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Θέμα: Αναφορά 0980/2009, του Pieter Daems, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις από την εταιρεία παροχής δορυφορικής τηλεόρασης 
Canal Digitaal σε βάρος χρηστών 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η Canal Digitaal χρησιμοποιεί παράνομες πρακτικές, καθώς οι  
μηνιαίες/δίμηνες ενημερώσεις της «προγραμματισμένης κάρτας» της Canal Digitaal 
λειτουργούν μόνο στους λεγόμενους «πιστοποιημένους» από την εταιρεία χρήστες. Σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, τα στοιχεία για την ενημέρωση του λογισμικού στους μη 
πιστοποιημένους δέκτες χορηγούνται μόνο αν οι χρήστες διαμαρτυρηθούν. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι οι πρακτικές αυτές είναι παράνομες και ζητά τη διερεύνησή τους. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 03 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι μόνο με την ιδιότητα του «πιστοποιημένου χρήστη» της Canal 
Digitaal μπορεί να αποφύγει τις επίπονες ενημερώσεις στον απαραίτητο εξοπλισμό
αποκωδικοποίησης. Οι «πιστοποιημένοι» χρήστες λαμβάνουν κάθε δύο μήνες αυτόματες 
ενημερώσεις στις κάρτες αποκωδικοποίησης που διαθέτουν, και η επίπονη διαδικασία της 
διαμαρτυρίας απευθείας στην εταιρεία για να αποφύγει κανείς αυτήν την απλή ρουτίνα και να
αποκτήσει τα απαιτούμενα δεδομένα οδήγησε τον αναφέροντα στη σκέψη ότι η Canal 
Digitaal διευθύνει ένα είδος καρτέλ.

Καταρχάς, η Επιτροπή θα ήθελε να διευκρινίσει ότι η προστασία τηλεοπτικού περιεχομένου 
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μέσω της χρήσης συσκευών περιορισμένης πρόσβασης, όπως οι κάρτες αποκωδικοποίησης 
που εκδίδονται μόνο για συνδρομητές, αποτελεί αναγνωρισμένο επιχειρηματικό μοντέλο που 
επιτρέπει στους παρόχους συνδρομητικού οπτικοακουστικού περιεχομένου να 
συμπληρώσουν την προσφορά των τηλεοπτικών προγραμμάτων που εκπέμπονται δωρεάν.
Κατά κύριο λόγο, η οδηγία 98/84/ΕΚ προβλέπει τη νομική προστασία των υπηρεσιών που 
παρέχονται έναντι αμοιβής, από την πειρατεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης1. Εφόσον 
τούτο έχει διευκρινιστεί, και ελλείψει επιπρόσθετων πληροφοριών από τον αναφέροντα 
(ιδίως ως προς τη διαφορά ανάμεσα στους «πιστοποιημένους» και «μη πιστοποιημένους» 
χρήστες των προστατευμένων υπηρεσιών), η Επιτροπή δεν αντιλαμβάνεται με ποιον τρόπο η 
Canal Digitaal δεν συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία της ΕΕ. Το πρόβλημα που θίγει ο 
αναφέρων φαίνεται να αφορά κυρίως την εμπορική πολιτική της εν λόγω εταιρείας.

Συμπεράσματα

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, μπορούν να χρησιμοποιούνται συσκευές 
περιορισμένης πρόσβασης προκειμένου να προστατεύεται η πρόσβαση σε συνδρομητικό 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Ελλείψει επιπρόσθετων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν 
διακρίνει με ποιον τρόπο το σύστημα του «πιστοποιημένου χρήστη» της Canal Digitaal θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ασύμβατο με τη νομοθεσία της ΕΕ.

4. Aπάντηση της Επιτροπής (REV), που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Η πρώτη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παρούσα αναφορά αντικρούστηκε από 
το Κοινοβούλιο, με το επιχείρημα ότι ο όρος «πιστοποιημένοι χρήστες» που χρησιμοποίησε ο 
αναφέρων παρερμηνεύθηκε. Ο αναφέρων εννοούσε στην πραγματικότητα «πιστοποιημένοι 
δέκτες». 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει αυτή την παρερμηνεία, παρότι είναι ενδεχομένως συγγνωστή, 
δεδομένης της συνοπτικότητας της αναφοράς. Ωστόσο, η Επιτροπή εμμένει στο αρχικό της 
συμπέρασμα όσον αφορά την κατάσταση που περιγράφει ο αναφέρων: ότι με βάση τα 
στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή δεν έχει αποδείξεις ότι η Canal Digitaal 
συμπεριφέρεται σα να συμμετέχει σε καρτέλ.  

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Canal Digitaal αναβάθμισε το σύστημά της με 
την βελτιωμένη κωδικοποίηση, Mediaguard 3, λίγο πριν την υποβολή της αναφοράς. Αυτή η 
αλλαγή τεχνολογίας προκάλεσε απώλεια εικόνας για μερικούς χρήστες που χρησιμοποιούσαν 
δέκτες οι οποίοι δεν ήταν πλέον συμβατοί.  Ενόψει των παρόντων προβλημάτων, η κίνηση 
της εταιρίας να εκδώσει τις κάρτες της μόνο για κατάλληλους («πιστοποιημένους») δέκτες, 
και να προσφέρει ακόμη και συστήματα ανταλλαγής, ώστε να παρέχει στους χρήστες 
πιστοποιημένους δέκτες σε ανταλλαγή με τους μη συμβατούς φαίνεται να είναι 
δικαιολογημένη. 

                                               
1 Οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των 
υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους:
: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1998:320:FIN:EL:HTML


