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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0654/2008 af Antonio Tait, italiensk statsborger, om den dårlige 
kvalitet af den service, som Poste Italiane yder

1. Sammendrag

Andrageren klager over den dårlige service, som Poste Italiane yder. Han hævder, at det tager 
måneder, før pakker når frem til modtagerne, og mange forlægges i lange perioder eller 
forsvinder helt. Andrageren mener, at Poste Italiane ikke har et effektivt sporingssystem. Han 
oplyser, at nogle handlende på EBay ikke længere sender pakker til Italien på grund af denne 
dårlige service. Forespørgsler fra andre europæiske posttjenester ekspederes med lange frister 
eller slet ikke. Andrageren gør ligeledes gældende, at British Royal Mail ikke længere leverer 
visse posttjenester til Italien, fordi det kun ønsker at udbyde sådanne tjenester i samarbejde 
med partnere, der har et postsystem, som er sammenligneligt med det britiske. Italien er det 
eneste vesteuropæiske land, der er udelukket fra denne service. Andrageren mener, at den 
service, som Poste Italiane yder, udgør en hindring for varernes frie bevægelighed på det 
indre marked, og opfordrer Kommissionen til at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2008.

Andragendet

Andrageren klager over den dårlige service, som Poste Italiane yder. Mere specifikt nævner 
andrageren den utilfredsstillende levering af pakker i Italien, som efter hans opfattelse 
skyldes, at Poste Italiane ikke anvender et effektivt sporingssystem til at spore og lokalisere 
forsendelserne. Andrageren oplyser endvidere, at nogle handlende på EBay ikke længere 
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sender pakker til Italien, og at Royal Mail ikke længere leverer visse posttjenester til Italien på 
grund af den dårlige service, som Poste Italiane yder.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

I fællesskabslovgivningen (artikel 19 i direktiv 97/67/EF1, som ændret ved direktiv 
2002/39/EF2 og direktiv 2008/6/EF3) om posttjenester er det fastsat, at der i hver enkelt 
medlemsstat skal indføres klage- og godtgørelsesprocedurer til håndtering af klager fra 
brugerne. Kommissionen informerer i tråd med direktivet andrageren om, hvordan han bedst 
kan søge om godtgørelse for Poste Italianes fejl og få etableret pålidelig levering af pakker.

I henhold til Fællesskabslovgivningen er Kommissionen ikke bemyndiget til direkte at 
behandle, høre eller træffe afgørelse om individuelle klager fra postbrugere. Kommissionens 
beføjelser er begrænset til at gribe ind og (når det er begrundet) indlede 
overtrædelsesprocedurer mod medlemsstaterne, hvis deres udpegede nationale myndigheder 
(dvs. postvæsenet) ikke behandler klagerne i overensstemmelse med direktivet.

Andrageren fremlægger en række klagepunkter, der ikke underbygges med faktuelle 
oplysninger eller specifikke eksempler på dårlig service. Kommissionen har rettet indledende 
forespørgsler til de relevante organer for at fastlægge, om det er muligt at underbygge 
andragerens klager.

Hvad angår levering af pakker i Italien viser data fra 2001-2005 fra Universal Postal Union 
(UPU), at mængderne har været faldende siden 2001. Dette fald er dog mere udtalt for pakker, 
der er afsendt fra frem for til Italien.

Angående spørgsmålet om, hvorvidt Poste Italiane anvender et sporingssystem, kan 
Kommissionen bekræfte (på grundlag af oplysninger fra bl.a. International Post Corporation), 
at et sådant system er etableret og anvendes. Poste Italiane benytter to forskellige netværk:
UPU-netværket (baseret på Universal Postal Union's regler, specifikationer og satser) og 
EPG-netværket (E Parcel Group). Poste Italiane har anvendt sporingssystemet for pakker, der 
sendes og modtages via EPG, siden 1999. Pakker, der sendes og modtages via UPU-
netværket, er på nuværende tidspunkt forsynet med en stregkode, men der vil først være 
mulighed for at indhente sporingsoplysninger i 2009. Kommissionen har ikke fundet tegn på, 
at Royal Mail ikke accepterer pakker til levering i Italien. Royal Mail har sendt pakker til 
Poste Italiane via begge netværk siden 1999 og anvender endvidere sit eget netværk i Italien, 
(GLS). På Royal Mail's webside oplyses det, at Airsure, der er den tjeneste, som andrageren 
nævner som værende utilgængelig i Italien, rent faktisk kun er tilgængelig i 13 ud af de 27 
medlemsstater. Der er imidlertid en anden tilsvarende tjeneste, International Signed For, som 
er tilgængelig for postbrugere, der ønsker at sende pakker til Italien.

Derfor orienterer Kommissionen i skrivelsen til andrageren om godtgørelsesprocedurerne 
(fastsat i Fællesskabslovgivningen) og de skridt, der skal tages. Kommissionen ønsker 
endvidere at minde andrageren om vigtigheden af at fremlægge faktuelle oplysninger til 

                                               
1 Direktiv 2002/39/EF af 10. juni 2002, EFT L 176/21 af 05.07.2002.
2 Direktiv 97/67/EF af 15. december 1997, EFT L 15/14 af 21.01.1998.
3 Direktiv 2008/6/EF af 20. februar 2008, EUT L 52/3 af 27. februar 2008.
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underbygning af klagerne over for det italienske postvæsen.

Konklusion

Kommissionen overvåger fortsat kvaliteten af den tjeneste, som Poste Italiane leverer, og 
anbefaler postbrugere til at gå videre med klager om ethvert tilfælde af dårlig service.


