
CM\759790EL.doc PE418.076

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

17.12.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0654/2008, του Antonio Tait, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κακή ποιότητα των υπηρεσιών των ιταλικών ταχυδρομείων (Poste Italiane)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπονείται για τις κακές υπηρεσίες των ιταλικών ταχυδρομείων (Poste 
Italiane). Ισχυρίζεται ότι τα δέματα κάνουν μήνες να φθάσουν στον προορισμό τους και 
πολλά παραπέφτουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή εξαφανίζονται τελείως. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι τα ιταλικά ταχυδρομεία (Poste Italiane) δεν διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα 
παρακολούθησης. Αναφέρει ότι ορισμένοι έμποροι στο EBay δεν αποστέλλουν πλέον δέματα 
στην Ιταλία λόγω της κακής αυτής ποιότητας των υπηρεσιών. Τα αιτήματα άλλων 
ευρωπαϊκών ταχυδρομικών υπηρεσιών εκτελούνται με μεγάλες καθυστερήσεις ή δεν 
εκτελούνται καθόλου. Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι τα βρετανικά ταχυδρομεία (British 
Royal Mail) δεν παρέχουν πλέον ορισμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Ιταλία, επειδή 
επιθυμούν να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες μόνον με εταίρους που διαθέτουν ταχυδρομικό 
σύστημα συγκρίσιμο με το βρετανικό. Η Ιταλία είναι η μόνη χώρα της Δυτικής Ευρώπης που 
αποκλείεται από την υπηρεσία αυτή. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν τα 
ιταλικά ταχυδρομεία (Poste Italiane) αποτελούν εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας από την Επιτροπή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2008.

Η αναφορά

Ο αναφέρων παραπονείται για τις κακές υπηρεσίες των ιταλικών ταχυδρομείων (Poste 
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Italiane). Πιο συγκεκριμένα, ο αναφέρων παραπέμπει στη μη ικανοποιητική παράδοση 
δεμάτων και πακέτων σε ολόκληρη την Ιταλία, την οποία αποδίδει στο γεγονός ότι τα ιταλικά 
ταχυδρομεία δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού της 
μεταφοράς και της θέσης των αποστολών. Επιπλέον, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ορισμένοι 
έμποροι στο EBay δεν αποστέλλουν πλέον δέματα στην Ιταλία και ότι τα βρετανικά 
ταχυδρομεία δεν παρέχουν πλέον ορισμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Ιταλία εξαιτίας 
των ελλείψεων στις υπηρεσίες που παρέχουν τα ιταλικά ταχυδρομεία.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Το κοινοτικό δίκαιο (άρθρο 19 της οδηγίας 97/67/ΕΚ1 όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 
2002/39/ΕΚ2 και 2008/6/ΕΚ3) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες προβλέπει τη δημιουργία, σε 
κάθε κράτος μέλος, διαδικασιών καταγγελιών και προσφυγής για την αντιμετώπιση 
καταγγελιών κάθε χρήστη ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, η 
Επιτροπή ενημερώνει τον αναφέροντα σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προσφυγής για τη μη 
παροχή, από την πλευρά των ιταλικών ταχυδρομείων, μιας αξιόπιστης υπηρεσίας παράδοσης 
δεμάτων και πακέτων.

Το κοινοτικό δίκαιο δεν παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να χειρίζεται άμεσα, να 
εξετάζει ή να αποφαίνεται για το βάσιμο των καταγγελιών χρηστών ταχυδρομικών 
υπηρεσιών. Οι αρμοδιότητές της περιορίζονται στο να παρεμβαίνει και (όταν δικαιολογείται) 
να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών, αν οι αρμόδιες εθνικές αρχές, π.χ. οι 
ρυθμιστικές αρχές για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν χειρίζονται τις καταγγελίες με τον 
τρόπο που προβλέπεται στην οδηγία.

