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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0759/2006 af Dennis Davis, britisk statsborger, om problemer med 
postomdelingen fra postkontoret i Javea (Spanien)

1. Sammendrag

Andrageren, der er britisk statsborger og bosiddende i Spanien klager over posttjenesten i 
Javea (Spanien), idet han hævder, at posten omdeles sent og opbevares under 
uhensigtsmæssige forhold. Andrageren oplyser også, at hans klager til de ansvarlige lokale 
myndigheder aldrig er blevet besvaret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. februar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2007

I. Klagen

Andrageren klager over posttjenesten i byen Javea (provinsen Alicante) Spanien. Ifølge 
andrageren er postomdelingen uregelmæssig, posten går ofte tabt, og klager besvares ikke af 
tjenesteudbyderen CORREOS.

II. Bemærkninger 
Gældende fællesskabsret
Ifølge fællesskabsrettens bestemmelser om posttjenester (artikel 19 i direktiv 97/67/EF som 
ændret ved direktiv 2002/39/EF, i det følgende benævnt "postdirektivet") skal der i hver af 
medlemsstaterne indføres procedurer for behandling af klager fra postbrugerne. Borgere og 
virksomheder, der er utilfredse med den service, der ydes, skal i første omgang klage til 
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posttjenesteudbyderen og derefter om nødvendigt til de nationale myndigheder, som fører 
tilsyn med posttjenesterne.

Ifølge fællesskabsretten har Kommissionen ikke beføjelse til på direkte vis at modtage og 
realitetsbehandle klager fra postbrugere eller træffe afgørelse i sådanne sager. Kommissionens 
kompetence er begrænset til at gribe ind og (hvis der er anledning hertil) indlede en 
overtrædelsesprocedure over for medlemsstaterne, hvis bestemte nationale myndigheder 
undlader at behandle klager efter den fremgangsmåde, der er foreskrevet i direktivet.
Kommissionen følger den regel, at postbrugere, der kontakter den for at indgive klage, 
anbefales at ty til de procedurer, der er til rådighed i kraft af Fællesskabets postlovgivning, og 
får udleveret relevante kontaktdetaljer. Denne andrager kontaktede ikke Kommissionen, mens 
andre andragere fra Javea har gjort dette og er blevet rådgivet derefter (se andragende 
0572/2006).

III. Konklusion

Kommissionen overvåger fortsat posttjenesternes kvalitet i Sydøstspanien. Det påhviler
imidlertid andrageren at benytte det klagesystem, som er foreskrevet i postdirektivet.


