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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1327/2009, внесена от M. Z., с нидерландско гражданство, относно 
твърдение за неприемливи търговски практики на нидерландската компания 
за кабелна телевизия „UPC“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че на практика е невъзможно да използва своето 
видео записващо устройство за запис на програми от цифрова телевизия. Той посочва, 
че другите доставчици на цифрова телевизия предоставят на зрителите възможността 
да гледат една програма, като в същото време записват друга на своите видео 
записващи устройства. В случая на вносителя обаче това е възможно единствено ако се 
използва видео записващо устройство, осигурено от „UPC“. Той твърди, че това 
нарушава принципа на свобода на избора на потребителите и посочва, че видео 
записващите устройства, предоставяни от „UPC“, са с по-лошо качество от тези, които 
се предлагат на пазара. Според него това е нарушаване на конкуренцията и настоява 
Европейския парламент да предприеме съответни действия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителят на петицията е потребител на нидерландския кабелен оператор „UPC 
Nederland“ („UPC“). Той твърди, че потребителите на „UPC“ трябва да използват 
оборудването (DVR) от „UPC“, ако искат да гледат цифрова програма, докато в същото 
време записват друга. Алтернативно оборудване позволява само записването на 
гледаната цифрова програма или записването на цифрова програма, като в същото 
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време се гледа аналогова. За разлика от това, всички други доставчици на цифрова 
телевизия улесняват едновременното гледане и записване на различни програми като 
позволяват на потребителите си да използват записващо устройство по свой избор. В 
допълнение, той твърди, че предлаганите от „UPC“ записващи устройства са с лошо 
качество и малко функции като не предлагат съвременни функции като „ъпскейлинг“ и 
вградено записващо DVD устройство.

В този контекст вносителят на петицията счита, че поведението на „UPC“ (i) нарушава 
свободния избор на потребителите, които следва да имат възможността да използват 
оборудване по свой избор и (ii) третира другите производители на записващи DVD 
устройства по нелоялен начин с оглед на произтичащите от това по-малко продажби.

На първо място следва да се отбележи, че има известна неяснота по отношение на 
поведението, от което се оплаква вносителят на петицията, като тя прави невъзможно 
изготвянето на изчерпателен анализ съгласно правото на ЕС в областта на 
конкуренцията. В петицията се изказват предположения, че декодерите на „UPC“ са 
оборудвани с двоен тунер, който позволява едновременното гледане и записване на 
цифрови програми само при използване на записващите устройства на „UPC“, докато 
оборудването от трети доставчици е изключено от тази функционалност. Въпреки това, 
според получената от Комисията информация, в общественодостъпните оферти на 
„UPC“ за декодери са включени или устройства с един тунер, които по принцип 
позволяват записването само на гледаната програма, или цифрови видео записващи 
устройства („DVR“), т.е. декодери с двоен тунер с вградено видео записващо 
устройство. 

Доколкото вносителят на петицията твърди, че „UPC“ ограничава конкуренцията като 
изисква от потребителите, които искат едновременно да гледат и записват две различни 
цифрови телевизионни програми, да използват една от офертите на „UPC“ за двоен 
тунер, следва да се посочи, че това предполагаемо поведение се отнася до 
Нидерландия, и че Комисията не разполага с доказателства, които предполагат, че 
съответният пазар в случая излиза извън рамките на националния, нито че 
въздействието на предполагаемото поведение, от което се оплаква вносителят на 
петицията, относно конкуренцията, се разпространява извън Нидерландия. В този 
контекст, Комисията не е най-правилният избор на орган, който да проучи въпросното 
поведение1, не на последно място по отношение на изискването да съсредоточи 
ограничените си възможности върху поведението, което е най-неблагоприятно за 
потребителите на вътрешния пазар.2

Предоставената от вносителя на петицията информация не позволява на Комисията да 
посочи с точност предполагаемото антиконкурентно поведение, от което вносителят се 
оплаква в петицията, и във всички случаи, поради ограничения характер на случая, 
който се отнася само до Нидерландия, не може да оправдае задълбочено проучване от 
страна на Комисията. Комисията ще продължи да наблюдава развитието в тази област, 
за да гарантира, че потребителите ще продължат да извличат ползи от избор на услуги, 
и че конкуренцията в този сектор ще се поддържа.


