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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Dennis Davis, brit állampolgár által benyújtott 0759/2006 sz. petíció a javeai 
(Spanyolország) postahivatal által okozott levélkézbesítési problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Spanyolországban lakó brit állampolgár, és a javeai (Spanyolország) 
postai szolgáltatások ellen emel panaszt, azt állítva, hogy a leveleket késve kézbesítik és nem 
megfelelő körülmények között tárolják. A petíció benyújtója azt is állítja, hogy a helyi 
hatóságoknál tett panaszaira sohasem kapott választ.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. február 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 5-én kapott válasz.

I. A panasz

A petíció benyújtója a javeai (Alicante tartomány, Spanyolország) postai szolgáltatások ellen 
emel panaszt. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a levélkézbesítés rendszertelenül történik,
és a levelek gyakran elvesznek, miközben a szolgáltató CORREOS nem foglalkozik a 
panaszokkal. 

II. A petícióval kapcsolatos észrevételek

Alkalmazandó közösségi jog
A postai szolgáltatásokról szóló közösségi jog (a 2002/39/EK irányelvvel módosított 
97/67/EK irányelv 19. cikke, a továbbiakban: postai irányelv) minden tagállamban előírja a 
postai szolgáltatásokat igénybe vevők panaszainak kezelésére szolgáló panasz- és jogorvoslati 
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eljárások létrehozását. A kapott szolgáltatással elégedetlen polgároknak vagy 
vállalkozásoknak panaszukkal elsősorban a postai szolgáltatóhoz kell fordulniuk, majd azt 
követően – amennyiben az szükséges – a nemzeti postai szabályozó hatóságokhoz.
A közösségi jog nem hatalmazza fel a Bizottságot arra, hogy a postai szolgáltatásokat igénybe 
vevők panaszainak megalapozottságával közvetlenül foglalkozzon, azt megvizsgálja vagy 
arról határozzon. Hatásköre a jogsértési eljárásokkal történő beavatkozásra, valamint –
indokolt esetben – azok tagállamokkal szembeni elindítására korlátozódik, amennyiben a 
kijelölt nemzeti hatóságok nem a szóban forgó irányelvben meghatározottak alapján kezelik a 
felmerülő panaszokat.
Általános gyakorlat, hogy a Bizottsággal a panaszuk ügyében kapcsolatba lépő, postai 
szolgáltatások felhasználóinak azt tanácsolják, hogy a postai szolgáltatásokra vonatkozó 
közösségi jogszabályokban meghatározott eljárások révén folyamodjanak jogorvoslathoz, 
majd pedig megadják nekik az illetékes szervek elérhetőségét. A szóban forgó petíció 
benyújtója nem lépett kapcsolatba a Bizottsággal, miközben mások – Javeából – igen, és 
ennek megfelelően tanácsadásban is részesültek (lásd. a 572/2006 sz. petíciót).

III. Következtetés
A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a postai szolgáltatások minőségét Délkelet-
Spanyolországban. Mindazonáltal a petíció benyújtójának feladata élni a postai irányelvben 
meghatározott jogorvoslati rendszer nyújtotta lehetőségekkel.
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