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Zbatimi i Direktivës 2009/81/EC:  

pikëpamjet e një praktikuesi 

 

 
• Prokurimi për mbrojtjen në Evropë para 

Direktivës 2009/81/EC, 

• Qëllimet e Direktivës 2009/81/EC, 

• Aktiviteti i vështirë i transpozimit të saj, 

• Pasojat e Direktivës në Shtetet Anëtare, 

• A funksionon Direktiva si duhet? 
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Prokurimi për mbrojtjen në Evropë para 

Direktivës 2009/81/EC: Situata 

• Shprehja “para” nënkupton para 21 gushtit  2011, 

• Neni 346 i TFBE është aplikuar për blerjen e armatimit. 

Në disa shtete anëtare, për çdo blerje për Ministrinë e 

Mbrojtjes, 

• Neni 346 i TFBE = asnjë ligj, asnjë rregullore, asnjë mjet 

juridik, 

• Në disa shtete anëtare, udhëzuesi për të ndihmuar dhe 

mbajtur një nivel të caktuar të konkurrencës, 

• Në Francë, një rregullore e veçantë për blerjen e 

armatimit. Shpallja në gazetën zyrtare franceze në faqen 

e internetit ishte e obligueshme përveç për blerjet 

sekrete. Të njëjtat mjete juridike si për çdo blerje tjetër 

publike. 
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Prokurimet për mbrojtjen në Evropë para 

Direktivës 2009/81/EC: Pasojat 

• Fragmentimi i industrisë, 

 Shumica e kompanive evropiane nuk janë në gjendje 

të konkurrojnë me kompanitë e SHBA-së, por... 

 Fragmentimi i kërkimit dhe zhvillimit, 

 Efikasitet i ulët, çmime të larta,…  

• Masat balancuese (offsets), 

 Shumica e shteteve anëtare kanë kërkuar masa 

balancuese, 

 Masat balancuese janë çrregullim i madh i tregut të 

brendshëm, 

 Masat balancuese janë diskriminim në bazë të 

kombësisë (shtetit). 
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Prokurimet për mbrojtje në Evropë para 

Direktivës 2009/81/EC: Pasojat 

• Blej brenda shtetit, 

 Ky opsion është në çdo mënyrë i kufizuar pasi që 

asnjë shtet anëtar (SHA) nuk është në gjendje të 

prodhoj çdo pajisje të mbrojtjes që i duhet, 

 Edhe atëherë, blerjet ndërkufitare në Evropë për 

mbrojtje kishin më shumë rëndësi sesa ato në fushën 

civile. 

• Nuk ka mjet juridik: kandidatët janë të 

pakënaqur dhe mund të mos paraqiten në 

konkurrimet e tjera, ose mund të rrisin çmimet, 
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Prokurimet për mbrojtje në Evropë para 

Direktivës 2009/81/EC: Pasojat 

• Korrupsioni në blerjet për mbrojtje  

 Asnjë rregullore, asnjë ligj, e fshehtë, s’ka 

transparencë, s’ka mjete juridike, 

 Në disa vende mund të mos aplikohen ligjet për 

korrupsionin, 

 Pajisje me çmim dhe vlerë të lartë, 

 Pajisje komplekse: duhet të jesh specialist për të 

kuptuar përparësitë/mangësitë e produktit, 

 Pajisje komplekse: është e domosdoshme zhvillimi i 

negociatave për të blerë. 
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Zbatimi i Direktivës 2009/81/EC:  

pikëpamjet e një praktikuesi  

 

 
• Prokurimi për mbrojtje në Evropë para Direktivës 

2009/81/EC, 

• Qëllimet e Direktivës 2009/81/EC, 

• Aktiviteti i vështirë i transponimit të saj, 

• Pasojat e Direktivës në shtetet anëtare, 

• A funksionon kjo Direktivë si duhet? 
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Qëllimi i Direktivës 2009/81/EC 

 

 • Kufizon përdorimin e nenit 346 të TFBE-së, pa 

ndryshuar formulimin e TFBE-së, 

• Ofron një rregullore të përshtatur dhe fleksibile, 

jashtë GPA-së,  

• Prag më të lartë, kontrata të përziera, qasje të 

lirë në procedurën e negociuar, siguria e 

furnizimit, siguria e informacionit, mundësi më të 

mëdha për të përjashtuar një kandidat, 

nënkontraktimi, regjimi i mjeteve juridike me disa 

tipare specifike, … 
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Qëllimet e Direktivës 2009/81/EC 

 

 • Si funksionon? 

