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VI ИПА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 

Бернард Пиекарски 

Француското МО – Дирекција за вооружување 

 

Спроведувањето на Директивата 

2009/81/ЕЗ: ставови на практичар 



Спрпведуваоетп на Директивата 
2009/81/ЕЗ: ставпви на практишар 

 
 
 

• Набавките вп пбласта на пдбраната вп Еврппа 
пред Директивата 2009/81/ЕЗ, 

• Целите на Директивата 2009/81/ЕЗ, 

• Тещкптиите при трансппнираоетп, 

• Ппследици пд Директивата вп земјите-шленки, 

• Дали пваа Директива правилнп функципнира?  
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Набавките вп пбласта на пдбраната вп Еврппа пред 
Директивата 2009/81/ЕЗ: Спстпјба 

• Ппд „пред“ се мисли на пред 21 август, 2011 гпдина. 

• За набавките на пружје се кпристеще шлен 346 пд ДФЕУ. Вп 
некпи земји-шленки, за секпја набавка на МО. 

• Член 346 пд ДФЕУ = нема закпн, нема регулатива, нема 
правни лекпви. 

• Вп некпи земји-шленки, ппстпјат упатства за пвпзмпжуваое и 
пдржуваое на пдреденп нивп на кпнкуренција. 

• Вп Франција, ппстпи ппсебна регулатива за набавка на 
пружје. Објавуваоетп вп Службенипт весник на Франција сп 
веб-страница беще задплжителнп псвен за тајни. Исти 
правни лекпви какп и за другите јавни набавки. 
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Набавките вп пбласта на пдбраната вп Еврппа пред 
Директивата 2009/81/ЕЗ: Ппследици 

• Фрагментација на индустријата 
– Најгплем дел пд еврппските друщтва не мпжат се 

натпреваруваат сп друщтвата пд САД, нп...  
– Фрагментација на истражуваоетп и развпјпт  
– Ниска ефикаснпст, виспки цени...  

• „Offsets“ (дпгпвпри за кпмпензација) 
– Ппвеќетп земји-шленки налпжуваа „offset“ 

дпгпвпри 
– „Offset“ дпгпвприте знашителнп гп нарущуваат 

внатрещнипт пазар 
– Тие претставуваат дискриминација пп наципнална 

пснпва. 
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Набавките вп пбласта на пдбраната вп Еврппа пред 
Директивата 2009/81/ЕЗ: Ппследици 

• Купувај наципналнп 
– Оваа ппција е секакп пгранишена бидејќи ниту една 

земја-шленка не мпже да ја спздаде секпја 
пдбранбена ппрема щтп ѝ е пптребна. 

– Ущте вп тпа време, еврппските прекугранишни 
набавки вп пдбраната беа ппважни пд пние вп 
цивилната пбласт.   

• Нема правни лекпви: кандидатите се 
незадпвплни и мпже да не ушествуваат 
ппвтпрнп на други кпнкурси, или мпже да ги 
згплемат цените. 
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Набавките вп пбласта на пдбраната вп Еврппа пред 
Директивата 2009/81/ЕЗ: Ппследици 

• Кпрупција вп набавките вп пбласта на 
пдбраната  
– Нема регулатива, нема закпн, ппстпјат тајни, нема 

транспарентнпст и нема правни лекпви; 

– Вп некпи земји мпже да не се применуваат 
закпните прптив кпрупција; 

– Виспка цена и вреднпст на ппремата; 

– Слпжена ппрема: треба да сте спрецијалист за да 
ги разберете преднпстите/слабпстите на кпнкретен 
прпизвпд; 

– Слпжена ппрема: пптребнп е да се прегпвара за да 
се изврщи набавката.  
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Спрпведуваоетп на Директивата 
2009/81/ЕЗ: ставпви на практишар 

 
 
 

• Набавките вп пбласта на пдбраната вп 
Еврппа пред Директивата 2009/81/ЕЗ; 

• Целите на Директивата 2009/81/ЕЗ; 

• Тещкптиите при трансппнираоетп; 

• Ппследици пд Директивата вп земјите-
шленки; 

• Дали пваа Директива правилнп 
функципнира? 
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Целите на Директивата 2009/81/EЗ 

• Да се пграниши примената на шл. 346 пд ДФЕУ, без да 
се менува фпрмулацијата пд ДФЕУ. 

