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ĪSS PAMATOJUMS

Pasta pakalpojumu tirgus pakāpenisku atvēršanu ES uzsāka 90. gados. Tirgus atvēršana šajā 
gadījumā nav pašmērķis, bet gan līdzeklis pasta nozares efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai. 
Šādā veidā ES cer veicināt izaugsmi pasta pakalpojumu nozarē, lai sekmētu pārrobežu 
tirdzniecību, it īpaši jaunu elektroniskās tirdzniecības veidu attīstību.

Komisijas priekšlikuma1 mērķis ir noslēgt procesu ar rezervētā tirgus segmenta — pasta 
sūtījumu, kuru svars nepārsniedz 5 gramus — atvēršanu, tādējādi pilnīgi izveidojot pasta 
pakalpojumu iekšējo tirgu.  Direktīvai jāparedz regulējums, ar kuru, no vienas puses, izveido 
godīgus un pilnīgus konkurences apstākļus un, no otras puses, nodrošina pieejamus vispārējos 
pakalpojumus, kas sekmīgi darbojas.
Vispārējie pakalpojumi, kas labi darbojas, ir īpaši svarīgi sociālās un teritoriālās kohēzijas 
nodrošināšanai. Viegli pieejamos un blīvi apdzīvotos reģionos tas var radīt pasta pakalpojumu 
cenu krišanos pastiprinātas konkurences dēļ. Jaunie pakalpojumu sniedzēji visticamāk 
koncentrēsies tieši šajos tirgus segmentos. Taču tirgus atvēršanas dēļ nedrīkst ciest attālākie un 
mazapdzīvotie reģioni, kā arī ekonomiski mazāk attīstītie ES reģioni. Gluži otrādi, no tirgus 
atvēršanas ir jāgūst labums gan iepriekš minētajiem reģioniem, gan patērētājiem ar mazāku 
tirgus spēju, gan vājredzīgām un aklām personām. Tieši attālākos un mazapdzīvotos reģionos ar 
pasta pakalpojumiem var kompensēt ģeogrāfiskos trūkumus, piemēram, attīstīt tirdzniecību pa 
pastu ar interneta starpniecību, un tādēļ tie ir būtiski svarīgi teritoriālās kohēzijas nodrošināšanai.

Tādēļ direktīvā precīzi jāparedz noteikumi, kas visiem garantē augstu kvalitāti un pieejamas 
cenas. Jānodrošina, ka jaunie pakalpojumu sniedzēji ievēro līdzšinējās kvalitātes prasības. Pasta 
pakalpojumu punktu minimālā skaita standarti visā ES teritorijā ir tikpat vajadzīgi kā pienākums 
saglabāt vienotu tarifu vienas dalībvalsts un ES robežās pasta sūtījumiem, kurus visbiežāk 
izmanto privātpersonas, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi. 

Vispārējos pakalpojumus nākotnē varēs nodrošināt viens vai vairāki pakalpojumu sniedzēji kādā 
dalībvalsts teritorijas daļā vai visā tās teritorijā. Priekšlikumā dalībvalstīm ir paredzēta ļoti 
elastīga pieeja vispārējo pakalpojumu finansēšanas jomā. Dalībvalstis var izvēlēties kādu no jau 
esošajiem finansēšanas mehānismiem, kas līdz šim, iespējams, nav atbilstoši darbojušies. Tās var 
kombinēt vairākus mehānismus vai arī izmantot alternatīvas metodes, ja tās nav pretrunā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Tikai būtu jāizvairās no vispārējo pakalpojumu finansēšanas, 
izmantojot valsts kompensāciju fondu, jo tirgus atvēršanas mērķis bija paaugstināt pasta nozares 
ekonomisko efektivitāti un pārtraukt valsts subsīdijas. Vispārējo pakalpojumu subsidēšana 
nodokļu maksātāju līdzekļiem, ko līdz šim nodrošināja ar šķēršsubsidēšanu, ir pretrunā ar 
Eiropas konkurences politikas mērķi, kas paredz izbeigt valsts atbalsta piešķiršanu ES.

Ir skaidrs, ka direktīvas īstenošanas fāzē vēl būs jāpieņem vairāki lēmumi, it īpaši attiecībā uz 
vispārējo pakalpojumu finansēšanu. Ņemot vērā direktīvas svarīgo nozīmi sociālās un teritoriālās 
kohēzijas jomā, jānodrošina, lai īstenošanas procesā šo dimensiju pietiekami ņemtu vērā. To var 
panākt, vienīgi īstenošanas ziņojumos īpaši analizējot tās ietekmi uz sociālo un teritoriālo 
kohēziju un regulas īstenošanā atbilstoši iesaistot reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvjus.

