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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0980/2009 af Pieter Daems, nederlandsk statsborger, om satellit-
tv-udbyderen Canal Digitaals påståede diskrimination af brugere

1. Sammendrag

Andrageren er af den opfattelse, at der er tale om en utilladelig praksis fra Canal Digitaals 
side, fordi de (to) månedlige opdateringer af Canal Digitaals smartcard kun fungerer hos 
brugere, der af virksomheden betegnes som certificerede. Ifølge andrageren bliver de 
nødvendige data for at kunne anvende softwaren hos ikkecertificerede modtagere kun leveret, 
når disse modtagere indgiver en klage. Andrageren er af den opfattelse, at denne praksis ikke 
er tilladt, og anmoder om en undersøgelse. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 03. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011.

"Andragerne klager over, at det kun er ved at blive "certificeret bruger" af Canal Digitaal, at 
han kan undgå langsommelige opdateringer af de nødvendige dekodere. "Certificerede" 
brugere får automatisk opdateret deres dekodere hver anden måned, og det langsommelige i at 
måtte klage direkte til virksomheden for at slippe for denne simple rutine og få de nødvendige 
data får andrageren til at tænke, at Canal Digitaal driver en eller anden form for "kartel".

For det første vil Kommissionen gerne pointere, at beskyttelse af tv-indhold gennem brug af 
adgangsbegrænsende udstyr, som f.eks. dekoderkort, der kun udstedes til abonnementer, er en 
velkendt forretningsmodel, der giver mulighed for at tilbyde audiovisuelt indhold af høj 
kvalitet som et supplement til free-to-view-tv. Især direktiv 98/84/EF tager højde for retlig 
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beskyttelse af pay-to-view-tjenester mod piratkopiering inden for EU. Når dette er klarlagt, og 
uden yderligere oplysninger fra andrageren (især om forskellen mellem "certificerede" og 
"ikkecertificerede" brugere af de beskyttede tjenester), kan Kommissionen ikke se, på hvilken 
måde Canal Digitaal krænker fællesskabsretten. Det problem, som andrageren nævner, lader 
til hovedsageligt at dreje sig om den pågældende virksomheds forretningspolitik.

Konklusioner

I den eksisterende EU-lovgivning hedder det, at adgangsbegrænsende udstyr kan anvendes til 
beskyttelse af adgangen til audiovisuelt indhold af høj kvalitet. Uden yderligere oplysninger 
fra andrageren kan Kommissionen ikke se, på hvilken måde Canal Digitaals "certificeret 
bruger"-ordning kan anses for inkompatibel med EU-lovgivning."

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 30. september 2011.

Kommissionens første meddelelse om dette andragende blev returneret af Parlamentet, fordi 
der var opstået en misforståelse af andragerens udtryk "certificerede brugere". Andrageren 
mente i virkeligheden "certificerede modtagere". 

Kommissionen beklager denne misforståelse, selv om den nok godt kan undskyldes på 
baggrund af andragendets korte affattelse. Kommissionen fastholder imidlertid sin oprindelige 
konklusion vedrørende den situation, andrageren omtaler: At Kommissionen ud fra de givne 
oplysninger ikke har belæg for, at Canal Digitaal udviser en "kartellignende" adfærd. 

Ifølge de foreliggende oplysninger gik Canal Digitaal over til et forbedret krypteringssystem, 
Mediaguard 3, kort før andragendet blev fremsendt. Denne ændrede teknologi var skyld i
billedtab for en række brugere, der brugte modtagere, som ikke længere var kompatible. På 
baggrund af disse problemer forekommer det berettiget, at selskabet er gået over til kun at 
udstede deres kort sammen med passende ("certificerede) modtagere og endog tilbyde 
brugerne en bytteordning, så de kan udskifte de inkompatible modtagere med certificerede.


