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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0647/2008, ingiven av F. K. (tysk medborgare), om Deutsche Post

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar på kvaliteten på de tjänster som Deutsche Post tillhandahåller. Han anser 
att Deutsche Posts reklam inte överensstämmer med kvaliteten på deras tjänster. Han vill 
därför att EU ska fastställa ordentliga regler för Deutsche Post.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren påstår att en stor mängd orekommenderade försändelser (paket) inte har 
levererats till honom av Deutsche Post AG (DPAG). Dessa ”förluster” bör betraktas som 
”stöld”. Framställaren påstår också att ”kundservicen har varit otroligt dålig och till ingen 
nytta” och nämner särskilt att ”det kunde ta veckor innan man fick något svar 
överhuvudtaget”. De svar som gavs ”var oftast en standardtext med en ursäkt”. I slutet av sin 
framställning skriver han dock: ”Alla klagomål som framförts till Deutsche Post har förblivit 
obesvarade.” Framställaren skriver inget som visar att han har kontaktat de lokala 
myndigheterna för att klaga på DPAG.

I parlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma 
regler för utvecklingen av den inre marknaden för posttjänster och för förbättring av 
kvaliteten på tjänsterna1, ändrat genom direktiv 2002/39/EG2 och direktiv 2008/6/EG1,
                                               
1 EGT L 15, 21.1.1998, s. 14–25.
2 Parlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG av den 10 juni 2002 om ändring av direktiv 97/67/EG för att 
ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen (EGT L 176, 5.7.2002, s. 21–25).
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(hädanefter kallat posttjänstdirektivet), sägs i artikel 19 att medlemsstaterna ska säkerställa att 
förfaranden utarbetas som är öppna för insyn, smidiga och föga kostsamma för att handlägga 
användarnas klagomål, i synnerhet när det gäller förlust, stöld eller skada eller när 
kvalitetsnormerna för tjänsterna inte följs. Medlemsstaterna ska besluta om åtgärder för att 
säkerställa att dessa förfaranden gör det möjligt att lösa tvister på ett rättvist sätt och inom 
rimlig tid och att, i befogade fall, tillämpa ett system för återbetalning och/eller ersättning. 
Posttjänstdirektivets krav har införlivats med tysk lagstiftning genom Postakten (Postgesetz, 
PostG) och posttjänstförordningen (Postdienstleistungsverordnung, PDLV, hädanefter kallad 
posttjänstförordningen). Framställaren har alltså möjlighet att framföra sitt klagomål till 
leverantören av samhällsomfattande posttjänster (i detta fall DPAG). Om framställaren inte 
blir nöjd med utfallet av klagomålet har han möjlighet att vända sig till den nationella 
tillsynsmyndigheten (i detta fall ”Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen”). Mer utförlig information finns i 10.1 § i 
posttjänstförordningen. Där fastställs att om en förlikning mellan en postanvändare och 
leverantören av posttjänster inte kan uppnås kan användaren vända sig till 
tillsynsmyndigheten och protestera mot kränkningen av de rättigheter som han/hon åtnjuter 
enligt posttjänstförordningen, särskilt när det gäller förlust, stöld av eller skador på 
postförsändelser. Tillsynsmyndigheten ser därefter till att tvisten avgörs snabbt och rättvist 
(10.2 och 10.3 § i posttjänstförordningen). Eftersom postanvändare kan rekommendera sina 
försändelser och därmed fastställa konsekvenser i händelse av förlust, stöld eller skada direkt 
med leverantören av posttjänsterna fastställs inte något system för återbetalning och/eller 
kompensation i posttjänstförordningen. 

Kommissionen har informerat framställaren om hans rättigheter enligt posttjänstdirektivet i ett 
brev av den 30 oktober 2008.

Det bör vidare påpekas att det i parlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av 
den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande 
av gemenskapens inre marknad för posttjänster inte bara fastställs en tidsfrist för när 
marknaden för posttjänster ska vara helt konkurrensutsatt (den 31 december 2010 respektive 
den 31 december 2012), utan att ovannämnda system avseende klagomål från användare 
utvidgas till att gälla alla postoperatörer. Tysklands postmarknad avreglerades redan 
den 1 januari 2008.

                                                                                                                                                  
1 Parlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG 
beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (EUT L 52, 27.2.2008, 
s. 3-20).