  
1 Direktīvas priekšlikums, ar ko groza Direktīvu 97/67/EK par pasta pakalpojumu iekšējā 
tirgus pilnīgu izveidi.
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Mazāk attīstītos reģionos pasta nozarei ir īpaša nozīme nodarbinātības politikas jomā. Tādēļ īpaši 
šajos reģionos ir svarīgi radīt kvalitātes ziņā augstvērtīgas darba vietas. Godīga konkurence starp 
pakalpojumu sniedzējiem var izveidoties tikai tad, ja pasta pakalpojumu nozarē valda līdzvērtīgi 
nodarbinātības noteikumi. Šajā sakarā Direktīvas priekšlikums ir jāpapildina, lai attiecīgos 
noteikumus pieņem dalībvalstu līmenī.

Iekšējā tirgus pilnīga izveide neapdraudēs sociālo un teritoriālo kohēziju tikai tad, veiks 
attiecīgus pasākumus, lai ilglaicīgi nodrošinātu vispārējos pakalpojumus un palīgpasākumus 
godīgas konkurences apstākļu radīšanai. Tostarp jānosaka arī visā ES vienots termiņš tirgus 
pilnīgai atvēršanai.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
12. apsvērums

(12) Pilnīga tirgus atvēršana palīdzēs 
paplašināt pasta tirgus kopējo apjomu; tā 
turpinās sekmēt stabilu un kvalitatīvu 
darbavietu saglabāšanu vispārējo 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos un 
atvieglinās jaunu darbavietu radīšanu citu 
operatoru un jaunienācēju uzņēmumos, kā 
arī saistītās saimnieciskās darbības jomās. Šī 
direktīva neskar dalībvalstu kompetenci 
reglamentēt nodarbinātības nosacījumus 
pasta pakalpojumu nozarē.

(12) Pilnīga tirgus atvēršana palīdzēs 
paplašināt pasta tirgus kopējo apjomu; tā 
turpinās sekmēt stabilu un kvalitatīvu 
darbavietu saglabāšanu vispārējo 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos un 
atvieglinās jaunu darbavietu radīšanu citu 
operatoru un jaunienācēju uzņēmumos, kā 
arī saistītās saimnieciskās darbības jomās. 
Īpaša uzmanība šajā sakarā jāpievērš 
ietekmei uz nodarbinātību pasta 
pakalpojumu nozarē lauku un attālākajos 
reģionos, kuros pasta pakalpojumu nozarē 
tiek piedāvātas nodarbinātības iespējas. Ir 
īpaši svarīgi, ka mazāk attīstītajos reģionos 
tiek radītas kvalitātes ziņā augstvērtīgas 
darbavietas. Šī iemesla dēļ, kā arī lai radītu 
godīgus konkurences apstākļus, šajā 
direktīvā jāparedz, ka dalībvalstīm jāīsteno 
pasākumi, lai vienas dalībvalsts pasta 
pakalpojumu nozarē nodrošinātu 
līdzvērtīgus nodarbinātības nosacījumus un 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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jaunie pakalpojumu sniedzēji piedāvātu 
nodarbinātības nosacījumus, kas līdzvērtīgi 
vispārējo pakalpojumu sniedzēju 
piedāvātājiem.

Pamatojums

Dažos atvērtajos pasta pakalpojumu tirgos jaunie pakalpojumu sniedzēji piedāvā ievērojami 
sliktākus nodarbinātības nosacījumus nekā vispārējo pakalpojumu sniedzēji. No vienas puses, 
tas rada konkurences izkropļojumus un, no otras puses, darba tirgus pasliktināšanos pasta 
pakalpojumu nozarē, turklāt negatīvā ietekme darba tirgū būtu īpaši jūtama ES mazāk 
attīstītajos rajonos, kā arī lauku un attālākajos reģionos, kuri saņem struktūrfondu atbalstu.

Grozījums Nr. 2
14. apsvērums

(14) Līdzāspastāvošo sakaru tirgu attīstība ir 
atšķirīgi iespaidojusi dažādus Kopienas 
reģionus un iedzīvotāju grupas, un pasta 
pakalpojumu izmantošanu. Teritoriālā un 
sociālā kohēzija būtu jāuztur, un ņemot vērā, 
ka, piemērojot Direktīvā 97/67/EK 
paredzēto elastīgumu, dalībvalstis var 
pielāgot atsevišķus konkrētu pakalpojumu 
elementus atbilstīgi vietējam pieprasījumam, 
ir lietderīgi pilnīgi saglabāt minētajā 
Direktīvā paredzētos vispārējos 
pakalpojumus un ar tiem saistītās kvalitātes 
prasības. Lai nodrošinātu, ka tirgus 
atvēršana turpina nākt par labu visiem 
lietotājiem un jo īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, dalībvalstīm ir jāuzrauga un 
jāpārrauga tirgus attīstība. Dalībvalstīm 
pienācīgi jāīsteno Direktīvā paredzētie 
regulatīvie pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
pasta pakalpojumu pieejamība turpina atbilst 
lietotāju vajadzībām, tostarp pēc vajadzības 
nodrošinot vienā piekļuves vietā pieejamu 
pakalpojumu minimumu.

