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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1327/2009, którą złożył M.Z. (Holandia) w sprawie rzekomo 
niedopuszczalnych praktyk handlowych holenderskiej firmy UPC dostarczającej 
telewizję kablową

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że właściwie nie może wykorzystywać swojej nagrywarki wideo 
do rejestracji telewizyjnych programów cyfrowych. Informuje on, że inni dostawcy telewizji 
cyfrowej dają widzom możliwość oglądania jednego programu i jednoczesnego rejestrowania 
innego za pomocą nagrywarek wideo. Jednak w przypadku składającego petycję można 
stosować tylko nagrywarkę wideo dostarczoną przez UPC. Składający petycję przekonuje, że 
narusza to zasadę swobody wyboru konsumenta i zaznacza, że nagrywarki wideo UPC są 
gorszej jakości od innych tego typu urządzeń dostępnych na rynku. Uważa on to za 
zniekształcenie zasad konkurencji i dlatego zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składający petycję jest klientem holenderskiego operatora telewizji kablowej UPC Nederland 
(„UPC”). Twierdzi on, że klienci UPC muszą korzystać ze sprzętu UPC (DVR), jeżeli chcą 
oglądać jeden program cyfrowy i jednocześnie nagrywać inny. Alternatywny sprzęt 
umożliwia jedynie nagrywanie oglądanego programu cyfrowego lub nagrywanie programu 
cyfrowego i jednoczesne oglądanie programu analogowego. Z drugiej strony wszyscy inni 
dostawcy telewizji cyfrowej ułatwiają jednoczesne oglądanie i nagrywanie różnych
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programów, umożliwiając swoim klientom korzystanie z wybranych przez nich nagrywarek. 
Ponadto składający petycję twierdzi, że nagrywarki oferowane przez UPC są niskiej jakości 
i bardzo proste, ponieważ nie mają elementów wyposażenia modemu takich jak funkcja 
zwiększania rozdzielczości i nagrywarka zintegrowana z DVD.

Na tej podstawie składający petycję uważa, że UPC (i) narusza swoim postępowaniem 
swobodę wyboru konsumentów, którzy powinni mieć możliwość korzystania z wybranego
przez siebie sprzętu oraz (ii) traktuje innych producentów nagrywarek DVD w nieuczciwy 
sposób w celu spowodowania mniejszej sprzedaży.

Po pierwsze należy zauważyć, że istnieje pewna niejasność co do postępowania, na które 
skarży się składający petycję, co uniemożliwia dokonanie wyczerpującej analizy w oparciu 
o unijne prawo konkurencji. Składający petycję najwyraźniej twierdzi, że dekodery UPC są 
wyposażone w podwójny tuner, który w przypadku nagrywarek UPC umożliwia tylko 
jednoczesne oglądanie i nagrywanie programów cyfrowych, natomiast sprzęt stron trzecich 
jest wyłączony z tej funkcji. Jednak zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji publicznie 
dostępna oferta dekoderów UPC obejmuje urządzenia z pojedynczym tunerem, które 
umożliwiają nagrywanie oglądanego programu oraz cyfrowe nagrywarki wideo („DVR”), tj. 
dekodery z podwójnym tunerem zintegrowane z nagrywarką wideo. 

W odniesieniu do zarzutów składającego petycję, iż UPC ogranicza konkurencję, wymagając
by klienci, którzy chcą jednocześnie oglądać i nagrywać dwa różne telewizyjne programy 
cyfrowe, korzystali z jednego z oferowanych przez UPC podwójnych tunerów, należy 
zaznaczyć, że domniemane postępowanie ma miejsce w Holandii, a Komisja nie posiada 
dowodów sugerujących, że w tym przypadku odnośny rynek ma szerszy zakres niż krajowy, 
zaś skutki rzekomego postępowania dla konkurencji, na które skarży się składający petycję,
wykraczałyby poza terytorium holenderskie. Na tej podstawie Komisja nie jest 
najwłaściwszym podmiotem do zbadania rzeczonego postępowania1. Nie mniej ważny jest 
w tym kontekście wymóg koncentrowania jej ograniczonych zasobów na tych zachowaniach, 
które są najbardziej szkodliwe dla konsumentów na całym rynku wewnętrznym.2

Informacje przedłożone przez składającego petycję nie umożliwiają Komisji precyzyjnego 
rozpoznania rzekomych zachowań antykonkurencyjnych, na które się on skarży. Ze względu 
na ograniczenie do terytorium holenderskiego Komisja w żadnym wypadku nie gwarantuje 
przeprowadzenia dogłębnego dochodzenia. Komisja będzie nadal monitorować rozwój 
wypadków w tej dziedzinie, tak aby zapewnić konsumentom możliwość dalszego korzystania 
ze swobody wyboru usług i zachować konkurencję w tym sektorze.

                                               
1 Obwieszczene Komisji w sprawie współpracy w ramach sieci organów ochrony konkurencji, Dz.U. C101/43 
z 27.4.2004, ust. 5–15.
2 Komunikat Komisji – wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu 
art. 82 traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych 
przez przedsiębiorstwa dominujące, Dz.U. C45/7 z 24.2.2009, ust. 5 i 6.


