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TRUMPAS PAGRINDIMAS

90-ajame dešimtmetyje ES pradėjo vykdyti palaipsnį pašto paslaugų rinkos liberalizavimą.
Tačiau liberalizavimas pats savaime nėra tikslas, o priemonė pašto sektoriaus efektyvumui ir 
kokybei pagerinti. Tokiu būdu ES siekia skatinti augimą pašto paslaugų sektoriuje ir taip 
pagyvinti tarptautinio masto prekybą, o ypač naujas elektroninio pavidalo prekybos formas.

Komisijos pasiūlymu1siekiama baigti šį procesą liberalizuojant rezervuotąją pašto siuntų, kurių 
svoris neviršija 50 g., sritį ir taip visiškai užbaigti pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimą.
Pagal šią direktyvą būtina nustatyti reglamentavimo pagrindus, kurie iš vienos pusės sukurtų 
sąžiningą ir visapusišką konkurenciją, o iš kitos pusės – veikiančias ir įperkamas universalias 
paslaugas.

Veikiančios universalios paslaugos ypač svarbios socialinei ir teritorinei sanglaudai. Galima 
tikėtis, kad stipresnė konkurencija vietovėse, kurios yra lengvai prieinamos, o gyventojų 
tankumas jose yra taip pat didelis, sukels pašto paslaugų kainų kritimą. Nauji konkurentai, ko
gero, koncentruosis ties šiais patraukliais rinkos segmentais. Tačiau liberalizavimo negalima 
vykdyti atokesnių ir rečiau apgyvendintų ES vietovių, kurios dažnai yra ir ekonomiškai silpniau 
išsivysčiusios, sąskaita. Šios vietovės, kaip ir vartotojai, kurių vaidmuo rinkoje yra silpnesnis, 
t. y. aklieji ir silpnaregiai, privalo turėti galimybę pasinaudoti liberalizavimo teikiamais 
privalumais. Būtent atokesnėse ir rečiau apgyvendintose vietovėse pašto paslaugos gali 
kompensuoti geografinio pobūdžio trūkumus, pvz., plėtojant prekybą paštu, užsakymus 
pateikiant internetu, todėl šios paslaugos ypač svarbios teritorinei sanglaudai.

Direktyvoje turi būti numatytos detalesnės nuostatos, pagal kurias visiems būtų užtikrinama 
aukšta paslaugų kokybė už prieinamas kainas. Būtina užtikrinti, kad naujieji paslaugų teikėjai 
atitiktų iki šiol taikytus kokybės reikalavimus. Minimalūs standartai, taikomi pašto paslaugų 
teikimo punktams visoje ES teritorijoje, yra lygiai taip pat svarbūs kaip ir įsipareigojimai 
išlaikyti vienodus tarifus atskirose valstybėse narėse ir visoje Europoje siunčiamoms pašto 
siuntoms, kuriomis privatūs vartotojai bei mažos ir vidutinės įmonės naudojasi dažniausiai.  

Universaliąsias paslaugas ateityje visoje valstybės narės teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje 
galėtų teikti vienas arba keli paslaugų teikėjai. Pasiūlyme numatomas didelis valstybių narių 
lankstumas, kiek tai susiję su universaliųjų paslaugų finansavimu. Valstybės narės gali pasirinkti 
iš tam tikro skaičiaus jau egzistuojančių, nors iki šiol ir nepakankamai gerai funkcionuojančių 
finansavimo priemonių. Taip pat jos gali naudoti įvairias kombinacijas ir alternatyvius metodus, 
jeigu tai neprieštarauja Bendrijos teisei. Reikėtų vengti tik universaliųjų paslaugų finansavimo 
mokesčių mokėtojų sąskaita iš visuomeninių kompensavimo fondų, nes liberalizavimo prasmė ir 
tikslas buvo pašto sektoriaus efektyvumo didinimas ir valstybinių subsidijų palaipsnis 
panaikinimas. Universaliųjų paslaugų, kurios iki šiol buvo finansuojamos kryžminėmis 
subsidijomis, subsidijavimas iš mokesčių mokėtojų lėšų prieštarauja ir Europos konkurencijos 
politikos tikslui, t. y.  palaipsniui panaikinti valstybinę paramą Europos Sąjungoje.

Aiškėja, kad Direktyvos įgyvendinimo etape būtina priimti nemažai sprendimų, ypač susijusių su 

  
1 Pasiūlymas dėl direktyvos keičiančios Direktyvą 97/67/EB dėl visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos 
suformavimo
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universaliųjų paslaugų finansavimu. Dėl didelės Direktyvos svarbos socialinei ir teritorinei 
sanglaudai, būtina užtikrinti, kad jos įgyvendinimo procese į šią aplinkybę bus pakankamai 
atsižvelgta. Tai galima užtikrinti tik tuo atveju, jei įgyvendinimo ataskaitose bus deramai 
analizuojamas poveikis socialinei ir teritorinei sanglaudai ir įgyvendinant Direktyvą tinkamai 
atsižvelgiama į regioninį bei vietinį lygmenis.  