(14) Līdzās pastāvošo sakaru tirgu attīstība ir 
atšķirīgi iespaidojusi dažādus Kopienas 
reģionus un iedzīvotāju grupas, un pasta 
pakalpojumu izmantošanu. Teritoriālā un 
sociālā kohēzija būtu jāuztur, un ņemot vērā, 
ka, piemērojot Direktīvā 97/67/EK 
paredzēto elastīgumu, dalībvalstis var 
pielāgot atsevišķus konkrētu pakalpojumu 
elementus atbilstīgi vietējam pieprasījumam, 
ir lietderīgi pilnīgi saglabāt minētajā 
Direktīvā paredzētos vispārējos 
pakalpojumus un ar tiem saistītās kvalitātes 
prasības. Lai nodrošinātu, ka tirgus 
atvēršana turpina nākt par labu visiem 
lietotājiem un jo īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, dalībvalstīm ir jāuzrauga un 
jāpārrauga tirgus attīstība. Dalībvalstīm 
pienācīgi jāīsteno Direktīvā paredzētie 
regulatīvie pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
pasta pakalpojumu pieejamība turpina atbilst 
lietotāju vajadzībām, tostarp pēc vajadzības 
nodrošinot vienā piekļuves vietā pieejamu 
pakalpojumu minimumu un it īpaši 
nesamazinot piekļuves punktu blīvumu 
pasta pakalpojumiem lauku un attālākajos 
reģionos.

Pamatojums

Izmaiņas ir vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka pieejamība pasta pakalpojumiem lauku un 
attālākajos reģionos nepasliktinās un tirgus atvēršanas dēļ netiek apdraudēta teritoriālā 
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kohēzija.

Grozījums Nr. 3
14.a apsvērums (jauns)

(14a) Kvalitātes ziņā augstvērtīgu pasta 
pakalpojumu nodrošināšana ievērojami 
sekmē sociālās un teritoriālās kohēzijas 
mērķa sasniegšanu. Elektroniskā 
tirdzniecība it īpaši attālākajiem un 
mazapdzīvotajiem reģioniem nodrošina 
jaunas iespējas uzsākt ekonomiskās 
aktivitātes, kam būtisks priekšnosacījums ir 
sekmīgu pasta pakalpojumu 
nodrošinājums.

Pamatojums

Ir vajadzīgs atsevišķs punkts attiecībā uz pasta pakalpojumu svarīgo nozīmi attālākajos, 
mazapdzīvotos lauku reģionos. Tostarp jāņem vērā, ka tieši šādos rajonos ar elektroniskās 
tirdzniecības palīdzību var nodrošināt piekļuvi precēm un pakalpojumiem. Taču elektronisko 
sakaru potenciālu var pilnībā izmantot tikai tad, ja tiek piedāvāti vajadzībām atbilstoši pasta 
pakalpojumi.

Grozījums Nr. 4
18. apsvērums

(18) Var gadīties, ka atsevišķām 
dalībvalstīm joprojām vajadzēs rast ārēju 
finansējumu, lai segtu vispārējo 
pakalpojumu atlikušās tīrās izmaksas. Tādēļ 
ir lietderīgi precīzi noskaidrot, kādas 
alternatīvas ir pieejamas, lai nodrošinātu 
vispārējo pakalpojumu finansējumu, ciktāl 
tas ir vajadzīgs un pienācīgi pamatots, 
vienlaikus ļaujot dalībvalstīm izvēlēties 
piemērotāko finansēšanas mehānismu. 
Pieejamās alternatīvas ļauj izmantot valsts 
iepirkuma procedūras, kā arī valsts 
kompensācijas un pārredzama izmaksu 
sadalījumu pakalpojumu sniedzēju un/vai 
lietotāju starpā ar iemaksām kompensāciju 
fondos visos gadījumos, kad vispārējo 
pakalpojumu sniedzēju saistību izpilde ir 
saistīta ar vispārējo pakalpojumu tīrajām 

