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1. Sfond

Is-swieq Ewropej għat-tagħmir tad-difiża huma kkaratterizzati minn stat ta’ frammentazzjoni. 
Sa mid-90ijiet, fi ħdan l-UE kiber l-għarfien li din il-frammentazzjoni qiegħda tħalli impatt 
negattiv fuq l-ekonomija. Għal dan hemm bosta raġunijiet:

a) L-ispejjeż fil-qasam tad-difiża naqsu bin-nofs f’dawn l-aħħar 20 sena, minħabba fl-
iżvilupp fl-affarijiet internazzjonali (jiġifieri "l-interessi tal-paċi"), li permezz tagħhom 
għandu jiġi rreġistrat it-tnaqqis tad-dħul u ta’ l-impjiegi fil-qasam tar-Riċerka u tat-
Teknoloġija. Għal issa, il-kalkolu ma jistax isir minħabba f’żieda fl-ispejjeż għad-difiża. 
Fil-punti li ġejjin, insibu lista dettaljata ta’ l-ispejjeż:1

Fl-2006, l-ispejjeż ta’ l-UE tas-262 fil-qasam tad-difiża ammontaw għal 201 biljun Ewro
(bejn is-47 biljun Ewro fir-Renju Unit u l-35 miljun Ewro f’Malta). Dan l-ammont 
jinkorpora 110 biljun Ewro għall-ispejjeż ta’ l-istaff u 91 biljun Ewro għax-xiri ta’ tagħmir 
tad-difiża. Il-91 biljun Ewro jinqasmu f’39 biljun Ewro għall-investimenti, li jinkludu l-
ispejjeż għar-Riċerka u l-Iżvilupp, 43 biljun Ewro għal attivitajiet u manutenzjoni, kif ukoll 
9 biljun Ewro ieħor għal spejjeż oħra li jinkludu attivitajiet ta’ infrastruttura u bini.

B’differenza mid-90ijiet, l-ispejjeż għad-difiża stabilizzaw ruħhom fuq livell ħafna iktar 
baxx, jiġifieri għas-sena 2006 fuq medja ta’ 1.8% tal-prodott gross domestiku, fejn kien 
hemm differenza bejn it-2.7% (fil-Greċja) u ż-0.5% (fl-Irlanda). Barra minn hekk tajjeb li 
wieħed jinnota, li dawn l-ispejjeż jinqasmu bejn swieq nazzjonali relattivament żgħar u 
magħluqin, fosthom l-ikbar sitt Stati li jipproduċu l-armi li jammontaw għal 83%.3 Fil-
qasam tar-Riċerka u t-Teknoloġija, il-parteċipazzjoni ta’ dawn is-sitt Stati bilkemm tilħaq 
is-97%, fejn it-tliet Stati tar-Renju Unit, Franza u l-Ġermanja jilħqu parteċipazzjoni ta’ 
82%.4

Jekk wieħed iqabbel dawn iċ-ċifri ma’ l-ispejjeż ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerka, wieħed 
jasal għall-konklużjoni li ġejja:5 fl-2006, l-Istati Uniti ta’ l-Amerka b’kollox nefqu 491 
biljun Ewro għad-difiża (l-UE tas-26: 201 biljun Ewro), jew 4.7% tal-prodott gross 
domestiku (l-UE tas-26: 1.8%). L-ispejjeż għall-attivitajiet u manutenzjoni kienu ta’ 169 
biljun Ewro (l-UE tas-26: 43 biljun Ewro) u l-ispejjeż għall-investimenti kienu ta’ 141 
biljun Ewro (l-UE tas-26: 39 biljun Ewro).  

b) L-ispejjeż għall-iżvilupp ta’ sistema ġdida għat-tagħmir tad-difiża żdiedu, tant li huwa 
diffiċli anki għall-Istati Membri l-kbar li jlaħħqu mal-piżijiet finanzjarji.6

                                               
1 L-informazzjoni hija meħuda mingħand l-Aġenzija tad-Difiża Ewropea. Ara 
http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Id-Danimarka ma tikkoperax fl-Aġenzija tad-Difiża Ewropea.
3 L-hekk imsejħa Stati LoI tar-Renju Unit, Franza, l-Ġermanja, l-Italja, Spanja, l-Isvezja. Fis-sena 2000, dawn l-
Istati ffirmaw Memorandum dwar Ftehim, li kellu jħeġġeġ il-koperazzjoni fil-qasam ta’ l-industrija tat-tagħmir 
tad-difiża.
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 Ara Burkard Schmitt, "From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe", Chaillot 
Paper 40, Pariġi, Lulju 2000, p. 6 ff.
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c) Il-ħolqien ta’ strutturi ġodda tal-forzi armati hekk kif spiċċat il-Gwerra l-Bierda wasslu 
għal numru inqas ta’ apparat tradizzjonali kif ukoll għal rekwiżiti ġodda għal kapaċitajiet 
kwalitattivi oħra fid-difiża.