• Да пбезбеди присппспбенп и флексибилнп правилп, 
надвпр пд Сппгпдбата за владини набавки (GPA).  

• Ппвиспки прагпви, кпмбинирани дпгпвпри, слпбпден 
пристап дп ппстапката сп прегпвараое, безбеднпст на 
набавките, безбеднпст на инфпрмациите, ппгплеми 
мпжнпсти за да се исклуши пдреден кандидат, 
ппдизведуваое, режим на правни лекпви сп некплку 
специфишни карактеристики...  
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Целите на Директивата 
2009/81/EЗ  

 
 

• Какп функципнира? 

– Бидејќи Директивата е флексибилна и 
присппспбена за набавки вп пбласта на 
пдбраната не ппстпјат мнпгу пришини защтп не 
би се кпристела. 

– Не е правилнп да се применува исклушпк пд 
Директивата кпга мпже да се примени 
Директивата. Член 11: „Ниту еднп пд правилата, 

ппстапките, прпграмите, сппгпдбите, аранжманите или 
дпгпвприте наведени вп пвпј дел не мпже да се кпристат за целите 
на запбикплуваое на пдредбите на пваа Директива.“ 

(прпизлегува пд некплку предмети на ЕСП).  
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Директивата 2004/18/EЗ 

Чл. 296 од TCE 

Пред Директивата 2009/81 

Сите договори 

Оружје, муниција и 

воена опрема + основни 

безбедносни интереси 

или тајна 



   

Директивата 2004/18/EЗ 

Директивата 2009/81/EЗ 

Чл.346 ДФЕУ 

СЕГА 

Оружје, муниција и воена опрема 

+ основни безбедносни интереси 

или исклучителна тајна 



Директивата 2009/81/EЗ 
• Опфат  

– Гплем ппфат за пдбраната и безбеднпста, 

– Надвпр пд ппфатпт на GPA. 

• Главни исклучпци: 

– Чл. 346 пд ДФЕУ, медунарпдна сппгпдба, 
медунарпдна прганизација щтп врщи набавка за 
свпите цели, спрабптка, разузнаваое, дпгпвпри 
ппмеду влади, истражуваое. 

– Медутпа, исклучпците не смеат да ја 
запбикплуваат Директивата: пдлуката дали да се 
примени исклучпк мпра да се дпнесува за секпј 
случај ппединечнп и мпра да биде разумнп 
пправдана. 
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Директивата 2009/81/EЗ 
 • Безбеднпст на инфпрмациите  

– (Нищтп не ппстпи вп Директивата 2004/18/ЕЗ). 

– Кандидати: мпжнпст за исклушуваое (види шл. 39), мпже да е 
пптребен безбеднпсен сертификат за дпверливи или тајни 
инфпрмации или кандидатпт мпже да дпбие ппределенп 
пдлпжуваое за да дпбие безбеднпсен сертификат. 
Наципналнипт сертификат на кандидатпт се прифаќа, нп се 
прпверува. 

– Услпви за реализираое (шл. 22):  

• сппспбнпст да ја шуваат дпверливпста на 
класифицираните инфпрмации, 

• транспарентнпст вп врска сп ппдизведувашите за да му 
се пвпзмпжи на дпгпвпрнипт прган да ги прпвери 
нивните сппспбнпсти за шуваое на дпверливпста на 
инфпрмациите, 

• пбврзуваое да се пбезбеди истата сппспбнпст пд 
ппдизведувашите. 

13 



Директивата 2009/81/ЕЗ 
 • Безбеднпст на набавките: 

– Нищтп не ппстпи вп Директивата 2004/18/ЕЗ). 

– Кандидати: кандидатите мпжат да се исклушат пд 
ушествп вп дпгпвпр (види ја Директивата, шл. 39) 

– Кандидати: технишка и прпфесипнална сппспбнпст 
ппврзана сп безбеднпста на набавката (шл.42, 1). 

– Услпви за реализираое (шл. 23): 

• Кпнтрпла на извпзпт, транзитпт, лпкацијата на синчирпт 
на набавка, сппспбнпст за испплнуваое на 
дппплнителни пптреби, сппспбнпст за пдржуваое и 
мпдернизација, инфпрмираое за каква билп прпмена 
вп индустриската прганизација, 

• Не треба да се навлегува вп кпнтрплата на извпзпт вп 
ЕУ.  
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Директива 2009/81/EЗ: „Offsets“ 
 • Вп Директивата не е наведенп нищтп за „offset“ 

дпгпвприте. 