(18) Var gadīties, ka atsevišķām 
dalībvalstīm joprojām vajadzēs rast ārēju 
finansējumu, lai segtu vispārējo 
pakalpojumu atlikušās tīrās izmaksas. Tādēļ 
ir lietderīgi precīzi noskaidrot, kādas 
alternatīvas ir pieejamas, lai nodrošinātu 
vispārējo pakalpojumu finansējumu, ciktāl 
tas ir vajadzīgs un pienācīgi pamatots, 
vienlaikus ļaujot dalībvalstīm izvēlēties 
piemērotāko finansēšanas mehānismu. 
Pieejamās alternatīvas ļauj izmantot valsts 
iepirkuma procedūras, kā arī  pārredzama 
izmaksu sadalījumu pakalpojumu sniedzēju 
un/vai lietotāju starpā ar iemaksām 
kompensāciju fondos visos gadījumos, kad 
vispārējo pakalpojumu sniedzēju saistību 
izpilde ir saistīta ar vispārējo pakalpojumu 
tīrajām izmaksām un ar izraudzītajiem 
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izmaksām un ar izraudzītajiem uzņēmumiem 
uzliktu negodīgu finansiālo apgrūtinājumu. 
Dalībvalstis var izmantot citus finansēšanas 
līdzekļus, ko atļauj Kopienas tiesību akti, 
piemēram., pieņemt lēmumu, ka peļņa, ko 
dod citas vispārējo pakalpojumu sniedzēju 
darbības, kuras neietilpst vispārējo 
pakalpojumu darbības jomā, pilnībā vai 
daļēji jānovirza, lai finansētu vispārējo 
pakalpojumu tīrās izmaksas, ja tās atbilst šai 
direktīvai.

uzņēmumiem uzliktu negodīgu finansiālo 
apgrūtinājumu. Dalībvalstis var izmantot 
citus finansēšanas līdzekļus, ko atļauj 
Kopienas tiesību akti, piemēram., pieņemt 
lēmumu, ka peļņa, ko dod citas vispārējo 
pakalpojumu sniedzēju darbības, kuras 
neietilpst vispārējo pakalpojumu darbības 
jomā, pilnībā vai daļēji jānovirza, lai 
finansētu vispārējo pakalpojumu tīrās 
izmaksas, ja tās atbilst šai direktīvai.

Pamatojums

Pasta pakalpojumu tirgus pakāpeniskas atvēršanas mērķis bija padarīt pastu efektīvāku un 
finansiāli ienesīgāku, lai pasta nozare nebūtu jāsubsidē no valsts līdzekļiem. Valsts 
kompensācijas, t.i., pasta nozares subsidēšana no nodokļu maksātāju līdzekļiem nav 
savienojama ne ar budžeta situāciju valsts kasē, it īpaši ņemot vērā Stabilitātes pakta 
noteikumus, ne ar ES konkurences noteikumiem, kuri paredz valsts subsīdiju samazināšanu.

Grozījums Nr. 5
21. apsvērums

(21) Ir jāatļauj dalībvalstīm piešķirt atļaujas 
un individuālas licences pamatoti un 
proporcionāli paredzētajam mērķim. Tomēr, 
kā uzsvērts trešajā ziņojumā par Direktīvas 
97/67/EK piemērošanu, šķiet, ka nolūkā 
mazināt nepamatotus pakalpojumu 
nodrošinājuma traucēkļus iekšējā tirgū ir 
vajadzīga piemērojamo nosacījumu 
turpmāka saskaņošana. Šajā kontekstā 
dalībvalstis var, piemēram, ļaut 
uzņēmumiem izvēlēties vai nu uzņemties 
pienākumu sniegt kādu pakalpojumu, vai arī 
veikt finansiālu ieguldījumu, lai segtu 
izmaksas par šo pakalpojumu, ko sniedz cits 
uzņēmums, bet vairs nav vienlaicīgi 
pieļaujama prasība piedalīties izmaksu 
sadales mehānismos un prasība pildīt 
vispārējo pakalpojumu vai kvalitātes
saistības, kas paredzētas, lai kalpotu vienam 
un tam pašam mērķim. Tāpat ir lietderīgi 
paskaidrot, ka daži atļauju un licenču 
piešķiršanas noteikumi nav attiecināmi uz 
izraudzītiem vispārējo pakalpojumu 

(21) Ir jāatļauj dalībvalstīm piešķirt atļaujas 
un individuālas licences pamatoti un 
proporcionāli paredzētajam mērķim. 
Atļaujas piešķiršanu vajadzētu saistīt ar 
attiecīgo pakalpojumu kvalitātes, 
pieejamības un uzpildes prasībām, lai 
nodrošinātu noturīgu kvalitāti reģionos, 
kuros darbojas vairāki konkurējoši 
pakalpojumu sniedzēji. Tomēr, kā uzsvērts 
trešajā ziņojumā par Direktīvas 97/67/EK 
piemērošanu, šķiet, ka nolūkā mazināt 
nepamatotus pakalpojumu nodrošinājuma 
traucēkļus iekšējā tirgū ir vajadzīga 
piemērojamo nosacījumu turpmāka 
saskaņošana. Šajā kontekstā dalībvalstis var, 
piemēram, ļaut uzņēmumiem izvēlēties vai 
nu uzņemties pienākumu sniegt kādu 
pakalpojumu, vai arī veikt finansiālu 
ieguldījumu, lai segtu izmaksas par šo 
pakalpojumu, ko sniedz cits uzņēmums, bet 
vairs nav vienlaicīgi pieļaujama prasība 
piedalīties izmaksu sadales mehānismos un 
prasība pildīt vispārējo pakalpojumu 
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sniedzējiem. saistības, kas paredzētas, lai kalpotu vienam 
un tam pašam mērķim. Tāpat ir lietderīgi 
paskaidrot, ka daži atļauju un licenču 
piešķiršanas noteikumi nav attiecināmi uz 
izraudzītiem vispārējo pakalpojumu 
sniedzējiem.