Pašto sektorius silpniau išsivysčiusiuose regionuose ypač svarbus užimtumo politikos aspektu.
Todėl šiems regionams ypač svarbu kurti aukštos kokybės darbo vietas. Sąžininga paslaugų 
teikėjų konkurencija gali išsivystyti tik tuo atveju, kai skirtingi pašto paslaugų teikėjai galės 
užtikrinti panašias darbo sąlygas. Todėl būtina papildyti pasiūlymą dėl Direktyvos, kad valstybių 
narių lygmeniu būtų priimtos atitinkamos nuostatos.

Vidaus rinkos pašto paslaugų sektoriuje suformavimas nepakenks socialinei ir teritorinei 
sanglaudai tik tuo atveju, jei bus imtasi atitinkamų išankstinių priemonių universaliosioms 
paslaugoms užtikrinti, bei papildomų priemonių, skirtų sąžiningai konkurencijai sukurti. Viena 
šių priemonių būtų visai ES numatytas bendras terminas, iki kurio turėtų būti baigta rinkos 
liberalizacija.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Visiškas rinkos atvėrimas padės išplėsti 
bendrą pašto rinkos apimtį; be to, prisidės 
prie tvaraus ir kokybiško užimtumo 
užtikrinimo universaliųjų paslaugų teikėjų 
įmonėse bei palengvins naujų darbo vietų 
kūrimą kitų operatorių įmonėse, naujų rinkos 
dalyvių atsiradimą ir susijusią ekonominę 
veiklą. Ši direktyva nepažeidžia valstybių 
narių kompetencijos reguliuoti įdarbinimo 
sąlygas pašto paslaugų sektoriuje.

(12) Visiškas rinkos atvėrimas padės išplėsti 
bendrą pašto rinkos apimtį; be to, prisidės 
prie tvaraus ir kokybiško užimtumo 
užtikrinimo universaliųjų paslaugų teikėjų 
įmonėse bei palengvins naujų darbo vietų 
kūrimą kitų operatorių įmonėse, naujų rinkos 
dalyvių atsiradimą ir susijusią ekonominę 
veiklą.Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į 
poveikį užimtumui pašto paslaugų 
sektoriuje kaimo ir atokesnėse vietovėse, 
kur pašto paslaugos sudaro pagrindinę 
užimtumo galimybę. Todėl silpniau 
išsivysčiusiems regionams ypač svarbu, kad 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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būtų kuriamos aukštos kokybės darbo 
vietos. Atsižvelgiant į tai ir norint sukurti 
sąžiningą konkurenciją, pagal šią 
Direktyvą valstybės narės turėtų būti 
įpareigotos imtis priemonių siekiant 
užtikrinti panašias darbo sąlygas pašto 
paslaugų sektoriuje atitinkamoje valstybėje 
narėje ir užtikrinti, kad naujų paslaugų 
teikėjų sudarytų panašias darbo sąlygas, 
kokias suteikia universaliųjų paslaugų 
teikėjai.

Pagrindimas

Kai kuriose jau liberalizuotose pašto paslaugų rinkose darbo sąlygos, kurias sudaro nauji 
paslaugų teikėjai, yra žymiai prastesnės, nei universaliųjų paslaugų teikėjų sudaromos sąlygos.
Tai sukelia konkurencijos iškraipymą ir darbo rinkos pašto paslaugų sektoriuje suprastėjimą. Šis 
neigiamas poveikis itin pakenktų užimtumo rinkai silpniau išsivysčiusiuose ES regionuose bei 
kaimo ir atokesnėse vietovėse, kurioms skiriama struktūrinių fondų parama.

Pakeitimas 2
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14) Gretimų ryšių rinkų plėtros poveikis 
įvairiems Bendrijos regionams, gyventojų 
sluoksniams ir pašto paslaugų naudojimui
skiriasi. Reikėtų išlaikyti teritorinę ir 
socialinę sanglaudą ir, atsižvelgiant į tai, 
kad, naudodamosi Direktyvos 97/67/EB 
teikiamu lankstumu valstybės narės vietinei 
paklausai tenkinti gali pritaikyti konkrečias 
paslaugas, būtina visiškai išlaikyti 
universaliąsias paslaugas bei atitinkamus 
minėtoje direktyvoje keliamus kokybės 
reikalavimus. Siekiant užtikrinti, kad rinkos 
atvėrimas būtų naudingas visiems 
vartotojams, ypač paslaugų vartotojams ir 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
valstybės narės privalo stebėti ir prižiūrėti 
rinkos plėtrą. Jos turi imtis tinkamų 
direktyvoje numatytų reguliavimo 
priemonių, kad užtikrintų, jog galimybės 
naudotis pašto paslaugomis ir toliau tenkintų 
vartotojų poreikius, įskaitant, jei reikia, 
minimalaus paslaugų skaičiaus užtikrinimą 
vienoje pašto paslaugų teikimo vietoje.

