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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0572/2006, του κ. Randolph Cabban, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
πολιτικού κόμματος Neuva Jávea, σχετικά με την πλημμελή διανομή της αλληλογραφίας 
από το ταχυδρομείο στη Javea (Ισπανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, εξ ονόματος του πολιτικού κόμματος Nueva Jávea, διαμαρτύρεται για τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ταχυδρομείο στη Jávea (Ισπανία). Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, η διανομή της αλληλογραφίας γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση και η 
αλληλογραφία φυλάσσεται σε ακατάλληλες συνθήκες, το προσωπικό του ταχυδρομείου είναι 
ανεπαρκές και δεν λαμβάνονται μέτρα για την κάλυψη των κενών λόγω άδειας ή ασθένειας 
μελών του προσωπικού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

I. Η καταγγελία

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τον μη ικανοποιητικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το 
ταχυδρομείο και η ταχυδρομική υπηρεσία στη Javea (επαρχία Alicante), της Ισπανίας. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η διανομή της αλληλογραφίας γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση 
και η αλληλογραφία φυλάσσεται υπό ακατάλληλες συνθήκες, το προσωπικό του 
ταχυδρομείου είναι ανεπαρκές και δεν λαμβάνονται μέτρα για την κάλυψη των κενών λόγω 
αδείας ή ασθένειας των μελών του προσωπικού.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα επιχειρήματα της αναφοράς
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1. Ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία:

Η κοινοτική νομοθεσία (το άρθρο 19 της οδηγίας 97/67/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2002/39/ΕΚ) σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες προβλέπει τη θέσπιση, σε κάθε 
κράτος μέλος, διαδικασιών καταγγελίας και προσφυγής για την εξέταση των καταγγελιών 
από χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την οδηγία, υποδείχθηκε στον 
αναφέροντα από την Επιτροπή, με επιστολή της 25ης Οκτωβρίου 2006 (σε απάντηση της 
επιστολής του αναφέροντα της 25ης Σεπτεμβρίου 2006), να προσφύγει σε πρώτο βαθμό στον
πάροχο της υπηρεσίας, την CORREOS και εν συνεχεία, εάν κριθεί απαραίτητο, στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Δεν είναι σαφές εάν ο αναφέρων 
ακολούθησε αυτή τη συμβουλή.
Η κοινοτική νομοθεσία δεν δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να επιληφθεί άμεσα, να 
εξετάσει ή να κρίνει το βάσιμο των καταγγελιών από χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
Οι εξουσίες της, οι οποίες απορρέουν από τη γενική κοινοτική νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης, περιορίζονται στην παρέμβαση και (εφόσον 
δικαιολογείται) την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει κατά των κρατών μελών, εάν οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές δεν αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες σύμφωνα με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην οδηγία.

2. Πρακτική της Επιτροπής για την εξέταση των καταγγελιών των χρηστών των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών:

Όποτε είναι προφανές ότι οι καταγγέλλοντες δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιήσει τις διαθέσιμες 
διαδικασίες δυνάμει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, συνιστάται σε αυτούς να το 
πράξουν και τους παρέχονται τα κατάλληλα στοιχεία επικοινωνίας. 

3. Αναληφθείσα δράση σε σχέση με παρεμφερείς καταγγελίες κατά της CORREOS:

Η Επιτροπή συμμετείχε σε αρκετές συναντήσεις το 2006 τόσο με την CORREOS όσο και με 
τη ρυθμιστική αρχή για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι συναντήσεις αυτές παρείχαν τη 
δυνατότητα εξασφάλισης πληροφοριών όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου 
να επιτευχθούν βελτιώσεις στην ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών στις πόλεις και στην
ύπαιθρο των επαρχιών Alicante και Murcia. Το 2004/5 αναλήφθηκαν αρκετές πρωτοβουλίες 
– ολοκληρώθηκαν τρεις αποστολές επιθεώρησης, εγκρίθηκαν μέτρα σε συνεργασία με τις 
τοπικές αρχές για την ενίσχυση της υποδομής της τοπικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και οι 
εθνικές αρχές συνέστησαν στην CORREOS να βελτιώσει την ποιότητα των τοπικών 
υπηρεσιών. 

III. Συμπεράσματα
Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο 
νοτιοανατολικό τμήμα της Ισπανίας. Εντούτοις, η χρησιμοποίηση του συστήματος 
προσφυγής που προβλέπεται στην οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες εναπόκειται στον 
αναφέροντα. 
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