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1. Kontekst

Europejskie rynki zbrojeniowe charakteryzuje stan fragmentaryzacji. Od lat 90-tych wewnątrz 
UE nasiliło się przeświadczenie, że powyższe rozdrobnienie ma negatywne skutki 
gospodarcze. U podłoża tego leżą różne przyczyny:

a) Ze względu na rozwój sytuacji politycznej na świecie w ciągu ostatnich 20 lat wydatki w 
dziedzinie obronności zostały zmniejszone o połowę (w wyniku tzw. „zysków płynących z 
pokoju”), co doprowadziło do zmniejszenia obrotów i zatrudnienia oraz do ograniczenia 
inwestycji w badania i technologie. W najbliższym czasie nie należy spodziewać się 
wzrostu wydatków na obronność. Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:1

W 2006 r. wydatki UE-262 w dziedzinie obronności wynosiły 201 mld € (między 47 mld € 
w Zjednoczonym Królestwie i 35 mln € na Malcie). Powyższa kwota obejmuje 110 mld € 
na wydatki personalne oraz 91 mld € na zamówienia w dziedzinie obronności.  Na kwotę 
91 mld € składa się 39 mld € na inwestycje, w tym wydatki na badania i rozwój, 43 mld € 
na operacje i konserwację oraz kolejnych 9 mln € na pozostałe wydatki, w tym na działania 
dotyczące infrastruktury i prac budowlanych.

Zatem w porównaniu do lat 90-tych wydatki na obronność ustabilizowały się na dość 
niskim poziomie i w 2006 r. wynosiły średnio 1,8% PKB, przy czym rozpiętość sięgała od 
2,7% (w przypadku Grecji) do 0,5% (w przypadku Irlandii). Ponadto należy zauważyć, że 
wydatki te są podzielone pomiędzy stosunkowo małe i zamknięte rynki krajowe, przy 
czym sześć dużych państw produkujących broń wydaje 83%.3 W dziedzinie badań i 
rozwoju udział tych sześciu państw wynosi nawet 97%, przy czym trzy państwa –
Zjednoczone Królestwo, Francja i Niemcy – rozpatrywane osobno posiadają udział o 
wartości 82%.4

W porównaniu z wydatkami USA liczby te przedstawiają się następująco:5 W 2006 r. USA 
wydały na obronność ogółem 491 mld € (EU-26: 201 mld €), tj. 4,7% PKB (EU-26: 1,8%). 
Wydatki na operacje i konserwację wyniosły około 169 mld € (EU-26: 43 mld €), a na 
inwestycje około 141 mld € (EU-26: 39 mld €).  

b) Koszty rozwoju nowych systemów broni wzrosły w taki sposób, że nawet duże państwa 
członkowskie mają problemy z ich finansowaniem.6

c) Powstanie nowych struktur sił zbrojnych od czasu zakończenia „zimnej wojny” 
doprowadziło do ilościowego ograniczenia tradycyjnego sprzętu oraz do wprowadzenia 
nowych wymogów jakościowych w odniesieniu do odmiennego potencjału obronnego.

                                               
1 Dane pochodzą z Europejskiej Agencji Obrony. Patrz http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Dania nie uczestniczy we współpracy w ramach Europejskiej Agencji Obrony.
3 Tzw. państwa listu intencyjnego (L.o.I): Zjednoczone Królestwo, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i 
Szwecja.  Wspomniane państwa podpisały w 2000 r. list intencyjny mający na celu wpieranie współpracy w 
dziedzinie przemysłu zbrojeniowego.
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 Patrz Burkard Schmitt „From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe” Chaillot 
Paper 40, Paryż, lipiec 2000, str. 6 i nast.
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Dlatego też celem jest optymalizacja kosztów na rzecz budżetów krajowych i przemysłu, 
która zapewni zaopatrzenie sił zbrojnych w najlepsze możliwe materiały. 

Początkowo problem rozdrobnienia na krajowe rynki zbrojeniowe próbowano rozwiązać na 
szczeblu międzyrządowym i poza strukturami UE.  Zmieniło się to wraz z ustanowieniem 
europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO) w 1999 r., gdy UE stała się 
preferowanymi ramami do podejmowania działań. 

Jednym z warunków skutecznej EPBiO jest zbudowanie niezbędnego potencjału, co wymaga 
rentownego europejskiego przemysłu obronnego. Pomóc w tym ma stworzenie europejskiej 
bazy technologicznej i przemysłowej w dziedzinie obronności oraz stopniowa budowa 
europejskiego rynku sprzętu obronnego. Oba te działania stwarzają możliwości konieczne do 
sprostania globalnym i nowo powstającym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa.

W komunikacie z 2003 r.1 Komisja zapowiedziała siedem inicjatyw mających pomóc w 
budowie wspólnego rynku zbrojeniowego. Jedna z tych inicjatyw dotyczyła zamówień 
rządowych.  Doprowadziła ona w 2004 r. do powstania zielonej księgi.2 Późniejsze 
konsultacje potwierdziły, że ramy legislacyjne dla zamówień publicznych w dziedzinie 
obronności nie funkcjonują prawidłowo.

