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1. Cadru general

Pieţele europene pentru produse din domeniul apărării se caracterizează printr-o stare de 
fragmentare. Începând cu anii 90, UE a început să conştientizeze că această fragmentare are 
efecte economice negative. Pentru acest lucru există diferite cauze:

a) Cheltuielile din domeniul apărării au fost reduse la jumătate în ultimii 20 de ani ca urmare 
a evoluţiilor politice mondiale (aşa numitele „dividende de pace”), printre care se numără o 
scădere a cifrelor de afaceri şi a numărului activităţilor, precum şi o reducere a investiţiilor 
din domeniile cercetării şi tehnologiei. Momentan nu se poate lua în considerare o creştere 
a cheltuielilor pentru apărare. Cheltuielile se prezintă în felul următor:1

În anul 2006 cheltuielile UE-262 în domeniul apărării erau de 201 miliarde euro (între 47 
miliarde euro în Regatul Unit şi 35 milioane euro în Malta). Această valoare cuprinde 110 
miliarde euro cheltuieli pentru personal şi 91 miliarde euro pentru achiziţionarea de 
produse din domeniul apărării. Cele 91 miliarde euro se repartizează în 39 miliarde euro 
pentru investiţii, inclusiv cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare, 43 miliarde euro pentru 
operaţii şi întreţinere şi 9 miliarde euro pentru alte cheltuieli, inclusiv măsuri de 
infrastructură şi construcţie.

În comparaţie cu anii 90, cheltuielile de apărare s-au stabilizat la un nivel mult mai scăzut 
pentru anul 2006, adică au ajuns în 2006 la o medie de 1,8% din produsul intern brut, 
variind între 2,7% (în cazul Greciei) şi 0,5% (în cazul Irlandei). Pe lângă aceasta, se poate 
stabili că aceste sarcini se distribuie pe pieţe naţionale relativ mici şi închise, pe când cele 
şase mari state producătoare de arme cheltuiesc 83%.3 În domeniul cercetării şi tehnologiei 
procentul celor şase state ajunge la aproape 97%, pe când cele trei state Regatul Unit, 
Franţa şi Germania luate separat au ajuns la 82%.4

Dacă se compară aceste cifre cu cheltuielile SUA reiese următorul tablou:5 SUA a cheltuit 
în 2006 491 miliarde euro pentru apărare (UE-26: 201 miliarde euro), sau 4,7% din 
produsul intern brut (UE-26: 1,8%). Cheltuielile pentru operaţii şi întreţinere sunt în jur de 
169 miliarde euro (EU-26: 43 miliarde euro), iar pentru investiţii de 141 miliarde euro 
(EU-26: 39 miliarde euro).

b) Cheltuielile de modernizare pentru noi sisteme de armament au crescut în aşa mod, încât 
chiar şi marilor state membre le vine greu să suporte povara financiară.6

c) Formarea noilor structuri de forţe armate de la sfârşitul războiului rece a condus la unităţi 
mici ale aparatului tradiţional, precum şi la noi cerinţe privind posibilităţile calitative de 

                                               
1 Date preluate de la Agenţia Europeană de Apărare. A se vedea http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Danemarca nu cooperează cu Agenţia Europeană de Apărare.
3 Aşa-numitele state LoI: Regatul Unit, Franţa, Germania, Italia, Spania, Suedia. Aceste state au semnat în anul 
2000 o declaraţie de intenţie care ar trebui să promoveze colaborarea în domeniul industriei produselor din 
domeniul apărării.
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 A se vedea Burkard Schmitt, "From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe"
(De la cooperare la integrare, Industriile de apărare şi de aeronautică din Europa), Chaillot Paper 40, Paris, iulie 
2000, p. 6 şi următoarele.
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apărare.

Ţelul este reprezentat astfel de atingerea unui coeficient mai mare de eficacitate a
cheltuielilor, care să fie în avantajul bugetului naţional şi al industriei şi nu în ultimul rând să 
aprovizioneze forţele armate cu cel mai bun material posibil.

În primul rând au existat încercări pentru a depăşi problema fragmentării în pieţe de produse 
din domeniul apărării naţionale interstatale şi în afara structurilor UE. Acest lucru s-a 
schimbat odată cu crearea Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA) în anul 1999, 
când UE a devenit cadrul preferat de acţiune.

Una dintre premizele pentru o SEPA eficientă o reprezintă configurarea de capacităţi necesare 
care presupune o industrie europeană productivă. La aceasta trebuie să contribuie crearea unei 
baze europene de apărare din punct de vedere tehnologic şi industrial, precum şi formarea 
unei pieţe europene pentru produse din domeniul apărării. Ambele oferă capacităţile necesare 
pentru a combate sarcinile globale de apărare şi noile provocări din domeniul siguranţei.

Într-o comunicare din anul 20031 Comisia a anunţat şapte iniţiative menite să contribuie la 
formarea unei pieţe de produse din domeniul apărării comune. Una dintre aceste iniţiative 
vizează instituţia publică de aprovizionare. Aceasta a condus în anul 2004 la o Carte verde.2
Consultarea ulterioară a confirmat că acest cadru legal al instituţiei de aprovizionare pentru 
apărare nu funcţionează corect în practică.

