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1.ЦИЉИДОМЕТОДРЕДБИЧЛАНА346
(БИВШИЧЛАН296)

Uго во ром о осни ва њу ЕЕЗ пре дви ђе но је ус по ста вља ње за јед-
нич ког тр жи шта, ко је би по чи ва ло на ус по ста вља њу ца рин ске 

уни је ње них чла ни ца, за јед нич кој ца рин ској та ри фи и уки да њу 
кван ти та тив них тр го вин ских огра ни че ња, као и на по што ва њу је-
дин стве них пра ви ла кон ку рен ци је и за јед нич ке тр го вин ске по ли-
ти ке. Је дин стве ним европ ским ак том по ста вљен је но ви циљ: обра-
зо ва ње уну тра шњег (је дин стве ног тр жи шта), ко је би од ли ко ва ло 
укла ња ње тех нич ких, по ре ских и фи зич ких пре пре ка на гра ни ца ма 
и раз вој до дат них по ли ти ка, по себ но еко ном ске и со ци јал не ко хе-
зи је.1) Исто вре ме но, у Уго вор о ЕЕЗ уве ден је члан 223, ко ји је по-
стао члан 296, и ко ји пред ста вља де ро га ци ју пра ви ла уну тра шњег 
тр жи шта у обла сти вој ног тр жи шта и ин ду стри је.

Ова де ро га ци ја раз ли ку је се од оне ко ја је уве де на у област 
сло бод ног про ме та ро ба, а ко ја је би ла об у хва ће на чла ном 30 УЕЗ. 
Пре ма овом чла ну, за бра на или огра ни че ње уво за, из во за или тран-
зи та ро бе мо же би ти оправ да но раз ло зи ма јав ног мо ра ла, јав ног 
по рет ка, јав не без бед но сти, за шти те здра вља и жи во та љу ди, жи-
во ти ња или би ља ка, за шти те на ци о нал ног кул тур ног до бра умет-
нич ке, исто риј ске и ар хе о ло шке вред но сти или за шти те ин ду стриј-
ске и тр го вач ке сво ји не. Ме ђу тим, ове за бра не или огра ни че ња не 
сме ју да пред ста вља ју сред ство сво је вољ не дис кри ми на ци је ни ти 
при кри ве ни об лик огра ни че ња тр го ви не из ме ђу др жа ва чла ни ца. 
Ра ди се, у овом слу ча ју, о из у зе ћи ма јав не без бед но сти.2)

Де ро га ци ја са др жа на у чла ну 296 има ла је дво стру ки аспе кат. 
С јед не стра не, овај члан пред ви ђао је мо гућ ност по зи ва ња на по-
1) Denys Si mon, Lesystèmejuridiquecommunautaire, PUF, Pa ris, 1997, p. 23.
2) Mar tin Trybus, «The EC Tre aty as an In stru ment оf Euro pean De fen ce In te gra tion: Ju di cial 

Scru tiny of De fen ce and Se cu rity Ex cep ti ons», CommonMarketLawReview, Klu wer Law 
In ter na ti o nal, Ha gue, vol. 39, n° 6, 2002, p. 1350.



стр:271288

- 273 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

јам на ци о нал не без бед но сти као основ ни мо тив за из у зе ће тр жи-
шта на о ру жа ња од при ме не пра ви ла ко му ни тар ног пра ва. С дру ге 
стра не, по твр ђе но је пра во на тај ност за др жа ве чла ни це, ко ји ма 
при па да мо гућ ност про це не по вер љи во сти не ке ин фор ма ци је ве-
за не за њи хо ве бит не без бед но сне ин те ре се. Та ко су од ред бе чла на 
296 (па ра граф 1) пред ви ђа ле да: 

а)  ни јед на др жа ва чла ни ца ни је оба ве зна да да је по дат ке, чи је 
от кри ва ње сма тра про тив ним ње ним бит ним без бед но сним 
ин те ре си ма; 

б) сва ка др жа ва чла ни ца мо же да пре ду зме ме ре ко је сма тра 
нео п ход ним за за шти ту бит них без бед но сних ин те ре са, а 
ко ји се од но се на про из вод њу или тр го ви ну оруж ја, му ни-
ци је и рат ног ма те ри ја ла; ове ме ре не сме ју да угро зе усло ве 
кон ку рен ци је на за јед нич ком тр жи шту у по гле ду про из во да 
ко ји ни су на ме ње ни ис кљу чи во у вој не свр хе. 

Два су раз ло га у осно ви ове де ро га ци је. Пре све га, еко ном-
ска ин те гра ци ја пред ста вља ла је основ ује ди ње ња зе ма ља за пад не 
Евро пе. Европ ска за јед ни ца се пре вас ход но обра зо ва ла око про це-
са еко ном ске ин те гра ци је, док су за област од бра не би ли за ду же-
ни НА ТО и За пад но е вроп ска уни ја. Оту да у тре нут ку пот пи си ва ња 
Рим ских уго во ра ни је би ло оправ да но узе ти у раз ма тра ње сек тор 
на о ру жа ња у скла ду са ло ги ком отва ра ња тр жи шта. За тим, од ред-
бе чла на 296 ис ти ца ле су спе ци фич ност ин ду стри је на о ру жа ња, уз 
на сто ја ње да се из бег не при ме на не а де кват них пра ви ла.3) На и ме, 
Рим ски уго во ри на ме та ли су др жа ва ма чла ни ца ма оба ве зу јав них 
на бав ки. Ме ђу тим, ова ре гу ла ти ва ни је мо гла би ти при ме ње на на 
сек тор на о ру жа ња. За раз ли ку од ци вил ног сек то ра, у ко јем ку пац 
вр ши из бор пре вас ход но на осно ву це не, у сек то ру од бра не из бор 
од ре ђу је ком би на ци ја кри те ри ју ма ко ји укљу чу ју опе ра тив не ка-
па ци те те, це ну про гра ма, ме ђу о пе ра тив ност са по сто је ћом опре-
мом.4) Ипак, да би се омо гу ћи ло је дин стве но ту ма че ње чла на 296, 
пред ви ђе на су од ре ђе на прав на огра ни че ња ко ја су спре ча ва ла зло-
у по тре бу при ме не овог чла на. Та ко је 1958. го ди не уста но вље на, од 
стра не Са ве та ЕЗ, ли ста про из во да ко ји су об у хва ће ни чла ном 296. 
Ова ли ста ни ка да ни је слу жбе но об ја вље на ни ти је би ла пред мет 
ре ви зи је. Др жа ве чла ни це мо гле су се по зи ва ти на де ро га ци ју чла-
3) San dra Mez za dri, «L’ouver tu re des marchés de la défen se : en je ux et mo da lités», Papiers

occasionnels, In sti tut d’Etu des de sécu rité de l’UE, Pa ris, n° 12,  2000, p. 7.
4) Pi er re De Ve stel, «Les marchés et les in du stri es de défen se en Euro pe : l’he u re des po li ti qu-

es?», Cahierde Chaillot, In sti tut d’Etu des de sécu rité de l’UE, Pa ris, n° 21, 1996, p. 25.
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на 296 са мо за про из во де са др жа не на тој ли сти. То је, уоста лом, 
по твр дио и Суд прав де ЕЗ 1968. го ди не у пре су ди Salgoil.5) Та ко су 
на ста ла раз ли чи та прав на пра ви ла при мен љи ва на сек тор на о ру-
жа ња: про из во ди ко ји су на ве де ни на ли сти мо гли су би ти пред-
мет прав не ре гу ла ти ве др жа ва чла ни ца, док су оста ли про из во ди 
из сек то ра на о ру жа ња пот па да ли под ко му ни тар ни прав ни ре жим.

