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Asia: Vetoomus nro 0654/2008, Antonio Tait, Italian kansalainen, Italian valtion 
omistaman Poste Italiane -postilaitoksen tarjoamien palvelujen huonosta 
laadusta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa Italian valtion omistaman Poste Italiane -postilaitoksen 
tarjoamien palvelujen huonosta laadusta. Hän kertoo, että postilaitoksen kautta lähetetyillä 
paketeilla kestää kuukausia löytää määränpäähänsä ja että monet lähetykset joutuvat pitkiksi 
ajoiksi hukkaan tai katoavat kokonaan. Vetoomuksen esittäjä on sitä mieltä, että Poste Italiane 
-postilaitoksella ei ole tehokasta lähetysten jäljitysjärjestelmää. Hän toteaa, että osa 
tavaroitaan eBay-verkkohuutokaupassa myyvistä tahoista ei enää lähetä paketteja Italiaan 
postin huonon palvelun vuoksi. Eurooppalaisten postipalvelujen toimeksiannot toteutetaan 
viiveellä tai ei lainkaan. Vetoomuksen esittäjä väittää, että British Royal Mail -postipalvelu ei 
enää tarjoa tiettyjä palveluita Italiaan, koska se haluaa tarjota palveluita ainoastaan sellaisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa, joilla on Yhdistyneen kuningaskunnan postijärjestelmää 
vastaava järjestelmä. Italia on ainoa länsieurooppalainen valtio, joka on suljettu tämän 
palvelun ulkopuolelle. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Italian postilaitoksen tarjoamien 
palvelujen laatu muodostaa esteen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle sisämarkkinoilla, ja 
pyytää komissiota tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. joulukuuta 2008

Vetoomus
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Vetoomuksen esittäjä valittaa Italian valtion omistaman Poste Italiane -postilaitoksen 
tarjoamien palvelujen huonosta laadusta. Erityisesti vetoomuksen esittäjä mainitsee kaikkialla 
Italiassa ilmenevät puutteet pakettien toimittamisessa, mikä hänen mukaansa johtuu siitä, että 
Poste Italiane -postilaitoksella ei ole tehokasta lähetysten jäljitysjärjestelmää. Lisäksi 
vetoomuksen esittäjä väittää, että osa tavaroitaan eBay-verkkohuutokaupassa myyvistä 
tahoista ei enää lähetä paketteja Italiaan ja että British Royal Mail -postipalvelu ei enää tarjoa 
tiettyjä palveluita Italiaan Poste Italiane -postilaitoksen tarjoamien palvelujen puutteiden 
vuoksi.  

Vetoomusta koskevat komission huomiot 

Postipalveluja koskevassa yhteisön lainsäädännössä (direktiivin 97/67/EY 19 artikla1

sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2002/39/EY2 ja 2008/6/EY3) edellytetään, että 
jokaisen jäsenvaltion on laadittava valitus- ja korvausmenettelyt postipalvelujen käyttäjien 
valitusten käsittelemiseksi. Komissio ilmoittaa tämän direktiivin edellyttämällä tavalla 
vetoomuksen esittäjälle, miten hän pystyy parhaiten hakemaan korvausta Poste Italiane 
-postilaitoksen mahdollisista epäonnistumisista luotettavan pakettien toimituspalvelun 
tarjoamisessa.  

Yhteisön sääntöjen nojalla komissiolla ei ole valtuuksia käsitellä suoraan, kuunnella tai 
rankaista postipalvelujen käyttäjien yksittäisten valitusten näkökohtien perusteella. Sen 
valtuudet rajoittuvat asiaan puuttumiseen ja (jos se on perusteltua) rikkomismenettelyn 
käynnistämiseen jäsenvaltioita vastaan, jos niiden nimetyt kansalliset sääntelyviranomaiset, 
toisin sanoen postiviranomaiset, eivät käsittele valituksia direktiivin edellyttämällä tavalla.

Vetoomuksen esittäjä esittää useita varsin yleisluontoisia valituksia, joiden tueksi ei esitetä 
faktatietoja tai yksityiskohtaisia esimerkkejä palvelun huonosta laadusta. Komissio on tehnyt 
alustavia tiedusteluja asianomaisille elimille selvittääkseen, onko vetoomuksen esittäjän 
valitusten tueksi löydettävissä todisteita.

Italian pakettitoimitusten osalta Maailman postiliiton (UPU) antamat tiedot vuosilta 2001–
2005 osoittavat, että lähetysmäärät ovat laskeneet hieman vuoteen 2001 verrattuna. 
Vähentyminen on kuitenkin ollut selvempää Italiasta lähetettyjen kuin Italiaan lähetettyjen 
pakettien kohdalla.

Sen kysymyksen osalta, onko Poste Italiane -postilaitoksella käytössään lähetysten 
jäljitysjärjestelmää, komissio voi muun muassa IPC:ltä (International Post Corporation) 
saamiensa tietojen perusteella vahvistaa, että kyseinen järjestelmä on olemassa ja toiminnassa. 

                                               
1 Direktiivi 2002/39/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, EYVL L 176, 5.7.2002, s. 21. 

2 Direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14. 

3 Direktiivi 2008/6/EY, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, EUVL L 52, 27.2.2008, s.3.
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Poste Italiane käyttää kahta eri verkostoa: UPU-verkostoa (joka perustuu Maailman postiliiton 
sääntöihin, eritelmiin ja taksoihin) ja EPG-verkostoa (E Parcel Group). Poste Italiane on 
käyttänyt EPG-verkoston kautta lähetettyjen ja vastaanotettujen pakettien jäljitysjärjestelmää 
vuodesta 1999 lähtien. UPU-verkoston kautta lähetetyissä ja vastaanotetuissa paketeissa on 
tällä hetkellä viivakoodit, mutta jäljitystiedot ovat saatavilla vasta vuodesta 2009 lähtien. 
Komissio ei myöskään ole löytänyt todisteita siitä, ettei British Royal Mail ottaisi 
toimitettavakseen paketteja Italiaan. British Royal Mail on lähettänyt paketteja Poste 
Italianelle molempien verkostojen kautta vuodesta 1999 lähtien ja käyttää myös omaa 
verkostoaan Italiassa (GLS). British Royal Mailin verkkosivuilla kerrotaan, että 
Airsure-palvelu, josta vetoomuksen esittäjä mainitsi, ettei se ole käytettävissä Italiassa, on itse 
asiassa saatavilla vain 13:ssa 27 jäsenvaltiosta. Sen sijaan postipalvelujen käyttäjille, jotka 
haluavat lähettää paketteja Italiaan, on tarjolla vastaava palvelu, International Signed For.   

Vetoomuksen esittäjälle lähettämässään kirjeessä komissio antaa neuvoja yhteisön oikeudessa 
määritellyistä korvausmenettelyistä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Se toistaa myös, että 
hänen on tärkeää toimittaa Italian postialan sääntelyviranomaiselle todisteita valitustensa 
tueksi. 

Johtopäätös

Komissio jatkaa Poste Italiane -postilaitoksen tarjoamien palvelujen laadun seuraamista sekä 
neuvoo postipalvelujen käyttäjiä valitusten tekemisessä siinä tapauksessa, että palvelun laatu 
on huonoa.


