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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1828 

av 30. oktober 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU med hensyn til terskelverdiene for offentlige 

varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter samt plan- og designkonkurranser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om 

oppheving av direktiv 2004/18/EF(1), særlig artikkel 6 nr. 5 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning 2014/115/EU(2) godkjente Rådet protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp(3) («avtalen») 

inngått innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon. Avtalen er et plurilateralt instrument, og dens formål er å 

gjensidig åpne markedene for offentlige innkjøp mellom avtalepartene. Den får anvendelse på enhver innkjøpskontrakt 

med en verdi lik eller større enn de beløpene («terskelverdier») som er fastsatt i avtalen og uttrykt i spesielle 

trekkrettigheter. 

2) Et av målene med direktiv 2014/24/EU er å gjøre det mulig for offentlige oppdragsgivere som anvender direktivet, 

samtidig å overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. I samsvar med artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2014/24/EU skal 

Kommisjonen hvert annet år kontrollere at terskelverdiene for offentlige kontrakter og plan- og designkonkurranser 

fastsatt i artikkel 4 bokstav a), b) og c) i samme direktiv tilsvarer terskelverdiene fastsatt i avtalen. Ettersom 

terskelverdiene beregnet i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2014/24/EU er forskjellige fra terskelverdiene fastsatt i 

artikkel 4 bokstav a), b) og c) i samme direktiv, må sistnevnte verdier endres. I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2014/24/EU skal terskelverdiene fastsatt i artikkel 13 i samme direktiv tilpasses etter terskelverdiene fastsatt i artikkel 4 

bokstav a) og c) i samme direktiv. 

3) Direktiv 2014/24/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I direktiv 2014/24/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) endres «5 548 000 euro» til «5 350 000 euro». 

b) I bokstav b) endres «144 000 euro» til «139 000 euro». 

c) I bokstav c) endres «221 000 euro» til «214 000 euro». 

2) I artikkel 13 første ledd gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) endres «5 548 000 euro» til «5 350 000 euro». 

b) I bokstav b) endres «221 000 euro» til «214 000 euro». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 25 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65. 

(2) Rådsbeslutning 2014/115/EU av 2. desember 2013 om inngåelse av protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp (EUT L 68 

av 7.3.2014, s. 1). 

(3) EUT L 68 av 7.3.2014, s. 2. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  