Чи ње ни ца да ли ста про из во да ко ју је до нео Са вет ни је ни ка да 
јав но об ја вље на усло ви ла је раз ли чи те ста во ве ме ђу др жа ва ма чла-
ни ца ма о сте пе ну по вер љи во сти овог до ку мен та. Не ке др жа ве чла-
ни це, и Ко ми си ја, сма тра ле су да се ра ди о по вер љи вом до ку мен ту, 
док су не ке др жа ве, пак, про сле ђи ва ле ову ли сту за ин те ре со ва ним 
стра на ма, сма тра ју ћи је за јав ни до ку мент. Основ ни про блем око 
«по лу по вер љи во сти» ове ли сте ти цао се мо гућ но сти зло у по тре бе 
чла на 296, про ши ри ва њем ли сте про из во да ко ји ни су би ли са др-
жа ни на тој ли сти.6) У сва ком слу ча ју, де ро га ци ја пред ви ђе на за 
про из во де на ве де не на ли сти Са ве та ни је сме ла да угро зи усло ве 
кон ку рен ци је у окви ру за јед нич ког тр жи шта, али је исто вре ме но 
би ла усме ре на на за шти ту бит них без бед но сних ин те ре са др жа ва 
чла ни ца. Ови усло ви на гла ше ни су и у чла ну 298 УЕЗ, ко ји на во ди 
да уко ли ко ме ре пред у зе те у скла ду са чла ном 296 до ве ду до по-
ре ме ћа ја усло ва кон ку рен ци је на за јед нич ком тр жи шту, Ко ми си ја 
ће, за јед но за др жа вом о ко јој је реч, ис пи та ти на чин на ко ји се ове 
ме ре мо гу при ла го ди ти од ред ба ма Уго во ра. Та ко ђе, Ко ми си ја или 
би ло ко ја др жа ва чла ни ца мо гу ди рект но под не ти пред мет Су ду 
прав де ЕЗ уко ли ко смaтрају да дру га др жа ва чла ни ца зло у по тре-
бља ва овла шће ња из чла на 296.

Иако се члан 296 пре вас ход но од но сио на вој ну опре му7), и 
са др жао прав на огра ни че ња за на ци о нал не де ро га ци је, он је вр ло 
бр зо по стао осно ва за пот пу ну сло бо ду др жа ва чла ни ца у обла-
сти про из вод ње и тр го ви не оруж ја. Упр кос чи ње ни ци да де ро га-
ци ја са др жа на у чла ну 296 ни је би ла ауто мат ска, она је по сте пе но 
по ста ла основ но пра ви ло, и сек тор на о ру жа ња је вре ме ном био у 
пот пу но сти из у зет од при ме не ко му ни тар них прав них пра ви ла, 
јер је ве ћи на др жа ва чла ни ца ту ма чи ла овај члан као ауто мат ско 
5)  Arrêt de la Co ur du 19 décem bre 1968, Af fa i re 13/68, Recueilde jurisprudence 1968, p. 

00661.
6)  Mar tin Trybus, EuropeanUnionLawandDefenceIntegration, Hart Pu blis hing, Ox ford and 

Por tland Ore gon, 2005, p. 143.
7)  Tre vor Taylor, «Arms Pro cu re ment», У:  TheEuropeanUnionand NationalDefencePolicy , 

(edi ted by Jolyon Ho worth, Anand Me non),  Ro u tled ge, Lon don, 1997, p. 122. 
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и оп ште из у зе ће вој ног сек то ра од при ме не пра ви ла уну тра шњег 
тр жи шта.8) Др жа ве чла ни це су по јам «без бед но сних ин те ре са» од-
ре ђи ва ле ве о ма ши ро ко, ка ко би из бе гле ин тер вен ци ју Ко ми си је у 
обла сти на о ру жа ња9), док су исто вре ме но на сто ја ле да по др жа ва ју 
и фа во ри зу ју на ци о нал не вој не ин ду стри је. Ова си ту а ци ја би ла је 
олак ша на чи ње ни цом да Суд прав де ЕЗ ни је уста но вио де фи ни-
ци ју «бит них без бед но сних ин те ре са», иако су од ред бе чла на 296 
би ле уско по ве за не са овим пој мом. 

Ауто мат ско по зи ва ње др жа ва на члан 296 по сле ди ца је не по-
сто ја ња за јед нич ких пра ви ла у обла сти вој не опре ме, ко ја би знат-
но огра ни чи ла до мет од ред би овог чла на. Оту да по сто ја ње јед ног 
не хо мо ге ног тр жи шта на о ру жа ња, ко је се за сни ва на ду пли ра њу 
на ци о нал них про гра ма и по ве ћа њу тро шко ва. Др жа ве чла ни це су, 
по зи ва њем на из у зе ћа ко ја је пред ви ђао члан 296, ре а ли зо ва ле ве-
ћи ну на бав ки вој не опре ме без про це ду ре јав них на бав ки, уз при-
ви ле го ва ње на ци о нал них до ба вља ча. Ме ђу тим, крај хлад ног ра та 
усло вио је зна чај на сма ње ња вој них бу џе та др жа ва чла ни ца, ко ја су 
би ла пра ће на ре струк ту ри ра њем њи хо вих вој них сна га и све ве ћим 
ан га жо ва њем у опе ра ци ја ма упра вља ња кри за ма, ко је су ства ра ле 
до дат не тро шко ве. Све ово има ло је за по сле ди цу сма ње ње де ла 
вој них бу џе та ко ји су би ли на ме ње ни ин ве сти ра њу. Рас ко рак из ме-
ђу сма ње ња овог де ла бу џе та и све ве ћих тро шко ва од ра жа вао се и 
на раз вој вој них ка па ци те та ЕУ и пер спек ти ву бу ду ће европ ске без-
бед но сне и од брам бе не по ли ти ке. Европ ске вој не сна ге ни су би ле 
опре мље не мо дер ном вој ном опре мом, ко ја се све ви ше на ме та ла 
у са вре ме ним опе ра ци ја ма упра вља ња кри за ма. То ме тре ба до да ти 
и чи ње ни цу да је на ра ста ју ћа ин те гра ци ја из ме ђу вој не и ци вил не 
ин ду стри је на тех но ло шком и фи нан сиј ском пла ну све ви ше оте-
жа ва ла по де лу на вој но и ци вил но уста но вље ну чла ном 296, и ри-
зи ко ва ла да угро зи гло бал ну кон ку рент ност европ ске ин ду стри је. 
Из воз, јав не на бав ке, кон ку рен ци ја, ко ји су у осно ви уну тра шњег 
тр жи шта, ути чу та ко ђе и на сек тор од бра не, као и на сва ки дру ги 
ин ду стриј ски сек тор. Оту да ауто мат ско из у зи ма ње сек то ра од бра-
не, због раз ло га на ци о нал не без бед но сти, мо же да има не га тив не 
по сле ди це по функ ци о ни са ње уну тра шњег тр жи шта у це ли ни. У 
тој пер спек ти ви, по треб но је да по сто ји рав но те жа из ме ђу ци ље ва 
8)  Mar tin Trybus, «The EC Tre aty as an In stru ment оf Euro pean De fen ce In te gra tion: Ju di cial 