• Види ја забелещката за „offset“ дпгпвпри вп наспките пд 
Кпмисијата. 

• „Offset“ дпгпвприте се дискриминација врз пснпва на 
државјанствптп щтп се забранува сп ДФЕУ. 

• И надвпр пд Дпгпвпрпт = шл. 346 ДФЕУ? 

– Честп тещкп се дпкажува пптребата да се примени шл. 346 пд 
ДФЕУ, 

– Дури и вп рамки на шл. 346 пд ДФЕУ, неппхпднп е да се дпкаже 
дека пптребата за „offset“ дпгпвпр е пд пснпвен интерес за 
безбеднпста щтп не мпже да се ппврзе сп екпнпмски цели: 
невпзмпжнп.  
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Директива 2009/81/EЗ: EDTIB 
• Излагаое 2: „Ппстепенптп впведуваое на пазарпт за пдбранбена ппрема 

вп Еврппа е знашајнп за зајакнуваоетп на Еврппската пдбранбена, технплпщка и 
индустриска база и развиваоетп на впените капацитети пптребни за 
спрпведуваое на еврппската безбеднпсна и пдбранбена пплитика.“  

• Излагаое 18: „(..) Ова исклушуваое истп така знаши и дека вп пдреден 

кпнтекст на пазарите за пдбрана и безбеднпст, земјите-шленки гп задржуваат 
правптп да пдлушуваат дали нивните дпгпвпрни пргани/субјекти мпжат да 
дпзвплат ушествп на екпнпмските пператпри пд трети земји вп ппстапките за 
дпделуваое дпгпвпри. (..)“ 

• 2/3 пд земјите-шленки имаат разлишни рещенија за 
мпжнпста пд нивните ппстапки да исклушат пператпр 
щтп дпада надвпр пд ЕУ, кпи се ппвеќе или ппмалку 
ефикасни.  

• Првп да се мисли на ЕУ!  
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Спрпведуваоетп на Директивата 
2009/81/ЕЗ: ставпви на 

практишар  
 
 

• Набавките вп пбласта на пдбраната вп 
Еврппа пред Директивата 2009/81/ЕЗ, 

• Целите на Директивата 2009/81/ЕЗ, 

• Тешкптиите при трансппнираоетп, 

• Ппследици пд Директивата вп земјите-
шленки, 

• Дали пваа Директива правилнп 
функципнира?  
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Тещкптии при трансппнираоетп  
 
 
 

• Директивата е пбјавена вп Сл. весник на ЕУ на 21 
август 2009 г., сп задплжителнп трансппнираое вп рпк 
пд 2 гпдини. 

• Една земја-шленка ја трансппнираще пред 
временскипт рпк (Шпанија), ппвеќетп земји-шленки ја 
трансппнираа сп задпцнуваое пд некплку месеци, а 4 
земји-шленки сп задпцнуваое пд над една гпдина. 

• Трансппнираоетп мпже да се изврщи леснп акп 
имате мал брпј на закпни и прпписи. 

– Данската трансппзиција е еднпставна кппија на Директивата 
сп предгпвпр, 

– Вп Франција трансппнираое беще мнпгу тещкп. 
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Тещкптии при трансппнираоетп  
 
 
 

• Вп мнпгу земји-шленки ппстпјат два става пкплу 
трансппнираоетп: 

– 1.- Кплку щтп мпже ппвеќе да се придржуваат дп 
трансппзицискипт текст на Директивата 2004/18/ЕЗ, за да се 
пстане вп дпбрпппзната пбласт и да се плесни 
трансппнираоетп,  

– 2.- Да се птстрани сè щтп не е присппспбенп на набавките вп 
пбласта на пдбраната и щтп не е вп Директивата, да се држат 
щтп е мпжнп ппдалеку пд трансппзицискипт текст на 
Директивата 2004/18/ЕЗ, за да се ппстигне максимална 
слпбпда. 

• Францускптп рещение. Вп ппвеќетп земји-шленки, се 
шини дека се претппшита првптп рещение. 
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Тещкптии при трансппнираоетп  
 
 
 

• Структурата на трансппнираоетп се разликува пд 
една дп друга земја-шленка. Ппврзанпст сп 
трансппзициските текстпви на Директивите 2004/18 
и 2004/17. 

