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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0654/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Antonio 
Tait, par uzņēmuma Poste Italiane sniegto pakalpojumu slikto kvalitāti

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Poste Italiane sniegto pakalpojumu slikto kvalitāti. Viņš 
apgalvo, ka paku piegāde ilgst mēnešiem un ka daudzas no tām ilgi glabājas nepareizā vietā 
vai tiek nozaudētas pavisam. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Poste Italiane nav efektīvas 
sūtījumu izsekošanas sistēmas. Viņš apgalvo, ka daži tirgotāji no portāla eBay vairs nesūta 
pakas uz Itāliju šī pakalpojuma sliktās kvalitātes dēļ. Citu Eiropas pasta pakalpojumu 
sniedzēju pieprasījumi tiekot apstrādāti ar lielu aizkavēšanos vai arī netiekot apstrādāti vispār.
Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka uzņēmums British Royal Mail vairs nesniedz dažus 
pasta pakalpojumus ar adresātu Itālijā, jo tas vēlas šādus pakalpojumus piedāvāt tikai 
sadarbībā ar tādiem partneriem, kuriem ir Lielbritānijas pasta sistēmai līdzvērtīga sistēma.
Itālija esot vienīgā Rietumeiropas valsts, kurā šie pakalpojumi netiek sniegti. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka Poste Italiane pakalpojumu kvalitāte ir šķērslis brīvai preču apritei 
iekšējā tirgū, un pieprasa Komisijai veikt izpēti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 20. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. decembrī.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Poste Italiane sniegto pakalpojumu slikto kvalitāti. 
Lūgumraksta iesniedzējs sevišķi uzsver bandroļu un paku piegādes slikto kvalitāti visā Itālijas 
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teritorijā un saista to ar faktu, ka Poste Italiane neizmanto efektīvu izsekošanas sistēmu 
sūtījumu kustības un atrašanās vietas noteikšanai. Lūgumraksta iesniedzējs turklāt apgalvo, ka 
daži tirgotāji no portāla eBay vairs nesūta pakas uz Itāliju un ka Royal Mail vairs nesniedz 
dažus pasta pakalpojumus ar adresātu Itālijā Poste Italiane pakalpojumu sliktās kvalitātes dēļ.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kopienas tiesību akti (Direktīvas 97/67/EK1 19. pants, kas grozīts ar Direktīvu 2002/39/EK2  
un Direktīvu 2008/6/EK3), kas attiecas uz pasta pakalpojumiem, paredz, ka katrā Dalībvalstī ir 
jāizveido pasta pakalpojumu lietotāju iesniegto sūdzību apstrādes un kompensāciju 
piešķiršanas procedūras. Saskaņā ar minēto Direktīvu Komisija informē lūgumraksta 
iesniedzēju par to, kā visefektīvāk saņemt kompensāciju par Poste Italiane nespēju nodrošināt 
bandroļu un paku uzticamu piegādi. 

Kopienas tiesību akti neļauj Komisijai tieši pieņemt un uzklausīt sūdzības, nedz arī izvērtēt 
pasta pakalpojumu lietotāju sūdzību pamatojumu. Komisija var vienīgi iejaukties un 
nepieciešamības gadījumā ierosināt pārkāpuma procedūras pret Dalībvalsti, ja ieceltās valsts 
iestādes, t.i. pasta pakalpojumu regulatori, neapstrādā sūdzības tā, kā noteikts Direktīvā.

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka vairākas diezgan vispārīgas sūdzības, nepamatojot tās ar 
faktiem vai konkrētiem sliktas pakalpojumu kvalitātes piemēriem. Komisija kopā ar 
atbildīgajām iestādēm ir veikusi iepriekšēju izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai lūgumraksta 
iesniedzēja pretenzijas ir pamatotas.

Pasaules Pasta savienības (UPU) dati par 2001.–2005. gadu attiecībā uz paku piegādi Itālijā 
liecina, ka jau kopš 2001. gada pasta sūtījumu apjoms pakāpeniski samazinās, taču pakām, ko 
sūta no Itālijas, šis kritums ir izteiktāks nekā tām, ko sūta uz šo valsti.

Komisija var apstiprināt (cita starpā pamatojoties arī uz Starptautiskās Pasta korporācijas 
sniegtu informāciju), ka Poste Italiane ir ieviesta un tiek izmantota sūtījumu izsekošanas 
sistēma. Poste Italiane izmanto divus dažādus tīklus: UPU tīklu (balstīts uz Pasaules Pasta 
savienības nosacījumiem, tehniskajiem noteikumiem un tarifiem) un EPG tīklu (E Parcel 
Group). Poste Italiane jau kopš 1999. gada izmanto izsekošanas sistēmu pakām, kas nosūtītas 
un saņemtas EPG tīklā. UPU tīklā saņemtās un nosūtītās pakas tiek apzīmētas ar svītrkodu, 
bet to izsekošanas sistēma būs pieejama tikai no 2009. gada. Tāpat arī Komisija nav atradusi 
pierādījumus tam, ka Royal Mail atteiktos pieņemt sūtīšanai pakas ar adresātu Itālijā. Royal 
Mail sūta pakas Poste Italiane pa abiem tīkliem jau kopš 1999. gada un izmanto arī paši savu 
tīklu Itālijā (GLS). Royal Mail mājaslapā norādīts, ka lūgumraksta iesniedzēja minētais 
pakalpojums Airsure, kas Itālijā neesot pieejams, patiesībā ir pieejams tikai 13 dalībvalstīs no 
                                               
1 Direktīva  2002/39/EK (2002. gada 10. jūnijs), OV L176/21, 05.07.2002

2 Direktīva 97/67/EK (1997. gada 15. decembris), OV L 15/14, 21.01.1998 

3 Direktīva 2008/6/EK (2008. gada 20. februāris), OV L52/3, 27.02.2008.
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27. Tā vietā pasta klientiem, kas vēlas nosūtīt paku uz Itāliju, tiek piedāvāts alternatīvs un 
līdzīgs pakalpojums International Signed For.   

Lūgumraksta iesniedzējam nosūtītajā vēstulē Komisija sniedz padomu par (Kopienas tiesību 
aktos noteiktajām) kompensācijas saņemšanas procedūrām un veicamajiem pasākumiem. 
Komisija arī uzsver, ka Itālijas pasta pakalpojumu regulatoram iesniegtās sūdzības ir būtiski 
pamatot ar pierādījumiem. 

Secinājumi

Komisija turpina novērot Poste Italiane sniegto pakalpojumu kvalitāti un pasta pakalpojumu 
lietotājiem ieteikt, kā iesniedzamas sūdzības pasta pakalpojumu zemas kvalitātes gadījumos.