Pamatojums

Sociālās un teritoriālās kohēzijas nodrošināšanai ir obligāti nepieciešams, ka pakalpojumu 
sniedzējs atbilst konkrētām kvalitātes, pieejamības un izpildes prasībām, lai pakalpojumu 
kvalitāte nepasliktinātos reģionos, kuros darbojas vairāki pakalpojumu piegādātāji.

Grozījums Nr. 6
23. apsvērums

(23) Ņemot vērā, cik svarīgi ir sniegt pasta 
pakalpojumus pilnīgi vai daļēji neredzīgām 
personām, ir lietderīgi apstiprināt, ka tirgus 
atvēršanas procesam nevajadzētu ierobežot 
dalībvalstu ieviesto atsevišķu bezmaksas 
pakalpojumu nepārtrauktu sniegšanu
pilnīgi vai daļēji neredzīgām personām 
saskaņā ar spēkā esošajām 
starptautiskajām saistībām.

23) Ņemot vērā, cik svarīgi ir sniegt pasta 
pakalpojumus pilnīgi vai daļēji neredzīgām 
personām, ir lietderīgi apstiprināt, ka atvērtā 
un konkurētspējīgā tirgū pastāv pienākums 
dalībvalstīs ieviest vai saglabāt  atsevišķus
bezmaksas pakalpojumus pilnīgi vai daļēji 
neredzīgām personām.

Pamatojums

Atvērtā tirgū konkurences priekšrocības nedrīkst piešķirt pakalpojumu sniedzējiem, kuri 
nepiedāvā konkrētus pakalpojumus bez maksas pilnīgi vai daļēji neredzīgām personām. Tieši 
pretēji, šādu pienākumu jāiekļauj vispārējo pakalpojumu saistībās, kas ir vajadzīgas sociālās 
un teritoriālās kohēzijas nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 7
24. apsvērums

(24) Brīvas konkurences apstākļos gan 
vispārējo pakalpojumu finansiālā līdzsvara 
labā, gan lai ierobežotu 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. Šo mērķi var sasniegt, turpinot
dalībvalstīm atļaut attiecināt vienotos tarifus 

24) Brīvas konkurences apstākļos gan 
vispārējo pakalpojumu finansiālā līdzsvara 
labā, gan lai ierobežotu 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, lai, piemēram, īstenotu sociālās un 
teritoriālās kohēzijas mērķi. Šo mērķi var 



PA\654309LV.doc PE 384.633v01-009/14 PA\654309LV.doc

LV

uz pasta sūtījumiem, kam piemēro vienas 
vienības tarifus, t.i., uz pakalpojumiem, ko 
visbiežāk izmanto patērētāji un mazie un 
vidējie uzņēmumi. Sabiedrības kopējo 
interešu aizsardzības vārdā, piemēram, lai 
nodrošinātu piekļuvi kultūrai vai reģionālo 
un sociālo kohēziju, atsevišķām dalībvalstīm 
būtu jāļauj saglabāt arī dažu citu pasta 
sūtījumu vienotos tarifus.

sasniegt, nosakot dalībvalstīm pienākumu
attiecināt vienotos tarifus uz pasta 
sūtījumiem, kam piemēro vienas vienības 
tarifus, t.i., uz pakalpojumiem, ko visbiežāk 
izmanto patērētāji un mazie un vidējie 
uzņēmumi. Sabiedrības kopējo interešu 
aizsardzības vārdā, piemēram, lai 
nodrošinātu piekļuvi kultūrai vai reģionālo 
un sociālo kohēziju, atsevišķām dalībvalstīm 
būtu jāļauj saglabāt arī dažu citu pasta 
sūtījumu vienotos tarifus.

Pamatojums

Lai ņemtu vērā ES teritoriālās kohēzijas ideju, visā ES jānosaka vienots tarifs pakalpojumiem, 
kurus izmanot galvenokārt privātpersonas vai MVU. Šī principa nepieciešamību  nedrīkst 
apšaubīt arī pēc pilnīgas tirgus atvēršanas.

