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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0496/2010, którą złożył J.D.L. (Hiszpania), w sprawie usług 
pocztowych 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że z powodu braku zasobów urzędy pocztowe nie dostarczają 
listów w odpowiednim czasie, co szkodzi interesom osób korzystających z usług pocztowych. 
Ze względu na niedostateczną liczbę listonoszy pracownicy są zmuszeni wykonywać 
dodatkową pracę, co pogarsza stresującą atmosferę.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Przedmiotowa petycja dotyczy jakości usług pocztowych w Hiszpanii, a konkretnie 
rzekomego niedopełnienia obowiązku dostarczania poczty na terenie całego kraju przez co 
najmniej pięć dni w tygodniu, zwłaszcza ze względu na niewystarczającą liczbę pracowników 
pocztowych na tym obszarze. 

Zgodnie z obowiązkami ustanowionymi w dyrektywie pocztowej skarżącym, którzy 
kontaktują się z Komisją, doradza się, by dochodzili sprawiedliwości na mocy procedur 
ustanowionych w unijnym prawodawstwie pocztowym, i przekazuje się im właściwe dane 
kontaktowe. Bez względu na to oraz pomimo ograniczonych możliwości działania Komisja 
zrobiła, co w jej mocy, by zbadać kwestie poruszone przez skarżących. 

W 2009 r. Komisja również otrzymała skargi dotyczące jakości usług pocztowych i braków 
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kadrowych od obywateli zamieszkałych na tym samym obszarze co składający petycję. Po 
wpłynięciu tych skarg Komisja zwróciła się do ówczesnego hiszpańskiego organu 
regulacyjnego ds. usług pocztowych o przekazanie informacji na temat świadczenia usług 
pocztowych na tym terenie. Po skierowaniu tego wniosku organ regulacyjny ds. usług 
pocztowych wszczął dochodzenie i wysłał na miejsce zespół kontrolny. Informacje na temat 
skutków tego wniosku oraz działań następczych przekazano lokalnemu użytkownikowi usług 
pocztowych, który nie kontaktował się już z Komisją. W dniu 30 listopada 2009 r. organ 
regulacyjny ds. usług pocztowych poinformował Komisję Europejską, że na przedmiotowym 
obszarze wprowadzono usprawnienia i przywrócono normalny poziom usług. Niemniej 
jednak Komisja nadal monitoruje jakość usług pocztowych w Hiszpanii, między innymi 
kontaktując się z władzami krajowymi. W związku z tym zamierza ona wystąpić do organu 
regulacyjnego ds. usług pocztowych z wnioskiem o przekazanie dalszych informacji na temat 
jakości usług na tym obszarze. 

Komisja zaznacza jednak, że to do składającego petycję należy skorzystanie z systemu 
dochodzenia zadośćuczynienia przewidzianego w dyrektywie pocztowej. W tym celu 
Komisja przekazała składającemu petycję dane kontaktowe odpowiednich organów 
(Comisión Nacional del Sector Postal, Palacio de Zurbano, Calle de Zurbano, 5, 28010 
Madryt, HISZPANIA) oraz procedury informowania pomocne przy składaniu skargi.


