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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0572/2006 af Randolph Cabban, britisk statsborger, for det politiske parti 
Neuva Jávea, om den mangelfulde levering af post fra postkontoret i Jávea (Spanien)

1. Sammendrag

Andrageren klager på vegne af det politiske parti Nueva Jávea over den måde, som 
postkontoret i Jávea (Spanien) fungerer på. Ifølge andrageren leveres posten meget sent og 
opbevares under upassende forhold, postkontoret er underbemandet, og der træffes ingen 
foranstaltninger for at skaffe dækning, når der er sygdom eller ferie blandt personalet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

I. Klagen

Andrageren klager over den utilfredsstillende måde, som postkontoret og posttjenesten 
fungerer på i Jávea (Alicante-provinsen), Spanien. Ifølge andrageren leveres posten meget 
sent og opbevares under upassende forhold, postkontoret er underbemandet, og der er ikke 
truffet nogen foranstaltninger for at skaffe dækning for fravær blandt personalet i 
ferieperioder eller ved sygdom.

II. Kommissionens bemærkninger

1. Gældende fællesskabslovgivning:

Fællesskabslovgivningen (artikel 19 i direktiv 97/67/EF som ændret ved direktiv 2002/39/EF) 
om posttjenester fastlægger oprettelsen af klager i hver medlemsstat og klageprocedurer til 
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behandling af klager fra brugere af posttjenesten. I overensstemmelse med direktivet blev 
andrageren af Kommissionen i en skrivelse af 25. oktober 2006 (som svar på andragerens 
brev af 25. september 2006) rådet til i første omgang at klage til tjenesteudbyderen 
CORREOS og om nødvendigt derefter til den nationale postmyndighed. Det er ikke klart, om 
andrageren har fulgt dette råd. 

Fællesskabslovgivningen giver ikke Kommissionen beføjelser til direkte at behandle, høre 
eller fælde dom ud fra de foreliggende kendsgerninger ved klager fra brugere af posttjenester. 
Dens beføjelser, der udspringer af generel fællesskabslovgivning, herunder traktaten, er 
begrænset til at gribe ind over for og (hvor det er berettiget) at indlede 
overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, hvis de udpegede nationale myndigheder ikke 
behandler klager på den ifølge direktivet forventede måde.

2. Kommissionens praksis ved behandling af klager fra brugere af posttjenester:

Når det er tydeligt, at klagere endnu ikke har anvendt de procedurer, der er tilgængelige ifølge 
national lovgivning og EU-lovgivning, rådes de til at gøre dette, og de gives relevante 
kontaktoplysninger. 

3. Foranstaltninger truffet i forbindelse med klager mod CORREOS:

Kommissionen har haft flere møder i 2006 med både CORREOS og postmyndigheden. Disse 
er blevet anvendt som mulighed for at få oplysninger om de skridt, der tages, for at opnå 
forbedringer af kvaliteten af posttjenester i byerne og i landdistrikterne ved Alicante og 
Murcia. I 2004/5 blev der taget en række initiativer - man fuldførte tre inspektionsopgaver, 
der blev gennemført foranstaltninger i samarbejde med lokale myndigheder for at styrke den 
lokale infrastruktur i posttjenesten, og de nationale myndigheder gav CORREOS besked på at 
forbedre kvaliteten af de lokale tjenester. 

III. Konklusioner

Kommissionen fortsætter med at overvåge kvaliteten af posttjenesterne i det sydøstlige 
Spanien. Det er imidlertid andrageren, der skal anvende det klagesystem, der er fastlagt i 
postdirektivet.


