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1. Úvod

Európske trhy so zbraňami sa vyznačujú rozdrobenosťou. Od 90. rokov sa v EÚ hromadili 
poznatky, že táto roztrieštenosť má negatívne ekonomické následky. To má rozličné príčiny:

a) Výdavky v oblasti obrany sa v dôsledku politického vývoja vo svete za posledných 20 
rokov znížili o polovicu (tzv. mierová dividenda), v dôsledku čoho sa zaznamenal pokles 
obratu a zníženie počtu zamestnancov, ako aj pokles investícií v oblasti výskumu 
a technológie. Zatiaľ nemožno počítať so zvýšením výdavkov na obranu. Jednotlivé 
výdavky sú tieto:1

V roku 2006 výdavky EÚ-262 v oblasti obrany predstavovali 210 miliárd EUR (od 47 
miliárd EUR v Spojenom kráľovstve po 35 miliónov EUR na Malte). Do tejto sumy je 
zahrnutých 110 miliárd EUR na výdavky na personál a 91 miliárd EUR na obstarávanie 
obranných zariadení. Z týchto 91 miliárd EUR sa 39 miliárd vyčleňuje na investície 
vrátane výdavkov na výskum a vývoj, 43 miliárd EUR je určených na prevádzku a údržbu 
a ďalších 9 miliárd EUR sa vyčleňuje na ďalšie výdavky vrátane opatrení na budovanie 
infraštruktúry a iných stavieb.

Výdavky na obranu sa tak v porovnaní s 90. rokmi stabilizovali na oveľa nižšej úrovni, t. j. 
na rok 2006 na priemernej hodnote 1,8 % hrubého domáceho produktu, pričom sa 
pohybuje v rozmedzí 2,7 % (v prípade Grécka) a 0,5 % ( v Írsku). Okrem toho musíme 
konštatovať, že tieto výdavky sa rozdeľujú na pomerne malé a uzavreté národné trhy, 
pričom šesť veľkých štátov vyrábajúcich zbrane vydávajú 83 %.3 Podiel týchto šiestich 
štátov v oblasti výskumu a technológie predstavuje celkovo 97 %, pričom tri štáty –
Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko predstavujú podiel vo výške 82 %.4

Keď sa porovnajú tieto čísla s výdavkami USA, naskytne sa nám tento obraz:5 USA vydali 
v roku 2006 spolu 491 miliárd EUR na obranu (EÚ-26: 201 miliárd EUR, alebo 4,7 % 
hrubého domáceho produktu (EÚ-26: 1,8%). Výdavky na prevádzku a údržbu 
predstavovali 169 miliárd EUR (EÚ-26: 43 miliárd EUR) a v prípade investícií 141 miliárd 
EUR (EÚ-26: 39 miliárd EUR).

b) Náklady na vývoj nových systémov zbraní vzrástli tak, že dokonca aj veľké členské štáty 
majú problémy so znášaním finančnej záťaže.6

c) Vznik nových štruktúr ozbrojených síl po skončení studenej vojny viedol k menšiemu 
počtu tradičných zariadení, ako aj k novým nárokom na kvalitu obranných schopností.

                                               
1 Údaje sú prevzaté od Európskej obrannej agentúry. Pozri http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Dánsko nespolupracuje s Európskou obrannou agentúrou.
3 Tzv. štáty LoI (Letter of Intention – vyhlásenie o zámere - pozn. prekl) - Spojené kráľovstvo, Francúzsko, 
Nemecko, Taliansko, Španielsko, Švédsko. Tieto štáty podpísali v roku 2000 vyhlásenie o zámere, ktoré má 
podporovať spoluprácu v oblasti zbrojárskeho priemyslu.
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 Pozri Burkard Schmitt: From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe, Chaillot 
Paper 40, Paríž, júl 2000, s. 6 a ďalšie.
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Cieľom preto zostáva dosahovanie vyššej efektívnosti nákladov, ktorá bude na osoh 
národným rozpočtom a priemyslu a v neposlednom rade ktorá by mala ozbrojeným silám 
zabezpečiť ten najlepší materiál.

Spočiatku sa objavovali pokusy o prekonanie problému rozdrobenosti národných trhov so 
zbraňami na medzištátnej úrovni a mimo štruktúr EÚ. Toto sa zmenilo po vytvorení európskej 
bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) v roku 1999, keď sa EÚ stala uprednostňovaným 
rokovacím rámcom.

Nevyhnutnou podmienkou účinnej EBOP je budovanie potrebných kapacít, čo si vyžaduje 
výkonný európsky priemysel. K tomu majú prispieť vytvorenie európskej obranno-
technologickej a priemyselnej základne a postupné budovanie európskeho trhu s obrannými 
zariadeniami. Oboje má dostatočné kapacity na zdolávanie globálnych obranných úloh 
a nových náročných problémov v oblasti bezpečnosti.

Komisia v oznámení z roku 20031 predložila sedem iniciatív, ktoré majú prispieť k 
vybudovaniu spoločného trhu so zbraňami. Jedna z týchto iniciatív sa zamerala na verejné 
obstarávanie. Jej výsledkom sa v roku 2004 stalo vypracovanie zelenej knihy.2 Nasledujúce 
konzultácie potvrdili, že právny rámec v oblasti verejného obstarávania pre obranu v praxi 
riadne nefunguje.

