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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 0572/2006, adresată de dl Randolph Cabban, de naţionalitate britanică, în 
numele partidului politic Neuva Jávea, privind livrarea necorespunzătoare a 
corespondenţei de către oficiul poştal din Javea (Spania)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, în numele partidului politic Nueva Jávea, reclamă modul în care lucrează oficiul 
poştal din Jávea (Spania). Conform petiţionarului, corespondenţa este livrată foarte târziu şi 
este depozitată în condiţii necorespunzătoare, oficiul poştal are efective insuficiente şi nu sunt 
luate măsuri pentru a se acoperi concediile de odihnă şi medicale ale personalului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 28 noiembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

I. Reclamaţia

Petiţionarul reclamă modalitatea nesatisfăcătoare în care funcţionează oficiul poştal şi 
serviciul poştal din Javea (provincia Alicante), Spania. Conform petiţionarului, corespondenţa 
este livrată foarte târziu şi este depozitată necorespunzător, oficiul poştal are efective 
insuficiente şi nu se iau măsuri pentru a se acoperi absenţa personalului în cursul concediilor 
de odihnă sau medicale.

II. Comentariile Comisiei privind argumentele petiţiei

1. Legislaţie comunitară aplicabilă:

Legislaţia comunitară (articolul 19 din Directiva 97/67/CE, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 2002/39/CE) privind serviciile poştale prevede crearea, în fiecare stat membru, a 
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unor proceduri de contestaţii şi căi de atac care să trateze reclamaţiile utilizatorilor serviciilor 
poştale. În conformitate cu directiva, petiţionarului i s-a recomandat de către Comisie, prin 
scrisoarea din 25 octombrie 2006 (răspunzând scrisorii petiţionarului din 25 septembrie 2006) 
să depună o reclamaţie într-o primă etapă la prestatorul de servicii, CORREOS, şi, dacă este 
necesar, ulterior la autoritatea naţională de reglementare a serviciilor poştale. Nu este clar în 
ce măsură petiţionarul a urmat această recomandare. 
Legislaţia comunitară nu acordă Comisiei competenţa de a trata direct, audia sau soluţia pe 
fond reclamaţiile utilizatorilor serviciilor poştale. Competenţele sale, care îşi au originea în 
legislaţia comunitară generală, inclusiv în tratat, se limitează la a interveni şi (acolo unde este 
cazul) la a deschide proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva statelor 
membre, în cazul în care autorităţile naţionale desemnate nu tratează reclamaţiile în 
modalitatea prevăzută în directivă.

2. Practica Comisiei de tratare a reclamaţiilor utilizatorilor serviciilor poştale:

Oricând este evident că reclamanţii nu au folosit încă procedurile disponibile în temeiul 
legislaţiei naţionale şi europene, acestora li se recomandă acest lucru şi li se oferă datele de 
contact corespunzătoare. 

3. Măsură luată în privinţa unor reclamaţii similare împotriva CORREOS:

Comisia a avut câteva întâlniri în 2006 atât cu CORREOS, cât şi cu autoritatea de 
reglementare a serviciilor poştale. Acestea au fost utilizate ca ocazii pentru a se obţine 
informaţii privind măsurile luate pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor poştale în oraşele şi 
satele din Alicante şi Murcia. În 2004/5 a fost lansată o serie de iniţiative – au fost finalizate 
trei misiuni de inspecţie, au fost adoptate măsuri în colaborare cu autorităţile locale pentru a 
consolida infrastructura poştală locală, iar autorităţile naţionale au cerut CORREOS să 
amelioreze calitatea serviciilor locale. 

III. Concluzii
Comisia continuă să monitorizeze calitatea serviciilor poştale din sud-estul Spaniei. Cu toate 
acestea, cade în sarcina petiţionarului să utilizeze calea de atac prevăzută în Directiva privind 
serviciile poştale. 
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