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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1827
av den 30 oktober 2019
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller tröskelvärdet för
koncessioner
(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av
koncessioner (1), särskilt artikel 9.4 andra stycket, och
av följande skäl:
(1)

Genom beslut 2014/115/EU (2) godkände rådet protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling (3)
(nedan kallat avtalet), som ingåtts inom ramen för Världshandelsorganisationen. Avtalet är ett plurilateralt avtal som
syftar till att ömsesidigt öppna marknaderna för offentlig upphandling mellan avtalsparterna. Det tillämpas på alla
avtal om offentlig upphandling vilkas värde uppgår till minst de belopp (nedan kallade tröskelvärden) som anges i
avtalet och som uttrycks i särskilda dragningsrätter.

(2)

Ett av syftena med direktiv 2014/23/EU är att upphandlande enheter och myndigheter som tillämpar det direktivet
samtidigt ska kunna uppfylla kraven i avtalet. Enligt artikel 9.1 i direktiv 2014/23/EU ska kommissionen vartannat
år kontrollera att tröskelvärdet vid koncessioner enligt artikel 8.1 i det direktivet motsvarar det tröskelvärde som
fastställs i avtalet. Eftersom värdet av det tröskelvärde som beräknas i enlighet med artikel 9.1 i direktiv 2014/23/EU
skiljer sig från värdet av det tröskelvärde som anges i artikel 8.1 i det direktivet är det nödvändigt att revidera detta
tröskelvärde.

(3)

Direktiv 2014/23/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 8.1 i direktiv 2014/23/EU ska ”5 548 000 EUR” ersättas med ”5 350 000 EUR”.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.
(1) EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.
(2) Rådets beslut 2014/115/EU av den 2 december 2013 om ingåendet av protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling
(EUT L 68, 7.3.2014, s. 1).
(3) EUT L 68, 7.3.2014, s. 2.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2019.
På kommissionens vägnar
Ordförande
Jean-Claude JUNCKER
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