Scru tiny of De fen ce and Se cu rity Ex cep ti ons», op.cit., p. 1354.
9)  Bur kard Schmitt, «The Euro pean Union and ar me ments», Cahiers de Chaillot, In sti tut 

d’Etu des de sécu rité de l’UE, Pa ris, n° 63, 2003, p. 9.
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уну тра шњег тр жи шта и без бед но сних ин те ре са др жа ва чла ни ца. С 
дру ге стра не, др жа ве чла ни це су под при ти ском да раз ви ју што си-
сте ма тич ни ји и ам би ци о зни ји при ступ у обла сти на о ру жа ња, што 
до во ди у пи та ње и ри гид ност од ред би чла на 296. По сто је, с јед не 
стра не, ми шље ња да овај члан тре ба уки ну ти, бу ду ћи да пред ста-
вља пре пре ку ли бе ра ли за ци ји тр жи шта вој не опре ме. Ње го во уки-
да ње би та ко про из вод њу и тр го ви ну вој не опре ме под ве ло под 
пра ви ла кон ку рен ци је уну тра шњег тр жи шта, омо гу ћа ва ју ћи но ве 
фу зи је и кон со ли да ци је и бо ље упра вља ње тро шко ви ма про гра ма. 
Ме ђу тим, овај при ступ ни је ре а лан, јер се ра ди о обла сти ко ја је 
из раз на ци о на лог су ве ре ни те та, ко ји је ве зан за спољ ну по ли ти-
ку, без бед ност и од бра ну др жа ве. Бр за при ме на пра ви ла уну тра-
шњег тр жи шта на сек тор вој не опре ме је те шко из во дљи ва из ви ше 
раз ло га: тех нич ких (упра вља ње по ли ти ком кон ку рен ци је), стра те-
шких (ди ле ма «Евро па твр ђа ва» или отва ра ње пре ма аме рич ким 
тр жи шти ма), по ли тич ких (на пред на ве де но пи та ње на ци о нал не 
су ве ре но сти, кон тро ле и упра вља ња је дин стве ног тр жи шта вој не 
опре ме). Ови раз ло зи су ру ко во ди ли и твор це Ли са бон ског уго во-
ра, те је члан 296 за др жан у овом уго во ру. Убу ду ће, ра ди се о чла ну 
346 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ, ко ји је не из ме њен пре у зет из 
Уго во ра о ЕУ. 

2.ТУМАЧЕЊЕЧЛАНА296ОДСТРАНЕСУДАПРАВДЕЕЗ

Де ро га ци ја са др жа на у па ра гра фу 1 чла на 296 пред ви ђа ла је 
три мо гућ но сти. Пр во, ра ди се о пра ву на тај ност свих ин фор ма ци-
ја ко је мо гу да угро зе на ци о нал ну без бед ност. Оту да др жа ве мо гу 
да од би ју да пру же ин фор ма ци је Ко ми си ји или Са ве ту, уко ли ко би 
би ли угро же ни њи хо ви основ ни без бед но сни ин те ре си. Дру го, реч 
је о мо гућ но сти да се др жа ва по зо ве на из у зе ће од пра ви ла уну-
тра шњег тр жи шта у обла сти тр го ви не оруж јем, за про из во де ко ји 
су утвр ђе ни на ли сти Са ве та од 1958. го ди не. Да кле, члан 296 не 
об у хва та ци вил не про из во де ко ји су на ме ње ни снад бе ва њу вој них 
сна га, док је пи та ње про из во да на ме ње них у ци вил не и вој не свр хе 
оста ло не раз ја шње но. Тре ће, де ро га ци ја не сме да угро зи усло ве 
кон ку рен ци је на за јед нич ком тр жи шту. Ме ђу тим, ве ћи на др жа ва 
ни је по што ва ла ове усло ве, и цео сек тор од бра не био је по сте пе но 
из у зет од пра ви ла уну тра шњег тр жи шта. 

