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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει εκτενώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τα 
γερμανικά ταχυδρομεία (Deutsche Post). Εκτιμά ότι η διαφήμισή τους δεν ανταποκρίνεται 
στην ποιότητα των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών. Ζητεί από την ΕΕ να θεσπίσει 
κατάλληλους κανονισμούς για τα γερμανικά ταχυδρομεία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Deutsche Post AG (DPAG – γερμανικά ταχυδρομεία) δεν του 
παρέδωσε μεγάλο αριθμό μη ασφαλισμένων δεμάτων. Οι εν λόγω «απώλειες» θα πρέπει να 
θεωρηθούν «κλοπές». Ο αναφέρων δηλώνει περαιτέρω ότι «η εξυπηρέτηση πελατών ήταν 
εξαιρετικά κακή και ανώφελη». Ειδικότερα, αναφέρει, ότι «αν δοθεί καν απάντηση, αυτό 
μπορεί να γίνει μετά από εβδομάδες». Και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι απαντήσεις που 
παρέχονται «είναι συνήθως τυποποιημένα κείμενα που περιέχουν μια δικαιολογία». Ωστόσο, 
στο τέλος της αναφοράς δηλώνει: «Δεν έλαβα απαντήσεις στις καταγγελίες μου στην
Deutsche Post». Η αναφορά δεν περιέχει στοιχεία από τα οποία να μπορεί να συναχθεί ότι 
είχε επικοινωνήσει με την εθνική ρυθμιστική αρχή προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την
DPAG.

Η οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης
Δεκεμβρίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
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κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών1 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/ΕΚ2 και την οδηγία 2008/6/ΕΚ3

(στο εξής, η «οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες»), προβλέπει στο άρθρο 19 ότι τα κράτη 
μέλη μεριμνούν για την καθιέρωση διαφανών, απλών και ανέξοδων διαδικασιών για την 
εξέταση των παραπόνων των χρηστών, ιδίως σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μη 
τήρησης των ποιοτικών προδιαγραφών της υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
ώστε να εξασφαλισθεί ότι αυτές οι διαδικασίες επιτρέπουν να επιλύονται οι διαφορές δικαίως 
και ταχέως, προβλέποντας, όπου δικαιολογείται, την ύπαρξη συστήματος επιστροφής 
χρημάτων ή/και αποζημίωσης. Οι απαιτήσεις της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες 
μεταφέρθηκαν στη γερμανική νομοθεσία με τον νόμο περί ταχυδρομείων (Postgesetz, PostG), 
και τον κανονισμό για την ταχυδρομική υπηρεσία (Postdienstleistungsverordnung, PDLV, 
στο εξής, ο «κανονισμός για την ταχυδρομική υπηρεσία»). Σε αυτήν τη βάση, ο αναφέρων 
μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον πάροχο καθολικής υπηρεσίας που αφορά η καταγγελία
(δηλαδή στην DPAG). Σε περίπτωση που ο χειρισμός της καταγγελίας δεν ικανοποιήσει τον 
καταγγέλλοντα, ο τελευταίος έχει επιπλέον τη δυνατότητα να προσφύγει στην εθνική 
ρυθμιστική αρχή (στην περίπτωσή του στη «Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen»). Το άρθρο 10 (1) του γερμανικού κανονισμού 
για την ταχυδρομική υπηρεσία παρέχει περισσότερες πληροφορίες. Αναφέρει ότι, σε 
περίπτωση που η διευθέτηση μιας διαφοράς μεταξύ χρήστη και παρόχου ταχυδρομικών 
υπηρεσιών είναι ανεπιτυχής, ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στη ρυθμιστική αρχή, 
διαμαρτυρόμενος για παραβίαση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον κανονισμό 
για την ταχυδρομική υπηρεσία, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούν απώλεια, κλοπή ή 
καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων. Η ρυθμιστική αρχή στη συνέχεια διασφαλίζει τη 
δίκαιη και ταχεία διευθέτηση της διαφοράς (άρθρο 10 (2, 3) του κανονισμού για την 
ταχυδρομική υπηρεσία). Δεδομένου ότι οι χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών έχουν τη 
δυνατότητα να ασφαλίζουν τα αντικείμενα που αποστέλλουν και να ορίζουν τις συνέπειες σε 
περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής ασφαλισμένων αντικειμένων απευθείας με τον 
πάροχο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο γερμανικός κανονισμός για την ταχυδρομική 
υπηρεσία δεν προβλέπει σύστημα αποζημίωσης ή/και επιστροφής χρημάτων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημέρωσαν τον καταγγέλλοντα για τα δικαιώματά του βάσει 
της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες με επιστολή τους στις 30 Οκτωβρίου 2008.

Πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι η οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ 
σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών 
υπηρεσιών δεν όρισε απλώς την τελική ημερομηνία για το πλήρες άνοιγμα της αγοράς 
ταχυδρομικών υπηρεσιών στον ανταγωνισμό (στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και στις 31 
Δεκεμβρίου 2012 αντίστοιχα), αλλά επίσης επέκτεινε το προαναφερθέν σύστημα 
καταγγελιών χρηστών σε όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η Γερμανία 
ελευθέρωσε την αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών της ήδη την 1η Ιανουαρίου 2008.
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