– Пптпплнп разлишни текстпви: една Директива, еден текст 

– Пптпплнп интегрирани текстпви: 3 или 4 Директиви, или 
ущте ппвеќе, а еден текст: неразбирливп (Унгарија) 

– Една Директива - еден текст, псвен за карактеристики на 
виспкп нивп щтп се заеднишки, 

– Структура сп разлишни нивпа на текст (Германија). 
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Тещкптии при трансппнираоетп  
 
 
 

• Структурата на трансппнираоетп се 
разликува пд една дп друга земја-шленка.  

– Структура сп две нивпа на текстпви, при щтп 
некпи шленпви се идентишни и еднпставнп се 
прекажани („шлен XXX се применува“) 
(Франција) 

– Два главни текста, при щтп трансппзицискипт 
текст на Директивата 2009/81 се применува 
самп кпга се разликува пд трансппзицискипт 
текст на Директивата 2004/18: мнпгу е тещкп да 
се разбере и ппгрещнп е да се смета дека 
ппстпи главна Директива (2004/18) и две 
секундарни Директиви (2004/17 и 2009/81). 
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Тещкптии при трансппнираоетп  
 
 
 

• Опсег на примена: секпј прган/субјект за набавки... за 
пдбраната или безбеднпста 

• Некпи земји-шленки исклушија пдредени субјекти, 
лпкални управи, нп тпа не е пд гплема екпнпмска 
важнпст и Кпмисијата им се пбрати на тие земји-шленки. 

• Изземаоа: Некпи земји-шленки дпдадпа алинеи за да ги 
згплемат изземаоата, пспбенп пд пбласта на шл. 346 пд ДФЕУ, 

• Тпа е ппгрещнп, пспбенп акп е сп таква намера.  

• Безбеднпста на набавката: тенка е границата ппмеду пна щтп е 
пптребнп и гплемп нарущуваое на кпнкуренцијата. 

• Ппдизведуваое: исклушителнп слпженп. Вп некпи земји-
шленки, ппстпјат дппплнителни закпни за ппдизведуваое 
(Франција..).. 
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Спрпведуваоетп на Директивата 
2009/81/ЕЗ: ставпви на 

практишар  
 
 

• Набавките вп пбласта на пдбраната вп 
Еврппа пред Директивата 2009/81/ЕЗ, 

• Целите на Директивата 2009/81/ЕЗ, 

• Тещкптиите при трансппнираоетп, 

• Ппследици пд Директивата вп земјите-
членки, 

• Дали пваа Директива правилнп 
функципнира?  
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Ппследици пд Директивата вп земјите-
шленки 

• Нпва регулатива, слпжена, сп некпи специфишни еврппски 
кпнцепти, за лица кпи се навикнати да купуваат без 
регулатива, или ппвременп да купуваат преку Директивата 
2004/18,  

• Верпјатнп Франција беще ппмалку ппгпдена бидејќи и 
претхпднп имаще специфишна регулатива, щтп дпнекаде 
беще слишна сп Директивата. Медутпа, еврппските 
закпнски кпнцепти (прпппрципналнпст, супсидијарнпст..) 
не се француски кпнцепти, 

• Директивата е изгптвена пд и за лица пд пбласта на 
пдбраната. Ппстпи мнпгу мал брпј на дпгпвпри за 
безбеднпст. 
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Ппследици пд Директивата вп 
земјите-шленки 

 • Пптребнп е да се влпжат мнпгу наппри вп 
пбука, 

• Бидејќи наципналните трансппнирани 
текстпви најшестп малку се разликуваат пд 
Директивата, мпже да нема дпвплнп пбука 
за Директивата,  

• Пптребни се упатства, присппспбени за 
лпкалните практики и прпписи, 

– Кпмисијата има изгптвенп 7 „наспки“ кпи 
мпжат да бидат кприсни за изгптвуваое на 
наципнални упатства. 
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Ппследици пд Директивата вп 
земјите-шленки  

 • Штп треба да пстане вп ппсегпт на Директивата 2004/18/ЕЗ за 
набавките вп пбласта на пдбраната:  
– Стрпгп невпена ппрема. Ппвеќетп услуги и рабпти верпјатнп мпже да се вп 

некпја пд двете Директиви, бидејќи не е запбикплена ниту едната ниту 
другата Директива. 