Grozījums Nr. 8
28.a apsvērums (jauns)

(28a) Par īstenošanu atbildīgā komiteja 
pārrauga, kā dalībvalstīs izstrādā 
pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu 
vispārējos pakalpojumus, it īpaši šo 
pasākumu pašreizējo vai potenciālo ietekmi 
uz sociālo un teritoriālo kohēziju. Ņemot 
vērā pasta pakalpojumu tirgus atvēršanas 
īpašo nozīmi reģionālās kohēzijas jomā, 
šajā komitejā vajadzētu iesaistīt ne tikai 
dalībvalstu pārstāvjus, bet arī vietējo un 
reģionālo iestāžu pārstāvjus no visām 
dalībvalstīm.

Pamatojums

Komitejai ir svarīgas īstenošanas kompetences, lai īstenotu direktīvu, kurai ir ietekme uz 
teritoriālo kohēziju. Tādēļ ir svarīgi, ka komitejā tiek pārstāvēta visu dalībvalstu reģionālās un 
vietējās iestādes, lai tās būtu iesaistītas īstenošanā un varētu analizēt sociālās un teritoriālās 
kohēzijas ietekmi. 

Grozījums Nr. 9
34. apsvērums

(34) Lai Eiropas Parlamentu un Padomi (34) Lai Eiropas Parlamentu un Padomi 
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pastāvīgi informētu par pasta pakalpojumu 
iekšējā tirgus attīstību, Komisijai regulāri 
jāsniedz minētajām institūcijām ziņojumi par 
Direktīvas 97/67/EK piemērošanu.

pastāvīgi informētu par pasta pakalpojumu 
iekšējā tirgus attīstību, Komisijai regulāri 
jāsniedz minētajām institūcijām ziņojumi par 
Direktīvas 97/67/EK piemērošanu. Šajos 
ziņojumos cita starpā jāietver attiecīga 
informācija par tirgus atvēršanas ietekmi 
uz sociālo un teritoriālo kohēziju, kas 
dalībvalstīm vajadzības gadījumā ļautu 
veikt piemērotus pasākumus, lai laikus 
novērstu negatīvas sekas.

Pamatojums

Ir svarīgi, ka ziņojumā tiek apskatīta arī tirgus atvēršanas ietekme uz sociālo un teritoriālo 
kohēziju un Eiropas Parlamentu, kā arī Padomi regulāri par to informē, lai vajadzības gadījumā 
varētu veikt regulēšanas pasākumus.

Grozījums Nr. 10
1. panta 2.a punkts (jauns)

3. panta 2. punkts (Direktīva 97/67/EK)

(2a) 3. panta 2. punkts tiek definēts šādi:
2) Šī mērķa sasniegšanai dalībvalstis 
nodrošina, ka saņemšanas un piekļuves 
punktu blīvums atbilst lietotāju vajadzībām 
un ka it īpaši mazapdzīvotos reģionos ir 
pietiekams saņemšanas un piekļuves 
punktu blīvums. Pamatojoties uz pašreizējo 
saņemšanas un piekļuves punktu blīvumu 
uz vienu iedzīvotāju, dalībvalstīm jānosaka 
kvantitatīvs obligātais šādu punktu 
blīvums.

(Grozījuma priekšlikumā paredzēts ar jaunu punktu papildināt Komisijas priekšlikumu, ar ko 
groza Direktīvu 97/67/EK par Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi. Šajā 
sakarā minētajā veidā jāgroza arī 1997. gada 15. decembra Direktīvas 97/67/EK 3. panta 
2. punkts.)

Pamatojums

Vispārējo pakalpojumu definīcija ir jāpapildina, lai garantētu, ka pilnīgas tirgus atvēršanas 
gadījumā nepasliktinātos saņemšanas un piekļuves punktu tīkls mazapdzīvotos reģionos, kas 
izraisītu pakalpojumu pasliktināšanos šajos reģionos, kā arī veicinātu iedzīvotāju pārcelšanos 
uz citiem reģioniem.
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Grozījums Nr. 11
1. panta 4. punkts

4. panta 1. punkts (Direktīva 97/67/EK)

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka vispārējie 
pakalpojumi ir garantēti, un informē 
Komisiju par pasākumiem, ko tās ir 
veikušas, lai izpildītu šo pienākumu. Par 
minētajiem pasākumiem informē saskaņā ar 
21. pantu izveidoto komiteju, kas pārrauga, 
kā attīstās dalībvalstu pasākumi, ko tās veic, 
lai nodrošinātu vispārējos pakalpojumus.

