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Tarptautinė aplinka
…JAV valstybės departamentas paskelbė, kad 2020 m. šalis išstos iš Pasaulinės pašto sąjungos
(UPU) ir nustatys savo tarifus (galutinius atlygius). Apie 30 kitų šalių remia JAV poziciją…

www.jetworldwide.com/blog/
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Tarptautinė aplinka
UPU, 2019m.
✓… UPU pasiūlė tris alternatyvas, už kurias jos nariai
balsuos rugsėjo mėnesį:
1.leisti valstybėms narėms savarankiškai deklaruoti pašto tarifus;
2.pagreitinti UPU jau patvirtintą tarifų didinimą;
3.konvergencijos galimybė, pagal kurią taip pat nustatomi
savarankiškai deklaruoti tarifai, tačiau su elementais, kuriais
siekiama sušvelninti nepagrįstą kainų poveikį

Azija, 2019m.
PARCELX
✓“Global Parcel Network Ltd. 2018 08 28 pristatė

PARCELX – globalios siuntinių pristatymo platformos
koncepciją, kuriamą naudojant „blockchain“ technologiją.
Ji sujungs krovinių siuntėjus, logistikos paslaugų teikėjus,
logistikos integratorius ir vartotojus į vieną tinklą –
vadinamą ekosistemą…

Extraordinary Congress
in Geneva, Switzerland
from 24 to 25
September 2019
UPU terminal dues
system.

✓PARCELX – veiks kaip
“AirBnB” pristatant
tarptautines siuntas …”
✓„... …pigu, paprasta,
patikima, nepertraukiamas
sekimas...“

* The Future of Decentralized Cross-border Parcel Delivery, Whitepaper (Version 1.1).
Global Parcel Network Ltd., Singapore August 28th, 2018
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Reglamento tikslai
✓ Paskatinti e. prekybą ES bendrojoje rinkoje
✓ Didinti tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų
skaidrumą
✓ Sumažinti nepagrįstus tarifų skirtumus
✓ Taikyti vienodą tarptautinių siuntinių rinkos priežiūrą
✓ Vertinti bei nustatyti tarifus, kurie nepagrįstai dideli
(UPP)
Subjektai, kuriems Lietuvoje taikomos Reglamento
nuostatos :
✓13 pašto paslaugos teikėjų, kurių vykdoma pašto
paslaugos teikimo veikla patenka į Reglamento
priežiūros sritį
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Teisinis reglamentavimas – kas naujo?
Tarptautiniams siuntiniams:
✓ Nustatyta žemutinė dydžio riba atskirianti siuntinį nuo
korespondencijos - laikoma, kad didesnėse nei 20 mm storio
pašto siuntose siunčiamos prekės
✓ Viršutinė svorio riba - iki 31,5 kg
•Siunta viršijanti 31,5 kg yra krovinių vežimo ir logistikos dalis
•Vidaus siuntiniams taikomos Pašto įstatymo nuostatos – pašto
siuntinys – iki 50 kg sverianti pašto siunta

Teisinis reglamentavimas – kas naujo?
✓Tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai
NRI teikia informaciją apie siuntinių tarifus, duomenis
apie siuntinių skaičių ir apyvartą, darbuotojų skaičių,
subrangovų sąrašą
✓Tarptautinių siuntinių tarifai viešai skelbiami EK
interneto svetainėje
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postalservices/parcel-delivery_
✓NRI vertina tarptautinių siuntinių tarifus (UPP), kad
nustatytų tuos, kurie yra nepagrįstai dideli
✓ NRI teikia tarifų vertinimą EK
✓EK skelbia tarifų verinimą viešai
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Kokios RRT funkcijos?
✓ Nustatyti paslaugų teikėjus, kuriems taikomos
Reglamento nuostatos
✓ Rinkti informaciją ir duomenis iš teikėjų, nustatytus
duomenis teikti EK
✓ Administruoti PARCEL sistemą
✓ Konsultuoti tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų
teikėjus
✓ Vertinti bei nustatyti tarifus (UPP), kurie nepagrįstai
dideli
✓ Teikti tarifų vertinimą EK
✓ Vykdyti tarptautinių siuntinių rinkos stebėseną bei
nustatyti galimus rinkos iškraipymus
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Ar Reglamentu nustatomas kainų
reguliavimas?