И по ред зло у по тре бе од ред би чла на 296, Суд прав де ЕЗ ду го 
се ни је огла сио по во дом ту ма че ња овог чла на. Ипак, то ком 80-тих 
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го ди на про шлог ве ка, при ме ћу је се од ре ђе ни по мак у том по гле ду, 
на ро чи то ако се освр не мо на пре су ду Johnston из 1986. го ди не,10) 
у ко јој се, до ду ше, Суд не из ја шња ва о од ред ба ма чла на 296 (та-
да члан 223), бу ду ћи да се ова пре су да не од но си на сек тор на о-
ру жа ња. У овој пре су ди Суд је ис та као да «Уговорпредвиђасамо
дерогацијекоје сеодносенаситуацијекојемогудаугрозе јавну
безбедност,каоштојеслучајсачлановима36,48,56,223и224,
који указују на јасно ограничене изузетке». Ови чла но ви, «због
ограниченогдејства(...)нисуподложниширокомтумачењуине
дозвољавајудасеизњиховиходредбиизведеопштиизузетак».11) 
Зна чај ове пре су де огле да се у то ме што афир ми ше над ле жност 
Су да за пре су де ко је се од но се на при ме ну де ро га ци ја ве за них за 
јав ну без бед ност, и ис ти че да ове де ро га ци је ни су ап со лут не. Бу ду-
ћи да члан 296 та ко ђе пред ста вља де ро га ци ју ве за ну за јав ну без-
бед ност, он пот па да под над ле жност Су да. Да кле, у сек то ру вој не 
опре ме, др жа ве је су су ве ре не у по гле ду ор га ни за ци је и ре гу ли са ња 
европ ског тр жи шта, али мо ра ју да во де ра чу на о оп штем прав ном 
окви ру За јед ни це (ко му ни тар на пра ви ла). Ме ђу тим, тек у пре су ди 
по во дом спо ра из ме ђу Ко ми си је и Кра ље ви не Шпа ни је од 16. сеп-
тем бра 1999. го ди не, Суд се по пр ви пут ба вио ту ма че њем чла на 
296. У овом спо ру, Ко ми си ја је оп ту жи ла Шпа ни ју да ни је по што-
ва ла од ред бе ди рек ти ве Са ве та из 1977. го ди не (77/388) о по ре зу на 
до да ту вред ност. Шпа ни ја се по зва ла на од ред бе чла на 296 Уго во ра 
о ЕЗ ка ко би из бе гла пла ћа ње по ре за на до да ту вред ност, ис ти чу-
ћи да ово по ре ско осло ба ђа ње пред ста вља нео п ход ну ме ру у ци љу 
спро во ђе ња основ них ин те ре са на гло бал ном стра те шком пла ну, 
и ја ча ња ефи ка сно сти шпан ских вој них сна га у окви ру на ци о нал-
не од бра не и НА ТО-а. Суд је од ба цио ово ста но ви ште на во де ћи 
да, услед огра ни че ног деј ства де ро га ци је пред ви ђе не чла ном 296, 
« државакојанамеравадасепозовенаизузеткекакобиоправдала
непоштовањеобавеза,требадаподнеседоказдаусвојенемерене
превазилазеограничењадерогацијепредвиђенечланом296». 12) Бу-
ду ћи да Шпа ни ја ни је до ста ви ла ове до ка зе, Суд је до нео пре су ду 
про тив ове др жа ве. Зна чај пре су де огле да се у чи ње ни ци да се Суд 
про гла сио над ле жним за од ред бе чла на 296, те је са мим тим имао 
мо гућ ност да раз мо три од лу ку др жа ва чла ни ца да се по зи ва ју на 
10)  Arrêt de la Co urs du 22 mai 1986, af fa i re 222/84, Recueildejurisprudence 1986, p.1651.
11)  Af fa i re 222/84, po int 26.
12)  Arrêt de la Co ur du 16 sep tem bre 1999, Af fa i re C-414/97, Recueildejurisprudence 1999, p. 

I-05585, po int 2.
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де ро га ци је овог чла на.13) Исто та ко, Суд се опре де лио за ре стрик-
тив но ту ма че ње овог чла на као што је то био слу чај и са дру гим 
де ро га ци ја ма ко је се од но се на јав ну без бед ност. 14) Да кле, члан 
296 не мо же би ти схва ћен као ауто мат ско из у зе ће вој ног сек то ра 
од пра ви ла уну тра шњег тр жи шта, а Суд у по је ди нач ним слу ча је ви-
ма од лу чу је да ли је из у зе ће оправ да но или ни је. Ово ста но ви ште 
по твр ђе но је и у пре су да ма Sirdar15), Kreil16)и Dory17), у ко ји ма је 
Суд на гла сио да би оп ште из у зе ће чла на 296 «ризиковалодаугрози
обавезујућикарактериуниформнуприменукомунитарногправа». 
Не ки ауто ри ис ти чу да по зи ва ње на де ро га ци је са др жа не у чла ну 
296 има сми сла уко ли ко се од но си на на бав ку, ре ци мо, вој них хе-
ли коп те ра, али не и у слу ча ју на бав ке нпр. ауто бу са, док је по зи-
ва ње на овај члан у слу ча ју на бав ке до ба ра ко је мо гу би ти упо тре-
бље не у ци вил не и вој не свр хе, у нај ма њу ру ку, не из ве сно.18) Суд се 
ду го ни је огла ша вао по во дом овог пи та ња. Иако се 1995. го ди не у 
пре су да ма Wernerи Leifer19) ба вио пи та њем про из во да на ме ње них 
у ци вил не и вој не свр хе, и том при ли ком за кљу чио да по ли ти ка из-
во за ових про из во да спа да у над ле жност за јед нич ке тр го вин ске по-
ли ти ке, уз мо гућ ност, за др жа ве чла ни це, да до не су ре стрик тив не 
ме ре ка да овај из воз мо же да угро зи њи хо ву јав ну без бед ност, Суд 
у овој пре су ди ипак ни је од го во рио на пи та ње да ли про из вод ња и 
тр го ви на до ба ра на ме ње них у вој не и ци вил не свр хе мо гу би ти об-
у хва ће не де ро га ци јом са др жа ном у па ра гра фу 1(б) чла на 296.

 Зна чај на пре су да у том по гле ду је пре су да Agustaиз 2008. го-
ди не,20) у ко јој је Суд по пр ви пут де фи ни сао по јам «ле ги тим них 
13) Mar tin Trybus, EuropeanUnionLawandDefenceIntegration, Hart Pu blis hing, Ox ford and 

Por tland Ore gon, 2005, p. 153.
14) Do mi ni que Vin cen tel li-Me ria, «Vers une nor ma li sa tion de l’ap pli ca tion de l’ar tic le 296 du 

TCE dans le sec te ur de l’in du strie d’ar me ment», RevueduMarchécommunetdel’Union
européenne, Edi ti ons Tec hni qu es et Eco no mi qu es, Pa ris, n° 445, févri er 2001, p. 99.

15) Arrêt de la Co ur du 26 oc to bre 1999, Af fa i re C-273/97, Recueildejurisprudence 1999, p. 
I-7403, po int 15.

16) Arrêt de la Co ur du 11 jan vi er 2000, Af fa i re C- 285/98, Recueildejurisprudence 2000, p. 
I-69, po int 15.

17) Arrêt de la Co ur du 11 mars 2003, Af fa i re C-186/01, Recueil de jurisprudence 2003, p. 
I-02479.

18)  Ba u do uin He u ninckx, «De fen ce Pro cu re ment in the Euro pean Union : Ti me to Li sten to the 
Wa ke-Up Calls», BusinessLawInternational, In ter na ti o nal Bar As so ci a tion, Lon don, vol. 7, 
n° 2, 2006, p. 215.

19)  Arrêts de la Co ur du 17 oc to bre 1995, Af fa i re C-70/94 et C-83/94, Recueildejurisprudence 
1995, p. I-03189.

