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Tárgy: Antonio Tait, olasz állampolgár által benyújtott 0654/2008. számú petíció a 
Poste Italiane által nyújtott szolgáltatás gyenge minőségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel a Poste Italiane által nyújtott gyenge minőségű szolgáltatás 
miatt. Azt állítja, hogy a csomagoknál több hónapig tart, amíg eljutnak a rendeltetési 
helyükre, sok csomag pedig hosszú időre elkeveredik, vagy teljesen elvész. A petíció 
benyújtója szerint a Poste Italiane nem rendelkezik hatékony nyomon követési rendszerrel. 
Azt állítja, hogy az EBay-en néhány kereskedő már nem küld csomagot Olaszországba e rossz 
minőségű szolgáltatás miatt. Más európai postai szolgáltatók megkereséseit nagy 
késedelemmel vagy egyáltalán nem teljesítik. A petíció benyújtója továbbá kifejti, hogy a Brit 
Királyi Posta többé nem biztosít bizonyos postai szolgáltatásokat Olaszországba, mert csak 
olyan partnereknek kíván ilyen szolgáltatásokat nyújtani, amelyek postai rendszere 
összeegyeztethető a brit rendszerrel. Olaszország az egyetlen olyan nyugat-európai ország, 
amelyet kizártak e szolgáltatás köréből. A petíció benyújtója úgy ítéli meg, hogy a Poste 
Italiane által nyújtott szolgáltatás akadályozza az áruk szabad mozgását a belső piacon, ezért a 
Bizottság vizsgálatát kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. december 17.



PE418.076v01-00 2/3 CM\759790HU.doc

HU

A petíció

A petíció benyújtója a Poste Italiane által nyújtott gyenge minőségű szolgáltatás miatt emel 
panaszt. A petíció benyújtója ezen belül is a csomagok egész Olaszországban tapasztalható, 
nem kielégítő kézbesítését említi, amit annak a ténynek tulajdonít, hogy a Poste Italiane nem 
működtet hatékony nyomon követő rendszert a küldemények mozgásának és helyének 
nyomon követésére. A petíció benyújtója emellett azt állítja, hogy a Poste Italiane által 
nyújtott szolgáltatások hiányosságai miatt az e-Bay néhány kereskedője már nem küld 
csomagot Olaszországba, és a Brit Királyi Posta bizonyos postai szolgáltatásokat már nem 
biztosít Olaszországba.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A postai szolgáltatásokra vonatkozó közösségi jog (a 2002/39/EK1 és 2008/6/EK2 irányelvvel 
módosított 97/67/EK irányelv3 19. cikke) előírja, hogy minden tagállamban hozzanak létre 
panasztételi és jogorvoslati eljárásokat a postai szolgáltatásokat igénybe vevők panaszainak 
kezelésére. A Bizottság ezzel az irányelvvel összhangban tájékoztatja a petíció benyújtóját
arról, hogyan kérhet a legmegfelelőbb módon jogorvoslatot a Poste Italiane által a megbízható 
csomagkézbesítő szolgáltatás biztosítása terén elkövetett esetleges mulasztásokkal 
kapcsolatban.

A Közösségi jog nem hatalmazza fel a Bizottságot arra, hogy közvetlenül foglalkozzon a 
postai szolgáltatásokat igénybe vevők panaszaival, azokat meghallgassa vagy azok érdemi 
részét elbírálja. Hatásköre arra korlátozódik, hogy beavatkozzon és (indokolt esetben) 
jogsértési eljárást indítson a tagállamok ellen, ha a kijelölt nemzeti hatóságok, azaz a postai 
szabályozó szervek nem foglalkoznak az irányelvben előirányzott módon a panaszokkal.

A petíció benyújtója több, inkább általános jellegű panaszt ír le, amelyeket nem támaszt alá 
tényszerű információval vagy a szolgáltatás gyenge minőségének konkrét példáival. A 
Bizottság előzetesen érdeklődött a megfelelő szerveknél annak megállapítása érdekében, hogy 
vannak-e bizonyítékok a petíció benyújtója által közölt panaszok alátámasztására.

Ami az olaszországi csomagkézbesítést illeti, az Egyetemes Postaegyesület (UPU) 2001 és 
2005 közötti adatai azt mutatják, hogy a küldött mennyiségek 2001 óta folyamatosan 
csökkennek. Ez a csökkenés azonban kifejezettebb az Olaszországból küldött csomagok, mint 
az oda címzettek esetében.

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy működtet-e a Poste Italiane nyomon követő rendszert, a 
Bizottság megerősítheti (a többek között a Nemzetközi Postatestülettől kapott információ 
alapján), hogy ilyen rendszer működik és továbbra is működni fog. A Poste Italiane két 
különböző hálózatot használ: az UPU hálózatát (amely az Egyetemes Postaegyesület 
                                               
1 Az 1997. december 15-i 97/67/EK irányelv, HL L 15., 1998.1.21., 14. o.

2 A 2008. február 20-i 2008/6/EK irányelv, HL L 52., 2008.2.27., 3. o.

3 A 2002. június 10-i 2002/39/EK irányelv, HL L 176., 2002.7.5., 21. o.
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szabályain, előírásain és mértékein alapul) és az EPG (E Parcel Group, európai csomagküldő 
csoport) hálózatát. A Poste Italiane a 1999 óta alkalmazza az EPG-n keresztül küldött és 
érkezett csomagok nyomon követő rendszerét. Az UPU-hálózaton keresztül küldött és 
érkezett csomagok jelenleg vonalkódot viselnek, de a nyomon követésre vonatkozó 
információk csak 2009-től fognak rendelkezésre állni. A Bizottság ezenfelül nem talált arra 
utaló bizonyítékot, hogy a Brit Királyi Posta nem vesz fel csomagokat olaszországi 
kézbesítésre. A Brit Királyi Posta mindkét hálózaton keresztül 1999 óta küld csomagokat a 
Poste Italiane részére, és saját hálózatát (GLS) is használja Olaszországban. A Brit Királyi 
Posta honlapján az olvasható, hogy az Airsure – amely szolgáltatás a petíció benyújtójának 
állítása szerint Olaszországban nem hozzáférhető – valójában a 27 tagállam közül csupán 13-
ban érhető el. Egy másik és ehhez hasonló szolgáltatás, az International Signed For azonban 
hozzáférhető a postai szolgáltatások azon igénybe vevői számára, akik csomagot kívánnak 
küldeni Olaszországba.

A Bizottság a petíció benyújtójának küldött levelében tanácsot ad a jogorvoslattal kapcsolatos 
(a közösségi jogban meghatározott) eljárásokról és a követendő lépésekről. Ismételten 
hangsúlyozza továbbá annak fontosságát, hogy a panaszait alátámasztó esetleges 
bizonyítékokat ismertesse az olasz postai szabályozó szervvel.

Következtetés

A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a Poste Italiane által nyújtott szolgáltatás 
minőségét, és tanáccsal látja el a postai szolgáltatásokat igénybe vevőket, hogyan tehetnek a 
legmegfelelőbb módon panaszt a szolgáltatás elégtelen minőségével kapcsolatos bármely 
esetet illetően.


