
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/2364 VAN DE COMMISSIE 

van 18 december 2017 

tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 
2004/17/EG (1), en met name artikel 17, lid 4, tweede alinea, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Bij Besluit 2014/115/EU (2) heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan het Protocol tot wijziging van de 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (hierna „de overeenkomst” genoemd) (3) die in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie is gesloten. De overeenkomst is een plurilateraal instrument met als doel om de 
markten voor overheidsopdrachten wederzijds voor alle partijen open te stellen. Zij moet gelden voor elke 
overheidsopdracht met een waarde die gelijk is aan of hoger dan de bedragen (hierna „drempels” genoemd) die in 
de overeenkomst zijn vastgesteld en in bijzondere trekkingsrechten zijn uitgedrukt. 

(2)  Een van de doelstellingen van Richtlijn 2014/25/EU is dat de aanbestedende diensten die deze richtlijn toepassen, 
tevens aan de verplichtingen van de overeenkomst voldoen. Daarvoor is het nodig dat de drempels die in deze 
richtlijn zijn vastgesteld voor overheidsopdrachten die ook onder de overeenkomst vallen, zodanig worden 
aangepast dat zij overeenkomen met de tegenwaarde in euro van de drempels die in de overeenkomst zijn 
vastgesteld, naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van duizend euro. 

(3)  Omwille van de samenhang is het raadzaam ook de niet onder de overeenkomst vallende drempels in Richtlijn 
2014/25/EU aan te passen. 

(4)  Richtlijn 2014/25/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Artikel 15 van Richtlijn 2014/25/EU wordt als volgt gewijzigd:  

1) Onder a) wordt „418 000 EUR” vervangen door „443 000 EUR”.  

2) Onder b) wordt „5 225 000 EUR” vervangen door „5 548 000 EUR”. 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018. 
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(1) PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243. 
(2) Besluit 2014/115/EU van de Raad van 2 december 2013 betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst 

inzake overheidsopdrachten (PB L 68 van 7.3.2014, blz. 1). 
(3) PB L 68 van 7.3.2014, blz. 4. 



Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 18 december 2017. 

Voor de Commissie 

De voorzitter 
Jean-Claude JUNCKER  
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