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1. Pamatojums

Eiropas ieroču tirgum ir raksturīga sadrumstalotība. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem ES ir 
nostiprinājusies apziņa, ka šai sadrumstalotībai ir negatīvas ekonomiskās sekas. Tam ir dažādi 
iemesli:

a) sakarā ar notikumiem pasaules politikā pēdējo 20 gadu laikā izdevumi aizsardzības jomā ir 
samazināti uz pusi (tā dēvētā „miera dividende”), kā rezultātā vērojama lejupslīde 
apgrozījuma un nodarbinātības rādītājos un investīciju samazināšanās pētniecības un 
tehnoloģiju jomā; pagaidām nevar cerēt uz aizsardzības izdevumu palielināšanos; 
Atsevišķus uzdevumus var formulēt šādi:1

2006. gadā 26 Eiropas Savienības dalībvalstu2 izdevumi aizsardzības jomā bija 
EUR 201. miljards (starp EUR 47 miljardiem Apvienotajā Karalistē un EUR 35 miljoniem 
Maltā). Šo summu veido EUR 110 miljardi izdevumi personālam un 
EUR 91 miljards aizsardzības aprīkojuma iegādei. Minētais EUR 91 miljards dalās šādi: 
EUR 39 miljardi investīcijām, tostarp izdevumi pētniecībai un attīstībai, EUR 43 miljardi 
militārām operācijām un karaspēka uzturēšanai, un atlikušie EUR 9 miljardi citiem 
izdevumiem, tostarp infrastruktūras un būvniecības pasākumiem.

Salīdzinājumā ar 90. gadiem aizsardzības izdevumi ir stabilizējušies daudz zemākā līmenī, 
t. i., 2006. gadā tie vidēji bija 1,8 % no iekšzemes kopprodukta, turklāt atšķirība ir starp 
2,7 % (Grieķijā) un 0,5 % (Īrijā). Turklāt nākas konstatēt, ka šie izdevumi tiek sadalīti 
nosacīti mazos un slēgtos tirgos, kur sešas lielākas ieroču ražotājas valstis veido 83 %.3
Pētniecības un tehnoloģiju jomā minēto sešu valstu daļa ir pat 97 %, un tādas trīs valstis kā 
Apvienotā Karaliste, Francija un Vācija aizņem 82 %.4

Ja šos skaitļus salīdzina ar ASV izdevumiem, veidojas šāda aina:5 2006. gadā ASV kopējie 
izdevumi aizsardzībai bija EUR 491 miljards (ES 26 tie bija EUR 201 miljards) vai 4,7 % 
no iekšzemes kopprodukta (ES 26 -  1,8%). Izdevumi militārām operācijām un karaspēka 
uzturēšanai bija EUR 169 miljardi (ES 26 -  EUR 43 miljardi) un investīcijām 
EUR 141 miljards (ES 26 -  EUR 39 miljardi).  

b) jaunu ieroču sistēmu izstrādes izdevumi palielinājušies tā, ka pat lielajām dalībvalstīm ir 
grūti nest šo finansiālo slogu.6

c) Kopš aukstā kara beigām jaunu bruņoto spēku struktūru izveide ir izraisījusi tradicionālo 
ierīču skaita samazināšanu un jaunas prasības pēc kvalitatīvi cita aizsardzības potenciāla.

                                               
1 Eiropas Aizsardzības aģentūras dati. Skatīt http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Dānija nesadarbojas ar Eiropas Aizsardzības aģentūru.
3 Tā dēvētās LoI valstis: Apvienotā Karaliste, Francija, Vācija, Itālija, Spānija, Zviedrija. Šīs valstis 2000. gadā 
parakstīja nodomu paziņojumu, kura mērķis ir veicināt sadarbību bruņojuma nozarē.