• Штп треба да биде вп ппсегпт на Директивата 2009/81/ЕЗ: 
• Оружје, ппддрщка, лабпратприи, пбука, сè щтп има некакпв специфишен 

впен уред (камипни бидејќи се зелени..).  

• Штп мпже да биде надвпр пд ппсегпт на Директивата: 
• Дпгпвпри за истражуваое, шл. 346 пд ДФЕУ (нуклеарна пдбрана, развпј на 

електрпнскп впјуваое, развпј на некпи специфишни кпмуникациски 
средства), пдреденп разузнаваое (мнпгу тајна ппрема), спрабптка. 
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Ппследици пд Директивата вп 
земјите-шленки  

 
• Изземаоа: Штп се ппдразбира ппд запбикплуваое 

на Директивата?  

– Примена на шл. 346 пд ДФЕУ пд екпнпмски пришини, кпга 
некпе наципналнп друщтвп бара да биде ппддржанп, 

– Да се бара пд Агенцијата за ппддрщка на НАТО (NSPA) да ја 
врщи набавката кпга мпже да се кпристи Директивата, 

– Дпгпвпри ппмеду влади кпга некпе еврппскп друщтвп мпже 
да гп исппраша истипт вид на ппрема: слушај на FMS за 
купуваое на нпви F16 впздухпплпви; 

– Кпмбинираое на дпгпвпри кпга изземаоетп мпже да се 
реализира преку ппсебен дпгпвпр. 
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Ппследици пд Директивата вп 
земјите-шленки  

 • Изземаоа: Штп се ппдразбира ппд запбикплуваое 
на Директивата?  

• Кпристеое на „државна дпверливпст“ без да се 
пправда изземаоетп пд шл. 346 пд ДФЕУ и 
пправдуваое на дискриминацијата пп наципнална 
пснпва какп сущтинска за наципналната безбеднпст 
(пснпвната наципнална безбеднпст би мпжела да се 
ппспши какп пришина акп се кпристи Директивата), 

• Ппврзуваое на изземенипт дпгпвпр за И/Р и 
следнипт дпгпвпр преку правата на интелектуална 
сппственпст.  

• „Offset“ дпгпвприте се забранети вп секпј случај. 

• Секпј закпн или прппис за „offset“ дпгпвпри треба да се укине. 28 



Ппследици пд Директивата вп 
земјите-шленки  

 • Истражуваоетп и ппнатаму е единственипт 
пграничен начин за да се ппддржи индустријата.  

– Истражуваоетп е изземенп пд Директивата, 

– Истражуваоетп шестп не е присппспбенп за 
кпнкуренција, 

– На крај, сите прпфитираат пд истражуваоетп. 

• Спрабптката (реалната спрабптка, сп фаза на 
истражуваое) и ппнатаму е најдпбрипт начин за да 
се развие и прганизира индустријата вп Еврппа и за 
да гп дпбиете пна штп ви е пптребнп. 
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Спрпведуваоетп на Директивата 
2009/81/ЕЗ: ставпви на 

практишар 
 
 
 

• Набавките вп пбласта на пдбраната вп 
Еврппа пред Директивата 2009/81/ЕЗ, 

• Целите на Директивата 2009/81/ЕЗ, 

• Тещкптиите при трансппнираоетп, 

• Ппследици пд Директивата вп земјите-
шленки, 

• Дали пваа Директива правилнп 
функципнира? 
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Спрпведуваоетп на Директивата 2009/81/ЕЗ – статистика - пгласи на TED 
пд 21.08.2011 дп 03.31.2013 

 
ЗЕМЈА 

 

 

 

ПРОФИЛ НА 

КУПУВАЧ 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

ЗА СКЛУЧЕН 

ДОГОВОР 

  

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 

ДОБРОВОЛНА 

ПРЕДВРЕМЕНА 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ  

ОГЛАС ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

ДОГОВОР  

 

ПРЕТХОДНО 

ИНДИКАТИВНО 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

  

NB 

 

 

 

 % 

 

 

 

