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uzņēmumu „Deutsche Post”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka plašu sūdzību par uzņēmuma „Deutsche Post” sniegtajiem 
pakalpojumiem. Viņš uzskata, ka „Deutsche Post” sniegto pakalpojumu kvalitāte neatbilst 
reklāmās minētajai. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai Eiropas Savienība attiecībā uz 
uzņēmumu „Deutsche Post” noteiktu pienācīgu regulējumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs apstiprina, ka „Deutsche Post AG” (DPAG) viņam nav piegādājis 
lielu skaitu neapdrošinātu pasta sūtījumu (paku). Minētos „pazaudētos sūtījumus” vajadzētu 
uzskatīt par „nolaupīšanām”. Tālāk lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka „klientu 
apkalpošanas dienests ir bijis neizprotami slikts un bezjēdzīgs”; īpaši viņš uzsver, ka 
„gadījumā, ja atbilde tika sniegta, tas aizņēma nedēļas”. Šajā kontekstā sniegtās atbildes 
„vairumā gadījumu bija standarta teksti ar atvainošanos”. Tomēr lūgumraksta beigās viņš 
apgalvo: „Jebkādas sūdzības „Deutsche Post” palikušas bez atbildes.” Lūgumrakstā nav 
sniegta nekāda informācija, kas ļautu secināt, ka lūgumraksta iesniedzējs būtu sazinājies ar 
valsts regulatīvo iestādi, lai sūdzētos par DPAG.

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīva 97/67/EK par kopīgiem 
noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes 
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uzlabošanai1, ko groza ar Direktīvu 2002/39/EK2 un Direktīvu 2008/6/EK3 (turpmāk tekstā: 
Pasta pakalpojumu direktīva) 19. pantā paredz, ka dalībvalstis nodrošina to, ka lietotāju 
sūdzību izskatīšanai izstrādā pārredzamas, vienkāršas un nesadārdzinātas procedūras, īpaši 
gadījumiem, kas saistīti ar zudumu, nolaupīšanu, sabojāšanu vai neatbilstību pakalpojuma 
kvalitātes standartiem. Dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu to, ka šīs procedūras 
dod iespēju godīgi un ātri atrisināt strīdus, pamatojuma gadījumā paredzot atmaksāšanu 
un/vai kompensāciju. Pasta pakalpojumu direktīvas prasības Vācijā ir transponētas ar Pasta 
likumu (Postgesetz, PostG) un Pasta pakalpojumu dekrētu (Postdienstleistungsverordnung, 
PDLV, turpmāk tekstā: Pasta pakalpojumu dekrēts). Pamatojoties uz šo informāciju, 
lūgumraksta iesniedzējam ir iespēja iesniegt sūdzību minētajam universālo pakalpojumu 
sniedzējam (viņa gadījumā — DPAG). Ja šī sūdzība, pēc sūdzības iesniedzēja domām, netiek 
apmierinoši risināta, viņš tālāk var vērsties valsts regulatīvajā iestādē (viņa gadījumā 
„Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen”). Pasta 
pakalpojumu dekrēta 10. panta 1. punktā sniegta detalizētāka informācija. Tajā noteikts, ka 
gadījumā, ja strīda atrisināšana starp pasta lietotāju un pasta pakalpojumu sniedzēju bijusi 
neveiksmīga, lietotājs var vērsties regulatīvajā iestādē, iesniedzot sūdzību par tiesību 
pārkāpumu, kas viņam piešķirtas saistībā ar Pasta pakalpojumu dekrētu, īpaši gadījumos, kas 
saistīti ar pasta sūtījumu zudumu, nolaupīšanu vai sabojāšanu. Tad regulatīvā iestāde 
nodrošina, lai strīds tiktu atrisināts godīgi un ātri (Pasta pakalpojumu dekrēta 10. panta 2. un 
3. punkts). Kopš pasta lietotājiem ir iespēja apdrošināt savus pasta sūtījumus un tieši ar pasta 
pakalpojumu sniedzēju atrunāt sekas apdrošināto sūtījumu zuduma, nolaupīšanas vai 
sabojāšanas gadījumā, atmaksāšanas un/vai kompensācijas sistēma nav paredzēta Pasta 
pakalpojumu dekrētā. 

Komisijas dienesti 2008. gada 30. oktobra vēstulē ir informējuši sūdzības iesniedzēju par viņa 
tiesībām saskaņā ar Pasta pakalpojumu direktīvu.

Turklāt jāatzīmē, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra 
Direktīva 2008/6/EK, ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta 
pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi, ir ne vien noteikusi pēdējo datumu pilnīgai pasta 
pakalpojumu tirgus atvēršanai konkurencei (attiecīgi 2010. gada 31. decembrī un 2012. gada 
31. decembrī), bet arī paplašinājusi iepriekš minēto lietotāju sūdzību sistēmu līdz visiem pasta 
operatoriem. Vācija liberalizēja tās pasta pakalpojumu tirgu jau 2008. gada 1. janvārī.”
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