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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0759/2006, adresată de Dennis Davis, de naţionalitate britanică, privind 
problemele legate de livrarea corespondenţei de către oficiul poştal din Javea (Spania)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, cetăţean britanic, domiciliat în Spania, reclamă serviciile poştale din Javea (Spania), 
susţinând predarea cu întârziere a corespondenţei şi depozitarea acestei în condiţii neadecvate. 
Petiţionarul mai afirmă că reclamaţiile către autorităţile locale au rămas fără răspuns.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 februarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2007.

I. Plângerea

Petiţionarul reclamă prestarea serviciilor poştale în oraşul Javea (provincia Alicante) Spania. 
Conform petiţionarului, livrarea corespondenţei este neregulată, deseori corespondenţa se pierde, 
iar reclamaţiile nu sunt soluţionate de furnizorul de servicii, CORREOS. 

II. Observaţii privind petiţia

Legislaţia aplicabilă a Comunităţii

Legislaţia comunitară (articolul 19 din Directiva 97/67/CE, modificată de Directiva 2002/39/CE, 
denumită în continuare Directiva privind serviciile poştale) privind serviciile poştale prevede 
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stabilirea, în fiecare stat membru, a unor proceduri de reclamaţii şi reparaţii destinate 
reclamaţiilor depuse de utilizatorii de servicii poştale. Cetăţenii şi oamenii de afaceri nemulţumiţi 
de serviciul prestat ar trebui, ca un prim pas, să depună reclamaţii la furnizorul de servicii poştale 
şi, în funcţie de caz, ulterior la autorităţile naţionale de reglementare poştală.

Legislaţia comunitară nu permite Comisiei să gestioneze direct, să deruleze audieri sau să se 
pronunţe privind fondul plângerilor primite de la utilizatorii de servicii poştale. Puterile acesteia 
se limitează la intervenţia şi (în cazuri justificate) iniţierea de proceduri de încălcare împotriva 
statelor membre în cazul în care autorităţile naţional competente nu soluţionează plângerile în 
maniera prevăzută de directivă.

Ca aspect de politică, utilizatorii de servicii poştale care contactează Comisia pentru înregistrarea 
de plângeri sunt sfătuiţi să solicite reparaţii prin intermediul procedurilor prevăzute de legislaţia 
comunitară privind serviciile poştale, furnizându-li-se detaliile de contact relevante. Acest 
petiţionar nu a contactat Comisia, în timp ce alţii, din Javea, au făcut acest lucru şi au fost sfătuiţi 
în consecinţă (a se vedea petiţia nr. 572/2006).

III. Concluzii

Comisia continuă să monitorizeze calitatea serviciilor poştale în sud-estul Spaniei. Cu toate 
acestea, este obligaţia petiţionarului să apeleze la sistemul de măsuri reparatorii prevăzut de 
Directiva privind serviciile poştale.


