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practici comerciale incorecte ale companiei olandeze de cablu UPC

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge de faptul că aparatul său video de înregistrare nu poate fi folosit la 
înregistrarea programelor de televiziune digitală. Potrivit petiționarului, alți furnizori de 
servicii de televiziune digitală oferă utilizatorilor posibilitatea de a viziona un program și de a 
înregistra simultan un alt program cu aparatul video de înregistrare. În cazul UPC, acest lucru 
este posibil doar prin utilizarea unui anumit aparat video de înregistrare care poate fi 
achiziționat doar de la reprezentanțele UPC. Petiționarul consideră că această practică este 
contrară principiului libertății de alegere a consumatorilor. În plus, aparatul furnizat de UPC 
este inferior, din punct de vedere calitativ, ofertei disponibile în mod liber pe piață. Conform 
petiționarului, ar fi vorba despre o denaturare a concurenței și, prin urmare, acesta solicită 
intervenția Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționarul este client al societății olandeze de cablu UPC Olanda (denumită în continuare 
„UPC”). Acesta susține că clienții UPC sunt obligați să folosească echipamente ale UPC 
(DVR – aparat video digital de înregistrare) în cazul în care doresc să vizioneze un program
digital, simultan cu înregistrarea altui program. Aparatele alternative ar permite doar 
înregistrarea programului digital vizionat sau înregistrarea unui program digital simultan cu 
vizionarea unui program analog. În schimb, alți furnizori de servicii de televiziune digitală ar 
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facilita vizionarea simultană și înregistrarea diferitelor programe, permițând clienților lor să 
folosească un aparat video de înregistrare la alegere. Petiționarul mai susține că aparatele 
video de înregistrare oferite de UPC sunt de o calitate inferioară și foarte simple, neavând o 
serie de funcții moderne, cum sunt redimensionarea rezoluției și un program integrat de 
inscripționat DVD-uri.

În acest context, petiționarul consideră că politica UPC (i) încalcă principiul libertății de 
alegere a consumatorilor, care ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza echipamentul pe care 
îl doresc și (ii) discriminează alți producători de aparate video de înregistrare, determinând 
scăderea vânzărilor acestora.

În primul rând, trebuie menționat că există anumite neclarități legate de practica reclamată de 
petiționar, ceea ce face imposibilă o analiză detaliată a cazului în temeiul legislației 
comunitare în domeniul concurenței. Petiționarul ar susține că decodoarele UPC sunt echipate 
cu un receptor dual de semnale video (dual tuner) care permite doar aparatelor de înregistrare 
UPC vizualizarea și înregistrarea simultană a programelor digitale, în timp ce aparatele 
achiziționate de la terți sunt excluse de la această funcționalitate. Totuși, conform 
informațiilor de care dispune Comisia, oferta de decodoare a UPC destinată publicului constă 
fie din aparate cu un receptor unic de semnale video (single-tuner), care prin natura lor permit 
doar înregistrarea programului vizionat, fie din aparate digitale de înregistrare video (DVR), 
și anume decodoare cu receptor dual de semnale video, având integrat un sistem de 
înregistrare video. 

În ceea ce privește afirmațiile petiționarului, potrivit cărora politica UPC ar restricționa 
concurența prin faptul că clienții UPC care doresc să vizioneze și să înregistreze simultan 
programe TV digitale sunt obligați să utilizeze decodoarele cu receptor dual de semnale video 
oferite de UPC, trebuie subliniat că această presupusă practică ar avea loc în Țările de Jos, iar 
Comisia nu deține dovezi care să sugereze că piața în cauză s-ar extinde dincolo de teritoriul 
național și nici că efectele presupusei practici asupra concurenței s-ar extinde dincolo de 
frontierele naționale ale Țărilor de Jos. În această situație, Comisia nu ar fi cea mai în măsură 
să investigheze practica în cauză1, mai ales având în vedere cerința de a-și concentra resursele 
limitate asupra acelor tipuri de practici care sunt cele mai prejudiciabile pentru consumatorii 
de pe piața internă2. 

Informațiile prezentate de petiționar nu permit Comisiei să identifice exact presupusele 
practici anticoncurențiale reclamate de petiționar și, în orice caz, având în vedere limitarea la 
piața olandeză, nu justifică o investigație amănunțită din partea Comisiei. Comisia va 
continua să monitorizeze evoluțiile în acest domeniu pentru a se asigura că consumatorii 
beneficiază în continuare de libertatea de a alege serviciile și că nu este afectată concurența în 
acest sector.

                                               
1 Comunicarea Comisiei privind cooperarea în cadrul rețelei autorităților de concurență, JO C 101/43, 27.4.2004, 
alineatele (5)-(15).
2 Comunicare a Comisiei - Orientări privind prioritățile Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la 
practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante, JO C 45/7, 24.2.2009, alineatele (5) și (6).