(14) Gretimų ryšių rinkų plėtros poveikis 
įvairiems Bendrijos regionams, gyventojų 
sluoksniams ir pašto paslaugų naudojimui 
skiriasi. Reikėtų išlaikyti teritorinę ir 
socialinę sanglaudą ir, atsižvelgiant į tai, 
kad, naudodamosi Direktyvos 97/67/EB 
teikiamu lankstumu valstybės narės vietinei 
paklausai tenkinti gali pritaikyti konkrečias 
paslaugas, būtina visiškai išlaikyti 
universaliąsias paslaugas bei atitinkamus 
minėtoje direktyvoje keliamus kokybės 
reikalavimus. Siekiant užtikrinti, kad rinkos 
atvėrimas būtų naudingas visiems 
vartotojams, ypač paslaugų vartotojams ir 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
valstybės narės privalo stebėti ir prižiūrėti 
rinkos plėtrą. Jos turi imtis tinkamų 
direktyvoje numatytų reguliavimo priemonių
ir užtikrinti, kad galimybės naudotis pašto 
paslaugomis ir toliau tenkintų vartotojų 
poreikius, įskaitant, jei reikia, minimalaus 
paslaugų skaičiaus užtikrinimą vienoje pašto 
paslaugų teikimo vietoje, ir kad jokiu būdu 
nebūtų sumažintas pašto paslaugų teikimo 



PA\654309LT.doc PE 384.633v01-006/14 PA\654309LT.doc

LT

punktų išdėstymo tankumas kaimo ir 
atokesniuose regionuose.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas norint užtikrinti, kad nebus apsunkinta prieiga prie pašto paslaugų kaimo ir 
atokesniuose regionuose ir liberalizacija nepakenks teritorinei sanglaudai.

Pakeitimas 3
14A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(14a) Aukštos kokybės pašto paslaugų 
teikimas itin prisideda siekiant socialinės 
bei teritorinės sanglaudos. Elektroninė 
prekyba, ypač atokesnėse ir rečiau 
apgyvendintose vietovėse, sudaro naujas 
galimybes dalyvauti ekonominėje veikloje 
ir, atsižvelgiant į tai, būtina užtikrinti 
tinkamas pašto paslaugas.

Pagrindimas

Būtina atskira pastraipa norint atkreipti dėmesį į pašto paslaugų svarbą kaimo, rečiau 
apgyvendintuose ir atokesniuose regionuose. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į tai, kad būtent 
tokiose vietovėse elektroninė prekyba gali užtikrinti prieigą prie prekių ir paslaugų. Tiesa, visas 
elektroninės prekybos galimybes galima bus panaudoti tik tik tuo atveju, jei bus teikiamos 
tinkamos kokybės pašto paslaugos.  

Pakeitimas 4
18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18) Kai kuriose valstybėse narėse išliks 
būtinybė tęsti išorinį universaliųjų paslaugų 
teikimo grynųjų likutinių sąnaudų 
finansavimą. Todėl reikia išsamiai paaiškinti 
būtino ir pagrįsto universaliųjų paslaugų 
finansavimo užtikrinimo alternatyvas, 
leidžiant valstybėms narėms pasirinkti, 
kokius finansavimo mechanizmus naudoti.
Tarp šių alternatyvų yra galimybė naudoti 
viešųjų pirkimų procedūrą ir tais atvejais, 
kai įpareigojimas teikti universaliąsias 
paslaugas lemia grynąsias sąnaudas ir yra 
per didelė finansinė našta universaliųjų 
paslaugų teikėjui – skaidrų kompensavimą
iš valstybės išteklių bei sąnaudų paskirstymą 

