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Asia: Vetoomus nro 0647/2008, F.K., Saksan kansalainen, Deutsche Postista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa monisanaisesti Deutsche Postin palvelujen laadusta. Hän on sitä 
mieltä, että Deutsche Postin palvelut eivät laadultaan vastaa mainostettuja palveluita. Hän 
toivoo, että Euroopan unioni laatisi selvemmät säännöt Deutsche Postille.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että Saksan postilaitos Deutsche Post AG (jäljempänä 
"DPAG") ei ole toimittanut hänelle lukuisia vakuuttamattomia postilähetyksiä (paketteja). 
Hänen mukaansa kadonnut posti on pikemminkin varastettu. Vetoomuksen esittäjä väittää 
lisäksi postin asiakaspalvelun olleen "järjettömän huonoa ja hyödytöntä". Hän valittaa 
etenkin, että mahdollisen vastauksen saaminen vie toisinaan viikkoja. Vastaukset ovat hänen 
mukaansa tällöin tavallisesti mallikirjeitä, joissa pahoitellaan tapahtunutta. Vetoomuksen 
lopussa hän toteaa kuitenkin, ettei Deutsche Post ole vastannut yhteenkään valitukseen. 
Vetoomuksesta ei ilmene, että hän olisi valittanut DPAG:n toiminnasta kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle.

Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista 
koskevista yhteisistä säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 97/67/EY1, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2002/39/EY1
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ja 2008/6/EY2, (jäljempänä ’postipalveludirektiivi’) 19 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että palveluiden käyttäjien valitusten käsittelylle vahvistetaan selkeät, 
yksinkertaiset ja kustannuksiltaan kohtuulliset, erityisesti lähetysten katoamis-, varastamis-, 
vahingoittumis- tai palvelujen laatustandardien noudattamatta jättämistapauksissa 
noudatettavat menettelyt. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, 
että riitaisuudet voidaan kyseisten menettelyiden avulla ratkaista oikeudenmukaisesti ja 
joutuisasti, ja menettelyjen on tarvittaessa käsitettävä korvaus- ja/tai hyvitysjärjestelmä. 
Postipalveludirektiivin vaatimukset on siirretty osaksi Saksan lainsäädäntöä postilailla 
(Postgesetz, PostG) ja postipalveluja koskevalla asetuksella (Postdienstleistungsverordnung, 
PDLV, jäljempänä "postipalveluasetus"). Ne tarjoavat vetoomuksen esittäjälle 
mahdollisuuden valittaa asiasta yleispalvelun tarjoajalle, joka on tässä tapauksessa DPAG. 
Mikäli kantaja ei koe valituksensa ratkaisua tyydyttäväksi, hän voi ottaa yhteyttä kansalliseen 
sääntelyviranomaiseen (tässä tapauksessa "Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen"). Postipalveluasetuksen 10 § 1 momentissa 
selvitetään asiaa yksityiskohtaisemmin. Sen mukaan mikäli postipalvelujen käyttäjän ja 
palvelujentarjoajan välisessä riidassa ei päästä tyydyttävään ratkaisuun, käyttäjä voi kääntyä 
sääntelyviranomaisen puoleen valittaakseen postipalveluasetuksen mukaisten oikeuksiensa 
loukkaamisesta etenkin lähetysten katoamis-, varastamis- tai vahingoittumistapauksissa. 
Sääntelyviranomainen varmistaa riitojen oikeudenmukaisen ja joutuisan ratkaisemisen 
(postipalveluasetuksen 10 § 2 ja 3 momentti). Koska postipalvelujen käyttäjät voivat 
vakuuttaa lähetykset ja määritellä yhdessä postipalvelujen tarjoajan kanssa vakuutettujen 
lähetysten katoamisesta, varastamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuvat seuraukset, 
postipalveluasetuksessa ei säädetä korvaus- ja/tai hyvitysjärjestelmästä. 

Komission yksiköt ovat kertoneet vetoomuksen esittäjälle postipalveludirektiivin tälle 
suomista oikeuksista 30. lokakuuta 2008 päivätyssä kirjeessä.

Lisäksi on huomattava, että direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen 
sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/6/EY paitsi asetetaan määräpäivät 
postimarkkinoiden avaamiseksi täysimääräisesti kilpailulle (31. joulukuuta 2010 ja 
31. joulukuuta 2012), myös laajennetaan edellä mainittu valitusmenettely koskemaan kaikkia 
postipalvelujen tarjoajia. Saksa avasi postimarkkinansa jo 1. tammikuuta 2008.

                                                                                                                                                  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/39/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, direktiivin 
97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen kilpailulle avaamisen jatkamiseksi (EYVL L 176, 5.7.2002, s. 
21–25).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/6/EY, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, direktiivin 
97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta (EUVL 
L 52, 27.2.2008, s. 3–20).


