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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0759/2006 złożona Dennisa Davisa (Wielka Brytania), w sprawie problemów 
z dostarczaniem przesyłek przez urząd pocztowy w mieście Javea (Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel brytyjski mieszkający w Hiszpanii, wyraża sprzeciw wobec 
jakości usług świadczonych przez urząd pocztowy w mieście Javea (Hiszpania), twierdząc, że 
przesyłki są dostarczane z opóźnieniem i przechowywane w nieodpowiednich warunkach. 
Składający petycję utrzymuje również, że skargi kierowane przez niego do władz lokalnych 
pozostały bez odpowiedzi.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 12 lutego 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 5 maja 2007 r.

I. Skarga

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec jakości usług świadczonych przez urząd pocztowy 
w mieście Javea (prowincja Alicante) w Hiszpanii. Zdaniem składającego petycję przesyłki 
nie są dostarczane regularnie i często ulegają zaginięciu, natomiast reklamacje nie są 
rozpatrywane przez operatora świadczącego przedmiotowe usługi tj. przedsiębiorstwo 
CORREOS.

II. Uwagi dotyczące petycji

Obowiązujące prawo wspólnotowe

Prawo wspólnotowe (art. 19 dyrektywy 97/67/WE zmienionej dyrektywą 2002/39/WE, tj. 
dyrektywą w sprawie usług pocztowych) dotyczące usług pocztowych przewiduje 
ustanowienie w każdym państwie członkowskim procedur postępowania z reklamacjami oraz 
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procedur odwoławczych w ramach rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez 
użytkowników usług pocztowych.

Obywatele oraz przedsiębiorstwa, którzy nie są zadowoleni z jakości świadczonych usług 
powinni w pierwszej kolejności zgłosić reklamację do operatora świadczącego usługi 
pocztowe, a następnie, jeżeli zajdzie taka konieczność, do krajowego organu regulacyjnego 
odpowiedzialnego za sektor pocztowy.

Prawo wspólnotowe nie upoważnia Komisji do podejmowania bezpośrednich działań 
w zakresie rozpatrywania, przeprowadzania rozpoznania bądź rozstrzygania reklamacji 
zgłaszanych przez użytkowników usług pocztowych. Uprawnienia Komisji ograniczają się do 
interweniowania lub (w uzasadnionych przypadkach) wszczynania postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, jeżeli wyznaczone władze krajowe nie 
rozpatrują reklamacji w sposób przewidziany w przedmiotowej dyrektywie.

Zgodnie z przyjętą polityką, użytkownikom usług pocztowych, którzy zwracają się do 
Komisji w celu zarejestrowania skargi zaleca się dochodzenie zadośćuczynienia w ramach 
procedur określonych przez prawo wspólnotowe w dziedzinie usług pocztowych. 
Przekazywane są im również informacje, z kim należy się w takim przypadku skontaktować. 
Składający tę petycję nie zwrócił się do Komisji w przeciwieństwie do innych mieszkańców 
miasta Javea, którym udzielono odpowiednich zaleceń (patrz petycja nr 572/2006).

III. Wnioski

Komisja nadal monitoruje jakość usług pocztowych świadczonych na południowo-
wschodnich terenach Hiszpanii. Jednak to do składającego petycję należy skorzystanie 
z systemu dochodzenia zadośćuczynienia przewidzianego w dyrektywie w sprawie usług 
pocztowych.
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