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 Skatīt Burkard Schmitt, „From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe” [„No 
sadarbības līdz integrācijai. Aizsardzības un gaisa telpas nozare Eiropā”] Chaillot Paper 40, Parīze, 2000. gada 
jūlijs, 6.ff lpp.
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Tādēļ mērķis ir panākt lielāku izmaksu lietderību, kas labvēlīgi ietekmē dalībvalstu budžetus 
un nozari, un, kas ir ne mazāk svarīgi, apgādā bruņotos spēkus ar vislabākajiem materiāliem. 

Sākumā bija mēģinājumi pārvarēt sadrumstalotības problēmu dalībvalstu ieroču tirgos starp 
valstīm un ārpus ES struktūrām. Tas mainījās, 1999. gadā izveidojot Eiropas drošības un 
aizsardzības politiku (EDAP), kad ES kļuva par galveno darbības vietu. 

Efektīvas EDAP darbības priekšnoteikums ir vajadzīgā aizsardzības potenciāla pilnveidošana, 
kam nepieciešama jaudīga Eiropas rūpniecība. To veicinās Eiropas aizsardzības tehnoloģiju 
un rūpniecības bāzes izveide un pakāpeniska Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
pilnveidošana. Šie abi faktori dod pasaules aizsardzības uzdevumu un drošības jomas jauno 
izaicinājumu pārvarēšanai vajadzīgo potenciālu.

2003. gada paziņojumā1 Komisija pieteica sešas ierosmes, kurām jāveicina kopēja ieroču 
tirgus izveide. Viena no šīm ierosmēm attiecās uz publisko iepirkumu. Tā rezultāta 
2004. gadā izdeva Zaļo grāmatu.2 Turpmākās apspriešanas apstiprināja, ka tiesiskais 
regulējums attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem aizsardzībai funkcionē nepareizi.

2. EK līguma 296. pants

Problēmu var aprakstīt šādi:

Publiskajiem iepirkumiem aizsardzības jomā parasti piemēro Direktīvu 2004/18/EK 
(10. pantu), ievērojot EK līguma 296. pantu, kurā paredzēti izņēmumi no ES noteikumiem 
valsts drošības apsvērumu dēļ. Tomēr praksē dalībvalstis sistemātiski izmanto EK līguma 
296. pantu, lai padarītu par izņēmumu no Kopienas tiesību aktiem gandrīz visus militāros 
iepirkumus. Līdzīga situācijai ir jutīgajā nemilitāro aizsardzības preču tirgū, kurš iegūst arvien 
lielāku ekonomisku nozīmi. Abos gadījumos dalībvalstis nereti pamatojas uz 
Direktīvas 2004/18/EK 14. pantu, lai apietu Kopienas noteikumus. Tā rezultātā lielākā daļa 
piegāžu šajā jomā tiek sadalītas saskaņā ar dalībvalstu noteikumiem un procedūrām. Saskaņā
ar statistikas datiem laikposmā no 2000. līdz 2004. gadam ES 15 dalībvalstis ir publiskojušas 
,ES Oficiālajā Vēstnesī tikai 13 % no visiem pasūtījumiem, turklāt atšķirība ir starp 2 % 
(Vācija) un 24 % (Francija).3 Atkāpju piemērošana, kurai saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem 
jābūt izņēmuma gadījumam, faktiski ir kļuvusi par ierastu praksi.

Šī dalībvalstu prakse ir pretrunā ar Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu, kurā noteikts, ka 
EK līguma 296. pants joprojām jāpiemēro tikai atsevišķos un pamatotos izņēmuma 
gadījumos.4. Skaidrojošā paziņojumā Komisija apkopoja secinājumus no šī un citiem Eiropas 
Kopienu Tiesas spriedumiem un paskaidroja, kādā veidā tā turpmāk nodomājusi rīkoties 
šādos gadījumos.5

