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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0759/2006, ingediend door Dennis Davis (Britse nationaliteit), over 
problemen met de bezorging van de post door het postkantoor van Javea (Spanje)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een Brits staatsburger die in Spanje woont, klaagt over de posterijen in Javea 
(Spanje) en stelt dat de post (te) laat wordt bezorgd en onder niet al te goede omstandigheden 
wordt opgeslagen. Indiener zegt ook dat er nooit is gereageerd op de klachten die hij bij de 
verantwoordelijke lokale autoriteiten heeft ingediend.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2007

I. De klacht

Indiener klaagt over de levering van postdiensten in het stadje Javea (provincie Alicante, 
Spanje). Volgens de indiener wordt de post onregelmatig bezorgd, raakt deze vaak zoek en 
worden klachten niet in behandeling genomen door dienstverlener CORREOS.

II. Opmerkingen over het verzoekschrift

Toepasselijk Gemeenschapsrecht

Het Gemeenschapsrecht inzake postdiensten (artikel 19 van Richtlijn 97/67/EG, gewijzigd 
door Richtlijn 2002/39/EG, hierna de postrichtlijn genoemd) voorziet in de instelling van 
klachten- en beroepsprocedures in iedere lidstaat voor de behandeling van klachten van 
postgebruikers.
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Burgers en bedrijven die ontevreden zijn over de geleverde dienst moeten in de eerste plaats 
een klacht indienen bij de postleverancier en daarna, indien dat nodig is, bij de nationale 
regelgevende instanties in de postsector.

Het Gemeenschapsrecht geeft de Commissie niet de bevoegdheid om rechtstreekse klachten 
van postgebruikers te behandelen, te horen, of er besluiten over te nemen. Haar bevoegdheden 
zijn beperkt tot het tussenbeide komen bij en (indien gerechtvaardigd) het inleiden van 
inbreukprocedures tegen lidstaten wanneer de aangewezen nationale instanties de klachten 
niet op de in de richtlijn beschreven wijze afhandelen.

Beleidshalve wordt postgebruikers die contact opnemen met de Commissie om een klacht in 
te dienen, aangeraden beroep in te stellen via de procedures waarin het Gemeenschapsrecht 
inzake postdiensten voorziet en krijgen zij de relevante contactgegevens mee. Deze indiener 
heeft geen contact opgenomen met de Commissie, terwijl anderen uit Javea dat wel hebben 
gedaan en dus het juiste advies hebben meegekregen (zie verzoekschrift 572/2006).

III Conclusie

De Commissie blijft toezien op de kwaliteit van de postdiensten in Zuidoost-Spanje. Het is 
echter aan de indiener om gebruik te maken van het beroepssysteem waarin de postrichtlijn 
voorziet.


