák annak érdekében, hogy szinte minden 
katonai beszerzést kivegyenek a közösségi jog hatálya alól. Hasonló jelenség figyelhető meg 
az érzékeny, nem katonai jellegű biztonsági eszközök gazdaságilag egyre fontosabbá váló 
piacán. Mindkét esetben a tagállamok gyakran hivatkoznak a 2004/18/EK irányelv 14. cikkére 
a közösségi szabályok megkerülése érdekében. Következésképpen e területen a legtöbb 
eszköz beszerzése nemzeti előírások és eljárások szerint történik. Statisztikai adatok szerint 
2000 és 2004 között az EU-15 a védelmi eszközök beszerzésére vonatkozó valamennyi 
szerződés csupán 13%-át hirdette meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és jelentős 
eltérések mutatkoztak az egyes országok között (2% Németország, 24% Franciaország 
esetében)3. Az eltérések tehát, melyeknek kivételt kellene képezniük, a gyakorlatban általános 

                                               
1 „Úton az Európai Unió honvédelmi felszerelésekkel kapcsolatos politikája felé”, COM(2003) 113. 
2 „A honvédelem közbeszerzése”, COM(2004) 608.
3 Hatásvizsgálat az irányelvjavaslathoz: COM(2007) 766, 11. melléklet, 78. oldal: A védelmi beszerzésekhez 
kapcsolódó szerződések Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételi aránya.
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szabállyá léptek elő.

A tagállamok e gyakorlata ellentmond az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának, mely 
kimondja, hogy az EK-Szerződés 296. cikkének alkalmazását továbbra is korlátozott számú, 
indokoltan kivételes esetekre kell korlátozni1. Egy értelmező közleményében a Bizottság 
levonta a következtetéseket az Európai Bíróság szóban forgó illetve más ítéleteiből és 
ismertette, hogy a jövőben hasonló esetekben milyen formában kíván eljárni2.

3. A védelmi felszerelések beszerzéséről szóló irányelv

Ennek az irányelvjavaslatnak (COM(2007) 766) figyelembe kell vennie a tagállamok azzal 
kapcsolatos aggályát, hogy a meglévő 18/2004/EK irányelv nem veszi tekintetbe kellőképpen 
a katonai beszerzések sajátosságait. A javaslat az Európai Parlament egyik 2005. évi 
felhívásának tesz eleget3. 

Az irányelvjavaslatot 2007. december 5-én terjesztették elő a védelmi vonatkozású termékek 
Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló irányelvjavaslattal 
és a Bizottság egy közleményével4 együtt. Mindkét irányelv célja a fegyverkezési 
felszerelések közös piacának létrehozása, azonban olyan eszközök segítségével, melyeket 
egymástól függetlenül kell kezelni.

Az irányelvjavaslat célja egy olyan egységes európai jogi keret létrehozása, mely lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy biztonsági érdekeik veszélyeztetése nélkül alkalmazhassák a 
közösségi jogot. Ezáltal a tagállamoknak egyre ritkábban kell alkalmazniuk az EK-Szerződés 
296. cikkét. Ez más szóval azt jelenti, hogy az EK-Szerződés 296. cikke továbbra is hatályban 
marad, de azt csak az EK-Szerződésben előírt és az Európai Bíróság által meghatározott 
módon a valóban kivételes esetekre kell korlátozni. Így az EK-Szerződés 296. cikkét csak 
azokban az esetekben alkalmaznák, melyekben az új irányelv különleges előírásai nem 
elegendőek a tagállamok biztonsági érdekeinek védelméhez. 

A javaslat alapvetően a 2004/18/EK irányelv felépítését követi. Annak érdekében azonban, 
hogy tekintetbe vegye azokat a különleges követelményeket, melyeknek egyes védelmi és 
biztonsági áruk és szolgáltatások beszerzése során eleget kell tenni, a szóban forgó javaslattal 
új jogi eszközt kell létrehozni, mely megfelel e területek „érzékeny” besorolású beszerzései 
sajátosságainak:

 A katonai célú beszerzések összetettsége miatt korlátlanul alkalmazható a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos eljárás (18. cikk). 

                                               
1 Európai Bíróság, C-414/1997, Bizottság/Spanyolország.
2 „Értelmező közlemény a Szerződés 296. cikkének a védelmi beszerzések területén történő alkalmazásáról”, 
COM (2006) 779.
3 „Jelentés a védelmi felszerelések beszerzéséről szóló zöld könyvről”, Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság, előadó: Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
4 „Stratégia az erősebb és versenyképesebb európai védelmi iparért”, COM(2007) 764.
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 Az ellátás biztonságának szavatolása érdekében egyedi rendelkezések vannak 
érvényben mind a szerződésekkel kapcsolatos követelmények, mind a pályázók 
kiválasztásának kritériumai tekintetében (vö. 15. és 33. cikk). 

 Az információk biztonságának szavatolása érdekében különleges védelmi 
intézkedések vannak érvényben mind az odaítélési eljárás, mind a pályázók 
kiválasztásának kritériumai, mind pedig az ajánlatkérő hatóságok által támasztott 
szerződéses feltételek tekintetében (vö. 10., 14. és 33. cikk).

Az előadó egyetért az irányelvjavaslat célkitűzéseivel. Véleménye szerint különösen két 
kérdés marad lezáratlanul, melyeket a bizottságnak kiemelt figyelemmel kell kísérnie: először 
is arról a problémáról van szó, hogy a nem katonai jellegű biztonsági eszközök is az irányelv 
hatálya alá tartozzanak-e. Másodsorban pedig meg kell vitatni, hogy a jogorvoslati irányelv 
alkalmazandó-e és ha igen, milyen módon.
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