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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0654/2008, ingiven av Antonio Tait (italiensk medborgare), om den 
dåliga kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av Poste Italiane

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över den dåliga kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av 
Poste Italiane. Han hävdar att det tar flera månader innan paket når fram till adressaten, och 
att många paket kommer bort under lång tid eller försvinner helt. Poste Italiane har enligt 
framställaren inte något fungerande spårbarhetssystem. Han hävdar att vissa försäljare på 
eBay inte längre skickar varor till Italien på grund av de dåliga tjänsterna. Frågor från andra 
europeiska posttjänster besvaras först efter mycket lång tid eller inte alls. Framställaren 
hävdar vidare att brittiska Royal Mail inte längre utför vissa tjänster åt Italien, eftersom man 
bara vill erbjuda sådana tjänster tillsammans med partner som har ett postsystem som är 
jämförbart med det brittiska. Italien är det enda västeuropeiska land där denna tjänst inte 
erbjuds. Framställaren anser att de tjänster som Poste Italiane tillhandahåller utgör ett hinder 
för den fria rörligheten för varor på den inre marknaden och begär att 
Europeiska kommissionen ska undersöka detta.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 december 2008

Framställningen

Framställaren klagar över den dåliga kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av 
Poste Italiane. Han framhåller mer specifikt de otillfredsställande paketleveranserna i Italien, 
som han anser beror på att Poste Italiane inte har något fungerande spårbarhetssystem för att 
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spåra försändelsers förflyttning och lokalisering. Dessutom hävdar framställaren att vissa 
försäljare på eBay inte längre skickar varor till Italien och att Royal Mail inte längre 
tillhandahåller vissa posttjänster åt Italien på grund av bristerna i de tjänster som Poste 
Italiane erbjuder.

Kommissionens synpunkter på framställningen

Enligt gemenskapslagstiftningen om posttjänster (artikel 19 i direktiv 97/67/EG1, ändrat 
genom direktiven 2002/39/EG2 och 2008/6/EG3) ska alla medlemsstater se till att förfaranden 
för klagomål och prövning utarbetas för att handlägga postkundernas klagomål. I enlighet 
med detta direktiv vill kommissionen informera framställaren om hur han på bästa sätt kan 
begära prövning för eventuell underlåtenhet från Poste Italianes sida att tillhandahålla 
tillförlitliga tjänster för paketleveranser. 

Enligt gemenskapslagstiftningen får kommissionen inte direkt hantera, pröva eller avgöra om 
det finns fog för postkundernas klagomål. Kommissionen är endast behörig att ingripa genom 
att (då det är motiverat) inleda överträdelseförfaranden mot medlemsstaterna om de ansvariga 
nationella myndigheterna, dvs. tillsynsmyndigheterna för posttjänster, inte hanterar klagomål 
på det sätt som föreskrivs i direktivet.

Framställaren lägger fram ett antal tämligen allmänt hållna klagomål som inte stöds genom 
faktisk information eller specifika exempel på tjänster av dålig kvalitet. Kommissionen har 
genomfört en preliminär utredning hos de berörda organen för att fastställa om det finns något 
som styrker framställarens klagomål.

Beträffande paketleveranser i Italien framgår av uppgifter från 2001 till 2005 från 
Världspostföreningen (Universal Postal Union, UPU) att volymerna gradvis har minskat 
sedan 2001. Denna nedgång är dock större för paket som sänds från än till Italien.

Angående frågan om Poste Italiane har ett spårbarhetssystem, kan kommissionen bekräfta 
(utifrån information från bland annat International Post Corporation) att ett sådant system 
finns och är i drift. Poste Italiane använder två olika nätverk: UPU-nätverket (som bygger på 
UPU:s regler, specifikationer och priser) och EPG-nätverket (E Parcel Group). Poste Italiane 
har använt spårbarhetssystemet för paket som sänds och tas emot via EPG sedan 1999. Paket 
som sänds och tas emot via UPU-nätverket är för närvarande försedda med en streckkod, men 
spårbarhetsinformationen kommer inte att kunna användas förrän 2009. Kommissionen har 
heller inte funnit några belägg för att Royal Mail inte tar emot paket för överlämnande till 
Italien. Royal Mail har sänt paket till Poste Italiane via båda nätverken sedan 1999 och 
använder också sitt eget nätverk i Italien (GLS). På Royal Mails webbplats anges att Airsure, 
som är den tjänst som framställaren hävdar inte är tillgänglig i Italien, faktiskt endast är 
tillgänglig i 13 av de 27 medlemsstaterna. En alternativ och jämförbar tjänst, International 
Signed For, är dock tillgänglig för postkunder som vill sända paket till Italien.

                                               
1 Direktiv 2002/39/EG av den 10 juni 2002, EGT L 176/21, 5.7.2002.
2 Direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997, EGT L 15/14, 21.1.1998. 
3 Direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008, EUT L 52/3, 27.2.2008.
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I sin skrivelse till framställaren lämnar kommissionen råd om prövningsförfarandena 
(fastställda i gemenskapslagstiftningen) och om hur man går tillväga. Kommissionen påpekar 
också återigen vikten av att framställaren lägger fram bevis till stöd för sina klagomål för den 
italienska tillsynsmyndigheten för posttjänster. 

Slutsats

Kommissionen fortsätter att övervaka kvaliteten hos de tjänster som Poste Italiane 
tillhandahåller och att lämna råd till postkunderna om hur man på bästa sätt inger klagomål 
vid dålig kvalitet på tjänster.


