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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0654/2008, внесена от Antonio Tait, с италианско гражданство, 
относно  лошо качество на услугите на италианските пощи (Poste 
Italiane)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от лошите услуги на Poste Italiane. Той твърди, че 
са необходими месеци, за да могат пратките да стигнат до получателите и че много 
пакети се губят или изчезват. Вносителят смята, че Poste Italiane няма ефективна 
система за проследяване. Той твърди, че поради лошите услуги някои търговци от Еbay 
не изпращат стоки до Италия. На запитвания от други европейски пощи се отговаря с 
голямо закъснение или въобще не се получава отговор. Вносителят на петицията 
твърди също така, че британската Royal Mail вече не предлага някои услуги до Италия, 
защото предпочита да предлага такива услуги само на партньори, които имат пощенска 
система, сравнима с английската. Италия е единствената страна от Западна Европа, 
която е изключена от подобни услуги. Вносителят на петицията е на мнение, че Poste 
Italiane е пречка за свободното движение на стоки на вътрешния пазар и моли 
Европейската комисия да проведе проучване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 декември 2008 г.

Петицията

Вносителят на петицията се оплаква от лошите услуги, предоставяни от Poste Italiane. 
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По-конкретно, вносителят споменава ненадеждното доставяне на колети и пакети в 
цяла Италия, което той отдава на факта, че Poste Italiane не разполага с ефективна 
система за проследяване, с която да проследява движението и местоположението на 
пратките. Освен това вносителят твърди, че някои търговци от „EBay“ вече не 
изпращат пратки до Италия и че британската Royal Mail вече не предоставя някои 
пощенски услуги за Италия поради недостатъците на услугите, предоставяни от Poste 
Italiane.

Коментари на Комисията относно петицията

Правото на Общността (член 19 от Директива 97/67/ЕО1, с измененията в Директиви 
2002/39/ЕО2 и 2008/6/ЕО3) относно пощенските услуги предвижда създаването във 
всяка държава-членка на процедури за оплаквания и компенсации, предназначени за 
потребителите на пощенски услуги. В съответствие с тази директива Комисията 
информира вносителя на петицията за най-добрия начин, по който може да потърси 
компенсация за ненадеждно доставяне от страна на Poste Italiane на колети и пакети.

Правото на Общността не дава на Комисията правомощия да се занимава пряко с тези 
проблеми, нито да изслушва или взема решения относно основателността на 
оплакванията от потребителите на пощенски услуги. Нейните правомощия се 
ограничават до намеса и (когато има основание) откриване на процедура за нарушение 
срещу държавата-членка, ако компетентните национални органи, т.е. органите за 
регулиране на пощенските услуги, не разглеждат оплакванията по начина, предвиден в 
Директивата.

Вносителят на петицията формулира няколко твърде общи оплаквания, които не са 
подкрепени от фактическа информация или конкретни примери за лошо качество на 
услугите. Комисията е изпратила предварително запитване до съответните органи, за да 
установи дали има доказателства в подкрепа на жалбата на вносителя.

Що се отнася до доставянето на колети в Италия, информацията, предоставена от 
Световния пощенски съюз (UPU) за времето между 2001 и 2005 г., показва, че от 2001 
г. насам количеството на доставяните колети постепенно е намаляло. Но този спад е по-
явен по отношение на колети, изпращани от Италия, а не за Италия.

Що се отнася до въпроса дали Poste Italiane има функционираща система за 
проследяване, Комисията може да потвърди (въз основа на информацията, наред с 
другото, от международната пощенска корпорация International Post Corporation), че 
съществува такава система и тя продължава да функционира. Poste Italiane използва две 
различни мрежи: мрежата на UPU (базирана на правилата, условията и тарифите, 

                                               
1 Директива 2002/39/ЕО от 10 юни 2002 г., ОВ L176/21, 5.7.2002 г. 

2 Директива 97/67/ЕО от 15 декември 1997 г., ОВ L 15/14, 21.1.1998 г.

3 Директива 2008/6/ЕО от 20 февруари 2008 г., ОВ L52/3 от 27 февруари 2008 г.
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определени от Световния пощенски съюз) и мрежата на EPG (E Parcel Group). Poste 
Italiane използва система за проследяване на изпратени и получени колети чрез EPG от 
1999 г. насам. Изпратените и получени колети чрез мрежата на UPU в момента се 
обозначават с баркод, но от 2009 г. ще се предоставя и информация за проследяване. 
Освен това Комисията не откри доказателства, че британската Royal Mail не приема 
колети за доставка в Италия. Royal Mail изпраща колети на Poste Italiane както чрез 
двете мрежи от 1999 г., така и чрез своята мрежа в Италия (GLS). Уебсайтът на Royal 
Mail показва, че цитираната от вносителя като недостъпна в Италия услуга Airsure, 
всъщност се предлага само в 13 от 27-те държави-членки. Но компанията предлага 
алтернативна услуга със същото качество, International Signed For, на потребителите на 
пощенски услуги, които желаят да изпращат колети в Италия.

В писмото си до вносителя Комисията го съветва да използва процедурите (съгласно 
формулираното в правото на Общността) за компенсация за по-нататъшни действия. Тя 
повтаря отново колко е важно жалбите, подавани до италианския орган за регулиране 
на пощенските услуги, да бъдат подкрепени с доказателства. 

Заключение

Комисията продължава да следи качеството на услугите, предоставяни от Poste Italiane,
и да съветва потребителите на пощенски услуги, как най-добре да подават жалби за 
лошо качество на услугата.


