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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0647/2008 af F.K., tysk statsborger, om Deutsche Post

1. Sammendrag

Andrageren indgiver en udførlig klage over kvaliteten af Deutsche Posts tjeneste. Han mener, 
at Deutsche Post ikke lever op til det, de reklamerer med. Han ønsker, at EU skal fastlægge 
passende regler for Deutsche Post.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren gør gældende, at et stort antal uforsikrede postforsendelser (pakker) ikke er 
blevet leveret til ham af Deutsche Post AG (DPAG). De pågældende "tilfælde af bortkomst" 
bør betragtes som "tyveri". Andrageren anfører endvidere, at "kundeservicen har været 
vanvittigt dårlig og ubrugelig". Han påpeger især, at "hvis der bliver svaret, kan det tage 
uger". I denne forbindelse vil de pågældende svar "i de fleste tilfælde være standardsvar med 
en undskyldning". I slutningen af andragendet anfører han imidlertid: "Ingen klager til 
Deutsche Post er blevet besvaret". Andragendet indeholder ingen oplysninger, som kunne 
give anledning til at konkludere, at han har kontaktet den nationale regulerende myndighed 
for at klage over DPAG.

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for 
udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters 
kvalitet1, som ændret ved direktiv 2002/39/EF1 og 2008/6/EF2 (i det følgende benævnt 

                                               
1 EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14-25.
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direktivet om posttjenester) indeholder i artikel 19 en bestemmelse om, at medlemsstaterne 
skal sikre, at der fastsættes gennemsigtige, enkle og økonomisk overkommelige procedurer 
for behandlingen af klager fra brugerne, særlig i tilfælde af bortkomst, tyveri eller 
beskadigelse af forsendelser eller manglende overholdelse af kvalitetsstandarderne.
Medlemsstaterne skal vedtage foranstaltninger til at sikre, at tvister kan afgøres retfærdigt og 
inden for en rimelig tid ved hjælp af disse procedurer, idet der, når det er berettiget, gøres 
brug af en refusions- og eller erstatningsordning. Kravene i direktivet om posttjenester er 
blevet gennemført i Tyskland med postloven (Postgesetz, PostG) og anordningen om 
posttjenester (Postdienstleistungsverordnung, PDLV). På denne baggrund kan andrageren 
klage til den pågældende befordringspligtige virksomhed (i dette tilfælde DPAG). Hvis denne 
klage efter andragerens mening ikke behandles på en tilfredsstillende måde, kan han henvende 
sig til den nationale regulerende myndighed (i dette tilfælde Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen). Anordningen om posttjenesters 
§ 10, stk. 1, indeholder de nærmere bestemmelser derom. Her fastlægges det, at hvis det ikke 
lykkes at bilægge en tvist mellem en bruger og leverandøren af posttjenester, kan brugeren 
henvende sig til den regulerende myndighed og klage over krænkelse af de rettigheder, denne 
har i henhold til anordningen om posttjenester, navnlig i tilfælde af bortkomst, tyveri eller 
beskadigelse af postforsendelser. Den regulerende myndighed skal derefter sikre, at tvister 
bilægges retfærdigt og øjeblikkeligt (§ 10, stk. 2 og 3, i anordningen om posttjenester).
Eftersom brugere af posttjenester har mulighed for at forsikre deres postforsendelser og 
fastsætte konsekvenserne i tilfælde af bortkomst, tyveri eller beskadigelse af forsikrede 
forsendelser direkte over for leverandøren, indeholder anordningen om posttjenester ikke 
nogen bestemmelser om refusion og/eller erstatning.

Kommissionens tjenestegrene underrettede i en skrivelse af 30. oktober 2008 andrageren om 
hans rettigheder i henhold til direktivet om posttjenester.

Endvidere bør det bemærkes, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/6/EF af 20. 
februar 2008 om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre 
marked for posttjenester i Fællesskabet ikke blot fastlagde den endelige dato for fuld 
markedsåbning for posttjenester (henholdsvis den 31. december 2010 og den 31. december 
2012), men også udvidede det ovennævnte klagesystem for brugerne til at omfatte alle 
postoperatører. Tyskland liberaliserede allerede sit postmarked den 1. januar 2008."

                                                                                                                                                  
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/39/EF af 10. juni 2002 om ændring af direktiv 97/67/EF for så 
vidt angår yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester (EFT L 176 af 5.7.2002, s. 21-25).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/6/EF af 20. februar 2008 om ændring af direktiv 97/67/EF med 
henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet (EUT L 52 af 27.2.2008, s. 3-20).


