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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1532/2009, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais Drago 
Jurcic, par pasta sūtījumu tarifiem Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka starptautisko pasta sūtījumu tarifi Eiropā ir līdz pat 
10 reizēm augstāki nekā iekšzemes tarifi. Viņš uzskata, ka Eiropas Savienības uzdevums ir 
aizsargāt patērētāju intereses un ka tai jārīkojas līdzīgi kā viesabonēšanas tarifu gadījumā. 
Lūgumraksta iesniedzējs vēlas visā ES panākt vienotus pasta tarifus sūtījumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Augstas kvalitātes un pieejamu pasta piegādes pakalpojumu nodrošināšana attiecībā uz šo 
pakalpojumu pārrobežu sniegšanu ir viens no galvenajiem ES pasta reformas pīlāriem. 
Īstenošanas ziņojumi, ko Komisija sagatavojusi Eiropas Parlamentam un Padomei, liecina par 
būtiskiem uzlabojumiem vispārējo pasta pakalpojumu jomā visā Eiropas Savienībā1, 
vienlaikus nodrošinot un saglabājot to pieejamību2.

                                               
1 Ziņojums par Pasta direktīvas piemērošanu (Direktīva 97/67/EK, kas grozīta ar Direktīvu 
2002/39/EK), COM(2008) 884 galīgā redakcija.
2 Komisijas darba dokuments — pavaddokuments Ziņojumam par Pasta direktīvas 
piemērošanu (Direktīva 97/67/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2002/39/EK), COM(2008) 
884 galīgā redakcija.
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Līdz ar e-komercijas izaugsmi efektīvu pārrobežu pasta pakalpojumu nodrošināšana ir ļoti 
būtiska, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu. Saskaņā ar Direktīvas 97/67/EK (kas grozīta 
ar Direktīvu 2002/39/EK un Direktīvu 2008/6/EK) 12. pantu visu to pakalpojumu, kuri ir daļa 
no vispārējiem pakalpojumiem, tarifiem jābūt pieņemamiem un pamatotiem ar izmaksām. 
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 arī ietilpst ierakstītie un 
apdrošinātie sūtījumi. Komisija ir vairākkārt uzsvērusi, ka viens no galvenajiem valsts 
regulatīvo iestāžu uzdevumiem ir nodrošināt, lai 12. panta prasības, īpaši, lai visu to 
pakalpojumu, kuri ir daļa no vispārējiem pakalpojumiem, tarifi saskaņā ar vispārējo 
pakalpojuma pienākumu tiktu saskaņoti ar izmaksām, tiktu izpildītas. 

Līdz ar pilnīgu tirgus atvēršanu un pasta pakalpojumu iekšējā tirgus izveides pabeigšanu ir 
pieaugusi vajadzība, ko apstiprina arī šis lūgumraksts, lai pārrobežu tarifi tiktu vairāk 
pielīdzināti valsts tarifiem. Īpaši pasta operatoriem sniegtā iespēja izveidot savas filiāles 
ārvalstīs varētu samazināt savstarpējās apmaiņas izmaksas, kas ir daļēji atbildīgas par 
pašreizējām augstajām cenām, un būtu lielākas izvēles iespējas izmantot atšķirīgus pārrobežu 
piegādes pakalpojumu sniedzējus galamērķa valstī.

Ņemot vērā pārrobežu pasta pakalpojumu nozīmi e-komercijā un īpaši attiecībā uz pārrobežu 
tarifiem nelieliem sūtījumiem, Komisija sadarbosies ar valsts regulatīvajām iestādēm, lai 
uzlabotu šo pakalpojumu sniegšanu gan kvalitātes, gan pakalpojumu izcenojuma ziņā.

Jautājums, uz kuru Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja ir vērsusi Komisijas uzmanību, 
apstiprina vajadzību stiprināt valsts regulatīvās iestādes un nodrošināt labāku to sadarbību, 
tādā veidā palīdzot ieviest drošu pasta iekšējo tirgu lietotāju un valstspiederīgo vajadzībām.”


