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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina noteikt pasta pakalpojumu maksimālās cenas un piegādes 
laikus ES, kā tas ir attiecībā uz mobilo telefonsakaru politiku Eiropā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 6. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Viens no ES pasta reformas galvenajiem pīlāriem ir bijis augstas kvalitātes un cenu ziņā 
samērīgu vispārējo pasta pakalpojumu nodrošināšana. Pētījumos un ziņojumos par 
piemērošanu parādīts, ka visā ES ir vērojami vispārējo pasta pakalpojumu būtiski uzlabojumi 
gan kvalitātes, gan cenu samērības jomā, tostarp arī attiecībā uz pārrobežu pasta pakalpojumu 
sniegšanu.1 Vispārējos pakalpojumos ietilpst īpaši tādu pasta sūtījumu savākšana, šķirošana, 
pārvadāšana un piegāde, kuru svars ir līdz 2 kilogramiem, un tādu pasta paku savākšana, 
šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars ir līdz 10 kilogramiem. Tajos ir ietverti arī 
ierakstītie un apdrošinātie sūtījumi. Saskaņā ar Direktīvas 97/67/EK (kas grozīta ar Direktīvu 
2002/39/EK un Direktīvu 2008/6/EK) 12. pantu visu to pasta pakalpojumu, kuri ir vispārējo 
pakalpojumu sniegšanas daļa, tarifu cenām jābūt visiem lietotājiem pieņemamām un 
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saskaņotām ar izmaksām. Pārrobežu vispārējo pasta pakalpojumu cenas salīdzinājumā ar 
līdzīgu vispārējo pakalpojumu cenām dalībvalstīs ir augstākas vairāku faktoru dēļ. Galvenais 
faktors ir tāds, ka šķirošanas un pārvadāšanas procesā var būt iesaistīti vairāki savstarpēji 
neatkarīgi vispārējo pasta pakalpojumu operatori. 

Līdz ar pilnīgu tirgus atvēršanu un pasta pakalpojumu iekšējā tirgus izveides pabeigšanu ir 
pieaugusi vajadzība, lai pārrobežu tarifi tiktu vairāk pielīdzināti valsts tarifiem, it īpaši, ja ņem 
vērā iespēju, ka pasta operatori var izveidot filiāles un veikt sūtījumu piegādi caur pašu 
piegādes tīkliem.

Pasta pakalpojumu direktīvas 12. pantā nosacītās cenu saistības attiecas tikai uz vispārējiem 
pasta pakalpojumiem. Tomēr Komisijai ir labi zināms, ka var pastāvēt ievērojamas cenu 
atšķirības attiecībā uz tādu pakalpojumu nodrošināšanu, kas neietilpst vispārējos pasta 
pakalpojumos. It īpaši līdz ar e-tirdzniecības izaugsmi izšķirīga nozīme ir kvalitatīvu un ar 
izmaksām saskaņotu pārrobežu pasta pakalpojumu nodrošināšanai, lai apmierinātu pieaugošo 
pieprasījumu. 

Tāpēc Komisija ir apņēmusies turpmāk veicināt e-mazumtirgotāju un patērētāju pārrobežu e-
tirdzniecības darījumus. Ir sākti jauni pasākumi un iniciatīvas attiecībā uz pasta piegādi, it 
īpaši ar e-tirdzniecību saistītu paku piegādi. Komisija 2012. gada novembrī pieņēma zaļo 
grāmatu „Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei ES” un 2013. gada 
decembrī — „Ceļvedi vienotā tirgus pilnveidei paku piegādes jomā”1. Šis ceļvedis paredz 
vairākus pasākumus, lai e-mazumtirgotājus un patērētājus nodrošinātu ar kvalitatīviem, 
pieejamiem un cenu ziņā samērīgiem pakalpojumiem paku pārrobežu piegādes jomā, 
pienācīgi ņemot vērā MVU un mazāk attīstīto vai mazāk pieejamo reģionu vajadzības. Ņemot 
vērā paku un piegādes tirgus sarežģītību un strauji mainīgo dabu, kā arī produktu un procesu 
inovācijas apjomu, Komisijas izstrādātajā Ceļvedī ir izklāstīts nozares un citu ieinteresēto 
pušu rīcības plāns, ar ko pašregulācijas darbības paredz tikai pašreizējā laikposmā. Tomēr 
Komisija aktīvi strādās kopā ar ieinteresētajām pusēm un uzmanīgi pārraudzīs progresu. 

Secinājumi 

Kaut gan pasta reformas ietekmē pakalpojumi ir kļuvuši labāki un arī vispārējo pasta 
pakalpojumu (gan iekšējo, gan pārrobežu) cenas ir uzlabojušās, Komisija atzīst, ka ir 
vajadzīga turpmāka rīcība, lai e-mazumtirgotājus un patērētājus nodrošinātu ar kvalitatīviem, 
pieejamiem un cenu ziņā samērīgiem paku piegādes pakalpojumiem, pienācīgi ņemot vērā 
MVU un mazāk attīstīto vai mazāk pieejamo reģionu vajadzības. Komisija ir uzsākusi 
iniciatīvu saistībā ar nozares pašregulācijas darbību kopumu, lai izveidotu integrētu paku 
piegādes tirgu. Nozare ir vadošā, taču drīzumā Komisija gaida konkrētus rezultātus un veiks 
turpmākos pasākumus, lai nodrošinātu, ka saistības tiek izpildītas.
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