2. Articolul 296 din Tratatul de instituire al Comunităţii Europene

Problema se poate reformula astfel:

În principiu, aprovizionările din domeniul apărării se încadrează în domeniul de aplicare al 
Directivei 2004/18/CE (articolul 10), în condiţiile articolului 296 din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, care permite o excepţie de la regulile de distribuţie UE din motive de 
siguranţă naţională. În practică, fiecare stat membru face în mod sistematic uz de articolul 296 
din tratat pentru a sustrage aproape toate achiziţiile militare de la dreptul comunitar. Acelaşi 
lucru este valabil şi pe piaţa economică, în creştere ca importanţă, a bunurilor privind 
securitatea nonmilitară. În ambele cazuri statele membre invocă articolul 14 din Directiva
2004/18/CE, pentru a se sustrage normelor comunitare. Ca urmare, majoritatea bunurilor din 
acest domeniu sunt distribuite conform regulamentelor şi procedeelor naţionale. Conform 
statisticilor, între anii 2000 - 2004 UE-15 a publicat numai 13% din totalul contractelor legate 
de produse din domeniul apărării în Monitorul Oficial al UE, în timp ce diferenţa se află între 
2% (Germania) şi 24% (Franţa).3 Scutirile, care ar trebui să reprezinte excepţiile în dreptul 
comunitar, formează în practică regula.

Această practică a statelor membre contrazice jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, care a 
stabilit ca apelarea la articolul 296 din tratat trebuie să se limiteze la cazuri excepţionale clar 

                                               
1 Către o politică a Uniunii Europene în domeniul armamentului, COM(2003) 113.
2 Achiziţionarea de produse din domeniul apărării, COM(2004) 608.
3 O evaluare a urmărilor propunerii de directivă COM(2007) 766, anexa 11, pagina 78: Ratele de publicare în 
JOUE a contractelor de apărare. 
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definite şi întemeiate1. Într-o comunicare ilustrativă Comisia a arătat consecinţele acestui şi 
altor verdicte ale Curţii Europene de Justiţie şi a explicat cum îşi concepe acţiunea în astfel de 
cazuri.2

3. Directiva privind achiziţia de produse din domeniul apărării

Următoarea propunere de directivă (COM(2007) 766) trebuie să preocupe statele membre, 
întrucât directiva existentă 18/2004/CE nu ia suficient în considerare particularităţile 
achiziţiilor militare. Aceasta corespunde cerinţei Parlamentului European din anul 2005.3

Propunerea de directivă a fost prezentată la 5 decembrie 2007 împreună cu propunerea de 
directivă privind transferul produselor din domeniul apărării în interiorul Comunităţii
(COM(2007) 765), precum şi cu o comunicare4 al Comisiei. Ambele directive au ca obiectiv
formarea unei pieţe comune pentru produsele din domeniul apărării, desigur cu instrumente
care trebuie tratate separat.

Scopul propunerii de directivă este de a crea un cadru legal european unitar care să permită 
statelor membre să poate aplica dreptul comunitar fără să pericliteze interesele lor de 
siguranţă. Astfel, statele membre ar recurge mai rar la articolul 296 din tratat. Altfel spus,
articolul 296 din tratat rămâne, dar trebuie limitat la cazuri cu adevărat excepţionale, astfel
cum este prevăzut în Tratatul CE şi cum cere Curtea Europeană de Justiţie. Prin urmare, 
articolul 296 din tratat şi-ar găsi aplicabilitate numai în acele cazuri în care nu sunt suficiente 
măsurile speciale ale noii directive pentru a putea proteja interesele de securitate ale statelor 
membre.

În principal propunerea vine în continuarea Directivei 2004/18/CE. Pentru ca dispoziţiile 
speciale privind achiziţiile de bunuri şi servicii care se încadrează în domeniile apărării şi 
securităţii să fie echitabile, odată cu propunerea de faţă trebuie format un nou instrument legal
care să se aplice şi particularităţilor catalogate drept achiziţii „delicate” în acest domeniu:

 Datorită complexităţii achiziţiilor militare procedeul de negociere poate fi aplicat 
nelimitat prin publicarea unui anunţ (articolul 18).

 Pentru a garanta siguranţa aprovizionării există anumite clauze privind cerinţele 
contractuale şi criteriile pentru alegerea solicitanţilor (a se compara articolele 15 şi 
33).

 Pentru a garanta siguranţa informaţiei există anumite măsuri de protecţie privind atât
metoda procedurală, cât şi criteriile pentru alegerea solicitanţilor şi a cerinţelor 
contractuale ale clienţilor (a se compara articolele 10, 14 şi 33).

                                               
1 Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene, C-414/1997, COM/Spania.
2 Raport referitor la comunicarea interpretativă privind aplicarea articolului 296 din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene în legătură cu achiziţiile publice de produse din domeniul apărării, COM(2006) 779.
3 Raport referitor la Cartea verde privind achiziţionarea de produse din domeniul apărării, Comisia pentru piaţa 
internă şi protecţia consumatorilor, Raportor Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
4 Strategie pentru o industrie europeană de apărare mai puternică şi mai competitivă, COM(2007) 764.
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Raportorul consimte la scopurile propunerii de directivă. După părerea sa, rămân fără răspuns 
în special două întrebări, cărora Comisia ar trebui să le dedice o atenţie specială: în primul 
rând este vorba dacă şi bunurile nonmilitare ar trebui să se încadreze în domeniul de aplicare 
al directivei. Pe lângă aceasta, trebuie consultat dacă directiva privind mijloacele legale îşi 
găseşte aplicabilitate şi dacă da, cum ar trebui să se întâmple acest lucru.
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