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Vetoomusvaliokunta

ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 632/2000, Charles Winfield, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, 
Espanjan postipalveluista

Vetoomus nro 808/2000, J. Russell, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, Espanjan 
postipalveluista

Vetoomus nro 856/2000, J. James, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, Espanjan 
postipalveluista

Vetoomus nro 861/2000, A. Burrel, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, Espanjan 
postipalveluista

1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 632/2000

Vetoomuksen esittäjä asuu Espanjassa Alicantessa ja valittaa alueen epäluotettavasta 
postinjakelusta. Hän väittää, ettei postia jaeta enää päivittäin vaan noin kahden viikon välein. 
Hän kiinnittää huomiota hallinnolliseen postiin liittyviin ongelmiin, sillä näihin kirjeisiin 
vastaamiselle saattaa olla asetettu määräaika. Vetoomuksen esittäjä pohtii, onko 
postipalvelujen kilpailulle avaamisesta mitään hyötyä, ja katsoo, että hänen kuvaamansa 
tilanne on ristiriidassa postipalveluista annetun direktiivin 97/67/EY kanssa.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 808/2000

Vetoomuksen esittäjä valittaa postinkulun epäsäännöllisyydestä Alicanten alueella 
Espanjassa, missä hän asuu. Hänen mukaansa postin päivittäinen toimittaminen lakkasi ilman 
mitään syytä tai varoitusta maaliskuussa 2000, mistä lähtien hän on saanut postinsa noin 
kerran viikossa, jos silloinkaan. Hän kiinnittää huomiota hallinnolliseen postiin liittyviin 
ongelmiin, sillä näihin kirjeisiin vastaamiselle saattaa olla asetettu määräaika. Hän toivoo 
parlamentin puuttuvan asiaan päivittäisen postinkannon palauttamiseksi.
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Yhteenveto vetoomuksesta nro 856/2000

Vetoomuksen esittäjä valittaa epäsäännöllisistä postitoimituksista Alicanten alueella 
Espanjassa, missä hän asuu. Hän väittää, että yli vuoden ajan postin toimittaminen on ollut 
epäsäännöllistä ja että toimivaltaiset viranomaiset ovat suhtautuneet välinpitämättömästi 
valituksiin. Hän kiinnittää huomiota tästä aiheutuneisiin hankaluuksiin ja pyytää parlamentilta 
tukea päivittäisten postipalvelujen hoitamiseksi kuntoon.

Tiedot

Vetoomukset nro 632/2000 ja 808/2000 koskevat samaa asiaa. Ne otettiin käsiteltäviksi ja 
komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja.
Parlamentti hyväksyi 14. joulukuuta 2001 Euroopan parlamentin jäsenen Markus Ferberin 
laatiman aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön postipalvelujen välisestä 
kilpailusta (asiakirja A5-0361/2000).

Yhteenveto vetoomuksesta nro 861/2000

Vetoomuksen esittäjä valittaa epäsäännöllisistä postitoimituksista Costa Blancan alueella, 
missä hän asuu. Hän väittää, että niiden 13 vuoden aikana, jolloin hän on asunut alueella, 
postitoimitukset eivät ole koskaan olleet päivittäisiä. Hän kiinnittää huomiota tästä 
aiheutuneisiin hankaluuksiin ja ehdottaa ryhtymistä toimiin Espanjan postipalvelujen 
tehostamiseksi.

Tiedot

Vetoomukset nro 632/2000, 808/2000 ja 856/2000 koskevat samaa asiaa. Ne otettiin 
käsiteltäviksi ja komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja. Parlamentti hyväksyi 
14. joulukuuta 2001 Euroopan parlamentin jäsenen Markus Ferberin laatiman aluepolitiikka-, 
liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön postipalvelujen välisestä kilpailusta (asiakirja 
A5-0361/2000).

2. Vetoomus nro 632/2000 otettiin käsiteltäväksi 26. tammikuuta 2001, vetoomus 
nro 808/2000 otettiin käsiteltäväksi 26. maaliskuuta 2001 ja vetoomukset nro 856/2000 ja 
861/2000 otettiin käsiteltäviksi 3. huhtikuuta 2001. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 175 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus vetoomukseen nro 632/2000, saatu 3. huhtikuuta 2001 

Postipalveluista annetun direktiivin 97/67/EY mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että käyttäjillä on oikeus yleispalveluun jokaisena työpäivänä (3 artikla), että suoritustason 
riippumaton tarkkailu suoritetaan ja että tarvittaessa ryhdytään oikaisutoimiin (17 artikla).

