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1. Aplinkybės

Europos gynybos srities pirkimų rinkos yra susiskaidžiusios. Nuo 1990-ųjų metų ES stiprėjo 
įsitikinimas, kad šis susiskaidymas daro neigiamą poveikį ekonomikai. Tai lėmė įvairios 
priežastys:

a) Gynybos srities išlaidos dėl politinės pasaulio raidos per pastaruosius 20 metų buvo 
sumažintos per pusę (vadinamieji „taikos dividendai“), todėl sumažėjo apyvarta, 
darbuotojų skaičius ir investicijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityse. Kol kas 
neatrodo, kad gynybos srities išlaidos galėtų didėti. Išlaidų struktūra yra tokia:1

2006 m. ES-26 valstybių2 gynybos srities išlaidos buvo 201 mlrd. eurų (nuo  47 mlrd. eurų 
Didžiojoje Britanijoje iki 35 mln. eurų Maltoje). Tai apima 110 mlrd. eurų personalo 
išlaidoms ir 91 mlrd. viešiesiems gynybos srities pirkimams. Iš 91 mlrd. eurų sumos 39 
mlrd. eurų skirti investicijoms, įskaitant išlaidas moksliniams tyrimams ir taikomajai 
veiklai, 43 mlrd. eurų – operacijoms ir  priežiūrai, o likę 9 mlrd. eurų skirti kitoms 
išlaidoms, įskaitant infrastruktūros ir statybos darbus.

Taigi, palyginti su 1990-aisiais metais, nusistovėjo pakankamai mažos gynybos srities 
išlaidos, t. y. 2006 m. jos vidutiniškai sudarė 1,8 proc. BVP ir svyravo nuo 2,7 proc. 
(Graikijoje) iki 0,5 proc. (Airijoje). Be to, reikia pažymėti, kad šios išlaidos pasiskirsto 
santykinai mažose ir uždarose nacionalinėse rinkose, o šešios daugiausiai ginkluotės 
gaminančios valstybės išleidžia 83 proc. sumos.3 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
paslaugų srityje šių šešių valstybių dalis sudaro net 97 proc., o trims valstybėms: Didžiajai 
Britanijai, Prancūzijai ir Vokietijai tenka 82 proc. sumos.4

Jeigu šiuos skaičius palygintume su JAV išlaidomis, gautume tokius rezultatus:5 2006 m. 
JAV gynybos išlaidos iš viso buvo 491 mlrd. eurų (ES-26 valstybėse 201 mlrd. eurų) arba 
4,7 proc. BVP (ES-26 valstybėse  1,8 proc.). Išlaidos operacijoms ir priežiūrai buvo 169 
mlrd. eurų (ES-26 valstybėse 43 mlrd. eurų), o išlaidos investicijoms buvo 141 mlrd. eurų 
(ES-26 valstybėse  39 mlrd. eurų).  

b) Išlaidos naujoms ginkluotės sistemoms kurti taip išaugo, kad ši finansinė našta tapo sunki 
netgi didžiosioms valstybėms.6

c) Naujų ginkluotųjų pajėgų struktūrų kūrimas po Šaltojo karo lėmė mažesnį tradicinės 
ginkluotės kiekį ir naujus reikalavimus kokybiškai kitokiems gynybos pajėgumams.

                                               
1 Europos gynybos agentыros duomenys. Юr. http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Danija nebendradarbiauja su Europos gynybos agentыra.
3 Vadinamosios LoI valstybлs: Didюioji Britanija, Prancыzija, Vokietija, Italija, Ispanija ir Рvedija. 2000 m. рios 
valstybлs pasiraрл ketinimш deklaracijа, kuri turлtш skatinti bendradarbiavimа gynybos pramonлs srityje.
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 Юr. Burkard Schmitt „From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe“, Chaillot 
dokumentas Nr. 40, Paryюius, 2000 m. liepos mлn., 6 ir po jo einantys puslapiai.
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Todėl būtina siekti geresnio išteklių panaudojimo, kuris būtų naudingas nacionaliniams 
biudžetams ir pramonei, taip pat turėtų aprūpinti ginkluotąsias pajėgas geriausiomis 
medžiagomis. 