20)  Arrêt de la Co ur du 8 avril 2008, Af fa i re C-337/05, Recueil de jurisprudence 2008, p. 
I-02173.
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зах те ва на ци о нал ног ин те ре са». По вод за ову пре су ду би ла је ту-
жба Ко ми си је про тив Ре пу бли ке Ита ли је због не по сто ја ња ни јед-
ног јав ног тен де ра за опре ма ње хе ли коп те ра за по тре бе др жав них 
вој них и ци вил них сна га. Ан га жо ва на је ита ли јан ска фир ма Агу-
ста, спе ци ја ли зо ва на у обла сти аеро на у ти ке. Ита ли ја се том при-
ли ком по зва ла на од ред бе чла на 296, на во де ћи да су ин фор ма ци је 
ко је су до би је не за про из вод њу хе ли коп те ра ко је је ра ни је про из-
во ди ла фир ма Агу ста по вер љи вог ка рак те ра, те да је из тог раз ло га 
овом пред у зе ћу по ве ре на да ља про из вод ња хе ли коп те ра. Суд се у 
овој пре су ди нај пре освр нуо на по јам «ле ги тим них зах те ва на ци-
о нал ног ин те ре са», ис та кав ши да «мерекоједржавепредузимају
уоквируњиховихлегитимнихзахтеванационалногинтересани
сууцелиниизузетеодприменекомунитарногправаискључивона
основу чињеницедаовемеределујууинтересујавнебезбедности
илинационалнеодбране». Пре ма ми шље њу Су да, ова кво ту ма че ње 
мо гло би да угро зи оба ве зу ју ћи ка рак тер и уни форм ну при ме ну ко-
му ни тар ног пра ва (Sirdar,Kreil,Dory), те је, по зи ва ју ћи се на пре-
су ду Ко ми си је про тив Шпа ни је из 1999. го ди не, ис та као да је сва ка 
др жа ва ду жна да до ста ви до ка зе ко ји по твр ђу ју да усво је не ме ре не 
пре ва зи ла зе огра ни че ња де ро га ци је. Бу ду ћи да се члан 296 од но си 
ис кљу чи во на на бав ку вој не опре ме, Суд је за кљу чио да «купови
наопреме,чија јеупотребаувојнесврхенеизвесна,моранеизо
ставнодапоштујепроцедурејавнихнабавки» (пар. 47). У по гле ду 
по вер љи во сти ин фор ма ци ја у про из вод њи хе ли коп те ра, на ко је се 
по зи ва ла Ита ли ја, Суд је за кљу чио да ова др жа ва ни је до ста ви-
ла до ка зе ко ји ука зу ју на по вер љи вост ових ин фор ма ци ја, те да је 
про из вод ња хе ли коп те ра мо гла би ти до де ље на и не кој дру гој фир-
ми у Ита ли ји или не кој дру гој др жа ви чла ни ци (пар. 51). Зна чај ове 
пре су де огле да се у то ме што је Суд ја сно ста вио до зна ња др жа ва-
ма чла ни ца ма да по зи ва ње на члан 296 ни је нео гра ни че но. Ипак, 
ка ко не ки ауто ри сма тра ју, ни овом пре су дом Суд ни је зна чај ни је 
до при нео да љем по ја шња ва њу ис прав ног ту ма че ња чла на 296.21) 

Ре стрик тив ним ту ма че њем чла на 296 Суд се ба вио и 2009. 
го ди не, ка да је до нео се дам пре су да22) на осно ву ту жби Ко ми си-
је про тив не ко ли ко др жа ва чла ни ца по во дом јед но стра ног уки да-
21)  Erk ki Aal to, «In ter pre ta ti ons of Ar tic le 296», У: Тоwardsa EuropeanDefenceMarket (edi-

ted by Da niel Ke o ha ne), ChaillotPaper, In sti tut d’Etu des de sécu rité de l’UE, Pa ris, n° 113, 
2008, p. 42.

22)  Arrêts de la Co ur du 15 décem bre 2009, Af fa i res C-284/05, 461/05, 409/05, 239/06, 372/05, 
294/05, 387/05.
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ња ца ри не на увоз вој не опре ме, као и опре ме на ме ње не у вој не и 
ци вил не свр хе. Ту же не су Ита ли ја (две пре су де), Не мач ка, Грч ка, 
Фин ска, Швед ска и Дан ска. Ту же не др жа ве су се у спо ро ви ма по-
зи ва ле на од ред бе чла на 296 пар.1(б), на гла ша ва ју ћи да би пла ћа ње 
уво зних ца ри на озбиљ но угро зи ло њи хо ве «основ не без бед но сне 
ин те ре се». Суд је од ба цио ово ста но ви ште, ис ти чу ћи да «дерога
ција члана 296 неможе бити схваћенатако да даје државама
чланицамаправодабудуизузетеододредбиуговораискључивона
основупозивањанаосновнебезбедноснеинтересе»23). Др жа ве, ка-
же Суд, мо ра ју да пру же до ка зе о нео п ход но сти пре у зи ма ња ме ра 
усме ре них на за шти ту њи хо вих основ них без бед но сних ин те ре са. 
Суд је са мим тим од ба цио и мо гућ ност по зи ва ња на члан 296 при-
ли ком уво за вој не опре ме из тре ћих др жа ва, али и опре ме ко ја мо-
же би ти упо тре бље на у вој не и ци вил не свр хе.24)

3.ЈАЧАЊЕУЛОГЕКОМИСИЈЕУПОГЛЕДУПРИМЕНЕ
КОМУНИТАРНОГПРАВАУСЕКТОРУНАОРУЖАЊА

Као и Суд прав де ЕЗ, и Ко ми си ја се од у век за ла га ла за ре стрик-
тив ну при ме ну чла на 296. Ме ђу тим, иако је пре су да Комисијапро
тивШпаније озна чи ла пре крет ни цу у ре стрик тив ном ту ма че њу 
чла на 296 од стра не Су да прав де, у прак си се ни су де си ле зна чај-
ни је про ме не. Суд ска прак са је углав ном иг но ри са на или по гре шно 
ту ма че на од стра не др жа ва чла ни ца. 25) 

Ста но ви ште ко је Ко ми си ја за сту па је да сек тор на о ру жа ња 
пред ста вља спе ци фич ну област, али област на ко ју се мо ра ју при-
ме њи ва ти ко му ни тар на прав на пра ви ла, осим де ро га ци ја пред ви-
ђе них чла ном 296. Оту да је ње на ак тив ност и усме ре на на ре стрик-
тив ну при ме ну овог чла на, и на спре ча ва ње др жа ва чла ни ца да у 
пот пу но сти из у зму овај сек тор од при ме не пра ви ла уну тра шњег 
тр жи шта. 