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka vispārējie 
pakalpojumi ir garantēti, un informē 
Komisiju par pasākumiem, ko tās ir 
veikušas, lai izpildītu šo pienākumu. Par 
minētajiem pasākumiem informē saskaņā ar 
21. pantu izveidoto komiteju, kas pārrauga, 
kā attīstās dalībvalstu pasākumi, ko tās veic, 
lai nodrošinātu vispārējos pakalpojumus, un
it īpaši pārrauga to, kāda ir šo pasākumu 
pašreizējā un potenciālā ietekme uz sociālo 
un teritoriālo kohēziju.

Pamatojums

Šis papildinājums ir svarīgs, lai nodrošinātu, ka pasta pakalpojumu pilnīgas tirgus atvēršanas 
mērāmo un potenciālo ietekmi uz sociālo un teritoriālo kohēziju jau šobrīd analizē, jo vispārējie 
pakalpojumi ir īpaši svarīgi sociālās un teritoriālās kohēzijas nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 12
1. panta 8. punkts

7. panta 3. punkta a) apakšpunkts (Direktīva 97/67/EK)

(a) izveidot mehānismus, kas paredz 
kompensēt iesaistītā(-o) uzņēmuma(-u) 
izmaksas ar valsts līdzekļiem;

svītrots

Pamatojums

Pasta pakalpojumu pakāpeniskas tirgus atvēršanas mērķis bija padarīt pastu efektīvāku un 
finansiāli ienesīgāku, lai pasta nozare nebūtu jāsubsidē no valsts līdzekļiem. Valsts 
kompensācijas, t.i,. pasta nozares subsidēšana no nodokļu maksātāju līdzekļiem nav 
savienojama ne ar budžeta situāciju valsts kasē, it īpaši ņemot vērā Stabilitātes pakta 
noteikumus, ne ar ES konkurences noteikumiem, kuri paredz valsts subsīdiju samazināšanu.

Grozījums Nr. 13
1. panta 10. punkts

9. panta 2. punkta 2. daļa un 2.a daļa (jauna) (Direktīva 97/67/EK)

Piešķirot atļaujas, var: Piešķirot atļaujas, var:

- pēc vajadzības noteikt vispārējo - pēc vajadzības noteikt vispārējo 
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pakalpojumu sniegšanas saistības, pakalpojumu sniegšanas saistības,

- ja vajag, noteikt prasības, kas attiecas uz 
attiecīgo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību 
un izpildi,
- pēc vajadzības noteikt pienākumu iemaksāt 
finanšu līdzekļus 7. pantā minētajos izmaksu 
sadales mehānismos.

- pēc vajadzības noteikt pienākumu iemaksāt 
finanšu līdzekļus 7. pantā minētajos izmaksu 
sadales mehānismos.

Atļaujas piešķiršana ir jāsaista ar attiecīgo 
pakalpojumu kvalitātes, pieejamības un 
izpildes prasībām.

Pamatojums

Sociālās un teritoriālās kohēzijas nodrošināšanai obligāta prasība  ir tā, ka pakalpojumu 
sniedzējam ir jāatbilst konkrētām kvalitātes, pieejamības un izpildes prasībām, lai pakalpojumu 
kvalitāte nepasliktinātos reģionos, kuros darbojas vairāki pakalpojumu sniedzēji.

Grozījums Nr. 14
1. panta 10.a punkts (jauns)

9. panta 5.a punkts (jauns) (Direktīva 97/67/EK)

5.a Lai izveidotu godīgus konkurences 
apstākļus, dalībvalstis veic regulējošus 
pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka 
dalībvalsts pasta pakalpojumu nozarē valda 
līdzvērtīgi nodarbinātības noteikumi un 
jaunie pakalpojumu sniedzēji rada īpaši 
augstvērtīgas darba vietas.

(Grozījuma priekšlikumā paredzēts ar jaunu punktu papildināt Komisijas priekšlikumu, ar ko 
groza Direktīvu 97/67/EK par Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi. Šajā 
sakarā minētajā veidā jāievieš jauns pants 1997. gada 15. decembra Direktīvā 97/67/EK)

Pamatojums

Dažos atvērtajos pasta pakalpojumu tirgus segmentos jaunie pakalpojumu sniedzēji piedāvā 
ievērojami sliktākus nodarbinātības nosacījumus nekā vispārējo pakalpojumu sniedzēji.  No 
vienas puses, tas rada konkurences izkropļojumus un, no otras puses, darba tirgus 
pasliktināšanos pasta pakalpojumu nozarē, turklāt negatīvā ietekme darba tirgū būtu īpaši 
jūtama ES mazāk attīstītajos rajonos, ka arī lauku un attālākajos rajonos, kuri saņem 
struktūrfondu atbalstu.