Għalhekk, l-għan huwa li tintlaħaq effiċjenza ikbar fl-ispejjeż, li permezz tagħha jkunu jistgħu 
jibbenifikaw ukoll il-baġits nazzjonali u l-industrija, u fl-aħħar u mhux l-inqas li jiġi pprovdut 
l-aħjar materjal għat-tagħmir tad-difiża. 

Barra minn hekk, kien hemm ukoll tentattivi sabiex il-problema tal-frammentazzjoni fis-swieq 
nazzjonali tat-tagħmir tad-difiża, kemm bejn l-Istati kif ukoll barra mill-istrutturi ta’ l-UE, tiġi 
solvuta. Dan kollu nbidel meta twaqqfet il-Politika Ewropea għas-Sigurtà u d-Difiża (ESDP) 
fl-1999, hekk kif l-UE saret netwerk preferenzjali għan-negozju.

Waħda mill-kondizzjonijiet għal ESDP effettiva hija t-twaqqif tal-kapaċitajiet neċessarji, ħaġa 
bżonnjuża għal industrija Ewropea effiċjenti. Barra minn hekk, il-ħolqien ta’ bażi Ewropea 
għad-difiża teknoloġika u industrijali u l-bini gradwali ta’ suq Ewropew għandhom jagħtu l-
kontribut tagħhom għat-tagħmir tad-difiża. It-tnejn li huma joffru l-kapaċitajiet neċessarji 
sabiex jiġu kkontrollati x-xogħlijiet globali tad-difiża u l-isfidi l-ġodda fil-qasam tas-sigurtà.

Fil-komunikazzjoni tagħha ta’ l-20031, il-Kummissjoni ħabbret seba’ inizjattivi li kellhom 
jikkontribwixxu għat-twaqqif ta’ suq kollettiv għat-tagħmir tad-difiża. Waħda minn dawn l-
inizjattivi mmirat lejn il-kuntratti pubbliċi. Fl-2004, dawn wasslu għal Green Paper.2 Il-
konsultazzjoni li segwiet prattikament ikkonfermat li l-qasam legali għall-kuntratti pubbliċi 
fil-qasam tad-difiża ma jaħdimx kif suppost.

2. L-Artikolu 296 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE

Il-problema tista’ titqassar kif ġej:

Bażikament l-akkwisti fil-qasam tad-difiża huma soġġetti għall-iskopijiet tad-Direttiva 
2004/18/KE (l-Artikolu 10), skond l-Artikolu 296 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE, li jantiċipa 
eċċezzjoni fir-regoli ta’ ksib ta’ l-UE. Madankollu, fil-prattika, l-Istati Membri jagħmlu użu 
sistematiku mill-Artikolu 296 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE, sabiex kważi l-akkwisti militari 
kollha jiġu esklużi mil-liġi tal-Komunità. L-istess ħaġa tgħodd għas-suq li qiegħed iżid fl-
importanza ekonomika tiegħu – is-suq ta’ akkwisti ta’ natura mhux militari ddestinati għas-
sigurtà. Fiż-żewġ każijiet, l-Istati Membri ta’ spiss jirreferu għall-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2004/18/KE, sabiex jiskartaw ir-regoli tal-Komunità. B’konsegwenza ta’ dan kollu, ħafna 
prodotti ser jingħataw lil dan il-qasam skond ir-regolamenti u l-proċeduri nazzjonali. Skond l-
istatistiċi, l-UE tal-15 ippubblikat biss 13% tal-kuntratti kollha dwar it-tagħmir tad-difiża fil-
perijodu bejn l-2000 u l-2004 fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-UE, fejn insibu differenza ta’ 2% (fil-
Ġermanja) u 24% (fi Franza).3 L-eżenzjonijiet, li għandhom jippreżentaw l-eċċezzjoni skond 
il-liġi tal-Komunità, prattikament jifformaw ir-regola.

                                               
1 Fit-triq lejn politika għat-tagħmir tad-difiża fl-Unjoni Ewropea, KUMM(2003) 113.
2 Xiri ta’ tagħmir tad-difiża, KUMM(2004) 608.
3 Evalwazzjoni tal-proposta tad-Direttiva KUMM(2007) 766, Anness 11 paġna 78: rati ta’ pubblikazzjoni ta’ 
kuntratti ta’ difiża fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-UE.
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Din il-prattika ta’ l-Istati Membri tmur kontra l-ġurisdizzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja,
li tiddikkjara li l-użu ta’ l-Artikolu 296 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE għandu jibqa’ limitat 
għal każijiet speċjali ristretti u raġonevoli.1 F’komunikazzjoni spjegattiva, il-Kummissjoni 
ressqet il-konsegwenzi ta’ din is-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u ta’ oħrajn bħalha,
u spjegat kif hija taħseb li ser taġixxi f’każijiet simili fil-ġejjieni.2