 Meqë direktiva është fleksibile dhe e përshtatur për 

blerjet për mbrojtje, ka shumë pak arsye për të mos e 

përdorur, 

 është gabim të përdoret ndonjë përjashtim i Direktivës 

kur Direktiva mund të aplikohet. Neni 11: “Asnjë prej 

rregullave, procedurave, programeve, marrëveshjeve, aranzhimeve 

ose kontratave që përmenden në ketë nen nuk mund të përdoren 

për të anashkaluar dispozitat e kësaj Direktive.” (rrjedh nga 

disa raste të GJED-së). 
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Direktiva 2004/18/EC  

Neni 296 i TCE 

Para Direktivës 2009/81  

Të gjitha kontratat 

Armët, municioni, pajijet 

e luftës + interesat ose 

sekretet  esenciale të 

sigurisë  



   

Direktiva 2004/18/EC 

Direktiva 2009/81/EC 

Neni 346 i TFBE 

TANI 

 

Armët, municioni, pajisjet për luftë + 

interesat esenciale të sigurisë ose 

sekretet e vecanta 



Direktiva 2009/81/EC 

 
• Fushëveprimi 

 Fushëveprim i madh për Mbrojtje dhe Siguri, 

 Jashtë fushëveprimit të GPA-së, 

• Përjashtimet kryesore: 

 Neni 346 i TFBE-se, Marrëveshjet ndërkombëtare, 

organizatat ndërkombëtare që blejnë për qëllime të tyre, 

bashkëpunimi, [shërbimi] informativ, kontratat qeveri me 

qeveri, kërkimet. 

 Por përjashtimet nuk duhet të shmangin Direktivën: 

përdorimi i një përjashtimi duhet të vendoset për 

secilin rast veç e veç dhe duhet të jetë pak a shumë i 

domosdoshëm. 
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Direktiva 2009/81/EC 

 
• Siguria e informatave 

 (Nuk ekziston asgjë në Direktivën 2004/18/EC), 

 Kandidatët: mundësi e përjashtimit (shih nenin 39), 

mund të kërkohet një leje (clearance) e sigurisë apo e 

sekretit ose kandidatëve mund tu lejohet një vonesë e 

caktuar për të marrë atë leje. Leja kombëtare e 

kandidatit është OK por ajo verifikohet, 

 Kushtet e performancës (Neni 22):  

• aftësia për të ruajtur informatat sekrete (classified), 

• Transparenca rreth nënkontraktuesve për t’i mundësuar 

autoritetit kontraktues të verifikojë mundësitë e tyre për sigurinë 

e informatave, 

• Përkushtimin për të siguruar të njëjtën mundësi nga 

nënkontraktuesit. 
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Direktiva 2009/81/EC 

 • Siguria e furnizimit: 

 (nuk ekziston asgjë në Direktivën 2004/18/EC), 

 Kandidatët: mundësia e përjashtimit të kandidatëve nga 

pjesëmarrja në kontratë (shih nenin 39 të Direktivës) 

 Kandidatët: aftësia teknike dhe profesionale në lidhje me 

sigurinë e furnizimit (neni 42,1 h..), 

 Kushtet e performancës (Neni 23): 

• Kontrolli i eksportit, transiti, vendndodhja e zinxhirit furnizues, 

kapaciteti për plotësimin e nevojave shtesë, kapaciteti për 

mirëmbajtje dhe modernizim, informata për ndonjë ndryshim në 

organizatën industriale, 

• Kontrolli i eksportit në BE nuk duhet të ndërhyjë në ketë.  

