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1. Bakgrund

De europeiska marknaderna för försvarsutrustning kännetecknas av ett fragmenterat tillstånd. 
Sedan 1990-talet har det blivit alltmer allmänt erkänt i EU att denna uppsplittring har negativa 
ekonomiska följder. Det finns flera orsaker till detta:

a) Utgifterna på försvarsområdet har minskat med hälften under de senaste 20 åren till följd 
av den politiska utvecklingen i världen (s.k. ”fredsdividend”), varigenom en tillbakagång i 
omsättning och sysselsättningsnivå samt en minskad investering på områdena för forskning 
och teknologi har kunnat noteras. Någon ökning av försvarsanslagen är inte att förvänta för 
närvarande. Mer detaljerat ser utgifterna ut som följer:1

År 2006 uppgick utgifterna för EU-262 på försvarsområdet till 201 miljarder euro (från 
47 miljarder euro i Storbritannien till 35 miljoner euro på Malta). I detta belopp ingår 
110 miljarder euro för personalutgifter och 91 miljarder euro för försvarsupphandlingar. 
De 91 miljarderna är uppdelade på 39 miljarder euro för investeringar, inberäknat utgifter 
för forskning och utveckling, 43 miljarder euro för operationer och underhåll samt 
ytterligare 9 miljarder euro för övriga utgifter, inberäknat infrastrukturåtgärder och 
byggnadsarbeten.

Jämfört med 1990-talet har försvarsanslagen därmed stabiliserats på en mycket låg nivå, 
dvs. för 2006 på ett genomsnittsvärde på 1,8 procent av bruttonationalprodukten, där 
skillnaden ligger mellan 2,7 procent (för Grekland) och 0,5 procent (för Irland). Dessutom 
kan man konstatera att dessa utgifter fördelas på relativt små och slutna nationella 
marknader, varvid de sex stora vapenproducenterna spenderar 83 procent.3 På området för 
forskning och teknologi uppgår dessa sex staters andel till så mycket som 97 procent, 
varvid de tre staterna Storbritannien, Frankrike och Tyskland för sig upptar en andel på 
82 procent.4

Om man jämför dessa siffror med USA:s utgifter får man följande bild:5 År 2006 lade 
USA sammanlagt 491 miljarder euro på försvaret (EU-26: 201 miljarder euro), eller 
4,7 procent av bruttonationalprodukten (EU-26: 1,8 procent). Utgifterna för operationer 
och underhåll låg på 169 miljarder euro (EU-26: 43 miljarder euro) och för investeringar 
på 141 miljarder euro (EU-26: 39 miljarder euro).

b) Utvecklingskostnaderna för nya vapensystem har stigit på ett sådant sätt att det till och med 
är svårt för de stora medlemsstaterna att klara av de finansiella bördorna.6

c) Nya arméstrukturer efter det kalla kriget har lett till minskade kvantiteter traditionell 
utrustning och nya krav på en kvalitativt annorlunda försvarskapacitet.

                                               
1 Uppgifterna har hämtats från Europeiska försvarsbyrån. Se http://www.eda.europa.eu/facts.aspx
2 Danmark ingår inte i samarbetet inom Europeiska försvarsbyrån.
3 De s.k. LoI-staterna: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Sverige. Dessa stater 
undertecknade en programförklaring 2000 som ska främja samarbetet på försvarsindustriområdet.
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 Se Burkard Schmitt, ”From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe”, 
Chaillot Paper 40, Paris, juli 2000, s. 6 ff.
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Målet är därför att uppnå en större kostnadseffektivitet, som ska bidra till en förbättring av 
den nationella budgeten och industrin och inte minst förse arméerna med bästa möjliga 
material. 

Man har först och främst försökt att övervinna problemet med uppsplittring på de nationella 
marknaderna för militär utrustning på ett mellanstatligt plan och utanför EU:s strukturer. 
Detta förändrades i och med skapandet av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken 
(ESFP) 1999, då EU kom att bli den primära ramen. 

En av förutsättningarna för en fungerande ESFP är att den nödvändiga kapaciteten byggs upp, 
vilket kräver en effektiv europeisk industri. Skapandet av en europeisk försvarsteknisk och 
-industriell grund och ett stegvist uppbyggande av en europeisk marknad för 
försvarsutrustning kommer att bidra till detta. Detta ger den förmåga som krävs för att 
bemästra de globala uppgifterna på försvarsområdet och de nya utmaningarna på 
säkerhetsområdet.

I ett meddelande från 20031 tillkännagav kommissionen sju alternativ som skulle bidra till 
uppbyggandet av en gemensam marknad för försvarsutrustning. Ett av dessa initiativ syftade 
till offentlig upphandling. Dessa ledde till en grönbok 2004.2 Det anslutande samrådet 
bekräftade att de rättsliga ramarna i upphandlingen för försvar inte fungerar ordentligt i 
praktiken.