3. Direttiva dwar l-akkwist ta’ tagħmir tad-difiża

Il-proposta preżenti għal Direttiva (KUMM(2007) 766) għandha tikkunsidra l-opinjonijiet ta’ 
l-Istati Membri dwar il-fatt li d-Direttiva preżenti 18/2004/KE ma tikkunsidrax biżżejjed l-
ispeċifiċitajiet ta’ l-akkwisti militari. Dan kollu huwa konformi mat-talba tal-Parlament 
Ewropew fl-2005.3

Il-proposta għal Direttiva tressqet fil-5 ta’ Diċembru, 2007 flimkien ma’ proposta għal 
Direttiva dwar it-trasferiment intern tat-tagħmir tad-difiża (KUMM (2007) 765), kif ukoll ma’ 
komunikazzjoni lill-Kummissjoni. Iż-żewġ Direttivi għandhom l-għan li joħolqu suq 
waħdieni għat-tagħmir tad-difiża, ovvjament bi strumenti li għandhom jiġu ttrattati differenti 
minn xulxin.

L-għan tal-proposta għal Direttiva huwa li jinħoloq qafas legali Ewropew standard, li 
jippermetti lill-Istati Membri li japplikaw il-liġi tal-Komunità mingħajr ma dan ikun ta’ dannu 
għall-interessi tas-sigurtà tagħhom. Għalhekk jonqos il-bżonn li l-Istati Membri jagħmlu 
rikors għall-Artikolu 296 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE. Fi kliem ieħor, dan ifisser li l-
Artikolu 296 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE jibqa’ jeżisti, iżda għandu jiġi ristrett għal każijiet 
speċifiċi, hekk kif inhu stipulat fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u hekk kif tistabbilixxi l-
Qorti Ewropea. Għaldaqstant l-Artikolu 296 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE jintuża biss fejn 
prekawzjonijiet speċifiċi tad-Direttiva l-ġdida m’humiex biżżejjed biex jipproteġu l-interessi 
tas-sigurtà ta’ l-Istati Membri. 

Bażikament issegwi l-proposta għat-twaqqif tad-Direttiva 2004/18/KE. Madankollu sabiex ir-
rekwiżiti speċjali jiġu ġġustifikati, fejn ix-xiri ta’ prodotti u l-għoti ta’ servizzi huma soġġetti 
għall-qasam tad-difiża u sigurtà, permezz tal-proposta preżenti għandu jitwaqqaf strument 
legali ġdid, li jippreżenta l-ispeċifiċitajiet ta’ akkwist "sensibbli" f’dan il-qasam:

 Minħabba l-kumplessità ta’ l-akkwisti militari, il-proċedura tan-negozjati tista’ tiġi 
applikata permezz tal-pubblikazzjoni ta’ avviż li ma jkollu l-ebda limitazzjonijiet
(l-Artikolu 18). 

 Għall-garanzija tas-sigurtà jeżistu regolamenti speċifiċi rigward ir-rekwiżiti 
kuntrattwali u l-kriterji għall-għażla ta’ l-applikanti (qabbel l-Artikoli 15 u  33). 

                                               
1 Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, C-414/1997, KUMM/Spanja.
2 Komunikazzjoni interpretattiva dwar l-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 296 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE fil-
qasam ta’ kuntratti pubbliċi tad-difiża, KUMM(2006) 779.
3 Rapport dwar il-Green Paper dwar ix-xiri ta’ tagħmir tad-difiża, Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, Rapporteur Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
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 Għall-garanzija tas-sigurtà ta’ l-informazzjoni jeżistu mezzi speċifiċi ta’ sigurtà kif 
ukoll aġġudikazzjoni, flimkien ma’ kriterji għall-għażla ta’ l-applikanti u r-rekwiżiti 
kuntrattwali għall-uffiċjali pubbliċi (qabbel l-Artikoli 10, 14 u 33).

Ir-rapporteur jaqbel ma’ l-għanijiet tal-proposta tad-Direttiva. Huwa jibqa’ interessat f’żewġ 
kwestjonijiet partikolari, minħabba li l-Kumitat għandu jagħtihom attenzjoni speċjali: waħda 
minnhom hija dwar il-problema, jekk anki dawk l-akkwisti ta’ natura mhux militari 
għandhomx jaqgħu fil-kamp ta’ implimentazzjoni tad-Direttiva. Barra minn hekk, wieħed 
għandu jiddiskuti dwar jekk id-Direttiva hijiex ser tiġi implimentata legalment jew le, u jekk 
iva b’liema mod dan għandu jseħħ.
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