 Mundësia e procedurës jokonkurruese në rast urgjence 

që del nga ndonjë krizë. 
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Direktiva 2009/81/EC: Masat balancuese 

 
• Asnjë fjalë në Direktivë për masat balancuese, 

• Shih njoftimin udhëzues të Komisionit për masat 

balancuese, 

• Masat balancuese janë diskriminim në bazë 

nacionale (shtetërore) e cila ndalohet me TFBE-së, 

• Dhe jashtë traktatit = neni 346 TFBE? 

 Argumentimi i nevojës për aplikimin e nenit 346 të TFBE-

së është shpesh i vështirë, 

 Edhe brenda nenit 346 i TFBE-së, është e nevojshme të 

dëshmohet që masa balancuese e kërkuar është në 

interes thelbësor të sigurisë, i cili nuk mund të ndërlidhet 

me qëllime ekonomike: e pamundshme.  
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Direktiva 2009/81/EC: EDTIB 

• Pjesa shpjeguese e direktives 2: “Krijimi gradual i tregut evropian të 

pajisjeve të mbrojtjes është thelbësor për forcimin e Bazës Teknologjike dhe 

Industriale Evropiane të Mbrojtjes dhe zhvillimin e aftësive ushtarake të kërkuara 

për zbatimin e Politikës Evropiane të Sigurisë dhe Mbrojtjes.”  

• Pjesa shpjeguese e direktives 18: “ (..) Ky përjashtim nënkupton po 

ashtu se në kontekstin specifik të tregjeve të mbrojtjes dhe sigurisë, shtetet 

anëtare e ruajnë kompetencën për të vendosur se a mund të lejojë 

autoriteti/subjekti i tyre kontraktues operatorët ekonomik nga vendet e treta që të 

marrin pjesë në procedurat për dhënien e kontratës, apo jo (..) “ 

• 2/3 e shteteve anëtare kanë zgjidhje të ndryshme 

për të qenë në gjendje të përjashtojnë nga 

procedurat e tyre ndonjë operator jashtë BE-së, qe 

më shumë ose më pak efikase.  

• Mendoni së pari për aspektin evropian! 
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Zbatimi i Direktivës 2009/81/EC:  

pikëpamjet e një praktikuesi 

 

 
• Prokurimi për mbrojtjen në Evropë para 

Direktivës 2009/81/EC, 

• Qëllimet e Direktivës 2009/81/EC, 

• Aktiviteti i vështirë i transpozimit (të 

direktivës), 

• Pasojat e Direktivës në shtetet anëtare, 

• A funksionon Direktiva si duhet? 
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Aktiviteti i vështirë i transponimit 

 

 

 

• Direktiva është publikuar në GZBE më 21 gusht 

2009, transpozimi është dashur të bëhej brenda 2 

vitesh, 

• Një shtet anëtar e transponoi ate para afatit (ES), 

shumica e tyre e transponuan me ca muaj 

vonesë, 4 shtete anëtare me mbi një vit vonesë, 

• Transponimi mund të jetë i lehtë kur keni numër të 

vogël të ligjeve dhe rregulloreve, 

 Transponimi i DK-së është kopjim i thjeshtë e 

Direktivës, me një parafjalë 

 Në Francë kjo ka qenë shumë e vështirë 
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Aktiviteti i vështirë  

i transponimit 

 

 

 

 

• Janë dy qëndrime të ndryshme për transponimin 

në shumë SHA: 

 1.- Të jetë sa më i afërt që të jetë e mundur me tekstin e 

Direktivës 2004/18 EC, të mbetet në fushën e njohur 

mirë dhe të lehtësohet transponimi, 

 2.- Hiqni çdo gjë që nuk u është përshtatur blerjeve për 

mbrojtje dhe e cila nuk është në Direktive, të jetë sa më 

larg që të jetë e mundur nga teksti i transponimit  të 

Direktivës 2004/18 EC, per të krijuar liri maksmale. 

