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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0980/2009, adresată de Pieter Daems, de cetățenie olandeză, 
privind presupusa discriminare a utilizatorilor Canal Digitaal, furnizor de 
televiziune prin satelit

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că în cadrul Canal Digitaal există practici ilegale, deoarece actualizarea 
(bi)lunară a „smartcard-ului” Canal Digitaal funcționează numai la așa-numiții utilizatori 
certificați de către firmă. Potrivit petiționarului, datele necesare actualizării software-ului 
pentru beneficiarii necertificați sunt furnizate numai atunci când acești beneficiari înaintează o 
plângere. Petiționarul este de părere că această practică este ilegală și solicită o investigație. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 noiembrie 2009 Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011

Petiționarul este nemulțumit de faptul că numai dacă devine un „utilizator certificat” de către 
Canal Digitaal poate evita actualizările repetate ale echipamentului de decodare necesar. 
Utilizatorii „certificați” beneficiază de actualizări automate ale cardurilor de decodare o dată 
la două luni, iar corvoada pentru evitarea acestei simple rutine prin înaintarea unei plângeri 
direct firmei în vederea obținerii datelor necesare l-a determinat pe petiționar să creadă că 
Canal Digitaal operează un fel de „cartel”.

În primul rând, Comisia ar dori să clarifice faptul că protejarea conținutului TV prin utilizarea 
dispozitivelor de acces restricționat, cum sunt cardurile de decodare eliberate doar abonaților, 
este un model de afacere recunoscut, care permite completarea ofertei de canale TV care pot 
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fi vizionate gratuit cu oferte de conținut audiovizual „premium”. În special, Directiva 
98/84/CE prevede protecția juridică a serviciilor audiovizuale cu plată împotriva pirateriei în 
cadrul Uniunii Europene1. Acestea fiind clarificate și în lipsa unor informații suplimentare din 
partea petiționarului (în special, în ceea ce privește diferența între utilizatorii „certificați” și 
„necertificați” ai serviciilor protejate), Comisia nu vede în ce fel Canal Digitaal încalcă 
dreptul comunitar. Problema semnalată de petiționar pare a se referi, în primul rând, la 
politica comercială a respectivei firme.

Concluzii

Dreptul comunitar actual stipulează că dispozitivele de acces restricționat pot fi folosite în 
vederea protejării accesului la conținutul audiovizual „premium”. În lipsa unor informații 
suplimentare, Comisia nu înțelege în ce fel sistemul „utilizatorului certificat” al Canal
Digitaal ar putea fi considerat incompatibil cu dreptul comunitar.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 30 septembrie 2011

Prima comunicare a Comisiei cu privire la această petiție a fost returnată de către Parlament, 
justificarea fiind aceea că a existat o neînțelegere privind expresia „utilizatori certificați”, 
folosită de petiționar. De fapt, petiționarul a vrut să spună „receptoare certificate”. 

Comisia regretă această neînțelegere, deși este oarecum scuzabilă, dată fiind concizia petiției 
însăși. Cu toate acestea, Comisia își menține concluzia inițială referitoare la situația descrisă 
de către petiționar: aceea că, pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu dispune de nicio 
dovadă că Canal Digitaal are un comportament de tip „cartel”. 

Potrivit informațiilor disponibile, Canal Digitaal a trecut la un sistem de criptare îmbunătățit, 
Mediaguard 3, cu puțin timp înainte de momentul petiției. Această schimbare de tehnologie a 
cauzat pierderi de imagine mai multor utilizatori care utilizau receptoare care nu mai erau 
compatibile.  Având în vedere aceste probleme, decizia firmei de a elibera cardurile doar 
împreună cu receptoare adecvate („certificate”) și chiar de a propune sisteme de schimb, 
pentru a le oferi utilizatorilor receptoare certificate în schimbul celor incompatibile, pare 
justificată.

                                               
1 Directiva 98/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 1998 privind protecția juridică a serviciilor cu acces 
condiționat sau întemeiate pe aceste servicii:
: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:320:SOM:en:HTML


