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panaikinimo, kurią pateikė Italijos pilietė Luisa Maranelli, su 9 350 parašų

1. Peticijos santrauka

Italijos ūkio ministerija sustabdė (greičiausiai visam laikui), spaudiniams taikomą specialų 
tarifą. Dėl šio tarifo leidykloms, ypač mažoms nepriklausomoms, pašto išlaidos padidėjo 
700 proc., ir jos patiria didelę finansinę žalą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Pagal Direktyvos 97/67/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/39/EB, ir paskutiniais 
pakeitimais, padarytais Direktyva 2008/6/EB1, (toliau  Pašto paslaugų direktyva) 2 straipsnio 
6 punktą laikraščiai, periodiniai leidiniai, katalogai ir knygos gali būti laikomos pašto 
siuntomis, jeigu yra adresuotos ir paruoštos pašto paslaugų teikėjui išsiųsti. Pagal Pašto 
paslaugų direktyvos 3 straipsnį laikraščių, periodinių leidinių, katalogų ir knygų pristatymas 
gali būti universaliosios pašto paslaugos. Ar taip yra, turi nustatyti kiekviena valstybė narė, 
vadovaudamasi konkrečiais nacionaliniais kriterijais ir įvertintais visuomenės poreikiais.
Remiantis Komisijos turima informacija, Italijoje tokios pašto siuntos nėra universaliosios 
pašto paslaugos. 

                                               
1 OL L 15, 1998 1 21, p. 1425; OL L 176, 2002 7 5, p. 2125, OL L 52, 2008 2 27, p. 320.
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Šiuo atžvilgiu taip pat svarbu pažymėti, kad pagal Pašto paslaugų direktyvos 12 straipsnį 
valstybės narės turi imtis priemonių užtikrinti, kad kiekvienos paslaugos, sudarančios dalį 
universaliųjų paslaugų, tarifai būtų susieti su sąnaudomis ir skatintų veiksmingai teikti 
universaliąsias paslaugas. Taip pat valstybės narės gali nuspręsti, kad jų teritorijoje ir (arba) 
tarptautiniu lygiu vienodas tarifas būtų taikomas ir vienetinėms, ir kitoms pašto siuntoms. 
Direktyvos 2008/6/EB 38 konstatuojamojoje dalyje, kuria nekeičiama teisinė padėtis, o tik 
paaiškinama, kaip taikomas dabartinis acquis visiškai atviros rinkos sąlygomis, konkrečiai 
aptariamas šis klausimas; joje nurodoma: „Visiškai konkurencingoje aplinkoje tiek 
finansiniam universaliųjų paslaugų stabilumui užtikrinti, tiek rinkos iškraipymui apriboti 
svarbu, jog principas, pagal kurį kainos privalo atspindėti įprastas prekybos sąlygas ir 
sąnaudas, gali būti pažeistas tik siekiant apginti viešuosius interesus. Šio tikslo toliau 
siekiama leidžiant valstybėms narėms taikyti vienodą tarifą vienetinėms pašto siuntoms, 
kurias dažniausiai siunčia vartotojai, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones. Siekiant 
apsaugoti bendrus visuomenės interesus, pvz., galimybę naudotis kultūrinėmis paslaugomis, 
dalyvavimo demokratinėje visuomenėje užtikrinimą (spaudos laisvė), regioninę ir socialinę 
sanglaudą, valstybės narės taip pat gali toliau taikyti vienodus tarifus kai kurioms kitoms 
pašto siuntoms, pavyzdžiui, laikraščiams ir knygoms.“

Komisija supranta, kad vienodas atitinkamų pašto siuntų tarifas Italijoje ir toliau taikomas, 
atsižvelgiant į įvertintus visuomenės poreikius, kartu laikantis principo, kad šių paslaugų 
kaina turi būti susieta su sąnaudomis, kaip nurodyta Pašto paslaugų direktyvos 12 straipsnyje.

Reikėtų pabrėžti, kad pagal Pašto paslaugų direktyvą valstybės narės neįpareigojamos 
nustatyti ir subsidijuoti specialių tam tikrų pašto siuntų tarifų, t. y. tokių tarifų, kurie būtų 
mažesni už pašto operatoriaus patirtas išlaidas. Taip pat derėtų atminti, kad jeigu toks 
papildomas finansavimas būtų taikomas, reikėtų visapusiškai laikytis galiojančių ES teisės 
aktų, ypač reglamentuojančių valstybės pagalbą ir atlyginimą už bendros ekonominės svarbos 
paslaugas.

Išvados

Faktų, kuriais remdamasi Komisija galėtų daryti išvadą, kad 2010 m. kovo 30 d. tarpžinybinis 
dekretas Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell' Economia e 
delle Finanze (GURI N° 75, 2010 m. kovo 31 d.) prieštarautų Pašto paslaugų direktyvai, nėra. 
Sprendimas dėl konkrečių pašto siuntų specialių tarifų valstybės finansavimo panaikinimo 
priklauso atitinkamos valstybės narės kompetencijai.“


