
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

REGLAMENTAS DĖL TARPTAUTINIŲ

SIUNTINIŲ

2018 m. kovo 28 d. 

Vilnius



• Kodėl 

• Kaip

• Ką

2 psl



Kodėl? 

3 psl

Problemos:

• Didelės kainos

• Žema paslaugų kokybė

• Informacijos trūkumas

Rezultatas:

• Nėra bendros rinkos

• Perkama mažai iš kitų ES šalių

• Ribojama konkurencija



Kaip? 

4 psl

• Suteikti galias rinkti informaciją

• Didinti skaidrumą

• Bausti viešumu

Lengvas 

reguliavimas

Reglamento 

forma
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 Užtikrinti tarptautinių siuntinių rinkos priežiūrą

 Didinti tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų
skaidrumą

 Sumažinti tarifus

 Vertinti bei nustatyti tarifus, kurie nepagrįstai dideli

 Paskatinti e. prekybą ES bendrojoje rinkoje

 Skatinti konkurenciją

Ką? -> Reglamento tikslai



6 psl

 Įsigaliojimas – 2018 m. birželis/liepa

 Praktinis pritaikymas – nuo 2018 m. vasara ir 2019 
m. sausio 1 d.

 EK rengia ir tvirtina Reglamento įgyvendinimo gaires 
dėl 4 ir 6 str.

 ERGP teikia paramą/aiškina 4,5,6 Reglamento 
straipsnių įgyvendinimą

Ką? -> Įsigaliojimas



 Siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, atliekantiems

bent vieną iš pašto siuntų pristatymo grandinės veiksmų 

(surinkimas, rūšiavimas, pristatymas)

 UPP teikėjams

 Skubių siuntų ir kurjerių paslaugų teikėjams, taip pat 

tarpininkams (consolidators)

 Paslaugų teikėjai kurių darbuotojų skaičius viršija 50

darbuotojų ribą

 Paslaugų teikėjai kurie įsisteigę daugiau kaip vienoje 

valstybėje narėje
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Ką? -> Kam galioja



Registracija (Informacijos teikimas (4 str.))

8 psl

Duomenys apie paslaugų teikėją 

Paslaugų teikėjo pavadinimas

Buveinės adresas

Registracijos Nr. (įmonės kodas)

PVM mokėtojo kodas

Asmens kontaktiniai duomenys

Paslaugų aprašymas ir savybės

Paslaugų teikimo sąlygos, skundų nagrinėjimo tvarka, žalos atlyginimo sąlygos

Ką? -> Reikalavimai (I)



Metinės siuntinių pristatymo paslaugų

pajamos/kiekiai (Informacijos teikimas (4 str.)

9 psl

Paslauga Paslaugų teikėjo Pateikti pristatyti kito operatoriaus 

Vidaus siuntiniai

Gaunami iš ES siuntiniai

Siunčiami į ES siuntiniai

Gaunami iš ne ES šalių 

siuntiniai

Siunčiami į ne ES šalis 

siuntiniai

Ką? -> Reikalavimai (II)



Darbuotojų skaičius (Informacijos teikimas (4 str.)
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Darbuotojų skaičius:

Darbuotojų  dirbusių per praėjusius kalendorinius metus skaičius

Darbuotojų dirbusių visą darbo dieną skaičius

Darbuotojų dirbusių ne visą darbo dieną skaičius

Laikinų darbuotojų skaičius

Savarankiškai dirbančių  asmenų skaičius

Ką? -> Reikalavimai (III)



Informacija apie subrangovus (Informacijos 

teikimas (4 str.)
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Subrangovų

sąrašas

Subrangovo

pavadinimas

Informacija apie subrangovo

teikiamų paslaugų charakteristikas

(surinkimas, rūšiavimas, vežimas, 

pristatymas)

1.

2.

...

Ką? -> Reikalavimai (IV)



Informacija apie paslaugų kainas (Tarptautinių 

siuntinių pristatymo tarifų skaidrumas (5 str.)

 Teikėjai iki sausio 31 d. nacionalinei reguliavimo

institucijai pateikia viešai skelbiamus vienetinių siuntų

tarifus, galiojusius sausio 1 d.

Nacionalinė reguliavimo institucija iki vasario 28 d.

informaciją apie tarifus pateikia EK

EK iki kovo 31 d. paskelbia tarifus specialioje

interneto svetainėje
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Ką? -> Reikalavimai (V)



Prieinamo testas (Tarptautinių vienetinių 

siuntinių pristatymo tarifų vertinimas (6 str.)

Vertinami UPP tarptautinių siuntinių tarifai

Nacionalinė reguliavimo institucija tarifų vertinimą 
pateikia EK iki birželio 30 d.

EK skelbia nekonfidencialią vertinimo versiją per 1 
mėn. nuo jų gavimo dienos
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Ką? -> Reikalavimai (VI)



Dar yra klausimų? 

 Kokios techninės galimybės atskirti  didesnėse nei 20 mm 

storio pašto siuntose siunčiamas prekes – iki 31,5 kg 

(išskyrus korespondencijos siuntas)?

 Darbuotojų skaičius - FTA / per praėjusius kalendorinius 

metus dirbusių darbuotojų skaičius?

 Subrangovų sąrašas (kartu su tų subrangovų teikiamų 

siuntinių pristatymo paslaugų charakteristikomis)?

 Informacija apie metines siuntinių pristatymo paslaugų 

pajamas/kiekius (dubliavimas?)

 Kiti klausimai
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