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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0980/2009, внесена от Pieter Daems, с нидерландско 
гражданство, относно твърдение за дискриминация срещу 
потребителите на „Canal Digitaal”, сателитна телевизионна компания

1. Резюме на петицията

Вносителят счита, че „Canal Digitaal” участва в незаконни практики, тъй като 
месечната/двумесечната актуализация на смарт картата на „Canal Digitaal” работи 
единствено при „потвърдени” от компанията потребители. Според вносителя, 
необходимите данни за актуализация на софтуера на непотвърдени получатели се 
предоставят единствено ако последните подадат оплакване. Вносителят счита, че тази 
практика е незаконна и настоява за разследване. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Вносителят на петицията се оплаква от това, че за да избегне отегчителните 
обновявания на декодера си трябва да бъде „потвърден потребител“ на „Canal Digitaal”.
„Потвърдените“ потребители получават автоматични актуализации на своите смарт 
карти на всеки два месеца, а отегчителната процедура, свързана с получаване на 
необходимите данни чрез подаването на оплакване до компанията кара вносителят да 
мисли, че „Canal Digitaal” ръководи някакъв вид „картел“.

На първо място Комисията би желала да изясни, че защитата на телевизионното 
съдържание посредством употребата на устройства за ограничаване на достъпа, 
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каквито са картите за декодиране, издавани единствено на абонатите, е признат бизнес 
модел, който позволява да бъде предлагано първокласно аудиовизуално съдържание, с 
което се допълва предлагането на телевизионно съдържание със свободен достъп.
Следва да се отбележи, че Директива 98/84/EО предвижда правна защита в рамките на 
Европейския съюз срещу пиратство за платените услуги, предлагащи визуално 
съдържание1. С това уточнение и при липсата на допълнителна информация от 
вносителя на петицията (особено по отношение на разликата между „потвърдени“ и 
„непотвърдени“ потребители на защитените услуги), Комисията не разбира по какъв 
начин „Canal Digitaal” нарушава правото на ЕС. Проблемът, повдигнат от вносителя на 
петицията, изглежда засяга предимно търговската политика на съответната компания.

Заключение

Съгласно съществуващото право на ЕС за защита на достъпа до първокласно 
аудиовизуално съдържание могат да бъдат използвани устройства за ограничаване на 
достъп. При липсата на допълнителна информация Комисията не вижда по какъв начин 
схемата за „потвърдени потребители“ на „Canal Digitaal” може да бъде считана за 
противоречаща на изискванията на правото на ЕС.

4. Отговор от Комисията (REV.), получен на 30 септември 2011 г.

Първото съобщение на Комисията относно настоящата петиция е върнато от 
Парламента въз основа на неправилно разбиране на използвания от вносителя на 
петицията израз „потвърдени потребители”. В действителност вносителят на петицията 
има предвид „потвърдени приемници”. 

Комисията изразява съжалението си за това недоразумение,  въпреки че то може да се 
приеме за допустимо предвид на краткостта на самата петиция.  При все това, 
Комисията потвърждава първоначалното си заключение относно описаното от 
вносителя положение: вземайки наличната информация като основа, Комисията не 
разполага с доказателства, че „Canal Digitaal” има картелно поведение. 

Съобразно наличната информация дружеството „Canal Digitaal” е преминало към 
условия на по-добро криптиране, Mediaguard 3, малко преди момента на внасяне на 
петицията. Тази промяна на технологията действително е причинила загуба на имидж 
пред потребители, които са използвали приемници, които вече не са били съвместими.  
С оглед на тези проблеми, решението на дружеството да издава картите си единствено 
заедно с подходящи („потвърдени”) приемници, и дори да предлага суапови схеми за 
предоставяне на потвърдени приемници за потребителите в замяна на станалите вече 
несъвместими, изглежда оправдано.

                                               
1 Директива 98/84/EО на Европейския парламент  и на Съвета от 20 ноември 1998 година относно 
правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие
: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:320:SOM:en:HTML


