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ПОПРАВКА
на Директива 2008/6/EO на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. 
за изменение на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния пазар 

на пощенски услуги на Общността
(ОВ L 52, 27.2.2008 г., стр. 3)

(позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 31 януари 2008 г., с 
оглед на приемането на гореспоменатата директива
P6_TA(2008)0030 (ОВ С 68E, 21.3.2009 г., стр. 44))
(13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

На основание член 231 от Правилника за дейността на Европейския парламент 
горепосочената директива се поправя, както следва:

В член 1, параграф 8 член 7, параграф 2 от Директива 97/67/ЕО, който гласи:

„2. Държавите-членки могат да гарантират предоставянето на универсални услуги чрез 

възлагане на такива услуги в съответствие с приложимите правила и разпоредби за 

обществени поръчки, включително както е предвидено в Директива 2004/17/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи 

дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (*), 

конкурентен диалог или процедури на договаряне със или без публикуване на 

обявление за обществена поръчка.

___________

() OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 

2006/97/EC на Съвета (OВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 107).“,

да се чете:
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„2. Държавите-членки могат да гарантират предоставянето на универсални услуги чрез 

възлагане на такива услуги в съответствие с приложимите правила и разпоредби за 

обществени поръчки, включително както е предвидено в Директива 2004/18/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки 

(*), конкурентен диалог или процедури на договаряне със или без публикуване на 

обявление за обществена поръчка.

___________

(*) OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.“.