(18) Kai kuriose valstybėse narėse išliks 
būtinybė tęsti išorinį universaliųjų paslaugų 
teikimo grynųjų likutinių sąnaudų 
finansavimą. Todėl reikia išsamiai paaiškinti 
būtino ir pagrįsto universaliųjų paslaugų 
finansavimo užtikrinimo alternatyvas, 
leidžiant valstybėms narėms pasirinkti, 
kokius finansavimo mechanizmus 
naudoti.Tarp šių alternatyvų yra galimybė 
naudoti viešųjų pirkimų procedūrą ir tais 
atvejais, kai įpareigojimas teikti 
universaliąsias paslaugas lemia grynąsias 
sąnaudas ir yra per didelė finansinė našta 
universaliųjų paslaugų teikėjui – skaidrų
sąnaudų paskirstymą paslaugų teikėjams ir 
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paslaugų teikėjams ir (arba) vartotojams 
nustatant įmokas į kompensacijų fondą.
Valstybės narės gali naudoti kitus pagal 
Bendrijos teisę leidžiamus finansavimo 
būdus, jei jie neprieštarauja šiai direktyvai, 
pavyzdžiui, gali nuspręsti, kad visas 
universaliųjų paslaugų teikėjų pelnas ar jo 
dalis, gauta iš kitos veiklos, nepatenkančios į 
universaliųjų paslaugų sritį, turi būti skirta 
grynosioms universaliųjų paslaugų 
sąnaudoms finansuoti.

(arba) vartotojams nustatant įmokas į 
kompensacijų fondą.Valstybės narės gali 
naudoti kitus pagal Bendrijos teisę 
leidžiamus finansavimo būdus, jei jie 
neprieštarauja šiai direktyvai, pavyzdžiui, 
gali nuspręsti, kad visas universaliųjų 
paslaugų teikėjų pelnas ar jo dalis, gauta iš 
kitos veiklos, nepatenkančios į universaliųjų 
paslaugų sritį, turi būti skirta grynosioms 
universaliųjų paslaugų sąnaudoms 
finansuoti.

Pagrindimas

Palaipsnio pašto paslaugų liberalizavimo tikslas buvo padaryti paštą efektyvesniu ir 
pelningesniu, kad pašto sektoriuje būtų galima panaikinti valstybines subsidijas.  
Kompensavimas iš valstybės išteklių, t. y. iš mokesčių finansuojamos subsidijos pašto sektoriui, 
nesuderinamas nei su viešųjų lėšų pakankamumu, ypač atsižvelgiant į Stabilumo paktą, nei su ES 
konkurencijos įstatymais, kuriuose numatomas subsidijų panaikinimas.

Pakeitimas 5
21 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Valstybėms narėms reikėtų leisti išduoti 
leidimus ir individualias licencijas, kai tai 
yra pagrįsta ir atitinka siekiamą tikslą.
Tačiau, kaip nurodyta trečiojoje Direktyvos 
97/67/EB taikymo ataskaitoje, būtina toliau 
derinti sąlygas, kurios gali būti nustatytos, 
kad vidaus rinkoje sumažėtų nepagrįstų 
kliūčių paslaugoms teikti. Šiomis 
aplinkybėmis valstybės narės, pavyzdžiui, 
gali leisti įmonėms pasirinkti laikytis 
įsipareigojimo teikti paslaugas arba 
finansiškai prisidėti dengiant kitos įmonės 
teikiamų paslaugų sąnaudas; tačiau reikėtų 
nebeleisti reikalauti prisidėti prie sąnaudų 
pasidalijimo mechanizmo ir kartu nustatyti 
universaliųjų paslaugų teikimo arba 
kokybės įpareigojimus, nes abu reikalavimai 
yra skirti tam pačiam tikslui. Be to, reikia 
išaiškinti, kad kai kurios leidimų ir licencijų 
išdavimo nuostatos neturėtų būti taikomos 
paskirtiems universaliųjų paslaugų 
teikėjams.

(21) Valstybėms narėms reikėtų leisti išduoti 
leidimus ir individualias licencijas, kai tai 
yra pagrįsta ir atitinka siekiamą tikslą.
Licencijų išdavimas turėtų būti susietas su 
atitinkamų pastangų kokybės, 
prieinamumo ir teikimo reikalavimais, kad 
būtų užtikrinta, jog srityse, kuriose 
konkuruoja daugiau veikėjų, nenukentėtų 
paslaugų kokybė. Tačiau, kaip nurodyta 
trečiojoje Direktyvos 97/67/EB taikymo 
ataskaitoje, būtina toliau derinti sąlygas, 
kurios gali būti nustatytos, kad vidaus 
rinkoje sumažėtų nepagrįstų kliūčių 
paslaugoms teikti. Šiomis aplinkybėmis 
valstybės narės, pavyzdžiui, gali leisti 
įmonėms pasirinkti laikytis įsipareigojimo 
teikti paslaugas arba finansiškai prisidėti 
dengiant kitos įmonės teikiamų paslaugų 
sąnaudas; tačiau reikėtų nebeleisti reikalauti 
prisidėti prie sąnaudų pasidalijimo 
mechanizmo ir kartu nustatyti įpareigojimus 
teikti universaliąsias paslaugas, nes abu 
reikalavimai yra skirti tam pačiam tikslui.
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Be to, reikia išaiškinti, kad kai kurios 
leidimų ir licencijų išdavimo nuostatos 
neturėtų būti taikomos paskirtiems 
universaliųjų paslaugų teikėjams.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą būtina, kad paslaugų teikėjas sugebėtų 
patenkinti tam tikrus kokybės, prieinamumo ir teikimo reikalavimus, kad tam tikros srityse, 
kuriose veikia keletas paslaugų teikėjų, nepablogėtų paslaugų kokybė.