                                               
1 Virzība uz ES aizsardzības aprīkojuma politiku, COM(2003)113.
2 Iepirkums aizsardzības jomā, COM(2004) 608.
3 Direktīvas priekšlikuma ietekmes novērtējums, 11. pielikums, 78. lpp.: .
4 EKT, C-414/1997, Komisija pret Spāniju.
5 Skaidrojošs paziņojums par Līguma 296. panta piemērošanu valsts iepirkumam aizsardzības vajadzībām, 
COM(2006)0779
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3. Direktīva par valsts iepirkumu aizsardzības vajadzībām

Minētajā direktīvas priekšlikumā (COM(2007) 766) ir jāņem vērā dalībvalstu bažas, ka 
pašreizējā Direktīvā 18/2004/EK nav pietiekami ņemtas vērā publiskā iepirkuma īpatnības 
militārā jomā. Tas atbilst Eiropas Parlamenta 2005. gada ierosinājumam.1

Komisija iesniedza šo direktīvas priekšlikumu 2007. gada 5. decembrī kopā ar priekšlikumu 
direktīvai par noteikumu un nosacījumu vienkāršošanu ar aizsardzību saistīto ražojumu 
sūtījumiem (COM(2007) 765) un paziņojumu.2  Abu direktīvu mērķis ir izveidot kopēju 
militārā aprīkojums tirgu, tomēr ar tādiem instrumentiem, ar kuriem jārīkojas atsevišķi.

Direktīvas priekšlikuma mērķis ir izveidot vienotu Eiropas regulējumu, kas dod dalībvalstīm 
iespēju piemērot Kopienas tiesību aktus, nekaitējot savām drošības interesēm. Tādējādi 
dalībvalstīm vajadzēs retāk pamatoties uz EK līguma 296. pantu. Citiem vārdiem sakot, tas 
nozīmē, ka EK līguma 296. pants joprojām ir spēkā, bet tā piemērošana jāierobežo tikai ar 
neapšaubāmiem izņēmuma gadījumiem un tā, kā to prasa Eiropas Kopienu Tiesa. Tādējādi 
EK līguma 296. pantu turpmāk piemērotu tikai tādos gadījumos, kuros jauno direktīvu īpašie 
pasākumi ir nepietiekami dalībvalstu drošības interešu aizsardzībai. 

Principā priekšlikumā plaši izmantota Direktīvas 2004/18/EK struktūra. Lai tomēr ievērotu 
īpašās prasības, kuras attiecas uz preču iepirkumiem un pakalpojumiem aizsardzības un 
drošības jomā, minētā priekšlikuma uzdevums ir izveidot jaunu tiesisku instrumentu, kurā 
ņemtas vērā par „jutīgiem” uzskatīto iepirkumu īpatnības šajā jomā.

 Militāro iepirkumu sarežģītības dēļ iespējams bez ierobežojumiem piemērot sarunu 
procedūru ar paziņojumu par līgumu publicēšanu (18. pants). 

 Lai garantētu apgādes drošību, pastāv īpaši noteikumi par līguma prasībām un 
pretendentu izvēles kritērijiem (salīdzināt 15. un 33. pantu). 

 Lai garantētu informācijas drošību, pastāv īpaši aizsardzības pasākumi gan pašā 
piešķiršanas procedūrā, gan pretendentu izvēles kritērijos un līgumslēdzēju iestāžu 
līguma prasībās (salīdzināt 10., 14. un 33. pantu).

Referents piekrīt direktīvas priekšlikuma mērķiem. Referents uzskata, ka joprojām nav 
atbildes uz diviem jautājumiem, kuriem komitejai vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. Vienā ir 
runa par problēmu, vai direktīvai jāattiecas arī uz nemilitārām precēm drošības vajadzībām. 
Turklāt jāapspriežas par to, vai ir jāpiemēro pārskatīšanas direktīva, un ja jā, tad kādā veidā 
tas jādara.

                                               
1 Ziņojums par Zaļo grāmatu par iepirkumu aizsardzības jomā – Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteja, referents Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
2 Stratēģija spēcīgākai un konkurētspējīgākai Eiropas aizsardzības nozarei COM(2007) 764.
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