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Tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų 
vertinimas (Reglamento 6 straipsnis)

▪ Taikymo sritis: 15 vienetinių pašto siuntų kategorijų

▪ Tik tie tarifai, kurie priskiriami UPP

▪ Atranka: tie tarifai, kuriuos, RRT objektyvia nuomone,
būtina įvertinti

▪ Vertinimas: tik atrinkti tarifai analizuojami detaliau

▪ Išvados: RRT vertinimo rezultatai teikiami EK, kuriuos
EK skelbia viešai



Reglamento 6 straipsnyje nurodyti 
vertinimo elementai

1. LT ir paskirties 
šalyje taikomų 

vidaus ir 
tarptautinių  tarifų 

palyginimas

2. Atvejai, kai 
dviejose/daugiau 

šalių taikomas 
vienodas tarifas

3. Dvišaliai kiekiai,   
sąnaudos, kokybės 

standartai

4. Poveikis 
privatiems 

asmenims ir 
smulkiajam 

verslui 

5. Ar taikomas 
specialus kainų 

reguliavimas

6. Nustatyti 
piktnaudžiavimo 
dominuojančia 

padėtimi rinkoje 
atvejai 

▪ Gairės – EK nustatė metodiką, kuria NRI vadovaujasi vertindamos tarifus pagal
Reglamento 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytus elementus

▪ Pateikimas – savo vertinimus EK NRI turi pateikti iki atitinkamų kalendorinių metų
birželio 30 d.



NRI naudojamas objektyvus išankstinio
vertinimo filtro mechanizmas

Išankstinio vertinimo filtro mechanizmas:
▪ sumažina administracinę naštą NRI
▪ sumažina administracinę naštą UPP teikėjui
▪ nėra pagrindas priimti sprendimą, kad tarifai yra nepagrįstai

dideli

NRI gali savo nuožiūra pasirinkti:
a) ar jos taiko išankstinio vertinimo filtro mechanizmą, ar ne
b) filtrą, kuris, jų nuomone, yra tinkamas atsižvelgiant į

nacionalines aplinkybes ir pritaikomas atsižvelgiant į įgytą patirtį



EK sukurtas išankstinio vertinimo filtras

Remiantis EK priimtomis Gairėmis:
▪ tarifai perskaičiuoti pagal PPP
▪ nustatyta 25 % didžiausių tarifų riba
▪ ribinė procentinė dalis gali būti mažinama



EK atrinkti tarifai

2020 m. pagal EK sukurtą išankstinio vertinimo filtrą RRT
vertinimui atrinkti AB Lietuvos pašto UPP siuntinių tarifai

Tarptautiniai 

siunčiamieji UPP

Paskirties šalis, kurios tarifai atrinkti vertinimui, 2020 m.

BE DE FI IS MT NO PT UK

1 kg paprastas siuntinys √ √ √ √ √ √ √

2 kg paprastas siuntinys √ √ √ √ √ √ √ √

5 kg paprastas siuntinys √ √ √ √



RRT vertinimas

Atliekamas:

▪ pagal Reglamento 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus kriterijus

▪ remiantis Gairėse pateiktais paaiškinimais

▪ pagal viešus pašto paslaugų tarifų sąrašus



Vykdant RRT vertinimą atlikti veiksmai

▪ Palyginimas

• LP ir paskirties šalyje taikomų tarptautinių UPP tarifų

• LP ir paskirties šalyje taikomų tarptautinių UPP tarifų perskaičiuotų pagal PPP 

• LP ir paskirties šalyje taikomų vidaus tarifų sumos su atitinkamu vertinamu 
tarptautiniu tarifu

• LP ir kitų Lietuvos pašto paslaugų teikėjų taikomų tarptautinių tarifų

▪ Įvertinimas

• vienodų tarifų taikymo įtaka galutinei išvadai 

• siunčiamų ir gaunamų siuntų kiekiai 

• tarptautinių tarifų prieinamumas vartotojams 

▪ Analizė

• atrinktą tarifą sudarančių sąnaudų analizė

▪ Vertinimo ataskaitos pateikimas EK



RRT atlikto vertinimo rezultatas

▪ Nustatytas tarifų nesubalansuotumas
▪ Išvada: AB Lietuvos pašto į Vokietiją siunčiamų 1 kg ir 2 kg

siuntinių tarifų dydžiai pagal Reglamentą laikytini nepagrįstai
dideliais

▪ AB Lietuvos paštas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pagal RRT
nurodymą 1 kg ir 2 kg siuntinių, siunčiamų į Vokietiją, tarifus
sumažino



ERGP ataskaitoje Europos šalių NRI
atliktas vertinimas

▪ Beveik visos NRI atsižvelgė į Reglamento 6 straipsnyje
nurodytus kriterijus

▪ Pagrindinis veiksnys, pagrindžiantis išvadą, buvo susijęs su
tarifų sąnaudomis

▪ Dauguma NRI naudojasi EK sukurtu išankstinio vertinimo filtru

▪ Pritaikius filtrą, 18 šalių NRI nustatė tarifus, kurie buvo laikomi
būtinais įvertinti

▪ Daugumoje atvejų NRI padarė išvadą, kad tarifai nėra
nepagrįstai dideli



NRI išvados (1)

Išvados, kad tarifai yra nepagrįstai dideli, priimtos:

▪ 2019 m. Belgijoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje ir Lietuvoje

▪ 2020 m. Airijoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje ir Lietuvoje



NRI išvados (2)

▪ Nustačius nepagrįstai didelius tarifus, Reglamentu
nenumatomi jokie tolesni veiksmai ar reguliavimo
priemonės

▪ Užtikrinant skaidrumą, NRI vertinimo ataskaitos
skelbiamos EK interneto svetainėje

▪ Pagal Pašto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 18 punktą RRT
vykdoma UPP tarifų taikymo priežiūra
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