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RETIFICAÇÃO
da Diretiva 2008/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de fevereiro de 2008, 
que altera a Directiva 97/67/CE no respeitante à plena realização do mercado interno dos 

serviços postais da Comunidade 
(JO L 52 de 27.2.2008, p. 3)

(Posição do Parlamento Europeu aprovada em segunda leitura, em 31 de janeiro de 2008, 
tendo em vista a adoção da supracitada diretiva

P6_TA(2008)0030 (JO C 68 E de 21.3.2009, p. 44))
(13593/6/2007 – C6-0410/2007 – 2006/0196(COD))

Ao abrigo do artigo 231.º do Regimento do Parlamento Europeu, a diretiva acima referida é 
retificada como se segue:

No artigo 1.°, ponto 8, artigo 7.°, n.° 2, da Diretiva 97/67/CE, onde se lê:

"2. Os Estados-Membros podem assegurar a prestação do serviço universal através da 

adjudicação desse serviço de acordo com as regras e a regulamentação aplicáveis aos 

contratos públicos, incluindo o diálogo concorrencial e os procedimentos directamente 

negociados, com ou sem publicação de anúncio de concurso, previstos na Directiva 

2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa à 

coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores da água, da energia, dos 

transportes e dos serviços postais*.

___________

* JO L 134 de 30.4.2004, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 2006/97/CE do Conselho (JO L 363 de 20.12.2006, p. 107).",
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leia-se:

"2. Os Estados-Membros podem assegurar a prestação do serviço universal através da 

adjudicação desse serviço de acordo com as regras e a regulamentação aplicáveis aos 

contratos públicos, incluindo o diálogo concorrencial e os procedimentos directamente 

negociados, com ou sem publicação de anúncio de concurso, previstos na Directiva 

2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa à 

coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, dos 

contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços*.

___________

* JO L 134 de 30.4.2004, p. 114.".


