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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0654/2008, którą złożył Antonio Tait (Włochy), w sprawie niskiej 
jakości usług świadczonych przez Poste Italiane

1. Streszczenie petycji

Składający petycję narzeka na niską jakość usług świadczących przez Poste Italiane. 
Twierdzi, że przesyłki są doręczane miesiącami, a wiele ginie na dłuższy czas lub całkiem 
przepada. Składający petycję uważa, że Poste Italiane nie dysponuje skutecznym systemem 
śledzenia przesyłek. Twierdzi, że niektórzy sprzedawcy z serwisu EBay przestali wysyłać 
przesyłki do Włoch w związku z niską jakością tych usług. Wnioski innych europejskich 
poczt są realizowane z długimi opóźnieniami lub wcale. Składający petycję twierdzi też, że 
brytyjska Royal Mail przestała świadczyć pewne usługi pocztowe do Włoch, ponieważ chce 
oferować je we współpracy z partnerami, których system pocztowy jest porównywalny 
z brytyjskim. Włochy są jedynym krajem w Europie Zachodniej nieobjętym tymi usługami. 
Składający petycję uważa, że usługi świadczone przez Poste Italiane stanowią przeszkodę 
w swobodnym przepływie towarów na rynku wewnętrznym i wzywa do przeprowadzenia 
dochodzenia przez Komisję. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2008 r.

Petycja

Składający petycję narzeka na niską jakość usług świadczonych przez Poste Italiane. Przede 
wszystkim wspomina on o niezadowalającym dostarczaniu paczek we Włoszech, co wiąże 
z faktem, iż Poste Italiane nie dysponuje skutecznym systemem śledzenia przesyłek, który 
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umożliwia ich obserwowanie i lokalizowanie. Ponadto składający petycję twierdzi, że 
niektórzy sprzedawcy z serwisu EBay przestali wysyłać przesyłki do Włoch, a Royal Mail nie
świadczy już pewnych usług pocztowych do tego kraju w związku z brakami w obsłudze 
zapewnianej przez Poste Italiane.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Prawo wspólnotowe (art. 19 dyrektywy 97/67/WE1 zmienionej dyrektywami 2002/39/WE2

i 2008/6/WE3) w sprawie usług pocztowych przewiduje opracowanie we wszystkich 
państwach członkowskich procedur reklamacyjnych i rekompensacyjnych w celu 
rozpatrywania skarg użytkowników usług pocztowych. Zgodnie z tą dyrektywą Komisja 
informuje składającego petycję, w jaki sposób najlepiej dochodzić zadośćuczynienia za 
wszelkie zaniedbania ze strony Poste Italiane w zakresie rzetelnego świadczenia usług 
dostarczania paczek i przesyłek. 

Prawo wspólnotowe nie zezwala Komisji na bezpośrednie rozpatrywanie meritum skarg 
użytkowników usług pocztowych, przesłuchiwanie w ich sprawie ani na rozstrzyganie ich. Jej 
uprawnienia ograniczają się do podejmowania działań i (kiedy jest to uzasadnione) 
inicjowania postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
jeżeli wyznaczone władze krajowe, tj. regulatorzy pocztowi, nie rozpatrują skarg w sposób 
przewidziany w przedmiotowej dyrektywie.

Składający petycję przedstawia kilka dość ogólnych skarg, które nie są poparte rzeczowymi 
informacjami czy konkretnymi przykładami niskiej jakości usług. Komisja przeprowadziła 
wstępne dochodzenie z udziałem właściwych organów, aby ustalić, czy istnieje dowód 
uzasadniający skargę składającego petycję.

W odniesieniu do dostawy paczek do Włoch dane przekazane przez Powszechny Związek 
Pocztowy (PZP) za lata 2001–2005 pokazują, że ich wolumen stopniowo maleje od 2001 r. 
Jednak spadek ten dotyczy raczej paczek wysyłanych z Włoch niż do tego kraju.

W odniesieniu do kwestii tego, czy Poste Italiane dysponuje systemem śledzenia przesyłek,
Komisja może potwierdzić (na podstawie informacji między innymi z Międzynarodowej 
Korporacji Pocztowej), że system taki istnieje i nadal funkcjonuje. Poste Italiane korzysta 
z dwóch różnych sieci: sieci PZW (działającej w oparciu o zasady, warunki i stawki 
Powszechnego Związku Pocztowego) oraz sieci EPG (E Parcel Group). Od 1999 r. Poste 
Italiane korzysta z systemu śledzenia przesyłek wysłanych i otrzymanych za pośrednictwem
EPG. Przesyłki wysłane i otrzymane za pośrednictwem sieci PZP mają obecnie kod 
kreskowy, ale informacje o ich przepływie będą dostępne dopiero od 2009 r. Jednocześnie 
Komisja nie znalazła żadnych dowodów sugerujących, że Royal Mail nie przyjmuje 

                                               
1 Dyrektywa 2002/39/WE z dnia 10 czerwca 2002 r., Dz.U. L 176/21 z 05.07.2002.

2 Dyrektywa 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r., Dz.U. L 15/14 z 21.01.1998.

3 Dyrektywa 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r., Dz.U. L52/3 z 27.02.2008.
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przesyłek, które mają zostać dostarczone do Włoch. Od 1999 r. Royal Mail przekazuje 
przesyłki Poste Italiane za pośrednictwem obu sieci, korzysta też ze swojej własnej sieci we 
Włoszech (GLS). Strona internetowa Royal Mail informuje, że z Airsure, usługi, którą 
składający petycję określa jako niedostępną we Włoszech, można w rzeczywistości 
skorzystać tylko w 13 z 27 państw członkowskich. Jednak użytkownikom usług pocztowych, 
którzy pragną wysłać przesyłki do Włoch, udostępniono alternatywną i porównywalną usługę 
International Signed For.

W swoim piśmie do składającego petycję Komisja udziela rad dotyczących procedur 
odwoławczych (określonych w prawie wspólnotowym) i kroków, jakie należy przedsięwziąć.
Ponownie podkreśla ona znaczenie przekazania włoskiemu regulatorowi pocztowemu 
wszelkich dowodów na poparcie jego zarzutów.

Wniosek

Komisja nadal monitoruje jakość usług świadczonych przez Poste Italiane i doradza
użytkownikom usług pocztowych, w jaki sposób najlepiej prowadzić działania w przypadku 
skarg na niską jakość usług.


