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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a postai dolgozók megfelelő létszámának hiánya miatt 
a leveleket nem a megfelelő időben kézbesítik, ami hátrányosan érinti a postai kézbesítési 
szolgáltatások igénybevevőit. A postások hiánya miatt a postai dolgozóknak túlórázniuk kell, 
amelynek velejárója a munkahelyi stressz.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

Ez a petíció a spanyolországi postai szolgáltatások minőségével foglalkozik, konkrétan azzal, 
hogy állítólag nem kézbesítik a postai küldeményeket a hét legalább öt napján szerte az 
országban, a postai dolgozók e területen fennálló létszámhiánya miatt.

A postai szolgáltatásokról szóló irányelvben meghatározott felelősségi köröknek megfelelően 
a Bizottság azt tanácsolja a hozzá forduló panaszosoknak, hogy éljenek az uniós postai 
jogszabályban meghatározott panasz- és jogorvoslati eljárások nyújtotta lehetőségekkel, 
valamint ellátja őket az illetékes szervek elérhetőségével. Ennek és a korlátozottan 
rendelkezésre álló beavatkozási lehetőségek ellenére a Bizottság mindent megtesz a 
panaszosok által felvetett problémák kivizsgálása érdekében.



PE454.615v01-00 2/2 CM\851838HU.doc

HU

A Bizottság 2009-ben is kapott panaszokat a petíció benyújtójával azonos térségben élő 
polgároktól a postai szolgáltatások minőségével és a létszámhiánnyal kapcsolatban. Miután az 
említett panaszokat megkapta, a Bizottság felkérte az illetékes spanyol postai szabályozó 
hatóságot, hogy nyújtson tájékoztatást a postai szolgáltatások e helységben történő 
nyújtásával kapcsolatban. A kérést követően a postai szabályozó hatóság vizsgálatot indított, 
és vizsgálati csoportot küldött a térségbe. A kérés és a nyomon követés eredményét a helyi 
postai felhasználó rendelkezésére bocsátották, a Bizottság pedig nem kapott további 
megkeresést e személytől. Az Európai Bizottságot a postai szabályozó hatóság 2009. 
november 30-án arról tájékoztatta, hogy fejlesztésekre került sor, és a térségben 
helyreállították a szolgáltatás rendes szintjét. Mindazonáltal a Bizottság továbbra is 
figyelemmel kíséri a spanyolországi postai szolgáltatás minőségét, többek között például a 
nemzeti hatóságokkal való kapcsolatfelvétel révén. Ezzel összefüggésben a Bizottság további 
tájékoztatást szándékozik kérni a postai szabályozó hatóságtól az e területen nyújtott 
szolgáltatás minőségéről.

A Bizottság mindazonáltal rámutat arra, hogy petíció benyújtójának feladata élni a postai 
irányelvben meghatározott jogorvoslati rendszer nyújtotta lehetőségekkel. Ebből a célból a 
Bizottság közölte a petíció benyújtójával a megfelelő hatóságok elérhetőségét (Comisión 
Nacional del Sector Postal, Palacio de Zurbano, Calle de Zurbano, 5, 28010 Madrid, 
ESPAŃA), valamint tájékoztatta a panasz benyújtásához szükséges tájékoztatási eljárásokról.


