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Temats: Lūgumraksts Nr. 0496/2010, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais J. D. L., 
par pasta pakalpojumiem Spānijā 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka pasta darbinieku trūkuma dēļ pasts netiek 
piegādāts laikus un ka klientu apkalpošana nav apmierinoša, bet pasta piegādātāju trūkums 
rada papildu darba apjomu un paaugstina stresa līmeni esošajiem pasta darbiniekiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

Šis lūgumraksts attiecas uz pasta pakalpojumu kvalitāti Spānijā, proti, uz iespējamu nespēju 
visā valsts teritorijā piegādāt pasta sūtījumus vismaz piecas dienas nedēļā, jo šajā reģionā 
trūkst pasta darbinieku. 

Saskaņā ar Pasta direktīvā noteiktajiem pienākumiem sūdzību iesniedzējiem, kuri sazinās ar 
Komisiju, tiek ieteikts prasīt kompensāciju, izmantojot Eiropas Savienības tiesību aktos pasta 
pakalpojumu nozarē noteiktās procedūras, kā arī tiek sniegta attiecīgā kontaktinformācija. 
Neskatoties uz iepriekš minēto un uz Komisijas ierobežotajām iespējām iejaukties, Komisija 
ir darījusi visu iespējamo, lai izmeklētu sūdzību iesniedzēju iesniegtos jautājumus. 

2009. gadā Komisija sūdzības par pasta pakalpojumu kvalitāti un pasta darbinieku trūkumu 
saņēma arī no citiem pilsoņiem, kuri dzīvo tajā pašā reģionā, kur lūgumraksta iesniedzējs. Pēc 
šo sūdzību saņemšanas Komisija pieprasīja Spānijas Pasta regulatoram informāciju par pasta 
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pakalpojumu sniegšanu šajā apvidū. Pēc šī pieprasījuma Pasta regulators uzsāka izmeklēšanu 
un uz reģionu nosūtīja izmeklēšanas grupu. Vietējais pasta pakalpojumu izmantotājs tika 
informēts par šī pieprasījuma rezultātā paveikto, un Komisija no viņa nekādu turpmāku 
informāciju nav saņēmusi. 2009. gada 30. novembrī Pasta regulators informēja Eiropas 
Komisiju par to, ka ir ieviesti uzlabojumi un ka reģionā ir atjaunots normāls pakalpojumu 
līmenis. Tomēr Komisija turpina uzraudzīt pasta pakalpojumu kvalitāti Spānijā, cita starpā arī 
sazinoties ar valsts varas iestādēm. Šajā kontekstā tā plāno Pasta regulatoram pieprasīt sīkāku 
informāciju par pakalpojumu kvalitāti šajā reģionā. 

Tomēr Komisija norāda, ka lūgumraksta iesniedzēja pienākums ir izmantot Pasta direktīvā 
noteikto kompensācijas sistēmu. Šajā sakarībā Komisija lūgumraksta iesniedzējam ir sniegusi 
attiecīgo varas iestāžu kontaktinformāciju (Comisión Nacional del Sector Postal, Palacio de 
Zurbano, Calle de Zurbano, 5, 28010 Madrid, ESPAÑA), kā arī informāciju par sūdzības 
iesniegšanas procedūrām. 


