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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a Canal Digitaal jogellenes gyakorlatot követ, mert a Canal 
Digitaal „smartcard”-jának (két)havonkénti frissítése csak a cég által engedélyezett 
felhasználók esetében működik. A petíció benyújtója szerint a nem engedélyezett 
előfizetőknek csak akkor adják meg a szoftver beállításához szükséges adatokat, amikor ezek 
a felhasználók panaszt nyújtanak be. A petíció benyújtója szerint ez jogellenes gyakorlat, 
ezért vizsgálatot kér az ügyben. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.

A petíció benyújtója elpanaszolja, hogy kizárólag a Canal Digitaal „engedélyezett 
előfizetőjeként” kerülheti el a szükséges dekódoló eszköz hosszadalmas frissítését. Az 
„engedélyezett” felhasználók kéthavonta automatikus frissítéseket kapnak a dekódoló 
kártyáikra, és ezen egyszerű rutin eljárás megkerülésének hosszadalmassága – a szükséges 
adatok megszerzéséhez közvetlen panaszt kell benyújtani a társasághoz – miatt a petíció 
benyújtója szerint a Canal Digitaal egyfajta „kartellt” épített ki.
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A Bizottság először is tisztázni szeretné, hogy a televíziós tartalmaknak a korlátozott
hozzáférést biztosító eszközök, így például csupán az előfizetőknek kibocsátott dekódoló 
kártyák használata útján történő védelme elismert üzleti modell, amelynek segítségével 
prémium audiovizuális tartalmakkal egészíthetik ki az ingyenesen nézhető televíziók 
kínálatát. Így különösen a 98/84/EK irányelv előírja az Európai Unióban az előfizetéses 
szolgáltatások kalózkodással szembeni jogi védelmét1. Ennek tisztázását követően, és a 
petíció benyújtójától érkező kiegészítő információk hiányában (különösen a védett 
szolgáltatások „engedélyezett” és „nem engedélyezett” használói közötti különbségről) a 
Bizottságnak nem sikerült megállapítani, hogy a Canal Digitaal mennyiben nem felel meg az 
uniós jognak. A petíció benyújtója által felvetett probléma a jelek szerint elsősorban az 
érintett társaság üzletpolitikájára vonatkozik.

Következtetések

A korlátozott hozzáférést biztosító készülékek a hatályos uniós jog szerint felhasználhatók a 
prémium audiovizuális tartalmakhoz való hozzáférés védelmére. Kiegészítő információk 
hiányában a Bizottságnak nem sikerült megállapítani, hogy a Canal Digitaal „engedélyezett 
felhasználói” rendszere mennyiben tekinthető összeegyeztethetetlennek az uniós joggal.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2011. szeptember 30.

A petícióval kapcsolatos első bizottsági választ a Parlament elutasította amiatt, hogy a petíció 
benyújtója által használt „engedélyezett előfizető” kifejezést a Bizottság félreértette. A petíció 
benyújtója a kifejezés alatt „engedélyezett nézőt” értett. 

A Bizottság sajnálatát fejezte ki az egyébiránt a petíció rövidsége okán megbocsátható 
félreértés miatt. A Bizottság azonban fenntartja eredeti következtetését a petíció benyújtója 
által vázolt helyzet kapcsán, azaz a rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem 
tud kartellszerű magatartást megállapítani a Canal Digitaal részéről. 

A rendelkezésre álló információkból az derül ki, hogy a Canal Digitaal a petíció benyújtása 
előtt röviddel átváltott a Mediaguard 3 elnevezésű, fejlettebb jeltitkosításra. Ez az átállás a 
nem kompatibilis vevőkészülékeket használó számos előfizető esetében vételi zavarokat 
okozott. E problémák miatt a társaság úgy határozott, hogy dekódoló kártyákat csak 
kompatibilis („engedélyezett”) vevőkészülékkel együtt ad ki, illetve hogy csereprogramok 
keretében helyezi ki az új készülékeket. A társaságnak ez a fellépése indokoltnak tűnik.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1998. november 20-i 98/84/EK irányelve a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló 
szolgáltatások jogi védelméről:
: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:320:SOM:en:HTML


