
CM\667798HU.doc PE 388.765v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Petíciós Bizottság

7.05.2007

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Randolph Cabban úr, brit állampolgár által a Neuva Jávea politikai párt nevében 
benyújtott 0572/2006 sz. petíció a küldemények postahivatal általi nem megfelelő 
kézbesítéséről Javeában (Spanyolország)

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Neuva Jávea politikai párt nevében panaszt tesz a postahivatal 
működési módja ellen Javeában (Spanyolország). A petíció benyújtója szerint a 
küldeményeket nagyon későn kézbesítik és nem megfelelő körülmények között tárolják, a 
postahivatalban nincs elég alkalmazott és nem tesznek intézkedéseket a szabadságon vagy 
betegszabadságon lévő alkalmazottak helyettesítése érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. november 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz.

I. A panasz

A petíció benyújtója kifogásolja a spanyolországi javeai (Alicante tartomány) postahivatal és 
postai szolgáltatás nem megfelelő működését. A petíció benyújtója szerint a küldeményeket 
nagyon későn kézbesítik és nem megfelelő körülmények között tárolják, a postahivatalban 
nincs elég alkalmazott és nem tesznek intézkedéseket a szabadságon vagy betegszabadságon 
lévő alkalmazottak helyettesítése érdekében.

II. A Bizottság megjegyzései a petíció érveivel kapcsolatban

1. Alkalmazandó közösségi jog
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A postai szolgáltatásokról szóló közösségi jogszabály (a 2002/39/EK irányelvvel módosított 
97/67/EK irányelv 19. cikke) minden tagállamban előírja a postai szolgáltatásokat 
igénybevevők panaszainak kezelésére szolgáló panasz- és jogorvoslati eljárások létrehozását. 
A szóban forgó irányelvvel összhangban a Bizottság a 2006. október 25-i levelében (válaszul 
a petíció benyújtójának 2006. szeptember 25-i levelére) azt tanácsolta a petíció benyújtójának, 
hogy panaszával forduljon előbb a szolgáltatóhoz – ami a CORREOS –, azt követően pedig 
szükség esetén a postai szabályozó hatósághoz. Jelenleg nem lehet tudni, hogy a petíció 
benyújtója a tanácsoltak szerint járt-e el.
A közösségi jog nem hatalmazza fel a Bizottságot arra, hogy a postai szolgáltatásokat igénybe 
vevők panaszainak megalapozottságával közvetlenül foglalkozzon, azt megvizsgálja vagy 
arról határozzon. A Bizottságnak a közösségi jogból – többek között az EK-Szerződésből –
származó hatásköre a jogsértési eljárásokkal történő beavatkozásra, valamint (indokolt 
esetben) ilyen eljárások tagállamokkal szembeni elindítására korlátozódik, amennyiben a 
kijelölt nemzeti hatóságok nem a szóban forgó irányelvben meghatározottak szerint kezelik a 
felmerülő panaszokat.

2. A postai szolgáltatásokat igénybe vevők panaszainak kezelésére vonatkozó bizottsági 
gyakorlat

Minden olyan esetben, amikor egyértelmű, hogy a panaszos még nem élt a nemzeti és az 
uniós jog értelmében rendelkezésére álló eljárásbeli lehetőségekkel, a panaszosnak először e 
lehetőségek kimerítését tanácsolják, valamint ellátják az illetékes szervek elérhetőségével.

3. A CORREOS-szal szemben benyújtott hasonló panaszokkal kapcsolatos fellépés

A Bizottság 2006 folyamán többször is találkozott a CORREOS és a postai szabályozó 
hatóság képviselőivel. A találkozók lehetőséget biztosítottak arra, hogy a Bizottság 
tájékoztatásban részesüljön azokról a folyamatban lévő lépésekről, amelyeket Alicante és 
Murcia városaiban és vidéki térségeiben a postai szolgáltatások minőségének javítása 
érdekében tettek. 2004/2005-ben több kezdeményezés is megvalósult: három ellenőrzést 
hajtottak végre, a helyi hatóságokkal együttműködve intézkedéseket fogadtak el a helyi postai 
infrastruktúra megerősítésére, valamint a nemzeti hatóságok felszólították a CORREOS-t a 
helyi szolgáltatások minőségének javítására. 

III. Következtetések
A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a postai szolgáltatások minőségét Délkelet-
Spanyolországban. Mindazonáltal a petíció benyújtójának feladata élni a postai irányelvben 
meghatározott jogorvoslati rendszer nyújtotta lehetőségekkel.


