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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1327/2009 af M. Z., nederlandsk statsborger, om det hollandske 
kabelselskab UPC's ulovlige handelspraksis

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at det er næsten umuligt at bruge hans videooptager til at optage 
digitale tv-udsendelser. Han anfører, at andre digitale tv-udbydere giver seerne mulighed for 
at se en udsendelse samtidig med, at de optager en anden på deres egen videooptager. I 
andragerens tilfælde er det imidlertid kun muligt, hvis man anvender en videooptager, som 
UPC leverer. Han hævder, at dette er en krænkelse af princippet om frit forbrugsvalg og 
anfører, at UPC-videooptageren er dårligere end dem, der fås andre steder på markedet. Han 
er af den opfattelse, at der er tale om konkurrenceforvridning og anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at træffe foranstaltninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren er kunde hos det hollandske kabelselskab UPC Nederland ("UPC"). Han hævder, 
at kunder hos UPC er nødt til at bruge udstyr fra UPC, hvis de ønsker at se et digitalt program 
samtidig med, at de optager en anden udsendelse. Alternativt udstyr giver kun mulighed for at 
optage det digitale program, der ses, eller optage et digitalt program samtidig med, at der ses
et analogt program. Han anfører, at andre digitale tv-udbydere giver seerne mulighed for at se 
en udsendelse samtidig med, at de optager en anden på deres egen videooptager. Derudover 
hævder han, at UPC-videooptageren er af dårlig kvalitet og meget simpel, da den mangler 
moderne funktioner som opgradering og integreret DVD-brænder.
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Andrageren mener på grundlag heraf, at UPC (i) handler i strid med princippet om frit valg 
for forbrugere, som bør have mulighed for at anvende udstyr efter eget ønske, og (ii) 
behandler andre producenter af DVD-optagere urimeligt i lyset af den deraf følgende 
salgsnedgang, som de pågældende producenter oplever.

Det skal først og fremmest bemærkes, at der er nogen uklarhed om den adfærd, som 
andrageren klager over, og det er derfor ikke muligt at foretage en grundig undersøgelse i 
henhold til EU's konkurrencelovgivning. I andragendet hævdes det, at UPC's dekodere er 
udstyret med en dobbelttuner, der kun gør det muligt med anvendelse af UPC-optagere at se 
og optage digitale programmer samtidig, hvorimod udstyr fra tredjeparter ikke har denne 
funktion. Men ifølge de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed, består de dekodere, 
som UPC tilbyder, enten af enkelttunerudstyr, som kun gør det muligt at optage det sete 
program, eller digitale videooptagere ("DVR"), dvs. dekodere med dobbelttuner med en 
integreret videooptager.

Med hensyn til andragerens påstand om, at UPC vil begrænse konkurrencen ved at kræve, at 
kunder, der ønsker at se og optage to forskellige digitale tv-programmer samtidig, skal benytte 
sig af et af UPC's tilbud om dobbelttunere, skal det understreges, at denne påståede adfærd 
foregår i Nederlandene, og at Kommissionen ikke er i besiddelse af beviser for, at det 
relevante marked i det pågældende tilfælde vil nå ud over de nationale grænser, eller at 
virkningerne af den påståede adfærd på konkurrencen vil være nå ud over Nederlandenes 
grænser. Kommissionen er derfor ikke den rette til at undersøge den pågældende adfærd1, 
ikke mindst i lyset af kravet til Kommissionen om at fokusere sine begrænsede midler på 
adfærd, der er mest skadelig for forbrugere i det indre marked2.

Kommissionen kan på grundlag af andragerens oplysninger ikke nøjagtigt identificere den 
påståede konkurrencebegrænsende adfærd, og under alle omstændigheder kan oplysningerne 
ikke danne grundlag for en dybdegående undersøgelse, da den påståede adfærd foregår inden 
for Nederlandenes grænser. Kommissionen vil fortsat følge udviklingen på området for at 
sikre, at forbrugerne fortsat kan drage fordel af et udvalg af tjenesteydelser, og at 
konkurrencen i sektoren opretholdes."

                                               
1 Kommissionens meddelelse om samarbejdet inden for netværket af konkurrencemyndigheder, EUT C 101/43 
af 27.4.2004, punkt 5-15.
2 Kommissionens meddelelse - Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i
forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 82 på virksomheders misbrug af dominerende
stilling gennem ekskluderende adfærd, EUT C 45/7 af 24.2.2009, punkt 5 og 6.