2. Článok 296 Zmluvy o ES

Problém možno opísať takto:

Verejné obstarávanie v oblasti obrany sa v podstate riadi ustanoveniami smernice 2004/18/ES 
(čl. 10) s výnimkou článku 296 Zmluvy o ES, ktorý predpokladá výnimku z predpisov EÚ na 
zadávanie zákaziek z dôvodovo národnej bezpečnosti. Členské štáty však v praxi 
systematicky využívajú článok 296 Zmluvy o ES na vyňatie takmer všetkých vojenských 
obstarávaní z pôsobnosti legislatívy Spoločenstva. To isté platí aj pre hospodársky čoraz 
dôležitejší trh s citlivými nevojenskými bezpečnostnými zariadenia. Členské štáty sa v oboch 
prípadoch často odvolávajú na článok 14 smernice 2004/18/ES, aby sa vyhli predpisom 
Spoločenstva. Väčšina tovaru v tejto oblasti sa preto bude objednávať podľa vnútroštátnych 
predpisov. Podľa štatistiky 15 členských štátov EÚ v časovom rozpätí rokov 2000 a 2004 
vypísalo v úradnom vestníku len 13 % všetkých zákaziek na obranné zariadenia, pričom 
rozdiel je od 2 % (v Nemecku) a 24 % (vo Francúzsku).3 Oslobodenie od povinnosti, ktoré by 
podľa legislatívy Spoločenstva malo predstavovať výnimku, sa tak v praxi stáva pravidlom.

Tento postup členských štátov je v rozpore s rozsudkom Európskeho súdneho dvora, ktorý 
zistil, že uplatňovanie článku 196 Zmluvy o ES by sa malo obmedzovať iba na konkrétne 
a odôvodnené výnimočné prípady.4 Komisia vo výkladovom oznámení vyvodila dôsledky 
z tohto rozsudku a z ďalších rozsudkov Európskeho súdneho dvora a vysvetľuje, ako si 
                                               
1 Na ceste k politike Európskej únie v oblasti obranných zariadení, KOM(2003) 113.
2 Verejné obstarávanie obranných zariadení, KOM(2004) 608.
3 Hodnotenia vplyvu k návrhu smernice KOM(2007) 766, príloha 11, strana 78: Rates of publication in the 
OJEU of defence contracts.
4 ESD, C-414/1997, Komisia/Španielsko.
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v budúcnosti predstavuje postup v takýchto prípadoch.1

3. Smernica o obstarávaní obranných zariadení

Predkladaný návrh smernice (KOM(2007) 766) by mal brať do úvahy obavy členských štátov, 
že existujúca smernica 2004/18/ES dostatočne nezohľadňuje osobitosti vojenského 
obstarávania. Zodpovedá požiadavke Európskeho parlamentu z roku 2005.2

Návrh smernice bol predložený 5. decembra 2007 spolu s návrhom smernice o zjednodušení 
podmienok pre transfery výrobkov na účely obrany v rámci Spoločenstva (KOM(2007) 765), 
ako aj s oznámením3 Komisie. Obe smernice sa zameriavajú na vytvorenie spoločného trhu so 
zbraňami, ale s nástrojmi, ktoré treba využívať oddelene.

Cieľom návrhu smernice je vytvorenie jednotného európskeho právneho rámca, ktorý umožní 
členským štátom využívať právne predpisy Spoločenstva bez toho, aby sa ohrozili ich 
bezpečnostné záujmy. Na základe toho by sa malo zriedkavejšie vyžadovať, aby členské štáty 
vyžívali článok 296 Zmluvy o ES. Inak povedané, to znamená, že článok 296 zmluvy zostáva 
v platnosti, ale mal by sa obmedziť iba na skutočne výnimočné prípady, ako sa predpokladá 
v Zmluve o ES a ako to vyžadoval Európsky súdny dvor. Tým by sa článok 296 Zmluvy o ES 
mohol uplatňovať iba v takých prípadoch, v ktorých osobitné opatrenia novej smernice 
nepostačujú na ochranu bezpečnostných záujmov členských štátov.

Návrh v podstate vyplýva zo štruktúry smernice 2004/18/ES. Aby sa však vyhovelo 
osobitným požiadavkám, týkajúcim sa nákupu tovaru a služieb v oblasti obrany a bezpečnosti, 
prostredníctvom predloženého návrhu by sa mal vytvoriť nový právny nástroj, ktorý sa 
prispôsobuje osobitostiam nákupov v týchto sektoroch označovaných za citlivé:

 Z dôvodu zložitosti vojenských nákov sa rokovacie konanie s uverejnením 
oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania môže využívať neobmedzene (čl. 18).

 Na zaistenie bezpečnosti zásobovania existujú osobitné ustanovenia týkajúce sa 
zmluvných požiadaviek a kritérií na výber uchádzača (pozri čl. 15 a 33).

 Na zaistenie informačnej bezpečnosti sú k dispozícii osobitné ochranné opatrenia tak 
na úrovni samotného postupu zadávania, ako aj na úrovni výberu uchádzačov 
a zmluvných požiadaviek verejných obstarávateľov (pozri čl. 10, 14 a 33).

Spravodajca súhlasí s cieľmi návrhu smernice. Často sa zabúda na dve dôležité otázky, 
ktorým by sa mal výbor osobitne venovať: Po prvé ide o problém, či do pôsobnosti smernice 

                                               
1 Výkladové oznámenie o uplatňovaní článku 296 Zmluvy o EÚ v oblasti verejného obstarávania pre rezort 
obrany, KOM(2006) 779.
2 Správa k Zelenej knihe o verejnom obstarávaní obranných zariadení, Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, spravodajca Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
3 Stratégia pre silnejší a konkurencieschopnejší európsky obranný priemysel, KOM(2007) 764.
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majú spadať aj nevojenské bezpečnostné zariadenia. Okrem toho by sa malo hovoriť o tom, či 
treba uplatniť smernicu o revíznych opatreniach, a ak áno, akým spôsobom by sa to malo stať.
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