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Ref.: Petiția nr. 0496/2010, adresată de J. D. L., de cetățenie spaniolă, privind 
serviciile poștale din Spania 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că, din cauza lipsei de personal în domeniul serviciilor poștale, 
scrisorile nu se transmit la timp, afectând consumatorul. Lipsa poștașilor obligă personalul 
existent la muncă suplimentară și prin urmare, nivelul de stres al acestora crește.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Prezenta petiție se referă la calitatea serviciilor poștale din Spania, respectiv presupusa 
incapacitate de a distribui corespondența în toată țara, cel puțin cinci zile pe săptămână, în 
special din cauza deficitului de personal în acest domeniu. 

Conform responsabilităților prevăzute în Directiva poștală, reclamanții care contactează 
Comisia sunt sfătuiți să solicite despăgubiri prin intermediul procedurilor enunțate în 
legislația poștală a Uniunii și li se pun la dispoziție datele de contact relevante. Cu toate 
acestea și în ciuda posibilităților sale limitate de a interveni, Comisia a făcut tot posibilul 
pentru a investiga problemele ridicate de reclamanți. 

În 2009, Comisia a primit din partea unor cetățeni care locuiesc în aceeași zonă ca și 
petiționarul reclamații referitoare la calitatea serviciilor poștale și deficitul de personal. În 
urma primirii acestor reclamații, Comisia a solicitat autorității spaniole de reglementare a 
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serviciilor poștale informații referitoare la furnizarea serviciilor poștale în localitatea 
respectivă. În urma acestei solicitări, autoritatea de reglementare a serviciilor poștale a deschis 
o anchetă și a trimis o echipă de inspecție în zona respectivă. Rezultatele și urmările acestei 
solicitări au fost puse la dispoziția utilizatorului local de servicii poștale, iar Comisia nu a mai 
primit informări ulterioare din partea acestuia. La 30 noiembrie 2009, Comisia Europeană a 
fost informată de autoritatea de reglementare a serviciilor poștale că au fost aduse îmbunătățiri 
și că serviciile în zonă au revenit la nivelurile normale. Cu toate acestea, Comisia continuă să 
monitorizeze calitatea serviciilor poștale din Spania, între altele, prin contacte cu autoritățile 
naționale. În acest context, Comisia intenționează să solicite autorității de reglementare a 
serviciilor poștale informații ulterioare cu privire la calitatea serviciilor în această zonă. 

Totuși, Comisia menționează faptul că este de datoria petiționarului să recurgă la sistemul de 
despăgubiri prevăzut în Directiva poștală. În acest sens, Comisia a furnizat petiționarului 
datele de contact ale autorităților responsabile (Comisión Nacional del Sector Postal, Palacio 
de Zurbano, Calle de Zurbano, 5, 28010 Madrid, ESPAÑA) și procedurile de informare 
pentru a depune o plângere. 


