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1. Rezumatul petiției

Petiționarul depune o plângere foarte amănunțită privind serviciile oferite de Deutsche Post. 
Acesta consideră că reclama care se face la Deutsche Post nu corespunde calității serviciilor. 
Petiționarul dorește ca UE să stabilească norme adecvate pentru Deutsche Post.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționarul susține că un număr mare de expedieri poștale fără valoare declarată (pachete) nu 
i-au fost livrate de către Deutsche Post AG (DPAG). „Pierderile” în cauză ar trebui 
considerate „furturi”. Mai departe, petiționarul declară că „serviciul pentru clienți a fost 
extrem de prost și inutil”; în special el afirmă că „în cazul în care se dă un răspuns, acesta 
poate veni după săptămâni întregi”. În acest context, răspunsurile date „sunt de cele mai multe 
ori texte standard care conțin o scuză”. Totuși, la sfârșitul petiției, acesta afirmă: „Orice 
plângere către Deutsche Post a rămas fără răspuns”. Petiția nu conține niciun element din care 
am putea trage concluzia că petiționarul a contactat autoritatea națională de reglementare 
pentru a depune o plângere împotriva DPAG.

Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind 
normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și 
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îmbunătățirea calității serviciului1, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2002/39/CE2 și 
Directiva 2008/6/CE3 (denumită în continuare: Directiva privind serviciile poștale) prevede în 
articolul 19 că statele membre vor asigura elaborarea de proceduri transparente, simple și 
ieftine pentru soluționarea plângerilor utilizatorilor, în special în caz de pierdere, furt, 
deteriorare sau neconformitate cu standardele de calitate a serviciilor. Statele membre vor 
adopta măsuri pentru a se asigura că aceste proceduri vor soluționa corect și prompt 
contestațiile, cu prevederea, acolo unde este justificat, a unui sistem de rambursare și/sau de 
despăgubire. Cerințele Directivei privind serviciile poștale au fost transpuse în Germania prin 
Legea poștei (Postgesetz, PostG) și Ordonanța privind serviciile poștale 
(Postdienstleistungsverordnung, PDLV, denumită în continuare: Ordonanța privind serviciile 
poștale). În temeiul acestora, petiționarul are posibilitatea să depună o plângere furnizorului 
serviciului universal în cauză (în acest caz, DPAG). Dacă, din punctul de vedere al 
reclamantului, această plângere nu este suficientă, el are posibilitatea de a se adresa autorității 
naționale de reglementare (în acest caz, „Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen”). Mai multe informații se pot găsi la articolul 10
alineatul (1) din Ordonanța privind serviciile poștale. Aici se afirmă că, în cazul în care 
disputa dintre utilizatorul serviciilor poștale și furnizorul serviciilor poștale nu este 
soluționată, utilizatorul se poate adresa autorității de reglementare printr-o plângere de 
încălcare a drepturilor care i-au fost acordate prin Ordonanța privind serviciile poștale, în 
special în caz de pierdere, furt sau deteriorare a expedierilor poștale. Autoritatea de 
reglementare se asigură că disputele sunt soluționate corect și prompt (articolul 10 alineatele
(2) și (3) din Ordonanța privind serviciile poștale). Întrucât utilizatorii au posibilitatea de a-și 
asigura direct la furnizor expedierile poștale și de a stipula care sunt consecințele în caz de 
pierdere, furt sau deteriorare a expedierilor asigurate, în Ordonanța privind serviciile poștale 
nu este prevăzut un sistem de rambursare și/sau de despăgubire. 

Serviciile Comisiei au informat reclamantul cu privire la drepturile sale care decurg din 
Directiva privind serviciile poștale printr-o scrisoare din data de 30 octombrie 2008.

În plus, mai trebuie menționat faptul că Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea 
integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității nu a hotărât doar asupra datei 
finale de deschidere a concurenței în domeniul serviciilor poștale (31 decembrie 2010 și,
respectiv, 31 decembrie 2012), ci a extins și sistemul menționat al plângerilor utilizatorilor la 
toți operatorii poștali. Germania și-a liberalizat piața poștală încă de la 1 ianuarie 2008.

                                               
1 JO L 15, 21.1.1998, pp. 14–25.
2 Directiva 2002/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 de modificare a Directivei 
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