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Ref.: Petiția nr.1669/2008,adresată deKlaus Samer, de cetățenie germană, privind 
monopolul companiei Deutsche Telekom asupra pieței de telefonie fixă, precum și 
politica neadecvată a acesteia în ceea ce privește relațiile cu clienții

1. Rezumatul petiţiei

Petiționarul face referire la faptul că Deutsche Telekom deține monopolul asupra pieței de 
telefonie fixă din Germania, ceea ce, consideră acesta, contravine dispozițiilor UE în vigoare 
în acest domeniu. În plus, el atrage atenția asupra faptului că Deutsche Telekom, ca rezultat al 
acestui monopol, își poate permite să dezvolte o politică în ceea ce privește relațiile cu clienţii 
în contradicție cu interesele consumatorilor. Astfel, acesta menționează posibilitățile extrem 
de rigide în privința reparațiilor și întreținerea tehnică nesatisfăcătoare. Prin urmare, 
petiționarul solicită Parlamentului European să preia această chestiune și să examineze dacă 
monopolul exercitat de Deutsche Telekom pe piața germană de telefonie fixă este în 
conformitate cu normele UE actuale privind concurența și principiile UE referitoare la
protecția consumatorilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit 20 noiembrie 2009

Legislaţia UE din domeniul telecomunicaţiilor are scopul de a promova concurenţa și, în 
același timp, de a consolida beneficiile consumatorului în materie de preţ, gamă și 
transparenţă a informaţiilor, pe baza condiţiilor contractuale. În acest sens, Directiva privind 
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serviciul universal1 prevede norme fundamentale privind protecţia consumatorilor, referitoare, 
printre altele, la obligaţia operatorilor de a furniza informaţii transparente cu privire la tarifele 
și serviciile oferite clienţilor lor. În plus, directiva stipulează o serie de parametri privind 
calitatea serviciilor, pe care operatorii precum Deutsche Telekom trebuie să-i ofere 
utilizatorilor finali, care sunt monitorizaţi de către autorităţile naţionale de reglementare. 

Comisia Europeană monitorizează îndeaproape evoluţiile pieţei în toate statele membre, 
inclusiv Germania, cu scopul de a asigura o punere eficientă în aplicare a normelor din 
domeniul telecomunicaţiilor și de a contribui, în acest fel, la competitivitatea pieţelor 
comunicaţiilor electronice din UE, în beneficiul utilizatorilor finali.

În plus, autorităţile naţionale de reglementare (ANR-urile) precum Bundesnetzagentur din 
Germania, trebuie, în conformitate cu normele UE din domeniul telecomunicaţiilor, să 
realizeze analize ale pieţelor lor naţionale de telecomunicaţii și să impună, dacă este cazul,
obligaţii normative asupra companiilor cu o putere semnificativă pe piaţă, de exemplu în ceea 
ce privește condiţiile de acces sau preţurile. În vederea consolidării pieţei interne și a 
garantării compatibilităţii măsurilor de reglementare naţionale cu legislaţia comunitară, 
propunerile normative de acest gen trebuie notificate, înainte de a fi adoptate, Comisiei și 
autorităţilor naţionale de reglementare din celelalte state membre, prin intermediul așa-
numitei proceduri comunitare de consultare2.

În cazul Germaniei, Bundesnetzagentur a notificat Comisiei proiectul său de măsuri, atât 
pentru pieţele cu amănuntul de telefonie fixă3, cât și pentru pieţele cu ridicata
corespunzătoare. În analizele sale de piaţă, Bundesnetzagentur a identificat faptul că Deutsche 
Telekom deţine o putere semnificativă pe pieţele cu ridicata, impunându-le, prin urmare, 
operatorilor tradiţionali ai acestor pieţe să ia măsuri corective în domeniul accesului și al 
preţurilor. Aceste măsuri au contribuit la nivelul concurenţei de pe pieţele de telefonie fixă. 
Printre obligaţiile suplimentare ale Deutsche Telekom se numără și selecţia și preselecţia 
reprezentanţei, precum și controlul ex post al preţurilor.

Totuși, analiza recentă de piaţă efectuată de Bundesnetzagentur a demonstrat că Deutsche 
Telekom deţine în continuare o putere de piaţă semnificativă pe piaţa accesului la o reţea de 
telefonie fixă4. Pe baza acestui rezultat urmează ca, până la finele acestui an, 
                                               
1 Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul 

universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (directiva 
privind serviciul universal), JO L 108, 24/04/2002.

2      Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

3      Rezultatele celei de-a doua analize de piață a Bundesnetzagentur sunt disponibile la adresa: 
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/
registeredsnotifications/de20090895/de-2009-0895_datepdf/_DE_1.0_&a=d

4      Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions/de-2009-
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Bundesnetzagentur să notifice Comisia cu privire la propunerea sa referitoare la adoptarea de
noi obligaţii normative. În acel moment, Comisia va evalua dacă măsurile de reglementare 
propuse sunt adecvate pentru restabilirea concurenţei pe piaţa respectivă, în beneficiul 
consumatorilor.

Concluzii

Potrivit informaţiilor puse la dispoziţia Comisiei, în momentul de faţă nu există nicio dovadă 
cu privire la încălcarea de către Deutsche Telekom a principiilor comunitare referitoare la 
concurenţă și la protecţia consumatorilor. În acest sens, trebuie menţionat faptul că orice 
operator de telecomunicaţii are libertatea de a-și stabili propriile condiţii privind serviciile, 
inclusiv reparaţiile și asistenţa tehnică, atât cât timp cât legislaţia comunitară este respectată. 
În final, mediul legal și normativ din Germania prevede dreptul consumatorului de a depune 
plângere împotriva unui operator care își încalcă obligaţiile contractuale, precum și dreptul la 
soluţionarea litigiilor de către autoritatea de reglementare1 și dreptul la o cale de atac în faţa 
unei instanţe naţionale.

                                                                                                                                                  
0897_publicpdf/_DE_1.0_&a=d.http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commiss
ionsdecisions/de-2009-
0897_publicpdf/_DE_1.0_&a=dhttp://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/ger
many/registeredsnotifications/de20090897/de-2009-0897_publicpdf/_DE_1.0_&a=d

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


