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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka praktiski nav iespējams izmantot viņa video rakstītāju, lai 
ierakstītu ciparu televīzijas programmas. Viņš norāda, ka citi ciparu televīzijas nodrošinātāji 
skatītājiem dod iespēju skatīties vienu programmu, vienlaicīgi ierakstot otru ar saviem 
personīgajiem video rakstītājiem. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja gadījumā tas ir iespējams 
vienīgi, izmantojot UPC piegādātu video rakstītāju. Viņš uzskata, ka tas pārkāpj patērētāju 
izvēles brīvības principu, un norāda, ka UPC video rakstītājs ir mazvērtīgāks nekā tie, kas 
pieejami citur tirgū. Viņš uzskata, ka tā ir konkurences izkropļošana, un tādēļ vēlas, lai 
Eiropas Parlaments iejauktos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 22. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējs ir Nīderlandes kabeļoperatora UPC Nederland (UPC) klients. Viņš 
apgalvo, ka UPC klienti ir spiesti izmantot UPC iekārtu (DVR), ja viņi vēlas skatīties vienu 
ciparu televīzijas programmu un vienlaicīgi ierakstīt citu programmu. Alternatīva iekārta ļauj 
tikai ierakstīt skatīto ciparu televīzijas programmu vai ierakstīt ciparu televīzijas programmu 
un vienlaicīgi skatīties analogo programmu. Turpretim citi ciparu TV nodrošinātāji atvieglo 
dažādu programmu vienlaicīgu skatīšanos un ierakstīšanu, ļaujot saviem klientiem izmantot 
pašu izvēlētu ierakstītāju. Turklāt viņš apgalvo, ka UPC piedāvātie ierakstītāji ir zemas 
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kvalitātes un ļoti vienkārši, jo tiem trūkst tādu modernu funkciju kā izšķirtspēja (upscaling) 
un iebūvēts DVD ierakstītājs.

Pamatojoties uz šo informāciju, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka UPC ar savu rīcību 
i) pārkāpj patērētāju tiesības uz brīvu izvēli, jo viņiem jābūt iespējai izmantot pašu izvēlētu 
aparatūru, un ii) netaisnīgi izturas pret citiem DVD ierakstītāju ražotājiem, radot zemākus 
pārdošanas apjomus.

Pirmkārt, jānorāda, ka nav īsti skaidrs, par kādu rīcību sūdzas lūgumraksta iesniedzējs, un 
tādēļ arī nav iespējams veikt izsmeļošu analīzi atbilstīgi ES konkurences tiesību aktiem. 
Lūgumrakstā šķietami apgalvots, ka UPC dekoderi ir aprīkoti ar dubultu uztvērēju, kas ļauj 
tikai UPC ierakstītājiem vienlaicīgi skatīties un ierakstīt ciparu programmas, turpretim trešo 
pušu aparatūrā šādas funkcijas nav. Tomēr saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju 
UPC publiski pieejamajos dekoderu piedāvājumos ietilpst vai nu vienkārša uztvērēja ierīces, 
kas ļauj ierakstīt tikai skatīto programmu, vai digitālie video ierakstītāji (DVR), t. i., dubultas 
uztveres dekoderi ar iebūvētu video ierakstītāju.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka UPC ierobežo konkurenci, liekot 
patērētājiem, kuri vēlas vienlaicīgi skatīties un ierakstīt divas dažādas ciparu televīzijas 
programmas, izmantot vienu no UPC dubulto uztvērēju piedāvājumiem, jānorāda, ka šī 
iespējamā rīcība notiek Nīderlandē un ka Komisijas rīcībā nav pierādījumu, kas liecinātu, ka 
attiecīgais tirgus konkrētajā gadījumā būtu plašāks par valsts tirgu vai ka iespējamās rīcības 
sekas, par kurām ir sūdzība, skartu plašāku teritoriju par Nīderlandi. Pamatojoties uz šo 
informāciju, Komisija nav īstā, kam būtu jāizmeklē šī konkrētā rīcība1, vismaz ņemot vērā 
prasību koncentrēt tās ierobežotos resursus uz tādām rīcībām, kas ir viskaitīgākās patērētājiem 
iekšējā tirgū2.

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija neļauj Komisijai precīzi noteikt iespējamo ar 
konkurenci nesaderīgo rīcību, par ko tika iesniegta sūdzība, un jebkurā gadījumā, tā kā 
informācija attiecas uz Nīderlandes teritoriju, garantēt, ka Komisija veiks padziļinātu izpēti. 
Komisija turpinās uzraudzīt notikumu attīstību šajā jomā, lai nodrošinātu, ka patērētājiem 
joprojām ir pakalpojumu izvēle un ka tiek saglabāta konkurence šajā nozarē.”

                                               
1 Komisijas paziņojums par sadarbību ar konkurences iestāžu tīklu, OV C 101, 27.4.2004., 43. lpp., 5.–
15. punkts.
2 Komisijas paziņojums — Norādījumi par Komisijas prioritātēm izpildes jomā, piemērojot EK līguma 82. pantu 
par dominējošu uzņēmumu ļaunprātīgu, izslēdzošu rīcību, OV C 45, 24.2.2009., 7. lpp., 5. un 6. punkts.


