
CM\759790RO.doc PE418.076v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiţii

17.12.2008

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0654/2008, adresată de Antonio Tait, de naţionalitate italiană, privind 
slaba calitate a serviciilor oferite de Poste Italiane

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se plânge în legătură cu slaba calitate a serviciilor oferite de Poste Italiane. Acesta 
susţine că pachetele ajung la destinaţie după luni întregi şi că multe dintre acestea sunt rătăcite 
pe perioade lungi sau chiar dispar fără urmă. Petiţionarul consideră că Poste Italiane nu are un 
sistem de urmărire eficient. Acesta afirmă că unii comercianţi de pe EBay nu mai trimit colete 
în Italia tocmai din cauza slabei calităţi a serviciilor respective. Solicitările din partea altor 
servicii poştale europene sunt rezolvate fie cu întârzieri mari, fie deloc. Petiţionarul susţine, 
de asemenea, că British Royal Mail a încetat să furnizeze anumite servicii poştale către Italia, 
pentru că doreşte să ofere astfel de servicii doar împreună cu parteneri care au un sistem 
poştal comparabil cu cel britanic. Italia este singura ţară din Europa de Vest exclusă de la 
acest serviciu. Petiţionarul consideră că serviciile oferite de Poste Italiane reprezintă un 
obstacol în calea liberei circulaţii a bunurilor pe piaţa internă şi solicită o investigaţie din 
partea Comisiei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2008

Petiţia

Petiţionarul se plânge în legătură cu slaba calitate a serviciilor oferite de Poste Italiane. 
Petiţionarul menţionează în special livrarea nesatisfăcătoare a coletelor şi pachetelor pe întreg 
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teritoriul Italiei, situaţie pe care o explică prin faptul că Poste Italiane nu are un sistem de 
urmărire eficient care să permită urmărirea deplasării şi localizarea trimiterilor. În plus, 
petiţionarul afirmă că unii comercianţi de pe EBay nu mai trimit colete spre Italia şi că Royal 
Mail nu mai furnizează anumite servicii poştale către Italia din cauza deficienţelor din 
serviciile oferite de Poste Italiane.

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Dreptul comunitar (articolul 19 din Directiva 97/67/CE1, astfel cum a fost modificată prin
Directivele 2002/39/CE2 şi 2008/6/CE3) privind serviciile poştale prevede stabilirea, în fiecare 
stat membru, a unor proceduri de reclamaţie şi despăgubire aplicabile reclamaţiilor venite din 
partea utilizatorilor. În sensul acestei directive, Comisia îl informează pe petiţionar asupra 
căilor optime de a obţine despăgubiri din partea Poste Italiane, pentru orice deficienţă în
furnizarea de servicii de încredere de livrare a coletelor şi pachetelor.

Dreptul comunitar nu autorizează Comisia să se ocupe direct, să facă audieri sau să hotărască 
asupra calităţii reclamaţiilor venite din partea utilizatorilor serviciilor poştale. Competenţele 
acesteia se limitează la intervenţia cu şi (acolo unde este cazul) iniţierea procedurilor de 
încălcare a dreptului comunitar împotriva statelor membre, în cazul în care autorităţile 
naţionale desemnate, cum ar fi organele de reglementare poştală, nu tratează reclamaţiile în 
modul prevăzută în directivă.

Petiţionarul a evidenţiat o serie de reclamaţii oarecum generale, care nu sunt sprijinite de 
informaţii concrete sau de exemple precise privind slaba calitate a serviciilor. Comisia a 
efectuat investigaţii preliminare, pe lângă organismele corespunzătoare, pentru a stabili dacă
există dovezi care vin în sprijinul reclamaţiilor petiţionarului.

În ceea ce priveşte livrarea de colete în Italia, datele corespunzătoare perioadei 2001 - 2005, 
furnizate de către Uniunea Poştală Universală (UPU), arată că numărul acestora a scăzut 
progresiv începând cu 2001. Această scădere este mai accentuată în cazul coletelor trimise din 
Italia decât în cazul celor trimise către Italia.

Cu privire la existenţa unui sistem de urmărire utilizat de Poste Italiane, Comisia poate 
confirma (pe baza informaţiilor furnizate inter alia de International Post Corporation) că un 
astfel de sistem există şi este în continuare utilizat. Poste Italiane foloseşte două reţele diferite: 
reţeaua UPU (în conformitate cu regulile, specificaţiile şi tarifele Uniunii Poştale Universale) 
şi reţeaua EPG (E Parcel Group). Poste Italiane utilizează sistemul de urmărire a coletelor 
trimise şi primite în reţeaua EPG din anul 1999. Coletele trimise şi primite în reţeaua UPU 
sunt marcate, în prezent, cu un cod de bare, însă informaţiile privind urmărirea şi localizarea 
vor fi disponibile doar începând cu 2009. De asemenea, Comisia nu a găsit nicio dovadă care 

                                               
1 Directiva 2002/39/CE din 10 iunie 2002, JO L176/21, 5.7.2002 

2 Directiva 97/67/CE din 15 decembrie 1997, JO L 15/14, 21.1.1998 

3 Directiva 2008/6/CE din 20 februarie 2008, JO L52/3, 27 februarie 2008.
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ar sugera că Royal Mail nu acceptă colete cu destinaţia Italia. Royal Mail trimite colete către
Poste Italiane, prin intermediul ambelor reţele, din 1999, şi utilizează, de asemenea, propria sa 
reţea în Italia (GLS). Site-ul internet al Royal Mail precizează că Airsure, serviciul pe care 
petiţionarul l-a citat ca nefiind disponibil în Italia, este într-adevăr disponibil numai în 13 din 
cele 27 de state membre. Cu toate acestea, un serviciu alternativ asemănător, International 
Signed For, este pus la dispoziţia utilizatorilor care doresc să trimită colete în Italia. 

În scrisoarea adresată de Comisie petiţionarului, aceasta îi oferă recomandări în legătură cu 
procedurile (stabilite în legislaţia comunitară) privind despăgubirile şi cu paşii care trebuie 
urmaţi. Comisia reiterează, de asemenea, importanţa furnizării către organul de reglementare 
poştală a tuturor dovezilor în sprijinul reclamaţiilor adresate de petiţionar. 

Concluzie

Comisia continuă monitorizarea calităţii serviciilor oferite de Poste Italiane şi face 
recomandări utilizatorilor cu privire la căile optime de depunere a plângerilor legate de orice 
caz de calitate necorespunzătoare a serviciilor.