Grozījums Nr. 15
1. panta 14. punkts12. panta 1. ievilkums (Direktīva 97/67/EK)
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,,- cenām jābūt pieņemamām un tādām, lai 
visi lietotāji varētu piekļūt sniegtajiem 
pakalpojumiem. Dalībvalstis var saglabāt
vai ieviest bezmaksas pasta pakalpojumus 
pilnīgi vai daļēji neredzīgām personām,”

,,- cenām jābūt pieņemamām un tādām, lai 
visi lietotāji varētu piekļūt sniegtajiem 
pakalpojumiem. Dalībvalstīm jānosaka 
tiesību normas, ar kurām saglabā vai ievieš
bezmaksas pasta pakalpojumus pilnīgi vai 
daļēji neredzīgām personām,”

Pamatojums

Atvērtā tirgū konkurences priekšrocības nedrīkst piešķirt pakalpojumu sniedzējiem, kuri 
nepiedāvā konkrētus pakalpojumus bez maksas pilnīgi vai daļēji neredzīgām personām. Tieši 
pretēji, šādu pienākumu jāiekļauj vispārējo pakalpojumu saistībās, kas ir vajadzīgas sociālās un 
teritoriālās kohēzijas nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 16
1. panta 14. punkts12. panta 2. ievilkums (Direktīva 97/67/EK)

,,- cenām jābūt saskaņotām ar izmaksām un 
jāsekmē efektivitāte; ja to prasa sabiedrības 
intereses, dalībvalstis var lemt, ka vienas 
vienības tarifa sūtījumiem un citiem 
sūtījumiem visā attiecīgās valsts teritorijā 
un/vai uz citu dalībvalstu teritoriju ir 
jāpiemēro vienots tarifs,”

,,- cenām jābūt saskaņotām ar izmaksām un 
jāsekmē efektivitāte; sabiedrības interesēs, 
it īpaši sociālās un teritoriālās kohēzijas 
nodrošināšanai, dalībvalstīm ir jāparedz, ka 
vienas vienības tarifa sūtījumiem, kurus 
patērētāji, kā arī mazie un vidējie 
uzņēmumi visbiežāk izmanto, un vajadzības 
gadījumā arī citiem sūtījumiem visā 
attiecīgās valsts teritorijā un/vai uz citu 
dalībvalstu teritoriju piemēro vienotu 
tarifu,”

Pamatojums

Lai ņemtu vērā ES teritoriālās kohēzijas ideju, visā ES jānosaka vienots tarifs pakalpojumiem, 
kurus izmanot galvenokārt privātpersonas vai MVU. Šī principa piemērošanu nedrīkst apšaubīt 
arī pēc tirgus atvēršanas.

Grozījums Nr. 17
1. panta 17. punkts21. panta 1. punkts (Direktīva 97/67/EK)

1. Komisijai palīdz komiteja. 1. Komisijai palīdz komiteja. Komitejā 
darbojas dalībvalstu pārstāvji, kā arī visu 
dalībvalstu reģionālo un vietējo iestāžu 
pārstāvji.



PA\654309LV.doc PE 384.633v01-0014/14 PA\654309LV.doc

LV

Pamatojums

Komitejai ir svarīgas īstenošanas kompetences, lai īstenotu direktīvu, kurai ir ietekme uz 
teritoriālo kohēziju. Tādēļ ir svarīgi, ka komitejā tiek pārstāvēta visu dalībvalstu reģionālās un 
vietējās iestādes, lai tās būtu iesaistītas īstenošanā. Tikai šāda iesaistīšana tirgus atvēršanas 
procesā dod iespēju pienācīgi ņemt vērā teritoriālo kohēziju.

Grozījums Nr. 18
1. panta 21. punkts23. pants (Direktīva 97/67/EK)

Katru trešo gadu un pirmoreiz vēlākais 
2011. gada 31. decembrī Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu 
par šīs direktīvas piemērošanu, iekļaujot 
atbilstīgu informāciju par nozares attīstību, 
jo īpaši tās ekonomiskajiem, sociālajiem, 
nodarbinātības modeļiem un tehniskajiem 
aspektiem, un par pakalpojumu kvalitāti. 
Pēc vajadzības ziņojumam pievieno 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Katru trešo gadu un pirmoreiz vēlākais 
2011. gada 31. decembrī Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu 
par šīs direktīvas piemērošanu, iekļaujot 
atbilstīgu informāciju par nozares attīstību, 
jo īpaši tās ekonomiskajiem, sociālajiem, 
nodarbinātības modeļiem un tehniskajiem 
aspektiem, par pakalpojumu kvalitāti, kā arī 
tirgus atvēršanas pašreizējo un paredzamo 
ietekmi uz sociālo un teritoriālo kohēziju. 
Pēc vajadzības ziņojumam pievieno 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Pamatojums

Ir svarīgi, ka ziņojumā apskata arī tirgus atvēršanas ietekmi uz sociālo un teritoriālo kohēziju un 
ka Eiropas Parlamentu un Padomi par to regulāri informē, lai vajadzības gadījumā varētu veikt 
regulējošus pasākumus.


