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RECTIFICATIE
op Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot 

wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne 
markt voor postdiensten in de Gemeenschap

(PB L 52 van 27.2.2008, blz. 3)

(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 31 januari 2008 met 
het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn
P6_TA(2008)0030 (PB C 68 E van 21.3.2009, blz. 44))

(13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

Overeenkomstig artikel 231 van het Reglement van het Europees Parlement wordt de 
aangehaalde richtlijn als volgt gecorrigeerd:

In artikel 1, lid 8, wordt artikel 7, lid 2, van Richtlijn 97/67/EG, dat luidt als volgt:

"2. De lidstaten mogen het aanbieden van de universele dienst waarborgen door deze dienst 

aan te besteden in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor het plaatsen van 

overheidsopdrachten, waaronder ook, overeenkomstig Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het 

plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 

(*), de concurrentiegerichte dialoog en procedures van gunning door onderhandelingen met of 

zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht.

___________

(*) PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 

2006/97/EG van de Raad (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 107).”,

als volgt gelezen:
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"2. De lidstaten mogen het aanbieden van de universele dienst waarborgen door deze dienst 

aan te besteden in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor het plaatsen van 

overheidsopdrachten, waaronder ook, overeenkomstig Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor 

het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (*), de 

concurrentiegerichte dialoog en procedures van gunning door onderhandelingen met of 

zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht.

___________

(*) PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.".


