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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad pašto siuntų siuntimo tarptautiniu mastu Europoje išlaidos 
gali būti 10 kartų didesnės nei tokių pačių siuntų šalies teritorijoje. Jis mano, kad Europos 
Sąjunga turi apsaugoti vartotoją ir kad turėtų imtis panašių veiksmų kaip ir abonento 
keliavimo (angl. roaming) tarifų atveju. Todėl peticijos pateikėjas pageidauja, kad visoje 
Europos Sąjungoje būtų nustatyti vienodi pašto siuntų pristatymo tarifai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Geros kokybės ir prieinamų pašto siuntų pristatymo paslaugų užtikrinimas, susijęs su tokių 
paslaugų teikimu tarpvalstybiniu mastu, – vienas pagrindinių ES pašto reformos ramsčių. 
Komisijos Europos Parlamentui ir Tarybai parengtose taikymo ataskaitose matyti didelė
Europos Sąjungos universaliųjų pašto paslaugų teikimo srityje pasiekta pažanga1, kartu
užtikrinant šių paslaugų apsaugą ir prieinamumą2.

                                               
1 Ataskaita dėl Pašto direktyvos taikymo (Direktyva 97/67/EB su pakeitimais, padarytais 
Direktyva 2002/39/EB), COM(2008) 884 galutinis.
2 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie Ataskaitos dėl Pašto direktyvos 
taikymo (Direktyva 97/67/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/39/EB), 
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Augant elektroninei komercijai, veiksmingas pašto siuntų paslaugų teikimas tarpvalstybiniu 
mastu nepaprastai svarbus siekiant patenkinti šį didėjantį poreikį. Pagal Direktyvos 97/67/EB 
(su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/39/EB ir Direktyva 2008/6/EB) 12 straipsnį, 
kiekvienos paslaugos, sudarančios dalį universaliųjų paslaugų, tarifai turi būti prieinami ir 
atitinkantys sąnaudas. Į universaliąsias paslaugas įtraukta, visų pirma, pašto siuntų iki 2 kg ir 
siuntinių iki 10 kg surinkimas, rūšiavimas, pervežimas ir pristatymas. Šios paslaugos 
taikytinos ir registruotosioms bei apdraustosioms siuntoms. Komisija nuolat pabrėžė, kad 
vienas pagrindinių nacionalinių reguliavimo institucijų uždavinių – užtikrinti, kad būtų 
vykdomi Direktyvos 12 straipsnyje išvardyti reikalavimai, visų pirma, kad kiekvienos 
paslaugos, sudarančios universaliųjų paslaugų dalį, tarifai būtų siejami su sąnaudomis.

Visiškai atvėrus rinką ir baigiant kurti pašto paslaugų teikimo vidaus rinką auga lūkesčiai, 
kad, kaip patvirtino šios peticijos pateikimas, siuntų siuntimo tarpvalstybiniu mastu tarifai 
taps labiau suderinti su siuntų siuntimo šalies teritorijoje tarifais. Visų pirma, suteikus 
galimybę pašto operatoriams steigti užsienyje dukterines bendroves būtų galima panaikinti 
siuntų perdavimo išlaidas, dėl kurių iš dalies kainos šiuo metu yra tokios didelės, taip pat būtų 
naudinga suteikti didesnes galimybes rinktis tarp skirtingų tarpvalstybiniu mastu siunčiamų
siuntų pristatymo paslaugų teikėjų paskirties šalyje.

Atsižvelgdama į pašto paslaugų, siunčiamų tarpvalstybiniu mastu, svarbą elektroninės 
komercijos sričiai ir ypač tarpvalstybinių tarifų svarbą mažų siuntinių siuntimui Komisija 
dirbs kartu su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis siekdama pagerinti šių paslaugų 
teikimą ir kokybės, ir kainos srityse.

Klausimas, į kurį Europos Parlamento Peticijų komitetas atkreipė Komisijos dėmesį, 
patvirtina būtinybę stiprinti nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmenį ir užtikrinti, kad jos 
galėtų geriau bendradarbiauti ir padėtų sukurti tikrą pašto paslaugų vidaus rinką, naudingą 
vartotojams ir piliečiams.“

                                                                                                                                                  
COM(2008) 884 galutinis.