2. Art. 296 TWE

Problem można przedstawić w następujący sposób:

Zasadniczo zamówienia w dziedzinie obronności wchodzą w zakres stosowania dyrektywy 
2004/18/WEG (art. 10), z zastrzeżeniem art. 296 TWE, który przewiduje odstępstwo od 
wspólnotowych zasad dotyczących zamówień publicznych ze względu na bezpieczeństwo 
państwa. W praktyce państwa członkowskie stosują jednak systematycznie art. 296 TWE w 
celu wyłączenia prawie wszystkich zamówień na wyposażenie obronne z zastosowania 
przepisów wspólnotowych. Podobnie rzecz się ma w przypadku rynku newralgicznych 
zakupów przeznaczonych dla niewojskowego sektora bezpieczeństwa, którego znaczenie 
gospodarcze stale rośnie. W obu przypadkach państwa członkowskie powołują się często na 
art. 14 dyrektywy 2004/18/WE, by nie stosować przepisów wspólnotowych. W rezultacie 
większość zamówień w tej dziedzinie realizowana jest w oparciu o krajowe przepisy i 
procedury. Według statystyk EU-15 w okresie od 2000 r. do 2004 r. tylko w przypadku 13% 
ogółu zamówień obronnych opublikowała zaproszenie do składania ofert w Dzienniku 
Urzędowym Wspólnot Europejskich, przy czym rozpiętość sięgała od 2% (w Niemczech) do 
24% (we Francji).3  Odstępstwa, które zgodnie z przepisami wspólnotowymi powinny 
stanowić wyjątek, są w praktyce regułą. 

Takie postępowanie państw członkowskich jest sprzeczne z orzecznictwem Europejskiego 

                                               
1 „W kierunku europejskiej polityki wyposażenia obronnego” COM(2003)0113. 
2 Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności COM(2004)0608.
3 Ocena skutków dotycząca wniosku w sprawie dyrektywy COM(2007) 766, Załącznik 11 str. 78: Rates of 
publication in the OJEU of defence contracts.
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Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że korzystanie z art. 296 TWE powinno być 
ograniczone do wyjątkowych przypadków, które są jasno sprecyzowane i uzasadnione.1 W
wyjaśniającym komunikacie Komisja wyciągnęła wnioski z powyższego wyroku oraz z 
innych wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i wskazuje w nim, jak zamierza 
postępować w takich przypadkach w przyszłości.2

3. Dyrektywa dotycząca zamówień publicznych w sektorze obrony

Celem niniejszego wniosku w sprawie dyrektywy (COM(2007)0766) jest uwzględnienie 
wątpliwości państw członkowskich, które uważają, że obowiązująca dyrektywa 18/2004/WE 
nie uwzględnia w stosowny sposób specyfiki zamówień publicznych w dziedzinie obronności. 
Jest on jest odpowiedzią na wniosek Parlamentu Europejskiego z 2005 r.3

Wniosek w sprawie dyrektywy został przedstawiony 5 grudnia 2007 r. wraz z wnioskiem 
dotyczącym dyrektywy w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z 
obronnością we Wspólnocie (COM(2007)0765) i komunikatem4 Komisji. Obie dyrektywy 
mają na celu utworzenie wspólnego rynku wyposażenia obronnego, jednakże za pomocą 
instrumentów, które należy rozpatrzyć osobno. 

Celem wniosku jest stworzenie jednolitych europejskich ram legislacyjnych, dzięki którym 
państwa członkowskie będą mogły stosować przepisy wspólnotowe bez stwarzania 
zagrożenia dla interesów bezpieczeństwa państwa. W wyniku tego stosowanie art. 296 TWE 
przez państwa członkowskie ma być rzadziej konieczne. Innymi słowy oznacza to, że art. 296 
TWE zostanie utrzymany, lecz że zostanie ograniczony do faktycznych odstępstw zgodnie z 
Traktatem WE i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tym samym 
art. 296 TWE miałyby zastosowanie tylko do przypadków, w których specjalne środki 
bezpieczeństwa nowej dyrektywy nie zapewniałyby wystarczającej ochrony interesów 
bezpieczeństwa państwa członkowskiego. 

Niniejszy wniosek opiera się w dużej mierze na konstrukcji dyrektywy 2004/18/WE. Aby w 
odpowiedni sposób uwzględnić specyficzne wymagania, jakie muszą spełniać niektóre 
zakupy towarów i usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, niniejszy wniosek 
przewiduje wprowadzenie nowego instrumentu prawnego dostosowanego do specyfiki 
zakupów w tych, określanych jako „newralgiczne”, sektorach:

 Z powodu złożoności zamówień publicznych na sprzęt wojskowy procedura 
negocjacyjna z uprzednią publikacją ogłoszenia może być stosowana bez 
ograniczeń (art. 18).  

                                               
1 ETS, sprawa C-414/1997 Komisja przeciwko Hiszpanii.
2 Komunikat wyjaśniający w sprawie zastosowania artykułu 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską (TWE) w zakresie zamówień publicznych w dziedzinie obronności, COM(2006)0779.
3 Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi na temat zamówień w dziedzinie obrony, Komisja Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, sprawozdawca Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
4 „Strategia na rzecz silniejszego i bardziej konkurencyjnego europejskiego przemysłu obronnego” 
COM(2007)0764.
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 W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw istnieją specyficzne rozwiązania na 
poziomie wymogów kontraktowych oraz kryteriów kwalifikacji kandydatów 
(por. art. 15 i 33). 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji istnieją specyficzne zabezpieczenia 
dotyczące samej procedury udzielania zamówienia, kryteriów kwalifikacji 
kandydatów oraz wymogów kontraktowych nakładanych przez instytucje 
zamawiające (por. art. 10, 14 i 33).

Sprawozdawca zgadza się z celami wniosku w sprawie dyrektywy.  Zdaniem sprawozdawcy 
otwarte pozostają w szczególności dwie kwestie, na które komisja powinna zwrócić 
szczególną uwagę: Po pierwsze jest to problem objęcia zakresem zastosowania dyrektywy 
również zakupów przeznaczonych dla niewojskowego sektora bezpieczeństwa. Po drugie 
należy omówić kwestię zastosowania dyrektywy w sprawie środków odwoławczych i 
ewentualnego sposobu tego zastosowania.
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