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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0759/2006, του κ. Dennis Davis, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα με τη διανομή της αλληλογραφίας από το ταχυδρομείο στη Javea (Ισπανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, βρετανικής ιθαγένειας, ο οποίος διαμένει στην Ισπανία, διαμαρτύρεται για το 
ταχυδρομείο στη Javea (Ισπανία), υποστηρίζοντας ότι η αλληλογραφία διανέμεται 
καθυστερημένα και αποθηκεύεται σε ακατάλληλες συνθήκες. Ο αναφέρων δηλώνει επίσης
ότι δεν έχει λάβει ποτέ απάντηση στις καταγγελίες του προς τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2007.

I. Η καταγγελία
Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην πόλη Javea 
(επαρχία του Αλικάντε) της Ισπανίας. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η αλληλογραφία δεν 
διανέμεται τακτικά, συχνά υπάρχουν απώλειες και ο πάροχος της υπηρεσίας, CORREOS, δεν 
απαντά στις καταγγελίες.

II. Παρατηρήσεις σχετικά με την αναφορά
Εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία
Η κοινοτική νομοθεσία (άρθρο 19 της οδηγίας 97/67/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2002/39/ΕΚ, στο εξής η ταχυδρομική οδηγία) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες
προβλέπει τη θέσπιση σε κάθε κράτος μέλος διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγής για τον χειρισμό των καταγγελιών χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πολίτες 
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και επιχειρήσεις που δεν κρίνουν ικανοποιητική την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να υποβάλουν καταγγελία στον πάροχο της ταχυδρομικής 
υπηρεσίας και, αν είναι αναγκαίο, στη συνέχεια να απευθύνονται στις εθνικές ταχυδρομικές 
ρυθμιστικές αρχές.

Η κοινοτική νομοθεσία δεν παρέχει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα του άμεσου χειρισμού, 
της εκδίκασης ή της έκδοσης αποφάσεων επί της ουσίας καταγγελιών χρηστών ταχυδρομικών 
υπηρεσιών. Οι αρμοδιότητές της περιορίζονται σε διαβήματα προς τα κράτη μέλη και στην 
κίνηση (όπου κρίνεται σκόπιμο) διαδικασιών επί παραβάσει κατά κρατών μελών εάν οι 
καθορισμένες εθνικές αρχές δεν χειρίζονται τις καταγγελίες κατά τον τρόπο που προβλέπει η 
οδηγία.

Σύμφωνα με την πολιτική της Επιτροπής, στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών που 
απευθύνονται στην Επιτροπή για να υποβάλουν καταγγελίες συνιστάται να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματά τους μέσω των διαδικασιών που προβλέπει η κοινοτική ταχυδρομική νομοθεσία, 
και τους παρέχονται τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, ο αναφέρων 
δεν επικοινώνησε με την Επιτροπή, πράγμα που έκαναν άλλοι κάτοικοι της Javea και έλαβαν 
τις σχετικές πληροφορίες (βλέπε αναφορά αριθ. 572/2006).

III. Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί την ποιότητα των παρεχόμενων ταχυδρομικών 
υπηρεσιών στη νοτιοανατολική Ισπανία. Ωστόσο, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
αναφέροντα να χρησιμοποιήσει το σύστημα προσφυγής που προβλέπει η ταχυδρομική 
οδηγία.


