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Betreft: Verzoekschrift 654/2008 ingediend door Antonio Tait (Italiaanse 
nationaliteit), over de slechte kwaliteit van de dienstverlening door Poste 
Italiane

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de slechte dienstverlening door Poste Italiane. Hij beweert dat 
pakketten er maanden over doen om hun bestemming te bereiken, dat veel pakketten 
langdurig zoekraken of volledig verdwijnen. Poste Italiane beschikt volgens indiener niet over 
een deugdelijk traceringssysteem. Hij stelt dat sommige handelaren op eBay geen goederen 
meer versturen naar Italië vanwege de slechte dienstverlening. Vragen van andere Europese 
postdiensten worden met grote vertraging of in het geheel niet beantwoord. Indiener beweert 
voorts dat de Britse Royal Mail bepaalde diensten voor Italië niet meer uitvoert, omdat zij 
dergelijke diensten alleen wil aanbieden met partners die een postsysteem kennen dat met het 
Engelse vergelijkbaar is. Italië is het enige West-Europese land dat van deze dienst is 
uitgesloten. Indiener is van opvatting dat de dienstverlening van Poste Italiane een 
belemmering vormt voor het vrije verkeer van goederen op de interne markt en verzoekt om 
een onderzoek door de Europese Commissie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2008.

Het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de slechte dienstverlening door Poste Italiane. Indiener noemt met 
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name de slechte bezorging van pakjes en pakketten in heel Italië, die hij wijt aan het feit dat 
Poste Italiane niet werkt met een deugdelijk traceringssysteem om bewegingen en locaties van 
goederen na te gaan. Bovendien stelt indiener dat sommige handelaren op eBay geen 
goederen meer naar Italië sturen en dat Royal Mail bepaalde diensten voor Italië niet meer 
uitvoert vanwege de tekortkomingen in de dienstverlening van Poste Italiane. 

Opmerkingen van de Commissie bij het verzoekschrift 

Het Gemeenschapsrecht (artikel 19 van Richtlijn 97/67/EG1, gewijzigd bij Richtlijn 2002/39/ 
EG2 en 2008/6/EG3) over postdiensten voorziet in het instellen van klachten- en 
schadevergoedingsprocedures in elke lidstaat om klachten van gebruikers te behandelen. In 
overeenstemming met deze richtlijn wordt indiener door de Commissie geïnformeerd over de 
beste manier om schadevergoeding te vragen indien de dienstverlening van de Poste Italiane 
tekortschiet op het punt van een betrouwbare bezorging van pakjes en pakketten.

Volgens het Gemeenschapsrecht is de Commissie niet bevoegd klachten van gebruikers van 
de post rechtstreeks te behandelen, er kennis van te nemen of te beoordelen of ze gegrond 
zijn. De Commissie heeft slechts de bevoegdheid om op te treden door een inbreukprocedure 
in te leiden tegen lidstaten (waar dit gerechtvaardigd is), indien de aangestelde nationale 
autoriteiten, dat wil zeggen de regelgevende instanties in de postsector, klachten niet zo 
behandelen als de richtlijn voorschrijft. 

Indiener somt een aantal nogal algemene klachten op die niet door feitelijke informatie of 
duidelijke voorbeelden van gebrekkige dienstverlening worden ondersteund. De Commissie 
heeft van tevoren inlichtingen ingewonnen bij de desbetreffende instanties om vast te stellen 
of er voor de klachten van indiener bewijs is te vinden.

Met betrekking tot het bezorgen van goederen in Italië blijkt uit gegevens van de 
Wereldpostunie (UPU) over de periode 2001 tot 2005, dat er sinds 2001 sprake is van een 
geleidelijke daling van de hoeveelheid. Deze daling is echter sterker bij goederen die vanuit 
Italië worden verzonden dan bij goederen die naar Italië worden verzonden. 

Ten aanzien van de vraag of er door Poste Italiane gebruik wordt gemaakt van een 
traceringssysteem, kan de Commissie (op basis van informatie van onder andere de 
International Post Corporation) bevestigen dat er een dergelijk systeem bestaat en dat dit nog 
steeds wordt gebruikt. Poste Italiane gebruikt twee verschillende netwerken: het UPU-netwerk 
(gebaseerd op de regels, specificaties en tarieven van de Wereldpostunie) en het EPG-netwerk 
(E-Goederen Groep). Poste Italiane heeft het traceringssysteem gebruikt voor goederen die 
sinds 1999 via de EPG worden verstuurd en ontvangen. Goederen die via het UPU-netwerk 
worden verstuurd en ontvangen, zijn momenteel voorzien van een barcode, maar de 

                                               
1 Richtlijn 97/67/EG van 15 december 1997, PB L 15/14 van 21.1.1998.

2 Richtlijn 2002/39/EG van 10 juni, 2002, PB L 176/21 van 5.7.2002.

3 Richtlijn 2008/6/EG van 20 februar1 2008, PB L 52/3 van 27.2.2008.
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traceringsgegevens zijn hierbij pas beschikbaar vanaf 2009. De Commissie heeft evenmin 
bewijs gevonden voor de bewering dat Royal Mail geen goederen voor Italië accepteert. 
Royal Mail heeft sinds 1999 via beide netwerken goederen naar Poste Italiane gestuurd en 
gebruikt ook zijn eigen netwerk in Italië (GLS). Op de website van Royal Mail wordt 
aangegeven dat de Airsure, de dienst waarvan indiener zegt dat hij in Italië niet beschikbaar 
is, in feite maar in 13 van de 27 lidstaten beschikbaar is. Een alternatieve en vergelijkbare 
dienst, International Signed For, is echter wel beschikbaar voor gebruikers van de post die 
goederen naar Italië willen zenden.

In haar brief aan indiener, geeft de Commissie advies over schadevergoedingsprocedures 
(vastgelegd in Gemeenschapsrecht) en de weg die hierbij moet worden bewandeld. Zij wijst 
er ook nog eens op dat het belangrijk is dat hij de regelgevende instanties in de postsector 
bewijs verschaft voor zijn klachten.

Conclusie

De Commissie blijft de kwaliteit van de dienstverlening van Poste Italiane controleren en 
blijft gebruikers van de post informeren hoe zij het best klachten over gebrekkige 
dienstverlening kunnen indienen.