Ο αναφέρων διατυπώνει διάφορες γενικές καταγγελίες που δεν υποστηρίζονται από 
τεκμηριωμένα στοιχεία ή συγκεκριμένα παραδείγματα κακής ποιότητας υπηρεσιών. Η 
Επιτροπή έχει διενεργήσει προκαταρκτικές έρευνες στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να 
διαπιστώσει εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τις καταγγελίες του 
αναφέροντα.

Όσον αφορά την παράδοση δεμάτων στην Ιταλία, τα στοιχεία για την περίοδο 2001 - 2005 
που παρασχέθηκαν από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU) δείχνουν ότι οι 
ποσότητες παρουσιάζουν σταδιακή μείωση από το 2001. Ωστόσο, η μείωση αυτή είναι 
μεγαλύτερη για τα δέματα που αποστέλλονται από και όχι προς την Ιταλία.

Σχετικά με το ζήτημα εάν τα ιταλικά ταχυδρομεία εφαρμόζουν ένα σύστημα 
παρακολούθησης και εντοπισμού, η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει (με βάση πληροφορίες 
από, μεταξύ άλλων, τη Διεθνή Ταχυδρομική Εταιρεία) ότι ένα τέτοιο σύστημα έχει τεθεί σε 
εφαρμογή και εξακολουθεί να λειτουργεί. Τα ιταλικά ταχυδρομεία χρησιμοποιούν δύο 

                                               
1 Οδηγία 2002/39/ΕΚ της 10ης Ιουνίου, 2002, ΕΕ L 176/21 της 05.07.2002.

2 Οδηγία 97/67/ ΕΚ της 15ης Δεκεμβρίου 1997, ΕΕ L 15/14 της 21.01.1998.

3 Οδηγία 2008/6/ ΕΚ της 20ής Φεβρουαρίου 2008, ΕΕ L 52/3 της 27ης Φεβρουαρίου 2008.
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διαφορετικά δίκτυα: το δίκτυο UPU (με βάση τους κανόνες, τις προδιαγραφές και την 
τιμολόγηση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης) και το δίκτυο EPG (E Parcel Group). 
Τα ιταλικά ταχυδρομεία χρησιμοποιούν το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού για τα 
δέματα που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω του EPG από το 1999. Τα δέματα που 
αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω του δικτύου UPU φέρουν επί του παρόντος γραμμωτό 
κώδικα, αλλά οι πληροφορίες παρακολούθησης και εντοπισμού θα είναι διαθέσιμες από το 
2009. Επίσης, η Επιτροπή δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα βρετανικά 
ταχυδρομεία δεν δέχονται δέματα για παράδοση στην Ιταλία. Τα βρετανικά ταχυδρομεία 
αποστέλλουν δέματα στα ιταλικά ταχυδρομεία μέσω και των δύο δικτύων από το 1999 και, 
επίσης, χρησιμοποιούν το δικό τους δίκτυο στην Ιταλία (GLS). Ο δικτυακός τόπος των 
βρετανικών ταχυδρομείων επισημαίνει ότι το Airsure, η υπηρεσία που ανέφερε ο αναφέρων 
ότι δεν είναι διαθέσιμη στην Ιταλία, στην πραγματικότητα διατίθεται μόνο σε 13 από τα 27 
κράτη μέλη. Ωστόσο, διατίθεται μια εναλλακτική και παρεμφερής υπηρεσία, η International 
Signed For, για τους χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών που επιθυμούν να αποστείλουν 
δέματα στην Ιταλία.

Στην επιστολή της προς τον αναφέροντα, η Επιτροπή παρέχει συμβουλές ως προς τις 
διαδικασίες (που ορίζει το κοινοτικό δίκαιο) προσφυγής και τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθηθούν. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να παρασχεθούν στην ιταλική 
ρυθμιστική αρχή για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις 
καταγγελίες του.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν τα 
ιταλικά ταχυδρομεία και να συμβουλεύει τους χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών σχετικά 
με τον καλύτερο τρόπο χειρισμού των καταγγελιών για περιπτώσεις κακής ποιότητας των 
υπηρεσιών.


