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Tema: Peticija Nr. 1327/2009 dėl kabelinės televizijos paslaugas teikiančios bendrovės 
„UPC Nederland“ tariamai neleistinos prekybos veiklos, kurią pateikė Nyderlandų 
pilietis M. Z.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad jis beveik negali naudoti savo vaizdo įrašymo įrenginio 
skaitmeninės televizijos programoms įrašyti. Pasak jo, kiti skaitmeninės televizijos paslaugų 
teikėjai iš klientų neatima galimybės žiūrėti vieną programą ir tuo pačiu metu savo vaizdo 
įrašymo įrenginiu įsirašyti kitą. Tačiau peticijos pateikėjas tai gali daryti tik įsigijęs UPC 
vaizdo įrašymo įrenginį. Jis teigia, kad keliant tokią sąlygą pažeidžiamas vartotojo 
pasirinkimo laisvės principas, ir pažymi, kad UPC vaizdo įrašymo įranga yra prastesnės 
kokybės nei kita rinkoje siūloma aparatūra. Peticijos pateikėjas mano, kad tai iškreipia 
konkurenciją, todėl prašo Europos Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėjas yra Nyderlandų kabelinės televizijos operatoriaus „UPC Nederland“ 
(UPC) abonentas. Jis tvirtina, kad UPC klientai, norėdami žiūrėti vieną skaitmeninės 
televizijos programą ir kartu įrašyti kitą, yra priversti naudotis UPC įranga (DVR). 
Naudodamiesi kita aparatūra, jie galėtų įrašyti tik tuo metu žiūrimą skaitmeninės televizijos 
programą arba žiūrėdami vieną skaitmeninės televizijos programą įrašyti analogišką. 
Priešingai nei UPC, visi kiti skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjai padeda savo klientams 
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žiūrėti vienas programas ir kartu įsirašyti kitas, naudojantis pasirinkta vaizdo įrašymo įranga. 
Be to, peticijos pateikėjas tvirtina, kad UPC siūlomi vaizdo įrašymo įrenginiai yra prastos 
kokybės ir labai paprasti, nes nepasižymi moderniomis funkcijomis, pavyzdžiui, vaizdo 
gerinimo funkcija ir integruota DVD įrašymo programa.

Atsižvelgdamas į tai, peticijos pateikėjas mano, kad: a) UPC pažeidžia vartotojo pasirinkimo 
laisvės principą, pagal kurį jis turėtų galėti rinktis, kokią įrangą naudoti; b) turint omenyje 
sumažėjusią kitų DVD įrašymo įrangos gamintojų prekybą, UPC veikla jų atžvilgiu yra 
neteisinga.

Visų pirma pažymėtina, kad veiksmai, dėl kurių skundžiasi peticijos pateikėjas, nėra 
pakankamai aiškūs, dėl to negalima atlikti nuodugnaus tyrimo remiantis ES konkurencijos 
teisės aktais. Panašu, kad peticijoje teigiama, jog UPC dekodavimo įrenginius sudaro 
dvigubas imtuvas, dėl kurio naudojantis UPC vaizdo įrašymo įrenginiais skaitmenines 
programas galima įrašyti tik jas žiūrint, o kitų funkcinių galimybių nėra. Tačiau, remiantis 
Komisijos gauta informacija, UPC viešai siūlomą dekodavimo įrangą sudaro ir vienas imtuvas 
(naudojantis tokia įranga, programą galima įrašyti tik ją žiūrint), ir skaitmeninio vaizdo 
įrašymo įrenginiai (DVR), t. y. dekodavimo įranga su dvigubu imtuvu ir integruotu vaizdo 
įrašymo įrenginiu.

Kadangi peticijos pateikėjas tvirtina, kad, versdama klientus, kurie nori tuo pat metu žiūrėti ir 
įrašyti skirtingas skaitmeninės televizijos programas, naudotis UPC siūlomais įrenginiais su 
dvigubu imtuvu, bendrovė UPC riboja konkurenciją, reikia atkreipti dėmesį, kad 
Nyderlandams tokie tariami veiksmai būdingi. Komisija neturi įrodymų, kuriais remiantis 
būtų galima teigti, kad šiuo atveju atitinkama rinka yra išplėsta už šalies ribų ar kad tariamų 
veiksmų, dėl kurių skundžiasi peticijos pateikėjas, poveikis yra jaučiamas už Nyderlandų 
teritorijos ribų. Atsižvelgdama į tai, taip pat turėdama omenyje reikalavimą skirti ribotus 
išteklius tų veiksmų, kurie labiausiai kenkia vartotojams vidaus rinkoje, tyrimui,1 Komisija 
negalėtų geriausiai išnagrinėti svarstomojo atvejo.2

Remdamasi peticijoje pateikta informacija, Komisija negali tiksliai nustatyti 
antikonkurencinio elgesio, dėl kurio skundžiamasi, ir bet kuriuo atveju neįsipareigoja šio 
atvejo nagrinėti nuodugniai, nes pateiktoje informacijoje apsiribota tik Nyderlandų teritorijai 
būdingais veiksmais. Komisija ir toliau stebės pokyčius šioje srityje, siekdama užtikrinti, kad 

                                               
1 Komisijos komunikatas „Įgyvendinimo prioritetų taikant EB sutarties 82 straipsnį dominuojančių įmonių 
piktnaudžiaujamam antikonkurenciniam elgesiui gairės“, OL C 45/7, 2009 2 24, 5–6 pastraipos.
2 Komisijos pranešimas dėl konkurencijos institucijų tinklui priklausančių institucijų bendradarbiavimo, 
OL C 101/43, 2004 4 27, 5–15 pastraipos.
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vartotojai toliau galėtų naudotis pasirinktomis paslaugomis ir kad konkurencija šiame 
sektoriuje būtų išlaikyta.“