Pakeitimas 6
23 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(23)Atsižvelgiant į pašto paslaugų svarbą 
akliesiems ir silpnaregiams, reikia užtikrinti, 
kad rinkos atvėrimo procesas neapribotų
nuolatinio tam tikrų nemokamų paslaugų 
akliesiems ir silpnaregiams teikimo, kurį 
valstybės narės įvedė vykdydamos 
galiojančius tarptautinius įsipareigojimus.

(23) Atsižvelgiant į pašto paslaugų svarbą 
akliesiems ir silpnaregiams, reikia užtikrinti, 
kad liberalizuotoje ir konkurencingoje 
valstybių narių rinkoje išliktų įpareigojimas 
pradėti teikti naujas ir (arba) išsaugoti tam 
tikras nemokamas paslaugas akliesiems ir 
silpnaregiams.

Pagrindimas

Liberalizuotoje rinkoje paslaugų teikėjai, kurie akliesiems ir silpnaregiams neteikia tam tikrų 
pašto paslaugų nemokamai, negali turėti jokio konkurencinio pranašumo. Atvirkščiai, toks 
įpareigojimas privalo būti sudėtinė universaliųjų paslaugų dalis, kuri yra būtina socialinei ir 
teritorinei sanglaudai.

Pakeitimas 7
24 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(24) Visiškai konkurencingoje aplinkoje tiek 
finansiniam universaliųjų paslaugų 
stabilumui užtikrinti, tiek rinkos iškraipymui 
apriboti svarbu, jog principui, kad kainos 
privalo atspindėti įprastas prekybos sąlygas 
ir sąnaudas, galima nusižengti tik siekiant 
apginti viešuosius interesus. Šio tikslo 
siekiama leidžiant valstybėms narėms
taikyti vienodą tarifą vienetinio tarifo paštui, 
kuriuo dažniausiai naudojasi vartotojai bei 
mažosios ir vidutinės įmonės. Dėl bendrus 
visuomenės interesus atitinkančių priežasčių, 
pvz., kultūros, regioninės ir socialinės 

(24) Visiškai konkurencingoje aplinkoje tiek 
finansiniam universaliųjų paslaugų 
stabilumui užtikrinti, tiek rinkos iškraipymui 
apriboti svarbu, jog principui, kad kainos 
privalo atspindėti įprastas prekybos sąlygas 
ir sąnaudas, galima nusižengti tik siekiant 
apginti viešuosius interesus, pvz. siekiant 
socialinės ir teritorinės sanglaudos. Šio 
tikslo siekiama įpareigojant valstybes  nares
taikyti vienodą tarifą vienetinio tarifo paštui, 
kuriuo dažniausiai naudojasi vartotojai bei 
mažosios ir vidutinės įmonės. Dėl bendrus 
visuomenės interesus atitinkančių priežasčių, 
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sanglaudos, atskiros valstybės narės gali 
taikyti vienodus tarifus kai kurioms kitoms 
pašto rūšims.

pvz., kultūros, regioninės ir socialinės 
sanglaudos, atskiros valstybės narės gali 
taikyti vienodus tarifus kai kurioms kitoms 
pašto rūšims.

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į teritorinės sanglaudos ES  idėją, tam tikroms paslaugoms, kuriomis 
dažniausiai naudojasi privatūs vartotojai ir MVĮ, būtina nustatyti visoje ES galiojantį vienodą 
tarifą. Šio principo negalima atsisakyti ir visiškai liberalizavus pašto paslaugų rinką.

Pakeitimas 8
17A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(28a) Už vykdymą atsakingas komitetas 
prižiūri, kaip plėtojamos valstybių narių 
vykdomos priemonės, kuriomis siekiama 
užtikrinti universaliųjų paslaugų teikimą, o 
ypač šių priemonių dabartinį ir 
prognozuojamą poveikį socialinei ir 
teritorinei sanglaudai. Dėl ypatingos pašto 
paslaugų rinkos liberalizavimo svarbos 
regioninei sanglaudai, šiame komitete 
turėtų dalyvauti ne tik valstybių narių 
atstovai, bet ir kiekvienos valstybės narės 
vietinių ir regioninių įstaigų atstovai.

