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Verzoekschrift 0572/2006, ingediend door Randolph Cabban (Britse nationaliteit), 
namens de politieke partij Neuva Jávea, over de ontoereikende postbezorging door het 
postkantoor van Jávea, Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener dient namens de politieke partij Nueva Jávea een klacht in over de manier waarop in 
Jávea, Spanje, de post wordt bezorgd. Volgens indiener wordt de post uitermate laat bezorgd 
en wordt deze opgeslagen in ontoereikende omstandigheden. Verder beweert hij dat het 
postkantoor onderbezet is en er geen maatregelen worden genomen om te zorgen voor 
vervanging bij vakantie of ziekte.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

I. De klacht

Indiener klaagt over de gebrekkige wijze waarop het postkantoor en de postbezorging werken 
in Javea (provincie Alicante), Spanje. Volgens indiener wordt de post uitermate laat bezorgd 
en wordt deze opgeslagen in ontoereikende omstandigheden. Verder beweert hij dat het 
postkantoor onderbezet is en er geen maatregelen worden genomen om te zorgen voor 
vervanging bij vakantie of ziekte.

II. Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

1. Toepasselijk Gemeenschapsrecht:
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Het Gemeenschapsrecht (artikel 19 van Richtlijn 97/67/EG zoals gewijzigd bij Richtlijn 
2002/39/EG) inzake het verlenen van postdiensten voorziet in de invoering van klachten- en 
vergoedingsprocedures in elke lidstaat ter behandeling van klachten van gebruikers van de 
postdiensten. In overeenstemming met de Richtlijn werd indiener door middel van een brief 
van 25 oktober 2006 (in antwoord op de brief van indiener van 25 september 2006) door de 
Commissie geadviseerd in eerste instantie een klacht in te dienen bij de dienstverlener, 
CORREOS en indien nodig daarna bij de nationale regelgevende instanties voor de 
postsector. Het is niet duidelijk of indiener dit advies heeft opgevolgd.
Het Gemeenschapsrecht verleent de Commissie geen bevoegdheid om klachten van 
gebruikers van postdiensten direct te behandelen, te horen of om te oordelen over de 
gegrondheid ervan. De bevoegdheden van de Commissie, die voortkomen uit het algemene 
Gemeenschapsrecht dat is opgenomen in het Verdrag, zijn beperkt tot bemiddeling en (indien 
gerechtvaardigd) het inleiden van inbreukprocedures tegen lidstaten indien de aangewezen 
nationale autoriteiten verzuimen klachten te behandelen op de wijze die in de Richtlijn wordt 
beoogd.

2. Praktijk van de Commissie voor het behandelen van klachten van gebruikers van 
postdiensten:

Wanneer blijkt dat klagers nog niet alle procedures hebben benut die beschikbaar zijn onder 
het nationaal en Europees recht, wordt hun geadviseerd dit te doen en krijgen zij de 
betreffende contactgegevens.

3. Actie die is ondernomen met betrekking tot soortgelijke klachten tegen CORREOS:

De Commissie heeft in 2006 diverse bijeenkomsten gehouden met zowel CORREOS als de
nationale regelgevende instantie voor de postsector. Deze zijn aangewend als kansen om 
informatie te verkrijgen over de stappen die worden ondernomen om de kwaliteit van 
postdiensten in de steden en op het platteland rondom Alicante en Murcia te verbeteren. In
2004/5 werd een aantal initiatieven ondernomen – drie inspectiemissies werden voltooid, 
maatregelen werden aangenomen in samenwerking met lokale autoriteiten om de lokale
postale infrastructuur te versterken en de nationale autoriteiten instrueerden CORREOS de 
kwaliteit van de lokale diensten te verbeteren.

III. Conclusies
De Commissie blijft de kwaliteit van de postdiensten in het zuidoosten van Spanje bewaken.
Toch is indiener verplicht het vergoedingssysteem te gebruiken waarin de postrichtlijn 
voorziet.