• Zgjidhja franceze. Në shumicën e SHA, duket se 

zgjidhja 1 është më e preferuara. 
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Aktiviteti i vështirë  

i transponimit 

 

 

 

• Arkitektura e transponimit dallon nga një shtet 

anëtar në tjetrin. Lidhja me tekstet e 

transponimit të Direktivës 2004/18 dhe 2004/17. 

 Tekste plotësisht të ndara: një direktivë, një tekst 

 Tekste plotësisht të integruara: 3 ose 4 ose më 

shumë Direktiva, një tekst: e pakuptueshme (HU) 

 Një direktivë një tekst përveç tipareve të nivelit të 

lartë të cilat janë të përbashkëta, 

 Një arkitekture me nivele të ndryshme të teksteve 

(DE), 
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Aktiviteti i vështirë  

i transponimit 

 

 

 

• Arkitektura e transponimit dallon nga një shtet 

anëtar në tjetrin.  

 Një arkitekturë me dy nivele të teksteve dhe disa 

nene identikeve dhe të cilat raportohen në mënyrë te 

thjeshtë (“aplikohet neni XXX”) (FR) 

 Dy tekste kryesore dhe teksti i transponimit të 

Direktivës 2009/81 aplikohet vetëm kur dallon nga 

teksti i transponimit të Direktivës 2004/18: shumë 

vështirë për ta kuptuar dhe është gabim të 

konsiderohet se ka një direktivë kryesore (2004/18) 

dhe dy direktiva sekondare (2004/17 dhe 2009/81). 
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Aktiviteti i vështirë i transponimit 

 

 

 

• Fusha e aplikimit: një autoritet, subjekt i prokurimit... 

për mbrojtjen dhe sigurinë 
• Disa SHA kanë përjashtuar disa subjekte, qeveri lokale, por e gjithë kjo 

ka pak rëndësi ekonomike dhe Komisioni u ka shkruar atyre SHA-ve, 

• Përjashtimet: Disa SHA kanë shtuar fjali për të 

zgjeruar përjashtimet, veçanërisht në fushën e nenit 

346 të TFBE-së, 
• Është  e metë, sigurisht me një qëllim të tillë 

• Siguria e furnizimit: vija ndarëse ndërmjet asaj çka 

mund të jetë e nevojshme dhe çrregullimit të madh të 

konkurrencës është e hollë. 

• Nënkontraktimi: kompleksitet i skajshëm. Në disa 

SHA, ligje shtesë për nënkontraktim (FR..).. 22 



Zbatimi i Direktivës 2009/81/EC:  

pikëpamjet e një praktikuesi   

 

 
• Prokurimi për mbrojtjen në Evropë para 

Direktivës 2009/81/EC, 

• Qëllimet e Direktivës 2009/81/EC, 

• Aktiviteti i vështirë i transponimit (të direktivës), 

• Pasojat e Direktivës në shtetet anëtare, 

• A funksionon Direktiva si duhet? 
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Pasojat e Direktivës në shtetet 

anëtare 

 • Rregullore e re, e komplikuar, me disa koncepte 

specifike evropiane, sepse njerëzit blinin pa 

rregullore, ose kohe pas kohe blinin me Direktivën 

2004/18,  

• Franca ka qenë më pak e trazuar nga kjo pasi që 

përpara ajo kishte një rregullore specifike, me disa 

ngjashmëri me Direktivën. Por konceptet ligjore 

evropiane (proporcionaliteti, subsidiariteti..) nuk janë 

koncepte franceze, 

• Direktiva është përgatitur nga dhe për njerëzit e 

Mbrojtjes. Ka numër shumë të vogël të kontratave 

për sigurinë. 24 



Pasojat e Direktivës në shtetet 

anëtare  

 
• Kërkohet një përpjekje e madhe për trajnim, 

• Meqë tekstet kombëtare të transponimit janë në 

përgjithësi pak më ndryshe nga Direktiva, 

trajnimi për Direktivën mund të mos jetë i 

mjaftueshëm, 

• Nevojiten udhëzime, që i përshtaten praktikave 

dhe rregulloreve lokale, 

 Komisioni ka shkruar 7 “shënime udhëzuese” të cilat 

mund të jenë të dobishme për shkrimin e udhëzimeve 

vendore. 
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Pasojat e Direktivës në shtetet 

anëtare  

 • Për blerjet për mbrojtje çka duhet të mbetet brenda 

fushës së Direktivës 2004/18/EC: 

