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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0572/2006, ko politiskās partijas Neuva Jávea vārdā iesniedza 
Lielbritānijas valstspiederīgais Randolph Cabban, par Javea pilsētas (Spānija) pasta 
nodaļas neatbilstīgu pasta piegādi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Politiskās partijas Nueva Jávea vārdā lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par veidu, kādā darbojas 
Jávea pilsētas (Spānija) pasta nodaļa. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka pastu nosūta ļoti 
vēlu un to glabā nepiemērotos apstākļos, pasta nodaļā trūkst darbinieku un nav veikti nekādi 
pasākumi, lai aizstātu darbiniekus atvaļinājumu vai slimības laikā.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 28. novembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā.

I. Sūdzība

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par neapmierinošo veidu, kādā darbojas pasta nodaļa un pasta 
pakalpojumi Javea pilsētā (Alikantes province), Spānijā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
pastu nosūta ļoti novēloti un to glabā nepiemērotos apstākļos, pasta nodaļā trūkst darbinieku, 
un netiek veikti nekādi pasākumi, lai aizstātu darbiniekus atvaļinājumu vai slimības laikā.

II. Komisijas atbilde uz lūgumraksta iesniedzēja argumentiem

1. Piemērojamie Kopienas tiesību akti:

Kopienas tiesību akts (19. pants Direktīvā 97/67/EK, ko groza ar Direktīvu 2002/39/EK) par 
pasta pakalpojumiem nosaka katrā dalībvalstī izveidot sūdzību un kompensāciju procedūras, 
lai izskatītu pasta pakalpojumu lietotāju sūdzības. Saskaņā ar šo direktīvu Komisija 
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2006. gada 25. oktobra vēstulē (atbildot uz lūgumraksta iesniedzēja 2006. gada 25. septembra 
vēstuli) lūgumraksta iesniedzējam ieteica iesniegt sūdzību pirmajā instancē par pakalpojuma 
sniedzēju CORREOS un pēc tam vajadzības gadījumā – valsts pasta pakalpojumu uzraudzības 
iestādē. Nav skaidrs, vai lūgumraksta iesniedzējs ir rīkojies saskaņā ar šo ieteikumu. 
Kopienas tiesību akti nepilnvaro Komisiju strādāt tieši ar pasta pakalpojumu lietotājiem, kā 
arī uzklausīt vai spriest par viņu sūdzību saturu. Komisijas pilnvaras, kas izriet no vispārējiem 
Kopienas tiesību aktiem, tostarp EK līguma, ir ierobežotas, lai iejauktos un (pamatotos 
gadījumos) uzsāktu pārkāpumu procedūras pret dalībvalstīm, ja izraudzītās valsts iestādes 
nespēj izskatīt sūdzības tādā veidā, kā tas paredzēts direktīvā.

2. Komisijas prakse, izskatot pasta pakalpojumu lietotāju sūdzības:

Kad vien ir acīmredzams, ka sūdzību iesniedzēji vēl nav izmantojuši valstu un ES tiesību 
aktos noteiktās procedūras, viņiem iesaka tās izmantot un sniedz attiecīgo kontaktinformāciju. 

3. Pasākumi attiecībā uz līdzīgām sūdzībām pret CORREOS:

Komisijai 2006. gadā ir bijušais vairākas sanāksmes gan ar CORREOS, gan pasta 
pakalpojumu uzraudzības iestādi. Tās ir izmantotas kā iespējas, lai iegūtu informāciju par 
pasākumiem, kādi tiek veikti, lai uzlabotu pasta pakalpojumu kvalitāti pilsētās un laukos 
Alikantes un Mursijas lauku rajonos. 2004. gada maijā pieņēma vairākas iniciatīvas – tika 
veikti trīs pārbaudes vizītes, sadarbībā ar vietējām iestādēm pieņēma pasākumus vietējās pasta 
infrastruktūras stiprināšanai, un vietējās iestādes uzdeva CORREOS uzlabot vietējo 
pakalpojumu kvalitāti. 

III. Secinājumi
Komisija turpina uzraudzīt pasta pakalpojumu kvalitāti Spānijas dienvidaustrumos. Tomēr 
lūgumraksta iesniedzēja pienākums ir izmantot Pasta direktīvā noteikto kompensācijas 
sistēmu. 


