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Nederland kábelszolgáltató feltételezett helytelen kereskedelmi gyakorlatáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy a saját videofelvevőjével nem vagy csak ritkán 
tud a digitális televízióműsorokról felvételt készíteni. Véleménye szerint más 
digitálistelevízió-szolgáltatók lehetőséget biztosítanak az előfizetőiknek arra, hogy egy műsor 
megtekintése közben a saját videofelvevőjükkel egy másik műsort is rögzíthessenek. A UPC-
nél erre csak a UPC-nél beszerzett videofelvevővel van lehetőség. A petíció benyújtója úgy 
véli, hogy ez ellentétes a fogyasztó választáshoz való jogával. Ezenkívül a UPC készüléke a 
piacon kínált egyéb felvevőkkel összehasonlítva gyengébb minőségű. A petíció benyújtója 
szerint mindez a verseny megsértéséhez vezet, és kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen 
lépéseket ez ellen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 22.  Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtója a holland UPC Nederland (a továbbiakban: UPC) kábelszolgáltató 
ügyfele. Azt állítja, hogy a UPC ügyfelei kénytelenek a UPC által biztosított készülékeket 
(DVR-t) használni, ha egy digitális műsor megtekintése közben egy másik műsort rögzíteni 
szeretnének. Egyéb felvevőkészülékkel kizárólag az éppen megtekintett digitális műsor 
rögzítésére van lehetőség, illetve más digitális műsor rögzítésére egy analóg csatorna 
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megtekintése közben. Ezzel szemben valamennyi más digitálisműsor-szolgáltató lehetővé 
teszi különböző műsorok egyidejű megtekintését és felvételét azáltal, hogy lehetővé teszik 
ügyfeleik számára saját felvevőkészülékük használatát. Hozzáteszi továbbá, hogy a UPC által 
kínált készülékek gyenge minőségűek és igen egyszerűek, mivel nem rendelkeznek olyan 
korszerű funkciókkal, mint a felskálázás és a beépített DVD-író.

Mindezek fényében a petíció benyújtója úgy ítéli meg, hogy a UPC (i) megsérti a fogyasztók 
szabad választáshoz való jogát, akiknek lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy saját 
készüléküket használják, és (ii) az ily módon csökkenő eladásokat figyelembe véve 
méltánytalanul jár el más DVD-felvevők gyártóival szemben.

Elsőként megjegyzendő, hogy a petíció benyújtója által kifogásolt gyakorlat némi tisztázásra 
szorul, és emiatt nincs lehetőség arra, hogy a versenyre vonatkozó uniós jogszabályokkal 
összefüggésben részletes elemzést készítsünk. A jelek szerint a petíció azt állítja, hogy a UPC 
dekóderei kettős jelvevővel vannak ellátva, amelyek kizárólag a UPC felvevőkészülékei 
számára teszik lehetővé különböző digitális programok egyidejű megtekintését és rögzítését, 
míg a harmadik féltől származó készülékek esetében ez a funkció nem működik. Ugyanakkor 
a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a UPC nyilvánosan elérhető 
dekóderajánlatai vagy egyetlen vevőkészüléket tartalmaznak, amely természeténél fogva 
kizárólag az éppen megtekintett műsor rögzítését teszi lehetővé, vagy digitális videorögzítőt 
(DVR), tehát videofelvevővel rendelkező kettős jelvevőt kínálnak. 

Amennyiben a petíció benyújtója azt állítja, hogy a UPC azáltal, hogy két különböző digitális 
tévéműsort egy időben megtekinteni és rögzíteni kívánó ügyfeleit arra kényszeríti, hogy a 
UPC valamely kettős jelvevő ajánlatát válasszák, fontos kiemelni, hogy az állítólagos 
gyakorlat Hollandiában folyik, és a Bizottságnak egyrészt nem áll rendelkezésére arra utaló 
bizonyíték, hogy a kérdéses ügyben a kapcsolódó piac a nemzetinél szélesebb körű lenne, 
másrészt pedig az sem bizonyított, hogy a kifogásolt állítólagos gyakorlat hatásai Hollandia 
határain kívül is érvényesülnének. Ezt figyelembe véve a szóban forgó gyakorlat kivizsgálása 
tekintetében nem a Bizottság illetékes1, elsősorban azért, mert korlátozott erőforrásait olyan 
gyakorlatok értékelésére kell összpontosítania, amelyek leginkább a belső piac egészének 
területén élő fogyasztókat sújtják.2

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a Bizottságnak nem áll módjában 
pontosan meghatározni a kifogásolt, állítólagosan versenyt sértő gyakorlatot, és mivel az ügy 
Hollandia területére korlátozódik, semmiképpen nem indokolja részletes vizsgálat elvégzését 
a Bizottság részéről. A Bizottság ezután is figyelemmel kíséri majd az e területen kialakuló 
fejleményeket annak érdekében, hogy a fogyasztók továbbra is élhessenek a szolgáltatásokkal 
kapcsolatos választás jogával, és hogy az adott ágazatban fenntartható legyen a verseny.

                                               
1 A Bizottság közleménye a versenyhatóságok hálózatán belüli együttműködésről, HL C 101., 43. o., 5–15. 
bekezdés, 2004.4.27.
2 A Bizottság közleménye – Iránymutatás az EK-Szerződés 82. cikkének az erőfölényben lévő vállalkozások 
versenykorlátozó visszaélő magatartására történő alkalmazásával kapcsolatos bizottsági jogérvényesítési 
prioritásokról, HL C 45., 7. o., 5–6. bekezdés, 2009.2.24.