Pagrindimas

Komitetui yra suteikti svarbūs vykdomieji įgaliojimai įgyvendinant Direktyvą, kuri  turi įtakos 
teritoriniam bendradarbiavimui. Todėl svarbu, kad būtų atstovaujama kiekvienos valstybės narės 
regioniniam ir teritoriniam lygmeniui, kad pastarieji būtų įtraukti į įgyvendinimo procesą ir būtų 
galima analizuoti poveikį socialinei ir teritorinei sanglaudai.

Pakeitimas 9
34 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(34) Europos Parlamentui ir Tarybai turi būti 
pranešama apie pašto paslaugų vidaus rinkos 
plėtrą, todėl Komisija privalo šioms 
institucijoms reguliariai teikti Direktyvos 
97/67/EB taikymo ataskaitas.

(34) Europos Parlamentui ir Tarybai turi būti 
pranešama apie pašto paslaugų vidaus rinkos 
plėtrą, todėl Komisija privalo šioms 
institucijoms reguliariai teikti Direktyvos 
97/67/EB taikymo ataskaitas. Šiose 
ataskaitose, be kita ko, turi būti pateikiama 
speciali informacija apie liberalizavimo 
poveikį socialinei ir teritorinei sanglaudai, 
kad valstybės narės prireikus galėtų imtis 
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tinkamų priemonių ir laiku užkirsti kelią 
neigiamo pobūdžio poveikiui.

Pagrindimas

Svarbu, kad ataskaitoje būtų nagrinėjamas ir liberalizavimo poveikis socialinei ir ekonominei 
sanglaudai ir kad Europos Parlamentas ir Taryba reguliariai būtų informuojami apie tokį 
poveikį, kad prireikus galėtų imtis reguliavimo priemonių.

Pakeitimas 10
1 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

3 straipsnio 2 pastraipa (Direktyva 97/67/EB)

2a) 3 straipsnio 2 pastraipa formuluojama 
taip:
2) Šiuo tikslu valstybės narės pasirūpina, 
kad siuntų atsiėmimo ir paslaugų teikimo 
vietų išdėstymo tankumas atitiktų vartotojų 
poreikius, o ypač rečiau apgyventose srityse 
būtų pakankamas siuntų atsiėmimo ir 
paslaugų teikimo vietų išdėstymo 
tankumas. Valstybės narės pasiremdamos 
esamu apgyvendinimo tankumu, nustatyti 
minimalų siuntų atsiėmimo ir paslaugų 
teikimo punktų skaičių.  

(Pakeitimu numatoma papildyti Komisijos pasiūlymą dėl Direktyvos 97/67/EB dėl visiško 
Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo dar vienu punktu.

Šiuo tikslu 1997 m. gruodžio 15 d. Direktyvos 97/67/EB 3 straipsnio 2 pastraipa taip pat turi 
būti atitinkamai pakeista.)

Pagrindimas

Būtina papildyti universaliųjų paslaugų apibrėžimo sąvoką, siekiant užtikrinti, kad visiškas 
liberalizavimas nepablogins siuntų atsiėmimo ir paslaugų teikimo vietų tinklo padėties rečiau 
apgyvendintose vietovėse, kadangi dėl to pablogėtų paslaugų kokybė tokiose vietovėse ir tai 
paskatintų emigravimą iš tokių vietovių.

Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTAS

4 straipsnio 1 pastraipa (Direktyva 97/67/EB)

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina 
universaliųjų paslaugų teikimą ir Komisijai 

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina 
universaliųjų paslaugų teikimą ir Komisijai 
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praneša, kokių priemonių ėmėsi šiai pareigai 
įvykdyti. 21 straipsniu įkurtas komitetas bus 
informuojamas ir stebės valstybių narių 
nustatytų priemonių vykdymą, kad būtų 
užtikrintas universaliųjų paslaugų teikimas.

praneša, kokių priemonių ėmėsi šiai pareigai 
įvykdyti. 21 straipsniu įkurtas komitetas bus 
informuojamas ir stebės valstybių narių 
nustatytų priemonių vykdymą, kad būtų 
užtikrintas universaliųjų paslaugų teikimas,
o ypač šių priemonių dabartinį ir 
prognozuojamą poveikį socialinei ir 
teritorinei sanglaudai.

Pagrindimas

Šis papildymas būtinas norint užtikrinti, kad bus analizuojamas jau išmatuojamas ir galimas 
poveikis socialinei ir teritorinei sanglaudai dėl visiško pašto paslaugų rinkos liberalizavimo, nes 
universaliosios paslaugos ypač svarbios socialinei ir teritorinei sanglaudai.  

