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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0496/2010 dėl pašto paslaugų teikimo, kurią pateikė Ispanijos 
pilietis J. D. L. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad dėl pašto tarnybos personalo trūkumo laiškai nepristatomi 
laiku ir dėl to nukenčia vartotojai. Dėl paštininkų trūkumo darbuotojai priversti dirbti 
papildomai, o tai sukelia stresą darbe.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Peticijos pateikėjas išreiškia susirūpinimą dėl pašto paslaugų teikimo kokybės Ispanijoje, 
t. y. tariamo laiškų nepristatymo šalyje mažiausiai penkias dienas per savaitę, pirmiausia dėl 
pašto tarnybos personalo trūkumo regione. 

Atsižvelgiant į Pašto direktyvoje numatytą atsakomybę, skundų pateikėjams, kurie kreipiasi į 
Komisiją dėl žalos atlyginimo, rekomenduojama kreiptis Europos Sąjungos paštą 
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka, jiems suteikiama atitinkama 
informacija, kur kreiptis. Nepaisant to, nors ir turėdama ribotas galimybes imtis veiksmų, 
Komisija padarė viską, kad ištirtų skundų pateikėjų klausimus. 

2009 m. Komisija taip pat gavo skundų dėl pašto paslaugų teikimo kokybės ir pašto tarnybos 
personalo, kurį sudarytų tame pačiame regione kaip ir peticijos pateikėjas gyvenantys 
piliečiai, trūkumo. Gavusi šiuos skundus, Komisija kreipėsi į veikiančią Ispanijos pašto 
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veiklos reguliavimo instituciją, prašydama informacijos apie pašto paslaugų teikimą šiame 
regione. Pateikus šį prašymą pašto veiklos reguliavimo institucija pradėjo tyrimą ir į minėtą 
regioną pasiuntė kontrolės tarnybos grupę. Vietinio pašto paslaugų naudotojas buvo 
informuotas apie minėto prašymo rezultatus ir veiksmus, kurių imtasi, tačiau Komisija iš jo 
negavo jokio tolesnio pranešimo. 2009 m. lapkričio 30 d. pašto veiklos reguliavimo institucija 
Europos Komisijai pranešė, kad regione imtasi veiksmų padėčiai gerinti ir kad atnaujintas 
įprastas paslaugų teikimo lygis. Vis dėlto Komisija ir toliau stebi pašto paslaugų teikimo 
kokybę Ispanijoje, be kita ko, palaikydama ryšius su nacionalinėmis valdžios institucijomis. 
Dėl to ji ketina kreiptis į pašto veiklos reguliavimo instituciją, prašydama daugiau 
informacijos apie paslaugų kokybę šiame regione. 

Tačiau Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad galimybė pasinaudoti Pašto direktyvoje numatyta 
žalos atlyginimo sistema yra peticijos pateikėjo atsakomybė. Būtent tuo tikslu Komisija 
peticijos pateikėjui pateikė atitinkamų valdžios institucijų kontaktinius duomenis (Comisión 
Nacional del Sector Postal, Palacio de Zurbano, Calle de Zurbano, 5, 28010 Madridas, 
ISPANIJA) ir supažindino jį su skundo pateikimo tvarka.“ 


