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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0980/2009, imressqa minn Pieter Daems, ta’ nazzjonalità Olandiża, 
dwar l-allegata diskriminazzjoni kontra minn juża Canal Digitaal, 
kumpanija tat-televiżjoni bis-satellita

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li Canal Digitaal qed jagħmel atti ta’ prattika kontra l-liġi minħabba li l-
aġġornament ta’ kull xahar/xahrejn tal-ismart kard ta’ Canal Digitaal taħdem biss fil-każ ta’ 
utenti “ċċertifikati” mill-kumpanija. Skont il-petizzjonant, id-dejta meħtieġa biex ikun 
aġġornat is-softwer ta’ utenti mhux iċċertifikati tingħata biss jekk dawn tal-aħħar jagħmlu 
lment. Il-petizzjonant iqis li din il-prattika hija kontra l-liġi, u jitlob li ssir investigazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-fatt li huwa biss billi wieħed isir “utent iċċertifikat” tal-Canal 
Digitaal li jista’ jevita l-proċess tedjanti li jitlob l-aġġornament tat-tagħmir dekodifikanti 
neċessarju.. L-utenti “ċċertifikati” isirulhom aġġornamenti awtomatiċi tal-kards ta’ 
dekodifikazzjoni tagħhom kull xahrejn, u l-proċess tedjanti li wieħed irid jgħaddi minnu, 
b’rabta ma’ din ir-rutina sempliċi, billi jagħmel ilment direttament lill-kumpanija biex jikseb 
id-dejta neċessarja jagħti x’jifhem lill-petizzjonant li l-Canal Digitaal qed twettaq xi tip ta’ 
“kartell”.

L-ewwel nett, il-Kummissjoni tixtieq tiċċara li l-protezzjoni tal-kontenut tat-TV bl-użu ta’ 
tagħmir ta’ aċċess ristrett, bħal pereżempju kards ta’ dekodifikazzjoni għall-abbonati biss, hija 
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mudell tan-negozju rikonoxxut li jippermetti li jkun hemm offerti ta’ kontenut awdjoviżiv 
primjum li jikkumplimenta l-programmi tat-televiżjoni disponibbli mingħajr il-bżonn ta’ 
abbonament (free-to-view). B’mod partikolari, id-Direttiva 98/84/KE tipprevedi l-protezzjoni 
legali tas-servizzi li tħallas għalihom (pay-to-view) mill-piraterija fl-Unjoni Ewropea1. 
Filwaqt li tiċċara dan, u fin-nuqqas ta’ informazzjoni addizzjonali mill-petizzjonant 
(partikolarment dwar id-differenza bejn l-utenti “ċċertifikati” u “mhux iċċertifikati” tas-
servizzi protetti), il-Kummissjoni ma tistax tifhem kif il-Canal Digitaal qed tikser il-liġi tal-
UE. Il-problema mqajma mill-petizzjonant tidher li tirrigwarda prinċipalment il-politika 
kummerċjali tal-kumpanija rilevanti.

Konklużjonijiet

Il-liġi tal-UE eżistenti tistipola li jista’ jintuża tagħmir ta’ aċċess ristrett sabiex jiġi protett l-
aċċess għal kontenut awdjoviżiv primjum. Fin-nuqqas ta’ informazzjoni addizzjonali, il-
Kummissjoni ma tistax tifhem kif l-iskema tal-“utent iċċertifikat” tal-Canal Digitaal tista’ 
titqies inkompatibbli mal-liġi tal-UE.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011.

L-ewwel komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar din il-petizzjoni ntbagħtet lura mill-
Parlament, fuq il-bażi li kien hemm nuqqas ta' ftehim dwar it-terminu tal-petizzjonant "utenti 
ċċertifikati". Proprjament il-petizzjonant ried ifisser "riċevituri ċċertifikati". 

Il-Kummissjoni jiddispjaċiha għal dan in-nuqqas ta' ftehim, għalkemm huwa diskutibilment 
skużabbli, meta jitqies il-qosor tal-petizzjoni nnifisha. Madankollu, il-Kummissjoni ssostni l-
konklużjoni oriġinali tagħha dwar is-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant: li fuq il-bażi tal-
informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni m'għandha l-ebda evidenza li Canal Digitaal 
qiegħda twettaq xi tip ta' "kartell". 

Skont l-informazzjoni disponibbli, il-Canal Digitaal biddlet għal arranġament ta' kkriptar 
aħjar, Mediaguard 3, ftit qabel iż-żmien tal-petizzjoni. Din il-bidla fit-teknoloġija kkawżat 
telfien ta' immaġni lil numru ta' utenti li kienu qegħdin jużaw ir-riċevituri li ma kinux 
għadhom kumpatibbli. Fid-dawl ta' dawn il-problemi, id-deċiżjoni tal-kumpanija li toħroġ il-
kards tagħha flimkien ma' riċevituri ("ċċertifikati") adattati, u li anke toffri skemi ta' bidla 
biex tipprovdi lill-utenti b'riċevituri ċċertifikati minflok dawk inkumpatibbli, tidher 
ġustifikata.

                                               
1 Direttiva 98/84/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 1998 dwar il-protezzjoni legali ta’ servizzi bbażati fuq, jew li 
jikkonsistu minn, aċċess kondizzjonali:: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:320:SOM:en:HTML


