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Temats: Lūgumraksts Nr. 0498/2018, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais, Florian 
Bosse, par ES regulu par vienotiem ES pasta tarifiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Savienībā ieviest pasta tarifu regulējumu, saskaņā ar kuru pasta 
pakalpojumu izmaksas tiktu aprēķinātas, pamatojoties uz attālumu, nevis uz robežu 
šķērsošanu. Kā piemēru lūgumraksta iesniedzējs min pakas, kuru nosūtīšana pa pastu uz 
tuvēju pilsētu kaimiņos esošā ES dalībvalstī reizēm var būt daudz dārgāka nekā nosūtīšana uz 
tālāku galamērķi tajā pašā valstī. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Savienības iestādes pieņemt 
tiesību aktus, kas nodrošinātu pasta tarifu saskaņotāku noteikšanu un būtu salīdzināmi ar 
telesakaru tirgum piemērojamo tiesisko regulējumu un ar to saistīto viesabonēšanas tarifu 
atcelšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2018. gada 10. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 9. jūlijā

Direktīva 97/67/EK1 prasa, lai vispārējo pakalpojumu tarifi būtu par pieņemamu cenu, 
orientēti uz izmaksām un stimulētu vispārējo pakalpojumu efektīvu sniegšanu. Šie principi 
attiecas uz iekšzemes un pārrobežu vispārējiem pasta pakalpojumiem. Tomēr direktīvā nav 
noteikts, ka pārrobežu tarifiem jābūt identiskiem ar salīdzināmiem iekšzemes tarifiem. 
Faktiski, tā kā iekšzemes un pārrobežu pasta sūtījumu bāzes izmaksas ir atšķirīgas, zināmas 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīva 97/67/EK par kopīgiem 
noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai, OV L 15, 21.1.1998., 14. lpp.
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tarifu atšķirības arī atbilstu cenu pamatotības principam. 

Lai risinātu problēmas saistībā ar konkrētiem augstiem pārrobežu tarifiem, jo īpaši pārrobežas 
paku tarifiem, 2018. gada 18. aprīlī tika pieņemta Regula (ES) Nr. 2018/6442. Ar šo regulu 
tiek palielināta pārrobežu tarifu pārredzamība attiecībā uz 15 no visvairāk izmantotajiem 
pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem (no 500 g standarta vēstules līdz izsekojamai (track 
and trace) 5 kg pakai). Komisija ir izstrādājusi īpašu tīmekļa vietni, kurā ir publicēti tarifi3. 
Turklāt vienas vienības tarifiem, uz kuriem attiecas vispārējo pakalpojumu saistības, tiks 
piemērots īpašs novērtēšanas process. Panākot, ka pārrobežu cenas kļūst pārredzamākas un 
vieglāk salīdzināmas visā Savienībā, vajadzētu sekmēt to, ka tiek mazinātas nepamatoti lielas 
tarifu atšķirības, tostarp attiecīgā gadījumā nepamatotas tarifu atšķirības starp iekšzemes un 
pārrobežu tarifiem.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja pieprasījums tika risināts ar Regulu (ES) 2018/644.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. aprīļa Regula (ES) 2018/644 par pārrobežu paku 
piegādes pakalpojumiem, OV L 112, 2.5.2018., 19. lpp.
3 https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/public-tariffs-cross-border_lv.

https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/public-tariffs-cross-border_lv.