Чи ње ни ца је да ко му ни тар ни про пи си зах те ва ју по сто ја ње ме-
ха ни за ма ко ји би ус по ста ви ли рав но те жу из ме ђу уну тра шњег тр-
жи шта и на ци о нал не без бед но сти др жа ва чла ни ца. У обла сти јав-
них на бав ки, Са вет и Пар ла мент су у мар ту 2004. го ди не усво ји ли 
Ди рек ти ву 2004/18, о ко ор ди на ци ји про це ду ра за до де лу јав них на-
23)  Arrêt de la Co ur du 15 décem bre 2009, Af fa i re C-284/05, par. 47.
24)  Arrêt de la Co ur du 15 décem bre 2009, Af fa i re C-294/05, par. 53.
25)  Mar tin Trybus, «The New Euro pean De fen ce Agency : A Con stri tu bion to a Com mon Euro-

pean Se cu rity and De fen ce Po licy and a Chal len ge to the Com mu nity Acquis?», Common 
MarketLawReview, Klu wer Law In ter na ti o nal,  Ha gue, vol. 43, n° 3, 2006, p. 674.
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бав ки рад не сна ге, ро ба и услу га26). Пре ма чла ну 10 ове ди рек ти ве, 
ко му ни тар на прав на пра ви ла о јав ним на бав ка ма се при ме њу ју на 
уго во ре ко је до де љу ју уго вор ни ор га ни у обла сти од бра не, осим 
за уго во ре ко ји се од но се на од ред бе чла на 296. Та ко ђе, члан 14 
Ди рек ти ве пре ци зи ра да се Ди рек ти ва не при ме њу је на јав не на-
бав ке ко је су озна че не као «тај не», или «ко је зах те ва ју по себ не без-
бед но сне ме ре». У том слу ча ју, др жа ве чла ни це мо гу би ти из у зе те 
од при ме не ко му ни тар них прав них пра ви ла, што зна чи да ни су у 
оба ве зи да по шту ју основ не прин ци пе про це ду ре јав них на бав ки 
као што су тран спа рент ност, кон ку рен ци ја, јед на кост трет ма на и 
од су ство дис кри ми на ци је. Ове од ред бе Ди рек ти ве ука зу ју на две 
ва жне чи ње ни це. Пр во, област од бра не ни је ауто мат ски из у зе та од 
про це ду ре јав них на бав ки, што је у скла ду са ста но ви штем Су да 
прав де ЕЗ. Да кле, упо тре ба чла на 296 мо ра би ти по себ но оправ да-
на. Дру го, из у зе ће пред ви ђе но Ди рек ти вом не од но си се на ци вил-
на до бра ни на до бра ко ја ни су на ме ње на ис кљу чи во упо тре би у 
вој не свр хе. На тај на чин, Ко ми си ја је про ши ри ла сво ја овла шће ња 
на јав не на бав ке у обла сти од бра не.

У «Зе ле ној књи зи» из 2004. го ди не27), Ко ми си ја је пред ло жи ла 
два на чи на по бољ ша ња си ту а ци је ко ја су се ти ца ла чла на 296. С 
јед не стра не, ука за ла је на нео п ход ност усва ја ња тзв. «ин тер пре та-
тив не ко му ни ка ци је», као ин стру мен та ко ји би пре ци зно утвр дио 
по сто је ћу ко му ни тар ну ре гу ла ти ву. Ова ко му ни ка ци ја је тре ба ла 
об ја сни прин ци пе утвр ђе не од стра не Су да прав де о ту ма че њу чла-
на 296. С дру ге стра не, Ко ми си ја је ис та кла да је та ко ђе нео п ход-
но уве сти но ву прав ну ре гу ла ти ву ко ја би се од но си ла на на бав ку 
вој ног ма те ри ја ла. Ра ди ло би се о ди рек ти ви ко ја би има ла за циљ 
ко ор ди на ци ју про це ду ра јав них на бав ки у вој ном сек то ру. 

У скла ду са пред ло зи ма са др жа ним у Зе ле ној књи зи, Ко ми си ја 
је 2006. го ди не усво ји ла Ин тер пре та тив ну ко му ни ка ци ју о чла ну 
296,28) у ко јој се на во ди да сек тор од бра не у ЕУ оста је по де љен 
на на ци о нал ном ни воу, и да ова фраг мен та ци ја пред ста вља глав ну 
пре пре ку са рад њи и кон ку рен ци ји уну тар ЕУ, усло вља ва ју ћи до-
дат не тро шко ве и не га ти ван ути цај на ин ду стриј ску и тех но ло шку 
ба зу ЕУ у обла сти од бра не као и на на по ре др жа ва чла ни ца да на 
26)  Di rec ti ve 2004/18/CE du Par le ment et du Con seil du 31 mars 2004 re la ti ve à la co or di na tion 

des procédu res de pas sa tion des marchés pu blics de tra va ux, de fo ur ni tu res et de ser vi ces, 
Journalofficieldel’Union européenne, n° L 134 du 30 avril 2004, p. 114. 

27)  Li vre vert, Les marchés pu blics de la défen se, COM (2004) 608 fi nal, 23 sep tem bre 2004.
28)  Com mu ni ca tion in ter préta ti ve sur l’ap pli ca tion de l’ar tic le 296 du tra ité dans le do ma i ne des 

marchés pu blics de la défen se, COM (2006) 779 fi nal, 7 décem bre 2006.
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аде ква тан на чин опре ме вој не сна ге. Зна чај ну уло гу у фраг мен та-
ци ји тр жи шта од бра не има про це ду ра јав них на бав ки, бу ду ћи да је 
је дан део овог тр жи шта из у зет од пра ви ла уну тра шњег тр жи шта 
и под ре ђен на ци о нал ним про пи си ма ко ји се зна чај но раз ли ку ју. 
Кључ ни фак тор у про це су фраг мен та ци је пред ста вља члан 296, с 
об зи ром да је ње го ва при ме на «про бле ма тич на» и да се раз ли ку је 
зна чај но од јед не до дру ге др жа ве. Ко ми си ја се у овом до ку мен ту 
освр ће и на од ред бе Ди рек ти ве 2004/18, ко ју сма тра «не а дап ти ра-
ном» за на бав ку вој не опре ме, јер не узи ма у об зир спе ци фич не 
ка рак те ри сти ке овог сек то ра. Као по сле ди ца то га, мно ге др жа ве 
чла ни це не при ме њу ју ову ди рек ти ву чак и он да ка да ни су ус пу-
ње ни усло ви ко је пред ви ђа члан 296. Сто га, циљ ове ко му ни ка ци је 
Ко ми си је је да се из бег ну по гре шна ту ма че ња чла на 296 у обла сти 
на бав ке вој не опре ме. Она се при том осла ња на пре су де Су да прав-
де ЕЗ и усва ја ре стрик тив но ту ма че ње чла на 296, сма тра ју ћи да се 
де ро га ци је пред ви ђе не чла ном 296 од но се на од ре ђе не си ту а ци је 
и да не мо гу би ти пред мет ши ро ког ту ма че ња. Члан 296 се од но си 
на про из вод њу или тр го ви ну оруж ја, му ни ци је и рат ног ма те ри-
ја ла, ко ји су са др жа ни у ли сти Са ве та из 1958. го ди не. Ипак, ти 
про из во ди ни су ауто мат ски из у зе ти од пра ви ла уну тра шњег тр жи-
шта, већ са мо уко ли ко се ти чу основ них без бед но сних ин те ре са 
др жа ва чла ни ца. Ко ми си ја сма тра да ли сту Са ве та из 1958. го ди не 
ни је по треб но ре ви ди ра ти, с об зи ром да је до вољ но флек си бил на 
да укљу чи са вре ме ну тех но ло ги ју. Ко ми си ја за кљу чу је да она ни је 
над ле жна да «су ди» ко ји су основ ни без бед но сни ин те ре си др жа ва 
чла ни ца, али да, као «чу вар» Уго во ра, има пра во да вр ши про ве ру 
нео п ход них усло ва за из у зе ће на осно ву чла на 296, те да др жа ве 
чла ни це, на њен зах тев, тре ба ју да пру же све по треб не ин фор ма-
ци је о за шти ти сво јих без бед но сних ин те ре са. 

