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Betreft: Verzoekschrift 1669/2008, ingediend door Klaus Samer (Duitse nationaliteit), 
over het monopolie van Deutsche Telekom in de sector vastelijntelecommunicatie 
en over het slechte klantenbeleid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat Deutsche Telekom in Duitsland het monopolie bezit in de sector 
vastelijntelecommunicatie, wat volgens hem in strijd is met de bepalingen van de EU op dit 
gebied. Hij benadrukt voorts dat Deutsche Telekom het zich daardoor kan permitteren een 
klantenbeleid te voeren dat indruist tegen de belangen van de consument. Hij noemt in dit 
verband de beperkte reparatiemogelijkheden en de tekortschietende technische service. 
Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement deze zaak op te nemen en te onderzoeken 
of het monopolie van Deutsche Telekom op de Duitse vastelijnenmarkt in overeenstemming 
is met de bestaande mededingingsregels en de uitgangspunten van consumentenbescherming.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009

De regelgeving van de EU inzake telecommunicatie is gericht op bevordering van de 
concurrentie en versterking van de consumentenvoordelen op het gebied van prijs, 
keuzemogelijkheden en transparantie van informatie over contractvoorwaarden. In dit opzicht 



PE430.783 2/3 CM\797227NL.doc

NL

zijn in de universeledienstrichtlijn1 fundamentele regels vastgelegd inzake de bescherming 
van consumenten, onder andere met betrekking tot de verplichting van exploitanten om hun 
klanten transparante informatie te verstrekken over tarieven en diensten. Bovendien zijn in de 
richtlijn parameters vastgelegd voor de dienstenkwaliteit die exploitanten, zoals Deutsche 
Telekom, aan eindgebruikers moeten bieden en die wordt bewaakt door de nationale 
regelgevende instanties (NRI's).

De Europese Commissie volgt nauwgezet de marktontwikkelingen in alle lidstaten, dus ook in 
Duitsland, met de bedoeling de doeltreffende uitvoering van de regelgeving inzake 
telecommunicatie te waarborgen en daarmee bij te dragen aan concurrerende markten voor 
elektronische communicatie in de EU tot voordeel van de eindgebruiker.

Verder zijn de NRI's, zoals het Bundesnetzagentur in Duitsland, volgens de 
telecommunicatieregels van de EU verplicht analyses uit te voeren van hun nationale 
telecommunicatiemarkten en indien nodig regulerende verplichtingen op te leggen aan 
ondernemingen met een aanmerkelijke macht op de markt, bijvoorbeeld ten aanzien van 
toegangsvoorwaarden of prijzen. Om de consolidatie van de interne markt te bevorderen en de 
verenigbaarheid van nationale regulerende maatregelen met het Gemeenschapsrecht te 
waarborgen, moeten voorstellen voor zulke regulerende maatregelen alvorens te worden 
aangenomen worden gemeld aan de Commissie en aan regelgevende instanties in de andere 
lidstaten op grond van de zogenoemde communautaire raadplegingsprocedure2.

In het geval van Duitsland heeft het Bundesnetzagentur de Commissie in kennis gesteld van 
zijn ontwerpmaatregelen voor zowel de detailhandelsmarkten voor vaste telefonie3 als de 
daarmee verbonden groothandelsmarkten. In zijn marktanalyses heeft het Bundesnetzagentur 
Deutsche Telekom aangemerkt als onderneming met een aanmerkelijke macht op de 
groothandelsmarkten, waarna het toegangs- en prijsmaatregelen heeft opgelegd aan de 
bestaande exploitant op deze markten. Deze maatregelen hebben bijgedragen aan het 
concurrentieniveau op de markten voor gesprekken via vaste telefonie. Nadere verplichtingen 
die zijn opgelegd aan Deutsche Telekom, betreffen carrierkeuze en -voorkeuze en 
prijsbeheersing achteraf.

De laatste marktanalyse van het Bundesnetzagentur heeft echter uitgewezen dat Deutsche 
Telekom nog altijd een aanmerkelijke macht op de markt voor toegang tot het vaste 
telefoonnet heeft.4 Naar aanleiding van deze bevinding zal het Bundesnetzagentur naar 
                                               
1 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst 

en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten 
(universeledienstrichtlijn), PB L 108 van 24. 4.2002.

2 Voor meer informatie: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

3 De uitkomsten van de tweede marktanalyse van het Bundesnetzagentur zijn beschikbaar op
http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions/de-2009-
0895_datepdf/_DE_1.0_&a=d.

4 Voor meer informatie: http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions/de-
2009-0897_publicpdf/_DE_1.0_&a=d.
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verwachting voor het einde van dit jaar een voorstel voor nieuwe regulerende maatregelen aan 
de Commissie voorleggen. Dan zal de Commissie beoordelen of de voorgestelde maatregelen 
afdoende zijn om de concurrentie op de betreffende markt te herstellen tot voordeel van de 
consument.

Conclusies

Volgens de inlichtingen waarover de Commissie beschikt, is er op het ogenblik geen bewijs 
dat Deutsche Telekom in strijd handelt met communautaire beginselen van mededinging en 
consumentenbescherming. In dit verband moet worden opgemerkt dat het elke exploitant van 
telecommunicatiediensten vrijstaat zijn dienstvoorwaarden te bepalen, met inbegrip van die 
voor reparaties en technische bijstand, zolang het Gemeenschapsrecht wordt nageleefd. Tot 
slot voorziet het Duitse kader van wet- en regelgeving in het recht van de consument om zich 
te beklagen over een exploitant die zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, alsmede in 
geschilbeslechting door de regelgevende instantie1 en de mogelijkheid van beroep bij de 
nationale rechter.

                                               
1 Bundesnetzagentur (BNetzA) Postfach 80 01, 53105 Bonn; telefoon: +49 228 14-0 (centrale); e-mail: 

poststelle@bnetza.de. 