 Pajisjet rreptësisht jo-ushtarake. Shumica e shërbimeve dhe 

punëve me siguri mund të jenë në njërën ose ne direktivën tjetër 

pasi që direktiva tjetër nuk anashkalohet. 

• Çka duhet të jetë brenda fushës së Direktivës 2009/81/EC: 

• Armatimi, mbështetja, objektet testuese, trajnimi, çdo gjë që e ka 

ndonjë pajisje specifike ushtarake (kamionët meqë ata janë të 

gjelbër...). 

• Çka mund të jetë jashtë Direktivës: 

• Kontratat hulumtuese, neni 346 i TFBE-së (mbrojtja nukleare, 

zhvillimi i luftës elektronike, zhvillimi i komunikimit specifik), një 

pjesë e shërbimit informativ (pajisjet shumë sekrete), 

bashkëpunimi. 
26 



Pasojat e Direktivës në shtetet 

anëtare  

 
• Përjashtimet: Çka nënkupton shmangia e 

Direktivës?  

 Përdorimi i nenit 346 i TFBE-së për arsye ekonomike, 

kur duhet të mbështetet një kompani vendore, 

 Kërkimi nga Agjencia Mbështetëse e NATO-s (NSPA) 

që të blej, kur mund të përdoret Direktiva, 

 Kontratat e një qeverie me një qeveri tjetër kur një 

kompani evropiane është në gjendje të ofrojë të 

njëjtën lloj të pajisjes: rasti FMS për blerjen e 

aeroplanëve F16, 

 Përzierja e kontratave kur përjashtimi mund të bëhet 

përmes një kontrate të veçantë, 
27 



Pasojat e Direktivës në shtetet 

anëtare  

 
• Përjashtimet: Çka nënkupton shmangia e 

Direktivës?  
• Përdorimi i “vetëm për vendorët” pa e arsyetuar përjashtimin e 

nenit 346 të TFBE-së dhe arsyetimi i diskriminimit në bazë të 

shtetësisë është esenciale për sigurinë kombëtare (siguria 

kombëtare esenciale mund të paraqitet si arsyetim nëse 

përdoret Direktiva), 

• Organizimi i lidhjes në mes të  kontratës së përjashtuar R/D dhe 

kontratës pasuese përmes të drejtave për pronën intelektuale.  

 

• Offsets janë të ndaluara në çdo rast. 

Çdo ligj ose rregullore për offset-et duhet të anulohet 

28 



Pasojat e Direktivës në shtetet 

anëtare  

 
• Hulumtimet mbesin e vetmja mënyrë e 

kufizuar për të mbështetur industrinë.  

 Hulumtimi bën përjashtim nga Direktiva, 

 Hulumtimi shpesh nuk i përshtatet konkurrencës, 

 Hulumtimi në fund është përfitim për të gjithë. 

• Bashkëpunimi (bashkëpunimi i vërtetë, me 

një fazë të hulumtimit) mbetet mënyra më e 

mirë për zhvillimin dhe organizimin e 

industrisë në Evropë dhe për të marrë në 

fund atë që ju nevojitet. 