Komissio onkin pyytänyt Espanjan postin sääntelyviranomaisilta Winfieldin esittämää 
tilannetta ja tilanteen yhteydessä mahdollisesti toteutettuja toimenpiteitä koskevia tietoja. 
Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn etenemisestä.
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4. Komission täydentävä ilmoitus vetoomuksista nro 632, 808, 856 ja 861/2000, saatu 
11. syyskuuta 2001

Asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä (direktiivi 97/67/EY1) säädetään, että jäsenvaltiot 
ovat vastuussa postin yleispalvelujen hyvän laadun varmistamisesta.

Komission on varmistettava, että jäsenvaltiot toimivat tämän vaatimuksen mukaisesti. Tämän 
takia komissio on useaan otteeseen ottanut yhteyttä Espanjan viranomaisiin pyytääkseen 
tietoja asiasta, mutta se ei ole vielä saanut vastausta näiltä. Komission yksiköt antavat 
vastauksen heti, kun asiaa koskevat tiedot on saatu. Komissio voi käyttää toimivaltaansa 
Espanjaa vastaan, jos se ei saa tyydyttävää vastausta tietoja koskeviin pyyntöihin 
lähitulevaisuudessa.

5. Komission täydentävä ilmoitus vetoomuksesta nro 632/2000, saatu 
23. lokakuuta 2001

Charles Winfield on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, joka asuu Espanjassa. Hän on 
valittanut päivittäisen postinjakelun puuttumisesta Busotin alueella (Alicante, Espanja), missä 
hän asuu.

Euroopan komission yksiköiden esittämien useiden pyyntöjen jälkeen Espanjan viranomaiset 
ovat ilmoittaneet toimenpiteistä, joihin he ovat ryhtyneet vetoomuksen esittäjän pyynnön 
johdosta.

Espanjan viranomaiset ilmoittavat vastauksessaan (liitteenä) toimenpiteistä, joihin he ovat 
tilanteen tutkimisen jälkeen ryhtyneet, varmistaakseen sen, että Espanjan yleispalvelujen 
tarjoaja, posti- ja telelaitos Correos y Telégrafos, S.A. takaa, kuten direktiivin 97/67/EY2

3 artiklan täytäntöönpaneva Espanjan laki vaatii, yleisten postipalvelujen laadukkaan tason 
vetoomuksen esittäjän asuinalueella.

Espanjan viranomaiset (aluekehitysministeriön, Ministerio de Fomento, postipalvelujen 
sääntelystä vastaava yksikkö, Subdirección General de Regulación de Servicios Postales) ovat 
varmistaneet, että Espanjan lain (asetus postipalveluista, Reglamento de prestación de los 
Servicios Postales, 37 pykälä) sallimaa poikkeusta postipalvelujen laatuvaatimuksista ei voi 
soveltaa tähän tapaukseen. Tämän seurauksena Espanjan viranomaiset ovat 
27. heinäkuuta 2001 kehottaneet posti- ja telelaitosta (Correos y Telégrafos, S.A.) täyttämään 
kyseisellä alueella päivittäiseen postinjakeluun liittyvät velvollisuutensa kahden kuukauden 
määräajan kuluessa tämän kehotuksen saamisesta.

Näin ollen komission yksiköt katsovat, että Espanjan viranomaiset ovat täyttäneet yhteisön 
lain mukaiset velvollisuutensa ja että asian käsittely ei vaadi jatkotoimia, mikäli mitään uutta 
asiaan liittyvää ei ilmene.

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön 
postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä. 
EYVL L 15, 21.1.1998.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön 
postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä. 
EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14.
Laatija: Manuel Iglesias (puh. 98182).
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6. Komission täydentävä vastaus, saatu 8. tammikuuta 2002

Espanjan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet komission yksiköille, että näiden 
pyynnön seurauksena Alicantessa, alueella, missä vetoomusten esittäjät asuvat, on suoritettu 
postinkantoa koskeva tutkimus. Tämän tutkimuksen ansiosta Espanjan viranomaiset 
havaitsivat ja korjasivat useita yleispalvelujen tarjoajan, posti- ja telelaitoksen Correos y 
Telégrafos, S.A:n tuottamissa palveluissa esiintyneitä ongelmia.

