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Tema: Peticija Nr. 0980/2009 dėl palydovinės televizijos paslaugų teikėjo „Canal 
Digitaal“ vykdomos galimos diskriminacijos naudotojų atžvilgiu, kurią 
pateikė Nyderlandų pilietis Pieter Daems

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad paslaugų teikėjas „Canal Digitaal“ vykdo neteisėtą veiklą, nes 
kas mėnesį ar du mėnesius atnaujinti lustinę „Canal Digitaal“ kortelę gali tik įmonės 
„sertifikuoti“ naudotojai. Pasak peticijos pateikėjo, duomenys, reikalingi „nesertifikuotų“ 
naudotojų programinei įrangai atnaujinti, išduodami tik tada, kai šie naudotojai pasiskundžia. 
Peticijos pateikėjas mano, kad tokia veikla neteisėta, ir prašo atlikti tyrimą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad išvengti varginančių būtinų televizijos paslaugų 
dekoderių atnaujinimų gali tik tapdamas vadinamuoju sertifikuotu įmonės „Canal Digitaal“ 
naudotoju. „Sertifikuotų“ naudotojų dekodavimo kortelės automatiškai atnaujinamos kas du 
mėnesius, o tai, kad tik tiesiogiai pasiskundus įmonei galima išvengti šių varginančių įprastų 
atnaujinimų ir gauti būtinus duomenis, peticijos pateikėją verčia galvoti, jog „Canal Digitaal“ 
yra sudariusi kartelį.

Visų pirma Komisija norėtų paaiškinti, kad TV programų apsauga naudojant priemones, 
kuriomis suteikiamos ribotos programų žiūrėjimo galimybės (pavyzdžiui, dekodavimo 
kortelės, išduodamos tik abonentams), yra pripažintas verslo modelis, kurį taikant, be kitų 
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nemokamos televizijos paslaugų, siūlomos aukščiausios kokybės garso ir vaizdo turinio 
transliacijos paslaugos. Pažymėtina, kad kovojant su piratavimu Europos Sąjungoje 
Direktyvoje 98/84/EB numatoma teisinė mokamų žiūrėjimo paslaugų apsauga1. 
Atsižvelgdama į šį paaiškinimą ir į tai, kad peticijos pateikėjas daugiau informacijos nepateikė 
(ypač apie tai, kuo skiriasi vadinamieji sertifikuoti ir nesertifikuoti apsaugotų paslaugų 
naudotojai), Komisija nesuvokia, kaip įmonės „Canal Digitaal“ veikla neatitinka ES teisės 
aktų. Atrodo, kad peticijos pateikėjo iškelta problema pirmiausia susijusi su atitinkamos 
bendrovės prekybos politika.

Išvada

Galiojančiuose ES teisės aktuose nurodyta, kad, siekiant apsaugoti galimybę naudotis 
aukščiausios kokybės garso ir vaizdo turinio transliacijos paslaugomis, gali būti naudojamos 
priemonės, kuriomis suteikiamos ribotos programų žiūrėjimo galimybės. Kadangi papildomos 
informacijos nepateikta, Komisija neįžvelgia, kodėl įmonės „Canal Digitaal“ „sertifikuotų“ 
naudotojų sistema galėtų būti laikoma nesuderinama su ES teise.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Parlamentas grąžino pirmąjį Komisijos pranešimą dėl šios peticijos remdamasis tuo, kad 
įvyko nesusipratimas dėl peticijos pateikėjo vartojamo termino „sertifikuoti naudotojai“. Iš 
tiesų, peticijos pateikėjas turėjo omenyje „sertifikuoti imtuvai“.

Komisija apgailestauja dėl šio nesusipratimo, kurį tikriausiai galima paaiškinti peticijos 
glaustumu. Tačiau Komisija ir toliau laikosi savo pirminės išvados dėl peticijos pateikėjo 
apibūdintos padėties, t.y. to, kad remiantis turima informacija, Komisija neturi pagrindo 
manyti, jog „Canal Digitaal“ yra sudariusi kartelį.

Remiantis turima informacija, prieš pat pateikiant peticiją, „Canal Digitaal“ perėjo prie 
pagerintos kodavimo sistemos „Mediaguard 3“. Kai kuriems naudotojams, turintiems 
nesuderintus imtuvus, šis techninis pakeitimas turėjo neigiamos įtakos vaizdo kokybei. 
Atsižvelgiant į šias problemas, kompanijos apsisprendimas išduoti korteles kartu su tinkamais 
(„sertifikuotais“) imtuvais ir netgi siūlymas pakeisti abonentų planus tam, kad mainais į 
nesuderintus imtuvus aprūpintų savo klientus suderintais imtuvais, atrodo pateisinamas.“

                                               
1 1998 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/84/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų 
paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:320:SOM:en:HTML


