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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0980/2009, którą złożył Pieter Daems (Holandia) w sprawie 
domniemanego dyskryminowania klientów Canal Digitaal, firmy telewizji 
satelitarnej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że Canal Digitaal stosuje niezgodne z prawem praktyki, ponieważ 
dokonywanie co miesiąc/co dwa miesiące aktualizacji mikroprocesorowej karty Canal 
Digitaal możliwe jest tylko w przypadku użytkowników „certyfikowanych” przez tę firmę. 
Według składającego petycję dane wymagane w celu dokonania aktualizacji oprogramowania 
odbiorników bez certyfikatu przekazywane są tylko wówczas, gdy użytkownicy 
certyfikowani złożą reklamację. Składający petycję uważa taką praktykę za niezgodną z 
prawem i zwraca się o przeprowadzenie dochodzenia. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Składający petycję sprzeciwia się faktowi, że tylko „certyfikowani” użytkownicy Canal 
Digitaal nie są zmuszeni do dokonywania uciążliwej aktualizacji sprzętu do dekodowania. 
„Certyfikowani” użytkownicy otrzymują automatyczną aktualizację kart dekodujących co 
dwa miesiące, co nie dotyczy użytkowników bez certyfikatu, których zmusza się do 
uciążliwego składania reklamacji, aby mogli otrzymać potrzebne dane. W ocenie 
składającego petycję wygląda to na swego rodzaju działania kartelowe Canal Digitaal.

Komisja pragnie po pierwsze wyjaśnić, że ochrona treści telewizyjnych przy pomocy 
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urządzeń ograniczonego dostępu, takich jak karty do dekodowania wydawane tylko 
abonentom, jest uznanym modelem działalności pozwalającej oferować zarówno odpłatne 
treści audiowizualne, jak i treści nadawane w sygnale wolnym. W szczególności dyrektywa 
98/84/WE przewiduje ochronę prawną przed piractwem płatnych usług oglądania treści na 
terenie Unii Europejskiej1. Po wyjaśnieniu przedmiotowej kwestii, zaś wobec braku 
dodatkowych informacji od składającego petycję (dotyczących zwłaszcza różnicy między 
użytkownikiem „certyfikowanym” a użytkownikiem bez certyfikatu w odniesieniu do usług 
chronionych), Komisja nie widzi, w jaki sposób Canal Digitaal mógłby naruszać prawo UE. 
Zgłoszony przez składającego petycję problem zdaje się dotyczyć głównie polityki handlowej 
prowadzonej przez wspomniane przedsiębiorstwo.

Wnioski

W świetle obowiązującego prawa UE urządzenia ograniczonego dostępu stosuje się w celu 
ochrony dostępu do odpłatnych treści audiowizualnych. Wobec braku informacji 
dodatkowych Komisja nie może stwierdzić, w jaki sposób system użytkowników 
„certyfikowanych” stosowany przez przedsiębiorstwo Canal Digitaal miałby naruszać prawo 
UE.

4. Odpowiedź Komisji (REV.), otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Pierwszy komunikat Komisji w sprawie niniejszej petycji został odesłany przez Parlament z 
uwagi na błędne zrozumienie przez składającego petycję terminu „certyfikowani 
użytkownicy”. Składający petycję miał na myśli termin „certyfikowani odbiorcy”. 

Komisja wyraża ubolewanie z powodu tego niezrozumienia, choć prawdopodobnie można je 
usprawiedliwić samą lakonicznością petycji. Niemniej jednak Komisja podtrzymuje swój 
początkowy wniosek dotyczący sytuacji opisanej przez składającego petycję, z którego 
wynika, że: w oparciu o dostępne informacje Komisja nie posiada dowodów na swego 
rodzaju działania kartelowe Canal Digitaal.  

Zgodnie z dostępnymi informacjami Canal Digitaal wprowadził zaawansowany system 
kodowania Mediaguard 3 na krótko przed złożeniem petycji przez składającego petycję. 
Zmiana stosowanej technologii rzeczywiście spowodowała utratę obrazu u niektórych 
użytkowników, korzystających z odbiorników, które nie były już kompatybilne. W świetle 
powyższych problemów działanie firmy polegające na wydawaniu kart wyłącznie wraz z 
odpowiednimi („certyfikowanymi”) odbiornikami, a nawet oferowanie zamiany systemów, 
mającej na celu wymianę niekompatybilnych odbiorników na odbiorniki certyfikowane, 
wydaje się uzasadnione.

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/84/WE z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie prawnej ochrony usług opartych lub 

polegających na warunkowym dostępie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:320:0054:021:PL:HTML


