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Temats: Lūgumraksts Nr. 0980/2009, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais 
Pieter Daems, par iespējamu diskrimināciju pret satelīttelevīzijas uzņēmuma 
Canal Digitaal pakalpojumu lietotājiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka uzņēmums Canal Digitaal īsteno nelikumīgu praksi 
tāpēc, ka Canal Digitaal viedkartes atjaunošanu vienu vai divas reizes mēnesī var veikt tikai 
uzņēmuma „apstiprināti” lietotāji. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju 
dati, kas nepieciešami, lai atjauninātu neapstiprinātu uztvērēju programmatūru, tiek sniegti 
tikai tad, kad šādu uztvērēju lietotāji iesniedz sūdzības. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
šāda prakse ir nelikumīga, un pieprasa veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 3. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka, tikai kļūstot par Canal Digitaal „apstiprinātu lietotāju”, 
iespējams izvairīties no nepieciešamās dekodētāja programmatūras apgrūtinošās 
atjaunināšanas procedūras. „Apstiprinātu” lietotāju dekodētāja karte reizi divos mēnešos tiek 
automātiski atjaunināta, un tā kā šī vienkāršā regulārā procedūra tiek sarežģīta, jo, lai iegūtu 
vajadzīgos datus, jāiesniedz sūdzība tieši uzņēmumam, lūgumraksta iesniedzējs domā, ka 
Canal Digitaal ir zināma veida „kartelis”.

Pirmkārt, Komisija vēlas paskaidrot, ka televīzijas pārraižu satura aizsardzība, izmantojot 
ierobežotas piekļuves ierīces, piemēram, tikai abonentiem izdotas dekodētāju kartes, ir atzīts 
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komercdarbības modelis, kas papildus bezmaksas televīzija pārraidēm ļauj piedāvāt maksas 
audiovizuālus materiālus. Proti, ar Direktīvu 98/84/EK Eiropas Savienībā pret pirātismu tiek 
aizsargāti maksas televīzijas pakalpojumi1. Ņemot vērā šo apstākli un tā kā lūgumrakstā nav 
sniegta papildu informācija (īpaši par to, kāda ir atšķirība starp aizsargātu pakalpojumu 
„apstiprinātiem” un „neapstiprinātiem” lietotājiem), Komisijai nav skaidrs, kādā veidā Canal 
Digitaal nav ievērojis ES tiesību aktu noteikumus. Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja izvirzītā 
problēma saistīta galvenokārt ar attiecīgā uzņēmuma tirdzniecības politiku.

Secinājumi

Saskaņā ar pašreizējo ES tiesību aktu noteikumiem, lai aizsargātu piekļuvi maksas 
audiovizuālajiem materiāliem, ir atļauts izmantot ierobežotas piekļuves ierīces. Tā kā trūkst 
papildinformācijas, Komisijai nav skaidrs, kādā veidā Canal Digitaal „apstiprināto lietotāju” 
sistēma varētu būt pretrunā ES tiesību aktu noteikumiem.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 30. septembrī.

Komisijas pirmo ziņojumu par šo lūgumrakstu Parlaments nepieņēma, pamatojot savu rīcību 
ar to, ka Komisija ir pārpratusi lūgumraksta iesniedzēja lietoto terminu „apstiprināti lietotāji”. 
Lūgumraksta iesniedzējs patiesībā ar to domāja „sertificētu uztvērēju”. 

Komisija atvainojas par šo pārpratumu, lai gan lūgumraksts ir tik īss, ka šāds pārpratums ir 
saprotams. Tomēr Komisija paliek pie sākotnējā secinājuma attiecībā uz lūgumraksta 
iesniedzēja izklāstīto situāciju: proti, balstoties uz pieejamo informāciju, Komisijai nav 
pamata secināt, ka Canal Digitaal ir iesaistījusies „kartelim līdzīgā” darbībā. 

Saskaņā ar pieejamo informāciju īsi pirms lūgumraksta iesniegšanas Canal Digitaal bija 
pārgājis uz labāku šifrēšanas sistēmu Mediaguard 3. Tehnoloģijas nomaiņas rezultātā 
vairākiem lietotājiem, kuri lietoja uztvērējus, kas nav savietojami ar šo sistēmu, pasliktinājās 
attēla kvalitāte.  Ņemot vērā šīs problēmas, uzņēmums nolēma izsniegt savas kartes tikai tiem 
lietotājiem, kuriem ir piemērots („sertificēts”) uztvērējs un pat piedāvāja mainīt shēmas, lai 
nodrošinātu lietotājus ar sertificētiem uztvērējiem, samainot vecos pret savietojamiem 
uztvērējiem, tādēļ uzņēmuma rīcība ir uzskatāma par attaisnojamu.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 20. novembra Direktīva 98/84/EK par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz 
ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:320:SOM:en:HTML