 
29 



Zbatimi i Direktivës 2009/81/EC:  

pikëpamjet e një praktikuesi 

 

 
• Prokurimi për mbrojtjen në Evropë para 

Direktivës 2009/81/EC, 

• Qëllimet e Direktivës 2009/81/EC, 

• Aktiviteti i vështirë i transponimit (të direktivës), 

• Pasojat e Direktivës në shtetet anëtare, 

• A funksionon Direktiva si duhet? 
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Zbatimi i Direktivës 2009/81/EC – Statistikat – Njoftimet TED prej 

2011.08.21 deri më 2013.03.31 

 

31 

VENDI 
PROFILI I 

BLERËSIT 

NJOFTIMI PËR 

DHËNIE TË 

KONTRATËS 

NJOFTIMI PËR 

TRANSPARENSË 

VULLNETARE EX 

ANTE 

NJOFTIMI PËR 

KONTRATË 

NJOFTIMI PËR 

INFORMATA 

PARAPRAKE 

NB  % 

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

AUSTRIA (AT)   1   2 0,2% 1 4 0,2% 

BELGJIKA (BE)   2   8 0,7%   10 0,4% 

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

QIPRO (CY)       3 0,3% 1 4 0,2% 

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

SPANJA (ES) 1      0 0,0%   1 0,0% 

ESTONIA (EE)   1   1 0,1%   2 0,1% 

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

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

GREQIA (GR)        0 0,0%   0 0,0% 

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

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

IRLANDA (IE)        0 0,0%   0 0,0% 

LATVIA (LV)   2   3 0,3%   5 0,2% 

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

.LUKSEMBURGU (LU)        0 0,0%   0 0,0% 

MALTA (MT)        0 0,0%   0 0,0% 

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

POLONIA (PL) 2 3 2 7 0,6%   14 0,6% 

.PORTUGALIA (PT)        0 0,0%   0 0,0% 

REPUBLIKA CEKE (CZ)   10   36 3,3% 36 82 3,7% 

RUMANIA (RO)   1   5 0,5%   6 0,3% 

BRITANIA E MADHE (GB)   43 187 79 7,3% 10 319 14,2% 

SLLOVAKIA (SK)   5 3 6 0,6% 3 17 0,8% 

SLLOVENIA (SI)       1 0,1%   1 0,0% 

SUEDIA (SE)   4 1 17 1,6%   22 1,0% 

GJITHSEJT 8 667 336 1083 100,0% 147 2241 100,0% 



A funksionon kjo Direktvë si duhet? 

 
 .  

• Njoftimet e kontratës janë më të rëndësishmet, 

• Franca publikon përafërsisht gjysmën e njoftimeve 

të kontratës, pasuar nga Gjermania (21%) dhe UK 

(7%). Franca, Gjermania, Britania e Madhe dhe 

Finlanda publikojnë 82% të njoftimeve të kontratës. 

Përveç kësaj, për Italinë, numri njoftimeve për 

dhënie të kontratës qartazi është më i madh se 

shuma e njoftimeve të kontratës dhe njoftimeve për 

transparencë vullnetare ex ante  

• Spanja, Greqia, Irlanda, Luksemburgu, Malta dhe 

Portugalia nuk e përdorin Direktivën 2009/81/EC.  
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A funksionon kjo Direktivë si duhet? 

 

 
• Pas pothuaj dy vitesh: 

• Ende vazhdon përdorimi i masave balancuese, 

rregulloret për masat balancuese ende mbesin 

në disa shtete anëtare, (NL, DK, IT ….) 

• Ende ka disa raste të FMS ku nuk duhet të ketë, 

• Disa shtete anëtare kanë numër të vogël të 

njoftimeve për kontratë ose nuk kanë njoftime 

fare,  

• Akoma jo! 
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A funksionon kjo Direktivë si duhet? 

 

 • Transponimi ka qenë më i vështirë dhe më i gjatë 

se që është pritur, 

• Përdorimi i kësaj Direktive vazhdon të jetë i 

komplikuar, 

• Shumica e Ministrive të Mbrojtjes së shteteve 

anëtare shohin përparësi të mëdha në ketë 

Direktivë,  

• Komisioni duket se ka vullnet ta bëj atë funksionale, 

me Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. 
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Zbatimi i Direktivës 2009/81/EC:  

pikëpamjet e një praktikuesi 

 

 
 

 

 

Faleminderit! 

 
Bernard PIEKARSKI 

bernard.piekarski@dga.defense.gouv.fr 
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