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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója hosszasan kifogásolja a Deutsche Post szolgáltatásának minőségét. Úgy 
véli, hogy a német posta reklámjai nincsenek összhangban a szolgáltatás minőségével. Arra 
kéri az Európai Uniót, hogy hozzon létre pontos szabályozást a Deutsche Postra vonatkozóan.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy nagyon sok olyan nem biztosított postai küldeménye 
(csomagja) volt, amelyet a Deutsche Post AG (DPAG) nem kézbesített neki. A szóban forgó 
„elveszett tárgyakat” szerinte „lopásnak” kell tekinteni. A petíció benyújtója azt is állítja, 
hogy „az ügyfélszolgálat szinte abszurd mértékben rossz és haszontalan”; kiemeli különösen, 
hogy „hetekbe is kerül, mire választ adnak”. Ezzel kapcsolatban az adott válaszok „a legtöbb 
esetben bocsánatkérő szabványszövegek”. A petíció végén azonban kijelenti, hogy: „A 
Deutsche Posttal kapcsolatban minden panasz megválaszolatlan marad”. A petíció benyújtója 
nem adott meg semmilyen olyan információt, amelyből arra lehetne következtetni, hogy 
kapcsolatba lépett a nemzeti szabályozó hatóságokkal azzal a céllal, hogy panaszt tegyen a 
DPAG ellen.
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A 2002/39/EK1 és a 2008/6/EK2 irányelvvel módosított, a közösségi postai szolgáltatások 
belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv3 (a 
továbbiakban: a postai szolgáltatásokról szóló irányelv) 19. cikke úgy rendelkezik, hogy a 
tagállamok biztosítják, hogy a szolgáltatást igénybe vevők panaszainak kezelésére átlátható, 
egyszerű és olcsó eljárásokat dolgozzanak ki, különösen azon esetekben, amelyek elveszéssel, 
lopással, sérüléssel vagy a szolgáltatás minőségi szabványainak való meg nem feleléssel
járnak. A tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítására, hogy ezek az eljárások 
lehetővé tegyék a viták méltányos és azonnali rendezését, indokolt esetben visszatérítési 
és/vagy kártérítési rendszer biztosításával. A postai szolgáltatásokról szóló irányelvet 
Németországban a postatörvénnyel (Postgesetz, PostG) és a postai szolgáltatásokról szóló 
rendelettel (Postdienstleistungsverordnung, PDLV, a továbbiakban: a postai szolgáltatásokról 
szóló rendelet) ültették át. Ennek alapján a petíció benyújtójának lehetősége van panaszt 
benyújtani a szóban forgó, egyetemes postai szolgáltatónál (ebben az esetben a DPAG). 
Amennyiben e panaszt a panaszos értelmezése szerint nem kezelik kielégítő módon, 
lehetősége van a nemzeti szabályozó hatóságokhoz fordulni (ebben az esetben a 
„Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen”). A 
postai szolgáltatásokról szóló rendelet 10. §-a (1) bekezdése részletesebb útmutatást ad. E 
rendelkezés megállapítja, hogy ha a postai felhasználó és a postai szolgáltató közötti jogvitát
nem sikerül rendezni, a felhasználó a szabályozó hatósághoz fordulhat, panaszt emelve a 
postai szolgáltatásokról szóló rendelet alapján őt megillető jogainak megsértése miatt, különös 
tekintettel a postai küldemény elvesztésével, ellopásával vagy megsérülésével járó esetekre. A 
szabályozó hatóság ekkor biztosítja, hogy a jogvitát méltányosan és azonnal rendezzék (a 
postai szolgáltatásokról szóló rendelet 10. §-a (2) és (3) bekezdése). Mivel a postai 
felhasználónak lehetősége van biztosítást kötni postai küldeményére, továbbá közvetlenül a 
postai szolgáltatóval meghatározni a küldemény elvesztésének, ellopásának vagy 
megsérülésének következményeit, visszatérítésről vagy kártérítésről nem rendelkezik a postai 
szolgáltatásokról szóló rendelet.

A Bizottság szolgálatai a 2008. október 30-i levélben tájékoztatták a panaszost a postai 
szolgáltatásokról szóló irányelv alapján őt megillető jogokról.

Emellett meg kell említeni, hogy a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások 
belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/6/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv nem csak a végleges határidőt állapította meg a postai 
szolgáltatások piacának verseny előtti teljes megnyitása tekintetében (2010. december 31., 
illetve 2012. december 31.), hanem kiterjesztette a felhasználói panaszok fenti rendszerét az 
összes postai szolgáltatóra is. Németország már 2008. január 1-jén liberalizálta a postai 
szolgáltatások piacát.
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