Др жа ве чла ни це су раз ли чи то ре а го ва ле на усва ја ње ин тер-
пре та тив не ко му ни ка ци је Ко ми си је о при ме ни чла на 296. При ме-
ра ра ди, док је Фран цу ска сма тра ла овај до ку мент не по треб ним, 
ис ти чу ћи да не ће до при не ти сма ње њу тро шко ва у вој ном сек то ру 
ни ти ја ча њу вој не ин ду стриј ске и тех но ло шке ба зе, Ве ли ка Бри-
та ни ја је по здра ви ла усва ја ње овог до ку мен та, сма тра ју ћи да ће 
пре ци зни је по ја сни ти прав ну ре гу ла ти ву и прак су Су да прав де 
ЕЗ.29) Ме ђу тим, Ко ми си ја је у Зе ле ној књи зи пред ло жи ла и усва-
ја ње јед ног но вог за ко но дав ног ак та, но ве ди рек ти ве о на бав ка ма 
29)  Hélène Mas son, «L’ouver tu re des marchés pu blics de défen se en Euro pe : vers un régi me in-

ter go u ver ne men tal vo lon ta i re?», Annuairestratégiqueetmilitaire, Odi le Ja cob, Pa ris, 2005, 
pp. 206-207.
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за сек тор од бра не. За раз ли ку од ин тер пе та тив не ко му ни ка ци је Ко-
ми си је, пред лог о усва ја њу ова кве ди рек ти ве на и шао је на от пор 
ве ћи не др жа ва чла ни ца ЕУ, ко је су зах те ва ле да се усво је прав ни 
ак ти у окви ру «дру гог» сту ба, ко ји по чи ва на ме ђу вла ди ној са рад-
њи.30) Ме ђу тим, Са вет и Пар ла мент су ипак у ју лу 2009. го ди не  
усво ји ли но ву ди рек ти ву 2009/81, ко ја се од но си на ко ор ди на ци ју 
про це ду ра за на бав ку од ре ђе не рад не сна ге, ро ба и услу га од стра-
не уго вор них ор га на или те ла у обла сти од бра не и без бед но сти.31) 
Ра ди се о ди рек ти ви ко ја има за циљ да пру жи но ви прав ни оквир 
ко ји ће до при не ти сма ње њу по зи ва ња др жа ва на члан 296 и члан 
14 Ди рек ти ве 2004/18. Ис ти че се да ње на при ме на тре ба да уне се 
тран спа рент ност, јед на кост трет ма на, и од су ство де скри ми на ци је 
у сек то ру без бед но сти и од бра не, али да ти ме не ће би ти угро же ни 
ле ги тим ни без бед но сни ин те ре си др жа ва чла ни ца. Пре ма чла ну 1 
Ди рек ти ве 2009/81, она се при ме њу је на на бав ке у до ме ну од бра не 
(вој ни ма те ри јал), и без бед но сти (осе тљи ви ма те ри ја ли ко ји ни су 
вој не при ро де), ко је до де љу ју на ци о нал ни ор га ни на уну тра шњем 
тр жи шту ЕУ. Убу ду ће, про це ду ра јав них на бав ки у овим обла сти ма 
мо ра да по шту је за јед нич ке про пи се јав них на бав ки, на ро чи то про-
пи се о јав но сти и тран спа рент но сти, не ди скри ми на тор не кри те ри-
ју ме за се лек ци ју кан ди да та. За хва љу ју ћи овој ди рек ти ви, сек тор 
од бра не је зва нич но озна чен као део је дин стве ног тр жи шта, на ко-
ји се при ме њу ју ко му ни тар ни про пи си при на бав ци оруж ја, му ни-
ци је и рат ног ма те ри ја ла. Ме ђу тим, као и до са да, др жа ве чла ни це 
се мо гу по зва ти на де ро га ци ју са др жа ну у чла ну 296 ка ко би из бе-
гле при ме ну ко му ни тар них прав них пра ви ла, уко ли ко сма тра ју да 
би њи хо ви основ ни без бед но сни ин те ре си би ли угро же ни. 

Упо ре до са на по ри ма Ко ми си је да усво ји ме ре ко је ће, по спе-
ци јал ном ре жи му, укљу чи ти сек тор на о ру жа ња у је дин стве но тр-
жи ште, др жа ве чла ни це су на сто ја ле да кроз ме ђу вла ди ну са рад њу 
са ра ђу ју у овој обла сти. Зна ча јан до при нос у том по гле ду пред-
ста вља осни ва ње Европ ске аген ци је за од бра ну, чи ји су основ ни 
за да ци раз вој од брам бе них ка па ци те та др жа ва чла ни ца, ја ча ње са-
рад ње у обла сти на о ру жа ња, раз вој и ја ча ње ин ду стриј ске и тех но-
ло шке ба зе на о ру жа ња, као и обра зо ва ње европ ског тр жи шта вој не 

30)  Ibid, p. 207.
31)  Di rec ti ve 2009/81/CE du Par le ment européen et du Con seil du 19 ju il let 2009 re la ti ve à la 

co or di na tion des procédu res de pas sa tion de cer ta ins marchés de tra va ux, de fo ur ni tu res et 
de ser vi ces par des po u vo irs adju di ca te urs ou en tités adju di ca tri ces dans les do ma i nes de la 
défen se et de la sécu rité, et mo di fi ant les di rec ti ves 2004/17/CE et 2004/18/CE, Journaloffi
cieldel’Unioneuropéenne, n° L 216 du 20 août 2009, p. 76. 
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опре ме. Обра зо ва на у окви ру «дру гог сту ба» ЕУ, Аген ци ја оба вља 
сво је ак тив но сти под над ле жно шћу Са ве та ЕУ. Др жа ве чла ни це су 
при хва ти ле да је дан пред став ник Ко ми си је бу де члан ко ми те та ди-
рек то ра Аген ци је, и да пред ла же про јек те у обла сти на о ру жа ња, 
али без пра ва гла са, и да, на до бро вољ ној осно ви, по шту ју од ре-
ђе не прин ци пе и мо да ли те те ак ци је у обла сти на бав ке вој не опре-
ме. То је, пре све га, под ра зу ме ва ло пру жа ње ин фор ма ци ја, пре ко 
елек трон ског бил те на на сај ту Аген ци је, о по ну да ма и на бав ка ма 
за уго во ре ве ће од ми ли он еура.32)