Susiskaidymo į nacionalines rinkas problemą pirmiausiai buvo bandoma spręsti tarp atskirų 
valstybių ir aplenkiant ES struktūras. Tačiau padėtis pasikeitė 1999 m. sukūrus Europos 
saugumo ir gynybos politiką (ESGP) ir ES tapus prioritetine veiksmų erdve. 

Reikalingų pajėgumų kūrimas yra būtina veiksmingos ESGP sąlyga, o tam reikia pajėgios 
Europos pramonės.  Šio tikslo siekti turėtų padėti gynybos technologijų ir pramonės bazės 
kūrimas ir laipsniška Europos gynybos įrangos rinkos plėtra. Abu šie procesai užtikrina 
būtinus pajėgumus, kad būtų įveiktos pasaulinio masto gynybos užduotys ir nauji iššūkiai 
saugumo srityje.

2003 m. Komunikate1 Komisija paskelbė septynias iniciatyvas, kurios turėtų padėti plėtoti 
bendrąją karinės įrangos rinką. Viena iš šių iniciatyvų susijusi su viešaisiais pirkimais. Ji
lėmė, kad 2004 m. buvo paskelbta Žalioji knyga.2 Vėlesnės konsultacijos patvirtino, kad 
praktiškai gynybos srities viešųjų pirkimų teisinė sistema veikia netinkamai.

2. EB steigimo sutarties 296 str.

Problemą galima apibūdinti taip:

Iš esmės vešieji pirkimai gynybos srityje priklauso Direktyvos 2004/18/EB (10 str.) taikymo 
sričiai, atsižvelgiant į EB steigimo sutarties 296 straipsnį, kuriame išimties tvarka leidžiama 
netaikyti ES viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių, kai tai susiję su nacionaliniu 
saugumu. Iš tikrųjų valstybės narės nuolat remiasi EB steigimo sutarties 296 straipsniu, kad 
galėtų beveik visiems karinės srities viešiesiems pirkimams netaikyti Bendrijos teisės. Panaši 
padėtis vyrauja taip pat ekonominiu požiūriu vis svarbesne tampančioje ne tiesioginės karinės 
paskirties, o „jautrios“ saugumui įrangos rinkoje. Kad galėtų išvengti Bendrijos taisyklių 
taikymo, abiem atvejais valstybės narės dažnai remiasi Direktyvos 2004/18/EB 14 straipsniu. 
Todėl dauguma šios srities įrenginių viešųjų pirkimų sutarčių sudaromos vadovaujantis 
nacionalinėmis taisyklėmis ir procedūromis. Remiantis statistiniais duomenimis, 2000-
2004 m. ES-15 valstybės ES Oficialiajame leidinyje paskelbė tik apie 13 proc. visų gynybos 
įrangos pirkimo konkursų paraiškų, ir ši dalis svyruoja nuo 2 proc. (Vokietijoje) iki 24 proc. 
(Prancūzijoje).3 Taigi leidimai netaikyti taisyklių, kurie pagal Bendrijos teisę turėtų būti tik 
išimtys, iš tiesų tampa taisykle.

Ši valstybių narių praktika prieštarauja Europos Bendrijų Teisingumo Teismo precedentams, 
kuriais konstatuojama, kad EB steigimo sutarties 296 straipsnis turi būti taikomas tik ribotam 
                                               
1 Europos Sаjungos gynybos бrangos politikos link, COM(2003) 113.
2 Vieрieji pirkimai gynybos srityje, COM(2004) 608.
3 Pasiыlymo dлl direktyvos COM(2007) 766 poveikio vertinimas, 11 priedas, p. 78: Rates of publication in the 
OJEU of defence contracts.