2. Artikel 296 i EG-fördraget

Problemet kan beskrivas som följer:

I princip är upphandlingarna på försvarsområdet underkastade räckvidden för 
direktiv 2004/18/EG (artikel 10), med förbehåll för artikel 296 i EG-fördraget, som utgör ett 
undantag från EU:s upphandlingsregler på grundval av den nationella säkerheten. I praktiken 
tillämpar medlemsstaterna emellertid systematiskt artikel 296 i EG-fördraget för att undanta 
nästan alla försvarsupphandlingar från gemenskapslagstiftningen. Samma sak gäller på den 
ekonomiskt allt mer betydelsefulla marknaden för känsliga säkerhetsmateriel utan militär 
anknytning. I båda fallen åberopar medlemsstaterna ofta artikel 14 i direktiv 2004/18/EG för 
att kringgå gemenskapsbestämmelserna. Den största mängden materiel på detta område 
fördelas följaktligen enligt nationella bestämmelser och förfaranden. Enligt statistiska 
uppgifter har EU-15 under perioden 2000–2004 bara infordrat anbud på 13 procent av alla 
avtal som avser försvarsmateriel genom tillkännagivande i Europeiska unionens officiella 
tidning, varvid skillnaden ligger mellan 2 procent (i Tyskland) och 24 procent (i Frankrike).3
Befrielse från denna bestämmelse, som enligt gemenskapslagstiftningen endast ska ske 
undantagsvis, utgör därmed i praktiken en regel.

                                               
1 Mot en EU-politik för försvarsutrustning, KOM(2003)0113.
2 Försvarsupphandlingar, KOM(2004)0608.
3 Konsekvensbedömning för förslag till direktiv KOM(2007)0766, bilaga 11, sida 78: Rates of publication in the 
OJEU of defence contracts.
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Denna praxis i medlemsstaterna strider mot EG-domstolens rättspraxis, i vilken det fastställts 
att åberopandet av artikel 296 i EG-fördraget även i fortsättningen ska inskränkas till 
begränsade och motiverade undantag.1 I ett tolkningsmeddelande har kommissionen gått 
igenom följderna av detta och andra beslut av EG-domstolen, och förklarat hur man tänker 
hantera sådana fall i framtiden.2

3. Direktiv om försvarsupphandlingar

Detta förslag till direktiv (KOM(2007)0766) syftar till att ta hänsyn till medlemsstaternas 
betänkligheter i fråga om att de särskilda egenskaper som kännetecknar 
försvarsupphandlingar inte beaktas i tillräckligt hög grad i det befintliga 
direktivet 18/2004/EG. Europaparlamentet framförde ett motsvarande krav 2005.3

Förslaget till direktiv lades fram den 5 december 2007 tillsammans med förslaget till direktiv 
om överföring av försvars- och säkerhetsutrustning inom gemenskapen (KOM(2007)0765) 
och ett meddelande4 från kommissionen. Båda direktiven syftar till att skapa en gemensam 
marknad för försvarsmateriel, dock med instrument som ska behandlas separat.

Syftet med förslaget till direktiv är att skapa en enhetlig europeisk rättslig ram som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att tillämpa gemenskapslagstiftningen utan att de äventyrar sina 
säkerhetsintressen. Därigenom kommer medlemsstaterna inte att behöva tillämpa artikel 296 i 
EG-fördraget lika ofta. Det innebär alltså att artikel 296 i EG-fördraget kommer att finnas 
kvar, men att den kommer att begränsas till verkliga undantagsfall, vilket var meningen med 
EG-fördraget, och som EG-domstolen har krävt. På så sätt skulle artikel 296 i EG-fördraget 
bara tillämpas på sådana fall där de särskilda åtgärderna i det nya direktivet inte är tillräckliga 
för att skydda medlemsstaternas säkerhetsintressen. 

Förslaget följer i stor utsträckning strukturen i direktiv 2004/18/EG. För att de särskilda krav 
som materielinköp och tjänster på försvars- och säkerhetsområdet är underkastade ändå ska 
uppfyllas kommer ett nytt rättsligt instrument att skapas med hjälp av detta förslag, som är 
anpassat till de särskilda egenskaperna hos upphandlingar på dessa områden som klassificeras 
som ”känsliga”:

 På grund av komplexiteten hos försvarsupphandlingar kan ett förhandlat förfarande 
med meddelande om upphandling tillämpas fullt ut (artikel 18). 

 För att försörjningstryggheten ska kunna garanteras finns särskilda bestämmelser 
som avser de avtalsrelaterade kraven och urvalskriterierna för anbudssökande (jfr 
artiklarna 15 och 33). 

                                               
1 EG-domstolen, mål C-414/1997, kommissionen mot Spanien.
2 Tolkningsmeddelande om tillämpningen av artikel 296 i fördraget på området för försvarsupphandlingar, 
KOM(2006)0779.
3 Betänkande till grönboken om försvarsupphandlingar, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, 
föredragande Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
4 En strategi för en starkare och mer konkurrenskraftig europeisk industri för försvarsutrustning, 
KOM(2007)0764.
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 För att informationssäkerheten ska kunna garanteras finns särskilda skyddsåtgärder, 
både beträffande själva tilldelningsförfarandet, urvalskriterierna för anbudssökande 
och vad gäller de kontraktsmässiga krav de upphandlande myndigheterna ställer (jfr 
artiklarna 10, 14 och 33).

Föredraganden ställer sig bakom målen med förslaget till direktiv. Det är särskilt två frågor 
som enligt föredraganden fortfarande står öppna och som utskottet borde ägna särskild 
uppmärksamhet åt: Det handlar för det första om problemet om säkerhetsmateriel utan militär 
anknytning också borde falla inom ramen för direktivets tillämpningsområde. Dessutom borde 
man rådgöra om huruvida prövningsdirektivet ska tillämpas, och om så är fallet, på vilket sätt 
detta ska ske.
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