Не ко ли ко за кљу ча ка мо же мо да из ве де мо из до са да шње ана-
ли зе од ред би чла на 296 и ње го вог ту ма че ња од стра не др жа ва чла-
ни ца, Су да прав де и Ко ми си је. Не тре ба да за бо ра ви мо да је овај 
члан остао не про ме њен у Ли са бон ском уго во ру, иако се у ме ђу вре-
ме ну про ме ни ло и окру же ње и сâм ста тус ЕУ. Иако др жа ве чла ни-
це још увек фа во ри зу ју до ма ће на ба вља че у сек то ру на о ру жа ња, 
це на ове «са мо до вољ но сти» по ста ла је пре ску па по сле хлад ног ра-
та. Кон со ли да ци ја на ци о нал них вој них ин ду стри ја, фраг мен та ци ја 
вој них тр жи шта, раз ли чи ти на ци о нал ни ре гу ла тор ни ме ха ни зми, 
сма ње ње вој них бу џе та – све су то фак то ри ко ји ука зу ју на нео-
п ход ност обра зо ва ња европ ског тр жи шта вој не опре ме. С дру ге 
стра не, члан 346 Ли са бон ског уго во ра је сте део ко му ни тар ног пра-
ва, али се не мо же за не ма ри ти ње гов по ли тич ки аспе кат, бу ду ћи 
да се ра ди о обла сти ко ја је у ср цу на ци о нал не су ве ре но сти. Сто га 
кон фу зи ја ко ја вла да око ту ма че ња чла на 346 пред ста вља два раз-
ли чи та при сту па - на ци о нал ни и су пра на ци о нал ни – о то ме на ко ји 
на чин обра зо ва ти европ ско тр жи ште вој не опре ме. Ипак, сти че се 
ути сак да се по сте пе но ус по ста вља рав но те жа из ме ђу тр жи шних 
ин те ре са ЕУ и на ци о нал них без бед но сних ин те ре са др жа ва чла ни-
ца. Ини ци ја ти ве ко је су по след њих го ди на по те кле од стра не др жа-
ва чла ни ца и Ко ми си је иду у при лог овом ста но ви шту.

32)  Hélène Mas son, «Union européen ne et ar me ment – Des dis po si ti ons du tra ité de Lis bon ne 
aux pro po si ti ons de di rec ti ve de la Com mis sion européen ne», Recherche&Documents, Fon-
da tion po ur la rec her che stratégi que, Pa ris, 2008, n° 9, p. 39.
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plicationparlesEtatsmembres.Dansladeuxièmepartie,
l’auteuranalyselajurisprudencedelaCourdejusticede
laCE,quiа,danslesarrêtsplusrécents,statuéenfaveur
del’interprétationrestrictivedel’article296.Finalement,
dans la troisième partie, l’auteur s’efforce de démon
trerleseffortsdelaCommissioneuropéenned’inclurele
secteurde l’armementdans lecadrecommunautaire re
latifaumarché intérieursous lesconditionsspécifiques,
empêchantainsil’interprétationabusivedel’article296.
Motsclefs: secteur de l’armement, marché intérieur,
marchéspublics,article296TCE,article346TFUE,inté
rêtsnationauxdesécurité,intégrationeuropéenne.
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Resume
Pourpermettreune juste interprétationde l’article296,
certaines délimitations juridiques étaient destinées à
encadrer les « clauses de sauvegarde » contenues dans
l’article296.Ainsi,une liste limitativeaétéétabliepar
leConseilen1958,concernantlesproduitscouvertspar
l’article296.Cette liste, jamaisrenduepublique,n’était
pas l’objet de révision depuis 1958. Les dérogations de
l’article296pouvaientêtreutiliséesseulementdansleca
dredecettelistedélimitée.
Mêmesil’article296mettaitl’accentsurl’équipementde
défense,etmalgrélesdélimitationsjuridiquesdesdéroga
tionsnationalesprévuesparcetarticle,ses implications
dépassaientl’objectifinitialdeladérogation,endevenant
labased’une libertéabsoluedesEtatsmembresenma
tièredeproductionetdecommerced’armes.L’exception
prévue par l’article 296 est progressivement devenue le
principegénéral, excluant entièrement le secteurmilita
ire de l’application des règles du traitéCE. La plupart
desEtatsmembresontinterprétécettedispositioncomme
uneexemptiongénéraleetautomatiquedeséquipements
dedéfensedel’applicationdutraité.L’interprétationtrop
excessivedesexceptionsprévuesparl’article296aeupo
ureffetl’existenced’unmarchédel’armementfragmenté,
basée sur la duplicationdesprogrammes et unaccrois
sementdescoûts.CelaconduitlaCourdejusticedesCE
d’interpréter de manière restrictive les dispositions de
l’article296,pourempêcher l’abus,par lesEtatsmem
bres,desdispositionssurleséquipementsdedéfense.La
Commissioneuropéennea,desapart,lancéplusieursini
tiativesayantpourbutl’instaurationd’unéquilibreentre
la spécificité du secteur de l’armement et des règles du
marchéunique.
DevantlapressionpourlesEtatsmembresdedévelopper
uneapprocheplusambitieuse etplus systématiquedans
leurcoopérationenmatièred’armement,seposel’utilité
del’article296.Sonabrogationpuretsimplesoumettrait
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laproductionetlecommercedel’armementauxrèglesde
laconcurrencedansunmarchéunique,enentraînantde
nouvellesfusionsetconsolidationsindustrielles,etenper
mettantunemeilleuremaîtrisedescoûtsdesprogrammes.
Toutefois,unetelleapprochen’estpasréalistedufaitqu’il
s’agitd’unematièresensibleétroitementliéeàlapolitique
étrangère, de sécurité et de défense de l’UE.Une tran
spositionrapidedesrèglesdepassationdemarchéspu
blicsenvigueurdanslemarchéuniquedanslesmarchés
de défense est difficilement envisageable pour plusieurs
raisons : techniques,concernant lagestiond’unepoliti
quedeconcurrence,stratégiques,reposantsurledilemme
ouvertureounonauxentreprisesaméricaines,politiques,
concernant les questions de souveraineté nationale, de
contrôleetdemaîtrised’unmarchéuniqued’armement.
Pourcesraisons,l’article296estreprissansmodificati
onsdansletraitédeLisbonne,devenantl’article346du
Traitésurlefonctionnementdel’UE.

 Овај рад је примљен 22. јуна 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 12. 
августа 2010. године.
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