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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat hij zijn eigen videorecorder niet of nauwelijks kan gebruiken 
op opnames te maken van digitale televisieprogramma's. Volgens indiener bieden andere 
aanbieders van digitale tv gebruikers de mogelijkheid een programma te bekijken en 
tegelijkertijd een ander programma op te nemen met een eigen videorecorder. Bij UPC kan dit 
alleen met gebruikmaking van een videorecorder die men bij UPC moet aanschaffen. Indiener 
meent dat dit in strijd is met de vrije keuze van de consument. Bovendien is de apparatuur van 
UPC inferieur in vergelijking met apparatuur die vrij op de markt wordt aangeboden. Volgens 
indiener is er sprake van concurrentieverstoring en hij verzoekt het Europees Parlement hier 
iets aan te doen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

De indiener is klant van het Nederlandse kabelbedrijf UPC Nederland ("UPC"). Hij beweert 
dat de klanten van UPC indien ze één digitaal programma willen opnemen terwijl ze 
tegelijkertijd een ander kijken, verplicht zijn om hun toevlucht te nemen tot de apparatuur 
(DVR) van UPC. Met alternatieve apparatuur is het alleen mogelijk het bekeken digitale 
programma op te nemen of een digitaal programma op te nemen terwijl men gelijktijdig een 
analoog programma kijkt. In tegenstelling hiertoe maken alle andere aanbieders van digitale 
TV het mogelijk om gelijktijdig verschillende programma’s te kijken en op te nemen, waarbij 
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hun klanten gebruik kunnen maken van een recorder van hun keuze. Bovendien beweert de 
indiener dat de door UPC aangeboden recorders van mindere kwaliteit en zeer eenvoudig zijn, 
aangezien ze niet over moderne eigenschappen als upscaling en een geïntegreerde DVD-
brander beschikken.

Tegen deze achtergrond is de indiener van mening dat de gedraging van UPC (i) inbreuk 
maakt op de vrije keuze van de consumenten, die de mogelijkheid moeten hebben om de 
apparatuur van hun keuze te gebruiken en (ii) de andere producenten van DVD-recorders 
oneerlijk behandelt gezien de hieruit resulterende geringere verkopen.

Allereerst dient te worden opgemerkt dat er onduidelijkheid bestaat over de door de indiener 
beklaagde gedraging, wat een uitputtend onderzoek op grond van de EU-
mededingingswetgeving onmogelijk maakt. Het verzoekschrift schijnt aan te voeren dat de 
decoders van UPC met dubbele tuners zijn uitgerust die alleen recorders van UPC in staat 
stellen om gelijktijdig digitale programma’s te kijken en op te nemen, terwijl apparatuur van 
derden van deze functionaliteit uitgesloten is. Volgens de informatie die de Commissie ter 
beschikking staat, bestaan de voor het publiek beschikbare decoderaanbiedingen van UPC 
ofwel uit enkelvoudige tuners die van nature alleen het opnemen van het bekeken programma 
toestaan of uit digitale videorecorders (“DVR”), bijv. decoders met dubbele tuners die over 
een ingebouwde videorecorder beschikken.

Voor zover de indiener beweert dat UPC de mededinging beperkt door van klanten die 
gelijktijdig twee verschillende digitale programma’s willen kijken en opnemen, te verlangen 
om hun toevlucht tot een van de dubbele tuneraanbiedingen van UPC te nemen, moet erop 
worden gewezen dat zogezegde gedraging in Nederland plaatsvindt en dat de Commissie 
noch in het bezit van bewijzen is die erop wijzen dat de desbetreffende markt van de hier 
behandelde kwestie de nationale grenzen overschrijdt, noch dat de gevolgen van de zogezegde 
gedraging op de mededinging verder reiken dan het Nederlandse territorium. Tegen deze 
achtergrond zou de Commissie niet het meest geschikt zijn om de hier aangekaarte gedraging
te onderzoeken1, niet in de laatste plaats met het oog op het vereiste om haar beperkte 
middelen op het soort gedragingen te concentreren dat voor gebruikers in de gehele interne 
markt het schadelijkst is.2

De door de indiener voorgelegde informatie stelt de Commissie niet in staat om de vermeende
aangeklaagde concurrentiebeperkende gedraging nauwkeurig vast te stellen en rechtvaardigt 
in ieder geval, vanwege zijn beperking tot het Nederlandse staatsgebied, geen diepgaand 
onderzoek door de Commissie. De Commissie zal de ontwikkelingen die op dit gebied 
plaatsvinden verder in de gaten houden om ervoor te zorgen dat klanten van een keur aan 
diensten kunnen blijven profiteren en dat de mededinging in deze sector gehandhaafd blijft.

                                               
1 Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten, 
PB C101/43 van 27.4.2004, paragrafen 5 tot 15.
2 Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren betreffende de handhavingsprioriteiten van de Commissie bij 
de toepassing van artikel 82 van het EG-Verdrag op onrechtmatig uitsluitingsgedrag door ondernemingen met 
een machtspositie, OJ C45/02 van 24.2.2009, paragrafen 5 en 6.