Tutkimus ei kuitenkaan paljastanut mitään erityisiä ongelmia sillä postinumeroalueella, missä 
vetoomusten esittäjät asuvat. Koska sama postinumero voi edustaa kohtalaisen laajaa 
maantieteellistä alaa ja kattaa useita, mahdollisesti erilaisiakin alueita, Espanjan viranomaiset 
ovat äskettäin pyytäneet komissiota antamaan heille yksityiskohtaisempia tietoja vetoomusten 
esittäjien osoitteista, jotta he voisivat suorittaa aiheesta yksityiskohtaisemman tutkimuksen.

Nämä tiedot on jo toimitettu, ja kansalliset viranomaiset suorittavat parhaillaan uusia, 
vetoomusten esittäjien asuinalueen postinjakelun laatua koskevia tutkimuksia. Tarvittaessa he 
palauttavat tarjottavat postinjakelua koskevat yleispalvelut direktiivin 97/67/EY ja Espanjan 
lainsäädännön mukaisiksi.

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle uuden, tarkemmin 
kohdennetun tutkimuksen yksityiskohtaisista tuloksista heti, kun ne on saatu.

7. Komission täydentävä vastaus vetoomukseen nro 808/2000, 856/2000 ja 861/2000, 
saatu 22. huhtikuuta 2002

Komission yksiköt eivät ole vielä saaneet Espanjan viranomaisilta lopullista vastausta 
komission yksiköiden pyynnöstä käynnistettyyn lisätutkimukseen vetoomuksen esittäjien 
asuinpaikkakunnan alueella.

Komissio seuraa tutkimuksen etenemistä Espanjan viranomaisten kanssa, joiden olisi taattava 
yleiset postipalvelut vetoomuksen esittäjille. Lisäksi vetoomuksen esittäjien antamat uudet 
tiedot välitetään Espanjan toimivaltaisille viranomaisille näiden tehtävien helpottamiseksi ja 
jouduttamiseksi.

Komissio antaa asiasta tietoa Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle heti, kun 
tutkimuksen tulokset on saatu tiedoksi.

8. Komission täydentävä vastaus vetoomukseen nro 808/2000, 856/2000 ja 861/2000, 
saatu 23. elokuuta 2002

Euroopan komission yksiköiden esittämien useiden pyyntöjen jälkeen Espanjan viranomaiset 
ovat ilmoittaneet toimenpiteistä, joihin he ovat ryhtyneet vetoomuksen esittäjien kolmen 
pyynnön johdosta.

Tutkittuaan Russellin vetoomuksessa nro 808/2000 ja Burrelin vetoomuksessa nro 861/2000 
esiin tuotuja ongelmia Espanjan viranomaiset ovat ryhtyneet tilanteen tutkimisen jälkeen 
toimenpiteisiin varmistaakseen sen, että Espanjan yleispalvelujen tarjoaja, posti- ja telelaitos 
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Correos y Telégrafos, S.A. takaa, kuten direktiivin 97/67/EY1 3 artiklan täytäntöönpaneva 
Espanjan laki vaatii, yleiset postipalvelut vetoomuksen esittäjien asuinalueella.

Jamesin vetoomuksen nro 856/2000 osalta Espanjan viranomaiset ovat tiedottaneet, että 
saatujen tietojen valossa he eivät ole pystyneet selvittämään vetoomuksen esittäjän osoitetta, 
mikä on osoittautunut tarkkojen tutkimusten kannalta olennaiseksi. Komissio on antanut 
asiasta tässä mielessä lisätietoa, joten Jamesin tilannetta voidaan toivottavasti tutkia 
kohtapuolin ja tarvittaessa voidaan yksilöidä toimia, jotka ovat välttämättömiä yleisten 
postipalvelujen takaamiseksi.

9. Komission täydentävä vastaus vetoomukseen nro 856/2000, saatu 
12. joulukuuta 2002

Ottaen huomioon viiveen vetoomuksen esittäjän tilanteen ratkaisemisessa ja muiden samasta 
asiasta tehtyjen valitusten tutkimisessa komission yksiköt kehottivat tämän vuoden 
heinäkuussa Espanjan viranomaisia antamaan tietoa Espanjan postipalveluita koskevien 
käyttäjien valitusten saamiseen ja käsittelyyn liittyvien menettelyjen toimivuudesta.

Espanjan viranomaiset antoivat vastauksensa äskettäin.

