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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0647/2008, którą złożył F.K. (Niemcy) w sprawie Deutsche Post

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest generalnie niezadowolony z jakości usług świadczonych przez 
Deutsche Post. Uważa, że reklamy Deutsche Post nie są zgodne z jakością jej usług. Pragnie 
on, aby UE ustanowiła odpowiednie przepisy dla Deutsche Post.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję utrzymuje, że Deutsche Post AG (DPAG) nie dostarczyła mu znacznej 
liczby nieubezpieczonych przesyłek pocztowych (paczek). „Zaginięcia”, o których mowa, 
należy uznać za „kradzieże”. Składający petycję następnie twierdzi, że „obsługa klienta była 
niebywale naganna i bezużyteczna”; w szczególności twierdzi, że „gdy udzielana jest 
odpowiedź, może to trwać tygodniami”. W tym kontekście udzielane odpowiedzi były 
„najczęściej standardowymi tekstami z wymówkami”. Lecz na koniec petycji stwierdza, że 
„wszelkie skargi na Deutsche Post pozostały bez odpowiedzi”. W petycji nie przedstawiono 
szczegółów, które pozwoliłyby uznać, że kontaktował się z krajowym organem regulacyjnym 
w celu złożenia skargi na DPAG.

Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie 
wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy 
jakości usług1 zmieniona dyrektywą 2002/39/WE2 oraz dyrektywą 2008/6/WE1 (dalej zwaną 
                                               
1 Dz.U. L 15 z 21.1.1998, s. 14-25.
2 Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniająca dyrektywę 
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dyrektywą w sprawie usług pocztowych) w art. 19 przewiduje, że państwa członkowskie 
zapewnią przejrzyste, proste i niekosztowne procedury, które zostaną sporządzone w celu 
postępowania z reklamacjami użytkowników, w szczególności w przypadkach dotyczących 
zaginięcia, kradzieży, uszkodzenia lub braku zgodności z normami jakości usługi. Państwa 
członkowskie podejmą działania w celu zapewnienia, że procedury te umożliwią 
rozstrzyganie sporów w sposób sprawiedliwy i szybki wraz z ustanowieniem, tam gdzie 
uznano to za właściwe, systemu zwrotu kosztów i/lub rekompensaty. Wymogi dyrektywy 
w sprawie usług pocztowych zostały transponowane w Niemczech poprzez ustawę pocztową 
(Postgesetz, PostG) oraz rozporządzenie w sprawie usług pocztowych 
(Postdienstleistungsverordnung, PDLV, dalej zwane rozporządzeniem w sprawie usług 
pocztowych). Na tej podstawie składającemu petycję przysługuje możliwość złożenia skargi 
u dostawcy usług powszechnych, o którym mowa (w tym przypadku DPAG). Jeżeli skarga ta 
w rozumieniu skarżącego okaże się niezadowalająca, ma on następnie możliwość zwrócenia 
się do krajowego organu regulacyjnego (w tym przypadku „Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen”). Więcej szczegółów określono 
w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie usług pocztowych. Stanowi on, iż jeżeli nie udało się 
rozstrzygnąć sporu pomiędzy użytkownikiem usług pocztowych a dostawcą usług 
pocztowych, użytkownik może zwrócić się do organu regulacyjnego, wnosząc skargę 
odnoszącą się do nieposzanowania jego praw, przysługujących mu w świetle rozporządzenia 
w sprawie usług pocztowych, zwłaszcza w przypadku zaginięcia, kradzieży lub uszkodzenia 
przesyłek pocztowych. Następnie organ regulacyjny zapewnia, aby spory były rozstrzygane 
w sposób sprawiedliwy i szybki (§ 10 ust. 2-3 rozporządzenia w sprawie usług pocztowych). 
Użytkownicy usług pocztowych mają możliwość ubezpieczenia swych przesyłek pocztowych 
i określenia konsekwencji w przypadku zaginięcia, kradzieży lub uszkodzenia 
ubezpieczonych przesyłek bezpośrednio z dostawcą usług pocztowych, dlatego też 
rozporządzenie w sprawie usług pocztowych nie przewiduje systemu zwrotu kosztów i/lub 
rekompensaty.

W piśmie z dnia 30 października 2008 r. służby Komisji poinformowały skarżącego o jego 
prawach przysługujących mu na mocy dyrektywy w sprawie usług pocztowych.

Ponadto należy zauważyć, że w dyrektywie 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty zadecydowano nie 
tylko o ostatecznej dacie pełnego otwarcia rynku usług pocztowych na konkurencję 
(odpowiednio w dniu 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2012 r.), lecz także rozszerzono
powyższy system skarg użytkowników tak, aby obejmował wszystkich operatorów 
pocztowych. Niemcy zliberalizowały swój rynek pocztowy w dniu 1 stycznia 2008 r.

                                                                                                                                                  
97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych (Dz.U. L 176 
z 5.7.2002., s. 21-25).
1 Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 
97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty 
(Dz.U. L 52 z 27.2.2008, s. 3-20).


