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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно:  0647/2008 внесена от F.K., с германско гражданство, относно германската 

пощенска служба (Deutsche Post)

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква надълго от качеството на услугите, предоставяни от Deutsche 
Post.. Той смята, че рекламата на Deutsche Post не съответства на качеството на 
услугата. Вносителят желае ЕС да въведе подходящи правила за Deutsche Post.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят на петицията твърди, че германската пощенска служба Deutsche Post AG 
(DPAG) не му е доставила голям брой незастраховани пощенски пратки (колети). 
Въпросните „загубени пратки” следва да бъдат считани за „откраднати”. Вносителят 
твърди също, че „обслужването на клиентите е абсурдно лошо и безполезно”, като 
посочва конкретно, че „ако изобщо бъде даден някакъв отговор от службата, то това
отнема седмици”. В тези случи отговорите се състоят „в повечето случаи от стандартни 
текстове с някакво оправдание”. Въпреки това обаче, в края на петицията той посочва, 
че „всички оплаквания, адресирани до Deutsche Post, са останали без отговор”. 
Петицията не съдържа информация, която да наведе на заключението, че вносителят е 
адресирал своето оплакване от DPAG до националния регулативен орган.

Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. 
относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в 
Общността и за подобряването на качеството на услугата1, изменена с Директива 

                                                       
1 OВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14–25.
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2002/39/ЕО1 и Директива 2008/6/ЕО2 (по-долу наричана Директива за пощенските 
услуги) предвижда в своя член 19 държавите-членки да следят за прилагането на
прозрачни, опростени и не скъпоструващи процедури по отношение на обработка на 
рекламациите на потребителите, по-конкретно в случаите на загуба, кражба, повреда 
или неспазване на стандартите за качество на услугата. Държавите-членки приемат 
мерки за да гарантират, че тези процедури позволяват справедливо и бързо уреждане на 
споровете, като предвидят, когато е основателно, система за възстановяване на 
разходите и/или обезщетяване. Изискванията, залегнали в Директивата за пощенските 
услуги, са въведени в националното законодателство на Германия посредством Закона 
за пощите (Postgesetz, PostG), и Наредбата за пощенските услуги 
((Postdienstleistungsverordnung, PDLV, по-долу наричана Наредба за пощенските 
услуги). На тази основа вносителят на петицията има възможност да подаде оплакване 
към доставчика на универсалната услуга (в този случай DPAG). В случай, че не бъде 
удовлетворен, жалбоподателят има възможност да се обърне към националния 
регулаторен орган (в този случай  „Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen“). В параграф 10, алинея 1 от Наредбата за 
пощенските услуги е посочена по-подробна информация. В него е указано, че в случай, 
че спорът между потребителя на пощенските услуги и доставчика на услугите не е бил 
разрешен, потребителят може да се обърне към регулаторния орган за съдействие за
защита на нарушените лични права, които са му гарантирани по силата на Наредбата за 
пощенските услуги, особено когато се касае за случаи на загуба, кражба или повреда на 
пощенски пратки. Регулаторният орган има задължението да осигури справедливо и 
своевременно разрешение на спора (параграф 10, алинеи 2 и 3 от Наредбата за 
пощенските услуги). Тъй като потребителите на пощенски услуги имат възможността 
да застраховат пощенските си пратки и да определят последствията в случай на загуба, 
кражба или повреда на застрахованите пратки директно с доставчика на пощенските 
услуги, в Наредбата за пощенските услуги не се предвижда система за възстановяване 
на заплатената такса и/или за компенсация.

С писмо от 30 октомври 2008 г. службите на Комисията са уведомили жалбоподателя 
относно правата му съгласно Директивата за пощенските услуги.

Следва също така да бъде отбелязано, че Директива 2008/6/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО с 
оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността не
само определя окончателната дата за пълно отваряне на пощенските услуги за 
конкуренцията (респективно 31 декември 2010 г. и 31 декември 2012 г.), но също така 
разширява обхвата на горепосочената система за потребителски оплаквания, така че тя 
да включва всички оператори на пощенски услуги. Германия либерализира своя пазар 

                                                       
1Директива 2002/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за 
изменение на Директива 97/67/ЕО относно по-нататъшното отваряне на пощенските 
услуги в Общността за конкуренция (ОВ L 176, 5.7.2002 г., стр. 21–25).

2 Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008г., за 
изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на 
пощенски услуги в Общността (ОВ L 52, 27.2.2008 г., стр. 3–20).
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на пощенски услуги още на 1 януари 2008 г. .