Komissio tutkii parasta aikaa saatuja tietoja tarkastaakseen, onko tilanne direktiivin 97/67/EY 
mukainen.

10. Komission täydentävä vastaus vetoomukseen nro 856/2000, saatu 
8. huhtikuuta 2003

Espanjan viranomaiset ovat tiedottaneet komissiolle, että vetoomuksen esittäjän tapaus on 
tutkittu, ja he ovat aikeissa toteuttaa välttämättömät toimet, joilla valitus ratkaistaan.

Komissio odottaa näitä toimia ottaen huomioon, että jos Espanjan viranomaiset vielä 
viivyttelevät, tilanne saattaa johtaa EY:n perustamissopimuksen nojalla toteutettaviin toimiin, 
joilla taataan, että Espanja kunnioittaa direktiivin 97/67/EY velvoitteita.

11. Komission täydentävä ilmoitus vetoomukseen nro 856/2000, saatu 
3. syyskuuta 2003

James on Espanjassa asuva Britannian kansalainen. Hän on valittanut, ettei postia toimiteta 
päivittäin hänen asuinpaikkaansa Morairassa (Alicante, Espanja).

Euroopan komission yksiköiden esittämien useiden pyyntöjen jälkeen Espanjan viranomaiset 
ovat ilmoittaneet toimenpiteistä, joihin he ovat ryhtyneet vetoomuksen esittäjän pyynnön 
johdosta.

Espanjan viranomaiset ilmoittavat vastauksessaan toimenpiteistä, joihin he ovat tilanteen 
tutkimisen jälkeen ryhtyneet, varmistaakseen sen, että Espanjan yleispalvelujen tarjoaja, 

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön 
postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä. 
EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14.
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posti- ja telelaitos Correos y Telégrafos, S.A. takaa, kuten direktiivin 97/67/EY1 3 artiklan 
täytäntöönpaneva Espanjan laki vaatii, yleisten postipalvelujen laadukkaan tason 
vetoomuksen esittäjän asuinalueella.

Espanjan viranomaiset (aluekehitysministeriön, Ministerio de Fomento, postipalvelujen 
sääntelystä vastaava yksikkö, Subdirección General de Regulación de Servicios Postales) ovat 
varmistaneet, että Espanjan lain (asetus postipalveluista, Reglamento de prestación de los 
Servicios Postales, 37 pykälä) sallimaa poikkeusta postipalvelujen laatuvaatimuksista ei voi 
soveltaa tähän tapaukseen. Tämän seurauksena Espanjan viranomaiset ovat kehottaneet posti-
ja telelaitosta (Correos y Telégrafos, S.A.) täyttämään kyseisellä alueella päivittäiseen 
postinjakeluun liittyvät velvollisuutensa kahden kuukauden määräajan kuluessa tämän 
kehotuksen saamisesta.

Näin ollen komission yksiköt katsovat, että Espanjan viranomaiset ovat täyttäneet yhteisön 
lain mukaiset velvollisuutensa ja että asian käsittely ei vaadi jatkotoimia, mikäli mitään uutta 
asiaan liittyvää ei ilmene.

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön 
postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä. 
EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14.
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Liite

ALUEKEHITYSMINISTERIÖ
Kansliapäällikkö
Postipalvelujen sääntelystä
vastaava yksikkö

Vetoomus nro 632/2000

Vastauksena 23. maaliskuuta ja 19. heinäkuuta 2001 päivättyihin kirjeisiinne, joissa 
pyydettiin tietoja postinjakelusta Alicanten maakunnan eri alueilla useiden palvelunkäyttäjien 
Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle esittämien valitusten johdosta, voin ilokseni 
ilmoittaa seuraavaa:

Vetoomuksen nro 632/2000 on esittänyt Charles Winfield, jonka koti sijaitsee La Alondrassa, 
osoitteessa calle Carresqueta, Plá Llomá, Busot (Alicante). Vetoomuksen esittäjän mainitsema 
kotitalouksiin suoritettavan postinjakelun epäsäännöllisyys johtuu voimassa olevan, 
3. joulukuuta kuninkaan asetuksella 1829/1999 hyväksytyn postipalveluista annetun 
asetuksen (Reglamento de Prestación de los Servicios Postales) 37 pykälän tulkinnasta. 
Asetuksella siirrettiin direktiivin 97/67/EY 3 artiklan 3 kohta osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Mainittu pykälä antaa mahdollisuuden sopia tietyin edellytyksin erityispalveluista, jotka 
eroavat kotitalouksiin tapahtuvasta postinkannosta. Aluekehitysministeriön alainen 
postipalvelujen sääntelystä vastaava yksikkö arvioi erityispalvelujen edellytykset yleisistä 
postipalveluista vastaavan yhtiön jättämän yksityiskohtaisen hakemuksen perusteella.

