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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0572/2006, Randolph Cabban, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, 
Nueva Jávea -nimisen poliittisen puolueen puolesta, Espanjassa sijaitsevan Javean
kaupungin postitoimiston postinjakelun ongelmista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa Nueva Jávea -nimisen poliittisen puolueen puolesta Javean 
postitoimiston toiminnasta. Hän väittää, että posti jaetaan hyvin myöhään ja säilytetään 
huonoissa olosuhteissa, postitoimistossa on liian vähän työntekijöitä ja heidän lomiinsa ja 
sairastumisiinsa ei ole varauduttu.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. marraskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007.

I. Kantelu

Vetoomuksen esittäjä valittaa Espanjassa Alicanten maakunnassa sijaitsevan Javean 
kaupungin postitoimiston ja postipalveluiden toiminnassa olevista puutteista. Hän väittää, että 
posti jaetaan hyvin myöhään ja säilytetään huonoissa olosuhteissa, postitoimistossa on liian 
vähän työntekijöitä ja heidän lomiinsa ja sairastumisiinsa ei ole varauduttu.

II. Komission kommentit vetoomuksen esittäjän väitteisiin

1. Sovellettava yhteisön lainsäädäntö:

Postipalveluja koskevassa yhteisön lainsäädännössä (direktiivillä 2002/39/EY muutetun
direktiivin 97/67/EY 19 artikla) määrätään valitus- ja oikeussuojamenettelyjen luomisesta 
jokaiseen jäsenvaltioon palvelujen käyttäjien valitusten käsittelemiseksi. Kyseisen direktiivin 
mukaisesti komissio kehotti vetoomuksen esittäjän 25. syyskuuta 2006 lähettämään kirjeeseen 
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25. lokakuuta 2006 lähettämässään vastauskirjeessä vetoomuksen esittäjää valittamaan ensin
palveluntarjoajalle (CORREOS) ja sen jälkeen tarvittaessa kansalliselle postialan 
sääntelyviranomaiselle. Komissio ei tiedä, onko vetoomuksen esittäjä noudattanut tätä 
neuvoa.

Yhteisön lainsäädännössä ei anneta komissiolle valtuuksia käsitellä suoraan tai kuulla 
postipalvelujen käyttäjien valituksia tai ratkaista, ovatko valitukset perusteltuja. Sen yhteisön 
yleiseen lainsäädäntöön ja perustamissopimukseen perustuvat valtuudet rajoittuvat 
jäsenvaltioiden toimintaan puuttumiseen ja silloin, kun se on perusteltua, 
rikkomismenettelyjen aloittamiseen jäsenvaltioita vastaan, mikäli nimetyt kansalliset 
viranomaiset eivät käsittele valituksia direktiivissä säädetyllä tavalla.

2. Postipalvelujen käyttäjien tekemien valitusten käsittelyyn komissiossa sovellettava 
menettelytapa:

Mikäli vaikuttaa siltä, että vetoomuksen esittäjät eivät ole käyttäneet kansallisen ja EU:n 
lainsäädännön mukaisia menettelyjä, heitä neuvotaan hyödyntämään niitä ja heille toimitetaan 
tarvittavat yhteystiedot.

3. Postipalvelujen tarjoajaa (CORREOS) vastaan tehtyjä vastaavia kanteluja koskevat 
toimet:

Komissiolla on ollut vuonna 2006 useita kokouksia palveluntarjoajan (CORREOS) ja 
postialan sääntelyviranomaisen kanssa. Näissä kokouksissa on hankittu tietoja Alicanten ja 
Murcian lähistöllä olevien kaupunkien ja maaseutualueiden postipalvelujen parantamiseksi 
tehdyistä toimista. Vuosien 2004 ja 2005 aikana paikallisten postialan rakenteiden 
vahvistamiseksi tehtiin useita aloitteita, suoritettiin kolme tarkastushanketta ja päätettiin 
toimenpiteistä yhdessä paikallisviranomaisten kanssa. Lisäksi paikallisviranomaiset opastivat 
palveluntarjoajaa paikallisten palvelujen laadun parantamisessa.

III. Johtopäätökset

Komissio jatkaa postipalvelujen laadun tarkkailua Kaakkois-Espanjassa. Vetoomuksen 
esittäjän vastuulla on kuitenkin käyttää postidirektiivin mukaista oikeussuojajärjestelmää.


	667798fi.doc

