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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0572/2006 złożona przez Randolpha Cabbana (Wielka Brytania), w imieniu 
partii politycznej Neuva Jávea, w sprawie nienależytego dostarczania poczty przez 
urząd pocztowy w Javei (Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się w imieniu partii politycznej Nueva Jávea na funkcjonowanie 
urzędu pocztowego w Jávei (Hiszpania). Zdaniem składającego petycję poczta jest 
dostarczana bardzo późno i przechowywana w nieodpowiednich warunkach, a w urzędzie 
zatrudnionych jest zbyt mało pracowników. Nie podejmuje się także żadnych kroków 
mających na celu obsadzenie istniejących wakatów lub zorganizowanie zastępstwa za 
pracowników przebywających na urlopie lub zwolnieniu.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 28 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

I. Treść skargi

Składający petycję skarży się na niezadowalające działanie urzędu pocztowego i usług 
pocztowych w Javei (prowincja Alicante, Hiszpania). Według składającego petycję przesyłki
pocztowe dostarczane są z dużym opóźnieniem i są nieprawidłowo przechowywane, w 
urzędzie pocztowym brakuje pracowników i nie wprowadzono żadnych środków w celu 
pokrycia nieobecności personelu w czasie wakacji lub w przypadku choroby.

II. Uwagi Komisji do argumentacji zawartej w petycji

1. Właściwe prawo wspólnotowe:
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Prawo wspólnotowe (art. 19 dyrektywy 97/67/WE zmienionej dyrektywą 2002/39/WE) 
dotyczące usług pocztowych przewiduje ustanowienie w każdym państwie członkowskim 
procedur skarg i odwołań mających zastosowanie do skarg składanych przez użytkowników 
usług pocztowych. Zgodnie z tą dyrektywą składający petycję został poinstruowany przez 
Komisję w piśmie z dnia 25 października 2006 r. (w odpowiedzi na pismo składającego 
petycję z dnia 25 września 2006 r.) o konieczności złożenia skargi w pierwszej kolejności do 
usługodawcy, czyli do CORREOS, a następnie, jeśli to konieczne, do krajowego organu 
regulacyjnego usług pocztowych. Nie wiadomo, czy składający petycję zastosował się do tej 
rady. 
Prawo wspólnotowe nie uprawnia Komisji do bezpośredniego rozpatrywania skarg 
użytkowników usług pocztowych, przyjmowania lub orzekania o ich zasadności. Uprawnienia 
Komisji, wynikające z ogólnych przepisów prawa wspólnotowego, w tym traktatu, są 
ograniczone do interwencji i do wszczynania (w uzasadnionych przypadkach) postępowania 
w sprawie o naruszenie przepisów przeciwko państwom członkowskim, jeżeli powołane 
władze krajowe postępują w zakresie skarg w sposób niezgodny z postanowieniami 
dyrektywy.

2. Praktyka Komisji w zakresie skarg składanych przez użytkowników usług pocztowych:

W przypadku wskazującym na to, że skarżący nie wykorzystali jeszcze procedur 
przewidzianych na mocy prawa krajowego i prawa UE, uzyskują oni poradę, aby tak uczynić 
i otrzymują odpowiednie szczegółowe informacje kontaktowe.

3. Działania podjęte w odniesieniu do podobnych skarg na CORREOS:

Komisja spotkała się kilkakrotnie w roku 2006 zarówno z CORREOS, jak i z organem 
regulacyjnym usług pocztowych. Spotkania te miały na celu uzyskanie informacji na temat 
podjętych kroków zmierzających do poprawy jakości usług pocztowych w miastach i na wsi 
w regionie Alicante i Murcji. Na przełomie lat 2004 i 2005 podjęto szereg inicjatyw -
przeprowadzono trzy misje kontrolne, we współpracy z lokalnymi władzami przyjęto środki 
mające na celu umocnienie lokalnej infrastruktury pocztowej, a władze krajowe zaleciły 
CORREOS poprawę jakości lokalnych usług.

III. Wnioski
Komisja nadal nadzoruje jakość usług pocztowych w południowo-wschodniej Hiszpanii.
Składający petycję jest jednak zobowiązany do skorzystania z systemu odwoławczego 
przewidzianego w dyrektywie o usługach pocztowych.