PE402.914v01-00 4/5 DT\712785LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

skaičiui pagrįstų išimtinių atvejų.1 Aiškinamajame komunikate Komisija padarė išvadas iš šio 
ir kitų Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimų ir aiškina, kaip ji ketina veikti tokiais 
atvejais ateityje.2

3. Direktyva dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje

Pateiktame pasiūlyme dėl direktyvos (COM(2007) 766) reikia atsižvelgti į valstybių narių 
svarstymus, kad galiojančioje Direktyvoje 2004/18/EB nepakankamai atsižvelgiama į viešųjų 
pirkimų karinėje srityje ypatumus. Jis atitinka 2005 m. Europos Parlamento išreikštą 
raginimą.3

2007 m. gruodžio 5 d. pasiūlymą dėl direktyvos Komisija pateikė kartu su pasiūlymu dėl 
direktyvos dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinamo
(COM(2007) 765) ir Komunikatu4. Šiomis direktyvomis siekiama sukurti bendrąją gynybos 
įrangos rinką, tačiau to siekiama naudojant priemones, kurias reikia nagrinėti atskirai.

Pasiūlymu dėl direktyvos siekiama sukurti vieną Europos teisės sistemą, kuri valstybėms 
narėms leistų taikyti Bendrijos teisę nekenkiant savo saugumo interesams. Tada valstybėms 
narėms nereikėtų taip dažnai naudotis EB steigimo sutarties 296 straipsniu. Kitaip tariant, tai 
reiškia, kad EB steigimo sutarties 296 straipsnis lieka galioti, tačiau jis turi būti taikomas tik 
išimties atvejais, kaip tai numatyta EB steigimo sutartyje ir kaip reikalavo Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismas. Taigi EB steigimo sutarties 296 straipsnis būtų taikomas tik tais 
atvejais, kai nepakaktų naujosios Direktyvos specialiųjų nuostatų, kad būtų apsaugoti 
valstybių narių saugumo interesai. 

Pasiūlymas iš esmės atitinka Direktyvos 2004/18/EB struktūrą. Vis dėlto siekiant atsižvelgti į 
ypatingus reikalavimus, galiojančius prekių ir paslaugų viešiesiems pirkimams gynybos ir 
saugumo srityje, pateiktas pasiūlymas turi sukurti naują teisinę priemonę, taikomą „jautriais“ 
laikomų viešųjų pirkimų šioje srityje ypatumams:

 Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų karinėje srityje sudėtingumą, derybų skelbiant apie 
pirkimą procedūra gali būti taikoma be apribojimų (18 str.). 

 Siekiant užtikrinti tiekimo patikimumą, galioja specialiosios nuostatos dėl sutartinių 
reikalavimų ir kandidatų atrankos kriterijų (žr. 15 ir 33 str.). 

 Siekiant užtikrinti informacijos apsaugą, remiamasi specialiosios apsaugos 
priemonėmis, taikytinomis ir pačioms pirkimo organizavimo procedūroms, ir 

                                               
1 EBTT byla C-414/1997, Komisija prieр Ispanijа.
2 Aiрkinamasis komunikatas dлl Sutarties 296 straipsnio taikymo viešiesiems pirkimams gynybos srityje, 
COM(2006) 779.
3 Praneрimas dлl Юaliosios knygos dлl vieршjш pirkimш gynybos srityje, Vidaus rinkos ir vartotojш apsaugos 
komitetas, praneрлjas Joachim Wьrmeling, A6-0288/2005.
4 Stipresnлs ir konkurencingesnлs Europos gynybos pramonлs strategija, COM(2007) 764.
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kandidatų atrankos kriterijams bei perkančiųjų organizacijų sutartiniams 
reikalavimams (žr. 10, 14 ir 33 str.).

Pranešėjas pritaria pasiūlymo dėl direktyvos tikslams. Pranešėjo nuomone, lieka neatsakyta į 
du klausimus, kuriems Komitetas turėtų skirti ypatingą dėmesį: pirma, ar nekarinės paskirties 
saugumo įranga taip pat turėtų priklausyti Direktyvos taikymo sričiai; antra, ar bus taikoma 
peržiūros direktyva, ir jeigu bus taikoma, tai kaip tai turi vykti.
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