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Vetoomus nro 759/2006, Dennis Davis, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, 
Javean (Espanja) postitoimiston postinjakelua koskevasta ongelmasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, joka oleskelee 
Espanjassa. Hän valittaa Espanjassa sijaitsevan Javean postipalveluista ja väittää, että posti 
jaetaan myöhässä ja sitä säilytetään sopimattomissa oloissa. Vetoomuksen esittäjä toteaa 
myös, että hänen asiasta vastaaville paikallisviranomaisille esittämiinsä valituksiin ei ole ikinä 
vastattu.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. helmikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2007

I Kantelu

Vetoomuksen esittäjä valittaa Espanjassa Alicanten maakunnassa sijaitsevan Javean 
kaupungin postipalveluista. Vetoomuksen esittäjän mukaan postinjakelu on epäsäännöllistä, 
postia katoaa usein eikä palveluntarjoaja CORREOS käsittele valituksia. 

II Vetoomusta koskevat huomautukset
Sovellettava yhteisön lainsäädäntö
Postipalveluja koskevassa yhteisön lainsäädännössä (direktiivillä 2002/39/EY muutetun 
direktiivin 97/67/EY (jäljempänä postipalveludirektiivi) 19 artikla) määrätään valitus- ja 
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oikeussuojamenettelyjen luomisesta jokaiseen jäsenvaltioon palvelujen käyttäjien valitusten 
käsittelemiseksi. Tarjottuun palveluun tyytymättömien kansalaisten ja liikeyritysten pitäisi 
ensin valittaa postipalvelujen tarjoajalle ja sen jälkeen tarvittaessa kansallisille postialan 
sääntelyviranomaisille.

Yhteisön lainsäädännössä ei anneta komissiolle valtuuksia käsitellä suoraan tai kuulla 
postipalvelujen käyttäjien valituksia tai ratkaista, ovatko valitukset perusteltuja. Sen valtuudet 
rajoittuvat jäsenvaltioiden toimintaan puuttumiseen ja silloin, kun se on perusteltua, 
rikkomismenettelyjen aloittamiseen jäsenvaltioita vastaan, mikäli nimetyt kansalliset 
viranomaiset eivät käsittele valituksia direktiivissä säädetyllä tavalla.
Menettelytapana on, että mikäli postipalvelujen käyttäjät ottavat yhteyttä komissioon 
rekisteröidäkseen valituksensa, heitä neuvotaan hakemaan oikeussuojaa postialaa koskevan 
yhteisön lainsäädännön mukaisten menettelyjen kautta ja heille toimitetaan asiaankuuluvat 
yhteystiedot. Tämän vetoomuksen esittäjä ei ole ottanut yhteyttä komissioon, kun taas muut 
vetoomuksen esittäjät Javeasta ovat niin tehneet ja heitä on neuvottu sen mukaisesti (katso 
vetoomus nro 572/2006).

III Johtopäätös
Komissio jatkaa postipalvelujen laadun tarkkailua Kaakkois-Espanjassa. Vetoomuksen 
esittäjän vastuulla on kuitenkin käyttää postidirektiivin mukaista oikeussuojajärjestelmää.
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