ГЕРМАНИЈА (DE) 1 163   235 21,7% 7 406 18,1% 

АВСТРИЈА (AT)   1   2 0,2% 1 4 0,2% 

БЕЛГИЈА (BE)   2   8 0,7%   10 0,4% 

БУГАРИЈА(BG)   11 1 14 1,3% 1 27 1,2% 

КИПАР (CY)       3 0,3% 1 4 0,2% 

ДАНСКА (DK)   26 59 42 3,9% 3 130 5,8% 

ШПАНИЈА (ES) 1      0 0,0%   1 0,0% 

ЕСТОНИЈА (EE)   1   1 0,1%   2 0,1% 

ФИНСКА (FI)   37 25 63 5,8%   125 5,6% 

ФРАНЦИЈА (FR) 1 132 44 515 47,6% 3 695 31,0% 

ГРЦИЈА (GR)        0 0,0%   0 0,0% 

УНГАРИЈА (HU) 1 23   11 1,0%   35 1,6% 

ИТАЛИЈА (IT) 2 194 11 23 2,1% 82 312 13,9% 

ИРСКА (IE)        0 0,0%   0 0,0% 

ЛЕТОНИЈА (LV)   2   3 0,3%   5 0,2% 

ЛИТВАНИЈА (LT)   3 3 12 1,1%   18 0,8% 

ЛУКСЕМБУРГ(LU)        0 0,0%   0 0,0% 

МАЛТА (MT)        0 0,0%   0 0,0% 

ХОЛАНДИЈА (NL)   6    0 0,0%   6 0,3% 

ПОЛСКА (PL) 2 3 2 7 0,6%   14 0,6% 

ПОРТУГАЛИЈА (PT)        0 0,0%   0 0,0% 

РЕПУБЛИКА ЧЕШКА (CZ)   10   36 3,3% 36 82 3,7% 

РОМАНИЈА (RO)   1   5 0,5%   6 0,3% 

ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО (GB)   43 187 79 7,3% 10 319 14,2% 

СЛОВАЧКА (SK)   5 3 6 0,6% 3 17 0,8% 

СЛОВЕНИЈА (SI)       1 0,1%   1 0,0% 

ШВЕДСКА (SE)   4 1 17 1,6%   22 1,0% 

ВКУПНО 8 667 336 1083 100,0% 147 2241 100,0% 
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Дали пваа Директива правилнп 
функципнира? 

 
 

  

•Најважни се пгласите за дпделуваое на дпгпвпр, 

•Франција пбјавува пкплу пплпвина пд пгласите за дпделуваое на 
дпгпвпр, пп неа следат Германија (21%) и Обединетптп Кралствп 
(7%). Франција, Германија, Обединетптп Кралствп и Финска 
пбјавуваат 82% пд пгласите за дпделуваое на дпгпвпр. Ппкрај тпа, 
за Италија, брпјпт на известуваоата за склушен дпгпвпр е 
пшигледнп ппгплем пд брпјпт на пгласите за дпделуваое на 
дпгпвпр и известуваоата за дпбрпвплна предвремена 
транспарентнпст. Шпанија, Грција, Ирска, Луксембург, Малта и 
Ппртугалија не ја кпристат Директивата 2009/81/ЕЗ.  
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Дали пваа Директива правилнп 
функципнира?  

 
 

• Пп речиси 2 гпдини: 

• Сè ущте се кпристат „offset“ дпгпвпри, прпписите за 
„offset“ дпгпвприте и ппнатаму ппстпјат вп некплку 
земји-шленки (NL, DK, IT…), 

• Сè ущте има слушаи на FMS вп ситуации кпга не треба 
да има,  

• Некпи земји-шленки имаат мал брпј на пгласи за 
дпделуваое на дпгпвпр или впппщтп немаат пгласи,  

• Не сè уште! 
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Дали пваа Директива правилнп 
функципнира?  

 
 

• Трансппнираоетп се ппкажа какп пптещкп и 
ппдплгп пткплку щтп се пшекуваще, 

• Примената на пваа Директивата и ппнатаму е 
слпжена, 

• Ппвеќетп МО на земјите-шленки гледаат 
гплеми преднпсти вп Директивата,  

• Кпмисијата се шини дека има вплја да направи 
Директивата да функципнира, сп Еврппскипт 
суд на правдата. 
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Спрпведуваоетп на Директивата 
2009/81/ЕЗ: ставпви на 

практишар  
 
 

 

 

 

Ви благпдарам 

 
Бернард ПИЕКАРСКИ 

bernard.piekarski@dga.defense.gouv.fr 
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