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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat er sprake is van ongeoorloofde praktijken door Canal Digitaal, 
omdat de (twee)maandelijkse update van de "smartcard" van Canal Digitaal alleen werkt bij 
zogenaamde door het bedrijf gecertificeerde gebruikers. Volgens indiener worden de 
gegevens om de software bij niet-gecertificeerde ontvangers aan te passen alleen verstrekt 
wanneer deze ontvangers een klacht indienen. Indiener is van mening dat deze praktijk 
ongeoorloofd is en verzoekt om een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011

Indiener stelt dat hij een gecertificeerde gebruiker bij Canal Digitaal moet worden om af te 
komen van omslachtige updates voor de vereiste decodeerapparatuur. Alleen bij 
gecertificeerde gebruikers wordt de decodeerkaart tweemaandelijks automatisch geüpdatet. 
Andere gebruikers kunnen dit omzeilen door direct een klacht in te dienen bij het bedrijf. In 
dat geval worden de vereiste gegevens verstrekt, hetgeen indiener doet vermoeden dat Canal 
Digitaal volgens een soort "kartel" te werk gaat.

De Commissie wijst er in de eerste plaats op dat het afschermen van tv-inhoud die alleen met 
bepaalde apparatuur toegankelijk is, zoals decodeerkaarten die alleen aan abonnees verstrekt 
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worden, een erkend bedrijfsmodel is waarmee premium content wordt aangeboden als 
aanvulling op het gratis televisieaanbod. Met name Richtlijn 98/84/EG voorziet in de 
rechtsbescherming van betaalde diensten tegen piraterij in de Europese Unie1. Met het oog 
hierop en aangezien indiener geen aanvullende gegevens heeft verstrekt (met name het 
verschil tussen "gecertificeerde" en "niet-gecertificeerde" gebruikers van beschermde 
diensten), is het de Commissie niet duidelijk op welke wijze Canal Digitaal EU-wetgeving 
zou schenden. Het door indiener beschreven probleem lijkt primair samen te hangen met het 
commerciële beleid van het bedrijf.

Conclusies

De bestaande EU-wetgeving bepaalt dat apparatuur voor beperkte toegang is toegestaan om 
toegang tot premium content te beschermen. Aangezien er geen verdere informatie 
beschikbaar is, ziet de Commissie niet in waarom de werkwijze van Canal Digitaal met 
"gecertificeerde gebruikers" in strijd zou zijn met EU-wetgeving.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

De eerste mededeling van de Commissie over dit verzoekschrift werd teruggestuurd door het 
Parlement omdat er een misverstand was gerezen over de door indiener gebruikte term 
"gecertificeerde gebruikers". Indiener bedoelde eigenlijk "gecertificeerde ontvangers".

De Commissie betreurt dit misverstand, hoewel het te verontschuldigen valt gezien de 
beknoptheid van het verzoekschrift zelf. Toch blijft de Commissie bij haar vroegere conclusie 
over de door indiener beschreven situatie: op basis van de beschikbare informatie heeft de 
Commissie geen bewijs dat Canal Digitaal volgens een soort "kartel" te werk gaat. 

Uit de beschikbare informatie kan worden opgemaakt dat Canal Digitaal is overgestapt naar 
een verbeterd encryptiesysteem, Mediaguard 3, kort voordat het verzoekschrift werd 
ingediend. Deze technologische wijziging veroorzaakte beeldverlies bij een aantal gebruikers 
die ontvangers gebruikten die niet langer compatibel waren.  In het licht van deze problemen 
lijkt de beslissing van het bedrijf om de kaarten samen met geschikte ("gecertificeerde") 
ontvangers te verstrekken en gebruikers zelfs de mogelijkheid aan te bieden hun 
incompatibele ontvangers in te ruilen voor gecertificeerde ontvangers gerechtvaardigd.

                                               
1 Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de rechtsbescherming van 
diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1998:320:FIN:NL:HTML


