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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siūlo pagal analogiją su Europos judriojo ryšio telefonijos politika 
Europos Sąjungoje nustatyti didžiausias pašto paslaugų kainas ir pristatymo terminus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Užtikrinti aukštos kokybės finansiškai prieinamas universaliąsias pašto paslaugas buvo 
vienas iš pagrindinių ES pašto reformos ramsčių. Sprendžiant iš tyrimų ir taikymo ataskaitų, 
visoje ES gerokai pagerėjo tiek pašto paslaugų, įskaitant tarpvalstybines, kokybė, tiek 
finansinis jų prieinamumas1.
Universalioji paslauga pirmiausia apima paštu siunčiamų iki dviejų kilogramų masės daiktų ir 
iki 10 kilogramų masės siuntinių įforminimą, rūšiavimą, transportavimą ir paskirstymą. Ji taip 
pat apima registruotus ir apdraustus daiktus. Remiantis Direktyvos 97/67/EB (iš dalies 
pakeistos Direktyva 2002/39/EB ir Direktyva 2008/6/EB) 12 straipsniu, kiekvienos 
universaliąją paslaugą sudarančios pašto paslaugos tarifai turi būti finansiškai prieinami ir 
orientuoti į sąnaudas. Tarpvalstybinės pašto paslaugos dėl įvairių veiksnių kainuoja brangiau 

                                               
1 Pašto direktyvos taikymo ataskaita (Direktyva 97/67/EB, i  dalies pakeista Direktyva 2002/39/EB), 
COM(2008) 884 final; WIK, Main developments in the postal sector (2010–2013 m.), 2013 m.
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negu panašios nacionalinės universaliosios paslaugos. Pagrindinis veiksnys – rūšiavimo ir 
transportavimo procese gali tekti dalyvauti keliems nepriklausomiems universaliosios pašto 
paslaugos teikėjams.
Visiškai atvėrus rinką ir užbaigus kurti pašto paslaugų vidaus rinką vis didėja lūkesčiai, kad 
tarpvalstybiniai tarifai bus labiau suderinti su nacionaliniais tarifais, ypač jeigu bus atsižvelgta 
į pašto paslaugų teikėjų galimybę steigti patronuojamąsias įmones ir daiktus pristatyti per 
nuosavus pristatymo tinklus.

Pašto paslaugų direktyvos 12 straipsnyje nustatyti kainodaros įpareigojimai susiję tik su 
universaliąja pašto paslauga. Nepaisant to, Komisijai gerai žinoma, kad nemaži kainų 
svyravimai gali būti būdingi ir neuniversaliosioms pašto paslaugoms. Siekiant patenkinti 
didėjančią paklausą itin svarbu teikti į sąnaudas orientuotas aukštos kokybės tarpvalstybines 
pašto paslaugas, ypač augant e. prekybai.
Todėl Komisija yra įsipareigojusi toliau gerinti tarpvalstybinio e. prekybos verslo sąlygas 
e. mažmenininkams ir vartotojams. Jau pradėti įgyvendinti nauji veiksmai ir iniciatyvos pašto 
siuntų pristatymo, ypač su e. prekyba susijusių siuntinių pristatymo, srityje. 2012 m. 
lapkričio mėn. Komisija priėmė savo žaliąją knygą „Integruota siuntinių pristatymo rinka ES 
e. prekybos augimui paskatinti“, o 2013 m. gruodžio mėn. – „Bendrosios siuntinių pristatymo 
rinkos sukūrimo veiksmų planą“1. Šiame veiksmų plane numatyti įvairūs veiksmai, kad 
e. mažmenininkams ir vartotojams būtų teikiamos aukštos kokybės, fiziškai ir finansiškai 
prieinamos tarpvalstybinės siuntinių pristatymo paslaugos, deramai atsižvelgiant į MVĮ ir 
mažiau išsivysčiusių arba blogiau prieinamų regionų reikmes. Dėl siuntinių ir pristatymo 
rinkos sudėtingumo, sparčiai kintančio jos pobūdžio, aktyviai diegiamų produktų bei procesų 
inovacijų Komisijos veiksmų plane pateikiamas pramonei ir kitiems suinteresuotiesiems 
subjektams skirtas veiksmų planas, kuriame kol kas numatyti tik savireguliavimo veiksmai. 
Tačiau Komisija aktyviai bendradarbiaus su suinteresuotaisiais subjektais ir atidžiai stebės 
pažangą.

Išvados

Nors atlikus pašto reformą universaliosios pašto paslaugos patobulėjo, o kainos – sumažėjo (ir 
šalių viduje, ir tarpvalstybiniu mastu), Komisija pripažįsta, jog reikalingi tolesni veiksmai, kad 
e. mažmenininkams ir vartotojams būtų teikiamos aukštos kokybės, fiziškai ir finansiškai 
prieinamos siuntinių pristatymo paslaugos, deramai atsižvelgiant į MVĮ ir mažiau išsivysčiusių 
arba sunkiau prieinamų regionų reikmes. Komisija pradėjo tam tikrų savireguliacinių pramonės 
veiksmų iniciatyvą integruotai siuntinių pristatymo rinkai sukurti. Šių veiksmų imamasi 
pramonės atstovų iniciatyva, tačiau Komisija netrukus lauks konkrečių rezultatų ir užtikrins 
tolesnę pažangą, kad įsipareigojimai būtų įvykdyti.“

                                               
1 Žalioji knyga: COM(2012) 698 final; Veiksmų planas: COM(2013) 886 final.