Pakeitimas 12
1 STRAIPSNIO 8 PUNKTAS

7 straipsnio 3 pastraipos a punktas (Direktyva 97/67/EB)

(a) įdiegti susijusiai (-oms) įmonei (-ėms) 
skirtą kompensavimo iš valstybinių išteklių 
mechanizmą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Palaipsnio pašto paslaugų liberalizavimo tikslas buvo padaryti paštą efektyvesniu ir 
pelningesniu, kad pašto sektoriuje būtų galima panaikinti valstybines subsidijas.
Kompensavimas iš valstybės išteklių, t. y. iš mokesčių finansuojamos subsidijos pašto sektoriui, 
nesuderinamas nei su viešųjų lėšų pakankamumu, ypač atsižvelgiant į Stabilumo paktą, nei su ES 
konkurencijos įstatymais, kuriuose numatomas subsidijų panaikinimas.

Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS

9 straipsnio 2 pastraipos 2 ir 2a (naujas) papunkčiai (Direktyva 97/67/EB)

Leidimų išdavimas: Leidimų išdavimas:

– kai reikia, gali būti susietas su 
įpareigojimais teikti universaliąsias 
paslaugas,

– kai reikia, gali būti susietas su 
įpareigojimais teikti universaliąsias 
paslaugas,

– jeigu būtina, gali nustatyti 
atitinkamų paslaugų kokybės, 
prieinamumo ir teikimo reikalavimus,
– kai reikia, gali būti susietas su – kai reikia, gali būti susietas su 
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įsipareigojimu finansinėmis įmokomis 
prisidėti prie 7 straipsnyje numatytų sąnaudų 
paskirstymo mechanizmų.

įsipareigojimu finansinėmis įmokomis 
prisidėti prie 7 straipsnyje numatytų sąnaudų 
paskirstymo mechanizmų.

Leidimų išdavimas privalo būti susietas su 
atitinkamų paslaugų kokybės, 
prieinamumo ir teikimo reikalavimais.

Pagrindimas
Siekiant užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą būtina, kad paslaugų teikėjas sugebėtų 
patenkinti tam tikrus kokybės, prieinamumo ir teikimo reikalavimus, kad tam tikros srityse, 
kuriose veikia keletas paslaugų teikėjų, nepablogėtų paslaugų kokybė.

Pakeitimas 14
1 STRAIPSNIO 10A DALIS (nauja)

9 straipsnio 5a pastraipa (nauja) (Direktyva 97/67/EB)

5a. Siekdamos sukurti sąžiningą 
konkurenciją, valstybės narės imasi 
reguliavimo priemonių, kad  valstybės 
narės teritorijoje pašto paslaugų sektoriuje 
egzistuotų panašios darbo sąlygos, o nauji 
paslaugų teikėjai sukurtų ypač aukštos 
kokybės darbo vietas.

(Pakeitimu numatoma papildyti Komisijos pasiūlymą dėl Direktyvos 97/67/EB dėl visiško
Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo dar vienu punktu.Šiuo tikslu į 1997 m. 

gruodžio 15 d. Direktyvą 97/67/EB turi būti įtrauktas naujas pateikiamas straipsnis.)
Pagrindimas

Kai kuriose jau liberalizuotose pašto paslaugų rinkose darbo sąlygos, kurias sudaro nauji 
paslaugų teikėjai yra žymiai prastesnės, nei universaliųjų paslaugų teikėjų sudaromos 
sąlygos. Tai sukelia konkurencijos iškraipymą ir darbo rinkos pašto paslaugų sektoriuje 
suprastėjimą. Šis neigiamas poveikis itin pakenktų užimtumo rinkai silpniau išsivysčiusiuose ES 
regionuose bei kaimo ir atokesnėse vietovėse, kurioms skiriama struktūrinių fondų parama.

Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 14 DALIS12 straipsnio pirmoji įtrauka (Direktyva 97/67/EB)

- kainos privalo būti prieinamos ir tokios, 
kad visi vartotojai galėtų naudotis 
teikiamomis paslaugomis. Valstybės narės 
gali išlaikyti ar įvesti nemokamų pašto 
paslaugų teikimą akliesiems ir 
silpnaregiams,

- kainos privalo būti prieinamos ir tokios, 
kad visi vartotojai galėtų naudotis 
teikiamomis paslaugomis. Valstybės narės 
privalo patvirtinti įstatymines nuostatas,
pagal kurias būtų numatyta išlaikyti ar
pradėti teikti naujas nemokamas pašto 
paslaugas akliesiems ir silpnaregiams,
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Pagrindimas

Liberalizuotoje rinkoje paslaugų teikėjai, kurie akliesiems ir silpnaregiams neteikia tam tikrų 
pašto paslaugų nemokamai, negali turėti jokio konkurencinio pranašumo. Atvirkščiai, toks 
įsipareigojimas privalo būti sudėtinė universaliųjų paslaugų dalis, kuri yra būtina socialinei ir 
teritorinei sanglaudai.