Yksikkö ei ole saanut posti- ja telelaitos Correos y Telégrafos S.A.:lta hakemusta, jossa 
pyydettäisiin arvioimaan mahdolliset kyseisellä alueella vallitsevat erityisolosuhteet. Yksikön 
hyväksyntä tarvitaan, jotta postilähetykset voitaisiin toimittaa muuhun asianmukaiseen 
paikkaan kuin kyseisen henkilön kotiin. Laitosta vaadittiin 18. huhtikuuta 2001 mainitun 
asetuksen 28 pykälän 1 kohdan mukaisesti esittämään vastaava hakemus. Laitokselle 
ilmoitettiin, että perusteluista on käytävä ilmi kaikki alueella vaikuttavat tekijät (postiliikenne, 
rakenteelliset varat, rakennustyyppi, tiet, asutukselliset ja muut vastaavat näkökohdat), jotta 
asia voidaan arvioida asianmukaisesti.

Edellä mainitun lisäksi postipalvelujen sääntelystä vastaava yksikkö pyysi samana päivänä 
postipalveluja valvovaa viranomaista suorittamaan asian vaatimia tutkimuksia kyseessä 
olevalla alueella, ottamaan yhteyttä asianosaiseen henkilöön tai asianosaisiin henkilöihin sekä 
muiden toimielinten vastuuhenkilöihin ja arvioimaan paikan päällä kaikkia kyseisellä alueella 
vaikuttavia tekijöitä.

Tutkittuaan Charles Winfieldin tekemät ilmoitukset, posti- ja telelaitos Correos y Telégrafos 
S.A.:n 24. toukokuuta 2001 päivätyssä hakemuksessa esitetyt perustelut ja postipalveluja 
valvovan elimen raportin aluekehitysministeriön alaisuudessa toimiva postipalvelujen 
sääntelystä vastaava yksikkö päätti aluekehitysministeriön perusrakenteesta annettua 
kuninkaan asetusta 1475/2000 muuttavan, 27. huhtikuuta 2001 annetun kuninkaan 
asetuksen 444/2001 määräämin valtuuksin, että posti- ja telelaitos Correos y Telégrafos 
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S.A.:n on aloitettava päivittäinen kirjepostin kanto Plá Llomássa, Busotissa (Alicante), jossa 
Charles Winfieldin kotiosoite sijaitsee, ottaen huomioon, että tähän tapaukseen ei voida 
soveltaa postipalveluista annetun asetuksen 37 pykälässä mainittuja erityisehtoja.

Kyseinen päätös toimitettiin posti- ja telelaitos Correos y Telégrafos S.A.:lle 
27. heinäkuuta 2001 ja laitokselle asetettiin kahden kuukauden määräaika postipalvelujen 
sääntelystä vastaavan yksikön määräysten mukaisten toimien täytäntöönpanemiseksi.

Muiden 19. heinäkuuta 2001 päivätyssä kirjeessä mainittujen vetoomusten osalta 
viranomaiset ovat ryhtyneet asianmukaisiin, tässä selvityksessä esitettyjä toimia vastaaviin 
toimiin tietojen saamiseksi posti- ja telelaitokselta. Postipalveluja valvovan viranomaisen 
paikan päällä suorittaman tutkimuksen jälkeen arvioidaan kyseessä olevien alueiden 
jakeluolosuhteet, jotta postipalvelujen sääntelystä vastaava yksikkö voi asiaan vaikuttavat 
tekijät arvioituaan antaa perustellun päätöksensä vetoomuksessa esitetystä asiasta. Kun edellä 
mainitut toimet on saatu päätökseen, asiasta tiedotetaan teille välittömästi.

Madrid, 11. syyskuuta 2001

Allekirjoitus: Félix Muriel 
Rodríguez
APULAISPÄÄLLIKKÖ

Fernando Toledano
Euroopan komissio,
sisämarkkinoiden pääosasto
Rue de la Loi 200,
B-1049 (Toimisto C100 04/46)
Bryssel, Belgia


