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Lūgumrakstu komiteja

5.05.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0759/2006, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiedrīgais Dennis 
Davis, par pasta piegādes problēmām Haveas pasta iecirknī Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Apvienotās Karalistes pilsonis, kas uzturas Spānijā, sūdzas par pasta 
pakalpojumiem Haveā, Spānijā un apgalvo, ka pasta sūtījumus piegādā novēloti un uzglabā 
nepiemērotos apstākļos. Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka vietējās atbildīgās iestādes 
uz viņa sūdzībām nekad nav sniegušas atbildes.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2007. gada 12. februārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 5. maijā

I. Sūdzība

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par pasta pakalpojumu kvalitāti Haveas pilsētā (Alikantes 
provincē) Spānijā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem, pasta sūtījumu 
piegāde ir neregulāra, sūtījumi bieži pazūd un pakalpojumu sniedzējs CORREOS neizskata 
sūdzības.

II. Piezīmes par lūgumrakstu

Piemērojamie Kopienas tiesību akti
Kopienas tiesību akti (Direktīvas 97/67/EK 19. pants, kurā grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 2002/39/EK, še turpmāk Pasta direktīva) par pasta pakalpojumiem paredz, ka katra 
dalībvalsts nodrošina to, ka pasta pakalpojumu lietotāju sūdzību izskatīšanai izstrādā sūdzību 
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un kompensāciju procedūras. Iedzīvotāji un uzņēmumi, kas nav apmierināti ar sniegtajiem 
pakalpojumiem, vispirms sūdzas pasta pakalpojumu sniedzējam un pēc tam, ja nepieciešams,
valsts pasta pārvaldes iestādēm.
Kopienas tiesību akti nepiešķir Komisijai tiesības nodarboties tieši ar pasta pakalpojumu 
lietotāju sūdzībām, uzklausīt vai izskatīt tās. Komisijas tiesības aprobežojas ar iejaukšanos un, 
ja ir pamats, pārkāpuma procedūru ierosināšanu pret dalībvalstīm, ja to atbildīgās iestādes 
nerisina sūdzības saskaņā ar direktīvā noteikto kārtību.
Ievērojot šādu politiku, pasta pakalpojumu lietotājiem, kas sazinās ar Komisiju, lai reģistrētu 
sūdzības, iesaka pieprasīt kompensāciju saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas Kopienas 
Likumā par pastu, kurām ir pievienota attiecīgā informācija par kontaktpersonām. Šī
lūgumraksta iesniedzējs nesazinājās ar Komisiju, bet citi lūgumrakstu iesniedzēji no Haveas 
sazinājās ar Komisiju un saņēma atbilstošu ieteikumu (sk. lūgumrakstu Nr. 572/2006).

III. Secinājumi

Komisija turpina kontrolēt pasta pakalpojumu kvalitāti Spānijas dienvidaustrumos. Tomēr 
lūgumraksta iesniedzējs vajadzības gadījumā var izmantot kompensāciju sistēmu, kas noteikta
Pasta direktīvā.