Pakeitimas 16
1 STRAIPSNIO 14 DALIS 12 straipsnio antroji įtrauka (Direktyva 97/67/EB)

- kainos privalo būti grindžiamos 
teikiamų paslaugų sąnaudomis ir 
skatinti efektyvumą; kai būtina, dėl 
priežasčių, susijusių su visuomenės 
interesais, valstybės narės gali nuspręsti, 
kad pagal vienetinį tarifą teikiamoms 
paslaugoms ir kitoms paslaugoms ar 
siuntoms būtų taikomas vienodas tarifas 
jų teritorijoje ir (arba) kitų valstybių 
narių teritorijose,

- kainos privalo būti grindžiamos teikiamų 
paslaugų sąnaudomis ir skatinti efektyvumą;
valstybės narės, atsižvelgdamos į visuomenės 
interesus ir ypač siekdamos užtikrinti socialinę 
ir teritorinę sanglaudą, įstatymais privalo 
užtikrinti, kad pagal vienetinį tarifą teikiamoms 
paslaugoms, o taip pat paslaugų kategorijai, 
kuria daugiausiai naudojasi vartotojai bei 
mažos ir vidutinės įmonės ir, jeigu reikia, ir 
kitoms paslaugoms ar siuntoms būtų nustatytas
vienodas tarifas jų teritorijoje ir (arba) kitų 
valstybių narių teritorijose,

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į teritorinės sanglaudos ES idėją, tam tikroms paslaugoms, kuriomis 
dažniausiai naudojasi privatūs vartotojai ir MVĮ, būtina nustatyti visoje ES galiojantį vienodą 
tarifą. Šio principo negalima atsisakyti ir visiškai liberalizavus pašto paslaugų rinką.

Pakeitimas 17
1 STRAIPSNIO 17 DALIS21 straipsnio 1 punktas (Direktyva 97/67/EB)

1. Komisijai padeda komitetas. 1. Komisijai padeda komitetas. Komitetas 
susideda iš valstybių narių ir kiekvienos 
valstybės narės regioninių bei vietinių 
įstaigų atstovų.

Pagrindimas

Komitetui yra suteikti svarbūs vykdomieji įgaliojimai įgyvendinant Direktyvą, kuri turi įtakos 
teritoriniam bendradarbiavimui. Todėl svarbu, kad būtų atstovaujama kiekvienos valstybės 
narės regioniniam ir teritoriniam lygmeniui, kad pastarieji būtų įtraukti į įgyvendinimo procesą.
Tik taip bus galima tinkamai atsižvelgti į poveikį teritorinei sanglaudai liberalizavimo proceso 
metu.
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Pakeitimas 18
1 STRAIPSNIO 21 DALIS23 straipsnis (Direktyva 97/67/EB)

Kas trejus metus, o pirmą kartą ne vėliau 
kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d. Europos 
Parlamentui ir Tarybai Komisija pateikia 
šios direktyvos taikymo ataskaitą, įskaitant 
atitinkamą informaciją apie pašto sektoriaus 
veiklos rezultatus, ypač susijusius su 
ekonominiais, socialiniais, užimtumo 
modeliais ir technologiniais aspektais, taip 
pat apie teikiamų paslaugų kokybę.
Prireikus, kartu su ataskaita Europos 
Parlamentui ir Tarybai yra pateikiami 
pasiūlymai.

Kas trejus metus, o pirmą kartą ne vėliau 
kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d. Europos 
Parlamentui ir Tarybai Komisija pateikia 
šios direktyvos taikymo ataskaitą, įskaitant 
atitinkamą informaciją apie pašto sektoriaus 
veiklos rezultatus, ypač susijusius su 
ekonominiais, socialiniais, užimtumo 
modeliais ir technologiniais aspektais, apie 
teikiamų paslaugų kokybę, taip pat apie 
dabartinį ir prognozuojamą poveikį 
socialinei ir teritorinei 
sanglaudai.Prireikus, kartu su ataskaita 
Europos Parlamentui ir Tarybai yra 
pateikiami pasiūlymai.

Pagrindimas

Svarbu, kad ataskaitoje būtų nagrinėjamas ir liberalizavimo poveikis socialinei ir ekonominei 
sanglaudai, o Europos Parlamentas irTaryba reguliariai būtų informuojami apie tokį poveikį, 
kad prireikus galėtų imtis reguliavimo priemonių.