✓ Reglamente nėra nustatytos viršutinės tarptautinių
siuntinių pristatymo kainos
✓ Siekiama savireguliacijos iniciatyvos
✓ Vertinamos tik UPP kainos
✓ 2020 m. EK įvertins pažangą / ar reikia imtis tolesnių
priemonių
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Kaip EK užtikrins Reglamento įgyvendinimą?
✓ Reglamentas - tiesioginio taikymo aktas privalomas
visoms ES šalims
✓ Reikalaujama, kad ES šalys nustatytų sankcijas už
reglamento pažeidimus ir imtųsi visų būtinų priemonių
užtikrinti Reglamento įgyvendinimą
✓ Lietuvos Respublikos pašto įstatymo NR. VIII-1141 1,
19, 20, 23, 26, 27 straipsnių ir priedo pakeitimo
įstatymas
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Kokia nauda rinkai?
✓ Tiksliai įvertinsime tarptautinių siuntinių rinką
Lietuvoje
✓ Suderinta statistika ES mastu leis įvertinti šalių
pozicijas tarptautinių siuntinių rinkoje
✓ Duomenys bus teikiami „tik vieną kartą“
✓ Vienodas reglamentavimas palengvins duomenų
teikimą keliose šalyse veikiančioms įmonėms
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Informacijos teikimas (4 straipsnis)
✓ Duomenis apie metinę siuntinių pristatymo paslaugų
apyvartą bei siuntinių skaičių pateikti RRT iki birželio 30
d.
✓ „Deklaracijos“ (4 str. 1 d.) jau pateiktos 2019 m. sausio
mėn. (Atnaujinti informaciją jeigu duomenys pasikeitė)
✓ Bendrąsias siuntinių pristatymo paslaugų sąlygas,
naudotojų skundų nagrinėjimo procedūras, potencialius
atsakomybės apribojimus RRT pateikti iki birželio 30 d.
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Tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų
vertinimas (6 straipsnis)
✓Taikymo sritis: iš viešai EK interneto svetainėje paskelbtų

tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų vertinami tik tie tarifai, kurie
priskiriami UPP.

✓Atranka: vertinimui atrenkami tie tarifai, kuriuos, RRT
objektyvia nuomone, būtina įvertinti.

✓Vertinimas: atrinkti tarifai analizuojami detaliau, siekiant
nustatyti, ar jie (ne)laikytini nepagrįstai dideliais.

✓Išvados: RRT vertinimo rezultatai bus teikiami EK, kuriuos

EK skelbs viešai. Išanalizavusi iš reguliuotojų gautus duomenis, EK
vertins tolesnio reglamentavimo poreikį.
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Tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų
vertinimas (6 straipsnis)
✓ Atliekant vertinimą, rekomenduojama pirmiausiai atsižvelgti į šiuos
Reglamente nurodytus elementus (įskaitant Pašto direktyvos 12 str.
nustatytus principus):
1. LT ir paskirties
šalyje taikomi vidaus
ir tarptautiniai
palygintinų siuntinių
tarifai

3. Dvišaliai kiekiai,
vežimo/tvarkymo/kt.
sąnaudos, kokybės
standartai

2. Atvejai, kai
dviejose/daugiau šalių
taikomas vienodas
tarifas

4. Poveikis privatiems
asmenims ir
smulkiajam verslui

5. Ar taikomas
specialus kainų
reguliavimas

6. Nustatyti
piktnaudžiavimo
dominuojančia vieta
rinkoje atvejai

RRT
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Ačiū už
dėmesį

