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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0572/2006 mressqa mis-Sur Randolph Cabban (Britanniku), f’isem il-partit 
politiku Neuva Jávea, dwar il-kunsinna inadegwata tal-posta mill-uffiċċju tal-posta 
f’Javea (Spanja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, f’isem il-partit politiku Nueva Jávea, jilmenta dwar il-mod li bih 
jaħdem l-uffiċċju tal-posta f’Jávea (fi Spanja). Skond dak li ressaq il-petizzjoni, il-posta tkun 
ikkunsinnata tard ħafna u tinħażen f’kondizzjonijiet mhux xierqa, l-uffiċċju tal-posta 
m’għandux biżżejjed ħaddiema u ma jittieħdu l-ebda miżuri biex ikopru l-btajjal jew il-mard 
tal-ħaddiema. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Novembru 2006. Intalab tagħrif mill-Kummissjoni skond ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

I. L-ilment

Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta dwar il-mod mhux sodisfaċenti li bih l-uffiċċju tal-posta u 
s-servizz tal-posta joperaw f’Javea (fil-provinċja ta’ Alicante), fi Spanja. Skond dak li ressaq 
il-petizzjoni, il-posta tkun ikkunsinnata tard ħafna u tinħażen b’mod mhux xieraq, l-uffiċċju 
tal-posta m’għandux biżżejjed ħaddiema u m'hemm ebda miżuri fis-seħħ biex tkun koperta l-
assenza tal-ħaddiema matul il-perjodi tal-btajjel jew il-mard.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar l-argumenti tal-petizzjoni

1. Il-liġi tal-Komunità li tapplika:

Il-liġi tal-Komunità (l-Artikolu 19 tad-Direttiva 97/67/KE kif emendata mid-Direttiva 
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2002/39/KE) dwar is-servizzi postali tipprovdi għall-ħolqien, f’kull Stat Membru, ta’ 
proċeduri għall-ilmenti u r-riparazzjoni sabiex ikunu ttrattati l-ilmenti minn dawk li jagħmlu 
użu mis-servizzi postali. Bi qbil mad-Direttiva, dak li ressaq il-petizzjoni ngħata l-parir mill-
Kummissjoni, permezz ta’ l-ittra tal-25 ta’ Ottubru 2006 (bħala tweġiba għall-ittra ta’ dak li 
ressaq il-petizzjoni tal-25 ta’ Settembru 2006) sabiex jilmenta fl-ewwel lok mal-fornitur tas-
servizz, CORREOS u jekk wara jkun meħtieġ, mar-Regolatur Postali nazzjonali.  M’huwiex 
ċar jekk dak li ressaq il-petizzjoni ħax azzjoni  fuq il-bażi ta’ dan il-parir. 
Il-liġi tal-Komunità ma tagħtix is-setgħa lill-Kummissjoni li tittratta b’mod dirett, tisma’ jew 
tieħu deċiżjoni f’rabta mal-merti ta’ l-ilmenti minn dawk li jagħmlu użu tas-servizzi postali. 
Is-setgħat tagħha, li jitnisslu mil-liġi ġenerali tal-Komunità inkluż it-Trattat, huma limitati 
għal intervent u (fejn ikun iġġustifikat) il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ ksur tal-liġi kontra Stati 
Membri jekk l-awtoritajiet nazzjonali maħturin jonqsu milli jittrattaw l-ilmenti bil-mod 
maħsub fid-Direttiva.

2. Il-prattika tal-Kummissjoni fit-trattament ta’ l-ilmenti minn dawk li jagħmlu użu mis-
servizzi postali:

Kull fejn ikun jidher li dawk li ressqu l-ilmenti jkunu għadhom m'għamlux użu mill-proċeduri 
disponibbli fil-liġi nazzjonali u l-liġi ta’ l-UE, huma jingħataw il-parir li jagħmlu dan u jkunu 
pprovduti bid-dettalji ta’ kuntatt xierqa.  

3. Azzjoni li ttieħdet f’rabta ma’ lmenti simili kontra CORREOS:

Il-Kummissjoni kellha bosta laqgħat fl-2006 kemm ma’ CORREOS kif ukoll mar-Regolatur 
Postali. Dawn intużaw bħala opportunitajiet sabiex jinkiseb tagħrif dwar il-miżuri li qegħdin 
jittieħdu sabiex jinkiseb titjib fil-kwalità tas-servizzi postali fl-ibliet u l-kampanja madwar 
Alicante u Murcia. Fl-2004/5 ttieħdu għadd ta’ inizjattivi – twettqu tliet missjonijiet ta’ 
spezzjoni, kienu adottati miżuri f’koperazzjoni ma’ l-awtoritajiet lokali sabiex tkun imsaħħa l-
infrastruttura postali lokali u l-awtoritajiet nazzjonali taw struzzjonijiet lil CORREOS, il-
fornitur tas-servizz, sabiex itejjeb il-kwalità tas-servizzi lokali. 

III. Konklużjonijiet
Il-Kummissjoni qiegħda tkompli twettaq monitoraġġ dwar il-kwalità tas-servizzi postali fix-
xlokk ta’ Spanja. Madankollu, ir-responsabbiltà hija ta’ dak li ressaq il-petizzjoni biex 
jagħmel użu mis-sistema ta’ riparazzjoni pprovduta fid-Direttiva Postali. 
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