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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0491/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Luisa 
Maranelli un kam pievienoti 9350 paraksti, par samazinātu pasta maksājumu 
atcelšanu iespieddarbiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Itālijas Ekonomikas ministrija, iespējams — uz visiem laikiem, ir pārtraukusi īpaša tarifa 
piemērošanu iespieddarbiem. Tas nozīmē, ka izdevniecību pasta izdevumi palielināsies par 
700 %, radot būtisku finansiālu kaitējumu, jo īpaši mazajām, neatkarīgajām izdevniecībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Saskaņā ar Direktīvas 97/67/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2002/39/EK un pavisam nesen ar 
Direktīvu 2008/6/EK1 (turpmāk tekstā Pasta direktīva), 2. panta 6. punktu avīzes, periodiskos 
izdevumus, katalogus un grāmatas var uzskatīt par pasta sūtījumiem, ja tie ir adresēti sūtījumi 
galīgajā formā, kādā tos nogādā pasta pakalpojuma sniedzējs. Saskaņā ar Pasta direktīvas 
3. punktu avīžu, periodisko izdevumu, katalogu un grāmatu piegāde var būt daļa no vispārējā 
pasta pakalpojuma. Vai tas tā ir, jānosaka katrai dalībvalstij saskaņā ar tās īpašām valsts 
iezīmēm un noteiktām sabiedrības vajadzībām. Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju 
minētie pasta sūtījumi ir daļa no vispārējā pasta pakalpojuma Itālijā.
                                               
1 OV L 15, 21.1.1998., 14.–25. lpp.; OV L 176, 5.7.2002., 21.–25. lpp., OV L 52, 27.2.2008., 
3.–20. lpp.
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Šai saistībā ir svarīgi atzīmēt, ka saskaņā ar Pasta direktīvas 12. pantu dalībvalstis veic 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visu to pakalpojumu, kuri ir daļa no vispārējiem 
pakalpojumiem, tarifi ir pieņemami un veicina efektīvu vispārējā pakalpojuma sniegšanu.
Turklāt dalībvalstis var nolemt, ka vienas vienības tarifa sūtījumiem un citiem pasta 
sūtījumiem visā attiecīgās valsts teritorijā un/vai uz citu dalībvalsti piemēro vienotu tarifu.
Direktīvas 2008/6/EK 38. apsvērums — kas nemaina tiesisko situāciju, bet precizē spēkā 
esošos acquis saskaņā ar pilnīgu tirgus atvēršanu — īpaši attiecas uz apskatāmo jautājumu; 
tajā noteikts: „Brīvas konkurences apstākļos gan vispārējā pakalpojuma finansiālā līdzsvara 
labā, gan nolūkā ierobežot tirgus darbības traucējumus ir svarīgi nepieļaut atkāpes no 
principa, ka cenas atspoguļo parastus tirgus nosacījumus un izmaksas — vienīgā atkāpe ir 
pieļaujama sabiedrības interešu aizsardzības vārdā. Šis mērķis būtu jāsasniedz, turpinot 
dalībvalstīm atļaut attiecināt vienotos tarifus uz pasta sūtījumiem, kam piemēro vienas 
vienības tarifus, t. i., uz pakalpojumiem, ko visbiežāk izmanto patērētāji un mazie un vidējie 
uzņēmumi. Lai aizsargātu sabiedrības vispārējās intereses, piemēram, piekļuvi kultūrai, dalību 
demokrātiskā sabiedrībā (preses brīvība) vai reģionālo un sociālo kohēziju, dalībvalstis var arī 
saglabāt vienotus tarifus dažiem citiem pasta sūtījumiem, piemēram, laikrakstiem un 
grāmatām.

Komisija saprot, ka vienoti tarifi attiecībā uz minētajiem pasta sūtījumiem joprojām tiek 
piemēroti Itālijā kā daļa no noteiktām sabiedrības vajadzībām, vienlaikus ievērojot šo 
pakalpojumu pieņemamības principu, kā noteikts Pasta direktīvas 12. pantā.

Jāuzsver, ka Pasta direktīva neuzliek par pienākumu dalībvalstīm ieviest vai subsidēt īpašus 
tarifus noteiktiem pasta sūtījumiem, t. i., tarifus, kas ir zemāki par tiem izdevumiem, kas 
rodas pasta operatoram. Jāatceras, ka, ja šāds papildu finansējums tiktu piemērots, tam pilnībā 
jāievēro piemērojamie ES tiesību akti, īpaši attiecībā uz valsts atbalstu un kompensāciju par 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu.

Secinājumi

Nav elementu, kas Komisijai ļautu secināt, ka Ministero dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze 2010. gada 30. marta starpministriju 
dekrēts (GURI Nr. 75, 31.3.2010.) būtu pretrunā ar Pasta direktīvu. Lēmums par valsts 
finansējuma atcelšanu attiecībā uz īpašiem tarifiem īpašiem pasta sūtījumiem ietilpst minētās 
dalībvalsts kompetencē.


