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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1669/2008, którą złożył Klaus Samer (Niemcy) w sprawie monopolu 
Deutsche Telekom na rynku sieci stacjonarnych oraz złej polityki konsumenckiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do faktu, iż na rynku sieci stacjonarnych w Niemczech 
Deutsche Telekom posiada monopol, co w jego mniemaniu jest sprzeczne z unijnymi 
przepisami mającymi zastosowanie w tym obszarze. Składający petycję zaznacza też, że 
Deutsche Telekom prowadzi tym samym politykę konsumencką, która w niewielkim stopniu 
służy interesom konsumentów. W związku z tym informuje on, że możliwości naprawy są 
bardzo nieelastyczne, a serwis techniczny nie jest satysfakcjonujący. Dlatego składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą i zbadanie, czy 
monopol Deutsche Telekom na niemieckim rynku sieci stacjonarnych jest zgodny 
z obowiązującymi przepisami UE w obszarze konkurencji i zasadami ochrony konsumenta.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Przepisy dotyczące telekomunikacji w UE mają na celu wspieranie konkurencji przy 
jednoczesnym zwiększaniu korzyści dla konsumentów w zakresie cen, możliwości wyboru 
oraz przejrzystości informacji odnoszących się do warunków umownych. W tym względzie 
dyrektywa o usłudze powszechnej1 określa podstawowe zasady dotyczące ochrony 

                                               
1 Dyrektywa 2002/22 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa 
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konsumentów, związane m.in. z nałożonym na operatorów obowiązkiem udzielania swoim 
klientom przejrzystych informacji o taryfach i usługach. Ponadto ustanawia ona zestaw 
parametrów jakości obsługi oferowanej użytkownikom końcowym przez operatorów, takich 
jak Deutsche Telekom, którzy podlegają kontroli krajowych organów regulacyjnych.

Komisja Europejska uważnie monitoruje sytuację na rynku we wszystkich państwach 
członkowskich, w tym w Niemczech, w dążeniu do zagwarantowania skutecznego wdrożenia 
przepisów dotyczących usług telekomunikacyjnych, co przyczyni się jednocześnie do 
zapewnienia konkurencyjnych rynków łączności elektronicznej w UE z korzyścią dla
użytkowników końcowych.

Co więcej, zgodnie z przepisami UE dotyczącymi usług telekomunikacyjnych krajowe organy 
regulacyjne, takie jak Bundesnetzagentur w Niemczech, mają obowiązek przeprowadzania
analiz swych krajowych rynków telekomunikacyjnych oraz nakładania w razie potrzeby 
obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorstwa mające znaczącą siłę rynkową, np. pod 
względem warunków dostępu do sieci lub cen. W celu konsolidacji rynku wewnętrznego oraz 
zagwarantowania zgodności krajowych środków regulacyjnych z prawem wspólnotowym 
tego rodzaju propozycje regulacyjne powinny zostać zgłoszone Komisji oraz organom 
regulacyjnym w innych państwach członkowskich w ramach tzw. wspólnotowej procedury 
konsultacyjnej1 poprzedzającej ich przyjęcie.

W przypadku Niemiec Bundesnetzagentur powiadomił Komisję o swoich projektach środków 
zarówno w odniesieniu do rynków detalicznych telefonii stacjonarnej2, jak i powiązanych 
rynków hurtowych. W przeprowadzonych analizach rynkowych Bundesnetzagentur 
stwierdził, że Deutsche Telekom dysponuje znaczącą siłą rynkową na rynkach hurtowych, 
w związku z czym nałożył środki zaradcze w zakresie dostępu do sieci i cen na operatora 
zasiedziałego na tych rynkach. Środki te wpłynęły na poziom konkurencji na rynkach 
połączeń stacjonarnych. Dalsze obowiązki nałożone na Deutsche Telekom obejmują wybór 
lub wybór wstępny dostawcy oraz regulację cenową ex post.

Jednakże, jak wynika z analizy rynkowej przeprowadzonej niedawno przez 
Bundesnetzagentur, Deutsche Telekom wciąż dysponuje znaczącą siłą rynkową pod 
względem dostępu do sieci telefonii stacjonarnej3. W związku z tym wnioskiem oczekuje się, 

                                                                                                                                                  
o usłudze powszechnej), Dz.U. L 108 z 24.4.2002.

1 Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

2 Wyniki drugiej analizy rynkowej przeprowadzonej przez Bundesnetzagentur są dostępne na stronie 
internetowej: http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions/de-2009-
0895_datepdf/_DE_1.0_&a=d. http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/germany/registeredsnotific
ations/de20090895/de-2009-0895_datepdf/_DE_1.0_&a=d

3 Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions/de-2009-
0897_publicpdf/_DE_1.0_&a=d.http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions/de
-2009-
0897_publicpdf/_DE_1.0_&a=dhttp://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/germany/registeredsnotifi
cations/de20090897/de-2009-0897_publicpdf/_DE_1.0_&a=d



CM\797227PL.doc 3/3 PE430.783v01-00

PL

że Bundesnetzagentur powiadomi Komisję o swojej propozycji w zakresie nowych 
obowiązków regulacyjnych przed końcem bieżącego roku. Komisja oceni wówczas, czy 
proponowane środki regulacyjne są właściwe, biorąc pod uwagę cel, jakim jest przywrócenie
konkurencji na odnośnym rynku z korzyścią dla konsumentów.

Wnioski

Zgodnie z informacjami udostępnionymi Komisji obecnie nie stwierdza się podstaw, które 
pozwoliłyby uznać, że Deutsche Telekom narusza wspólnotowe zasady konkurencji i ochrony 
konsumentów. Należy zaznaczyć w tym względzie, iż każdy operator telekomunikacyjny 
może swobodnie ustalać własne warunki świadczenia usług, w tym napraw oraz pomocy 
technicznej, o ile pozostaje to w zgodzie z prawem wspólnotowym. Wreszcie otoczenie 
prawne i regulacyjne w Niemczech zapewnia konsumentom prawo do złożenia skargi na
operatora, który nie przestrzega swych zobowiązań umownych, jak również do 
rozstrzygnięcia sporu przez organ regulacyjny1 oraz odwołania się do sądu krajowego.

                                               
1 Bundesnetzagentur (BNetzA) Postfach 80 01, 53105 Bonn; telefon: +49 228 14-0 (centrala); e-mail: 
poststelle@bnetza.de.


