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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно пълноценното използване на предимствата от цифровия дивидент в 
Европа: общ подход към използването на радиочестотния спектър, освободен при 
преминаване към цифрово радиоразпръскване 
(2008/2099(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Пълноценно използване 
на предимствата от цифровия дивидент в Европа: общ подход към използването на 
радиочестотния спектър, освободен при преминаване към цифрово 
радиоразпръскване“ (COM(2007)0700),

– като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2007 г., озаглавена „Пътя към 
разработване на европейска политика в областта на радиочестотния спектър“1, 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Приоритети на ЕС във 
връзка с радиочестотния спектър с оглед на цифровизацията в контекста на 
предстоящата Регионална конференция по радиокомуникации (РКР-2006 г.) на 
Международния съюз по далекосъобщения“ (COM(2005)0461), 

– като взе предвид становището на групата за политика в областта на радиочестотния 
спектър от 14 февруари 2007 г. относно значението на цифровия дивидент за 
политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър,

– като взе предвид своята резолюция от 16 ноември 2005 г. относно ускоряването на 
прехода от аналогово към цифрово радиоразпръскване2,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, комисията по икономически и парични въпроси и комисията по 
култура и образование (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че преминаването от аналогова към цифрова наземна телевизия 
до края на 2012 г. ще освободи безпрецедентна част от радиочестотния спектър в 
Европейския съюз като резултат от изключителната ефикасност на преноса на 
информация при цифровата технология, като по този начин ще направи възможно 
преразпределяне на спектъра и ще предостави нови възможности за развитие на 
пазара,

Б. като има предвид, че радиочестотният спектър представлява ключов елемент при
предоставянето на широк кръг от услуги и за развитие на пазарите, за които 
технологиите са движеща сила и чиято стойност се оценява на 2,2% от БВП на ЕС, 

                                               
1 ОВ C 287 E, 29.11.2007 г., стр. 364.
2 ОВ C 280 E, 18.11.2006 г., стр. 115.
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и поради това е ключов фактор за растежа, производителността и развитието на 
европейската промишленост в съответствие с Лисабонската стратегия,

В. като има предвид, че недостигът на ресурс в радиочестотния спектър възпрепятства 
въвеждането на нови услуги, а ефективното използване на този ресурс има ключово 
значение за гарантиране на достъпа до него на всички заинтересовани страни, 
които желаят да предоставят услуги,

Г. като има предвид, че ефективното използване на радиочестотния спектър служи 
също и на културните цели на политиките на ЕС и следва да способства за 
културното и езиковото многообразие, както и за медийния плурализъм,

Д. като има предвид, че 27-те държави-членки не са приели общ график за 
преминаване към цифрово радиоразпръскване; като има предвид, че плановете на 
много държави-членки за преминаване към цифрово радиоразпръскване са 
достигнали висока степен на развитие, като в няколко държави това преминаване е 
вече осъществено,

1. признава значението на инициативата i2010, като част от обновената Лисабонска 
стратегия и акцентира върху значението на ефикасния достъп до и използването на 
радиочестотния спектър за постигане на целите от Лисабон;

2. приканва държавите-членки да договорят общ график и да освободят своите 
цифрови дивиденти във възможно най-кратки срокове, като по този начин дадат на 
европейските граждани възможността да спечелят от въвеждането на нови, 
новаторски и конкурентни услуги;

3. изразява убедеността си, че цифровият дивидент освобождава достатъчна част от 
радиочестотния спектър, така че излъчващите оператори да могат значително да 
развият и разширят обсега на предлаганите от тях услуги, като в същото време им 
позволява да отчетат други потенциални социални, културни и икономически 
приложения, като например широколентовите приложения, разработени с цел 
преодоляване на така нареченото „цифрово разделение“;

4. изтъква потенциалните ползи от координираното използване на радиочестотния 
спектър в ЕС, изразяващи се в икономии от мащаба, както и необходимостта от 
възможно най-рационално използване на цифровия дивидент, с цел избягване на 
фрагментацията, която е причина за недостатъчно ефективно използване на този 
оскъден ресурс;

5. подчертава, че основен ръководен принцип при разпределянето на цифровия 
дивидент следва да е осигуряването на най-висока социална, културна и 
икономическа стойност, изразяваща се в по-голямо и с по-широк географски 
обхват предлагане на услуги и цифрово съдържание за гражданите, а не само 
максимизирането на публичните приходи;

6. подчертава, че един от възможните начини, по които цифровият дивидент може да 
способства за постигане на целите от Лисабон, е посредством по-широко 
предоставяне на услуги за широколентов достъп на гражданите и стопанските 
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субекти в целия Европейски съюз, като съдейства за преодоляване на цифровото 
разделение чрез предоставяне на предимства на по-малко облагодетелстваните, 
отдалечените или селските райони и осигуряване на всеобщо покритие в 27-те
държави-членки;

7. подчертава потенциалния принос на цифровия дивидент за предоставяне на 
подобрени социални услуги на гражданите, в частност на тези от тях, които живеят 
в по-малко облагодетелствани и изолирани райони, като например електронното 
правителство, електронното здравеопазване и електронното образование;

8. подчертава, че цифровият дивидент също така е важен инструмент в 
аудиовизуалната и медийната политика, който може ефективно да способства за 
повишаване и защита на свободата на изразяване и културния и медиен 
плурализъм;

9. насърчава държавите-членки да отчетат доколко е целесъобразно да предоставят 
достъп до цифровия дивидент на нелицензирани ползватели, в частност на малки и 
средни предприятия и нестопанския сектор;

10. подчертава, че разпределението на цифровия дивидент между различните 
потенциални приложения във всяка от държавите-членки следва да се осъществи 
по прозрачен начин и след широк обществен дебат, както и да бъде подкрепено с 
независими изследвания за оценка на социално-икономическото въздействие;

11. признава приноса на Женевското споразумение от 2006 г. (Регионална 
конференция по радиокомуникации, 2006 г.) на Международния съюз по 
далекосъобщения, и на Световната конференция по радиокомуникации през 2007 г. 
(WRC-07) за реорганизацията в дециметровия обхват (UHF);

12. призовава държавите-членки да разработят, при използване на обща методика, 
национални стратегии за цифровия дивидент до края на 2009 г.; приканва 
Комисията да окаже съдействие на държавите-членки при разработването на 
техните национални стратегии за цифровия дивидент и да насърчава прилагането 
на най-добра практика на равнище ЕС;

13. подчертава, че предстоящото преминаване към цифрово радиоразпръскване в 
някои държави-членки и различията между националните планове за преминаване 
изискват действия на общностно равнище, които не могат да се отлагат до 
влизането в сила на директивите за реформата;

14. признава правото на държавите-членки да определят самостоятелно начините на 
използване на цифровия дивидент, но също така заявява, че единственият начин за 
предотвратяване на появата на нежелани смущения между държави-членки и 
между държави-членки и трети държави е възприемането на координиран подход 
на равнището на Общността;

15. подкрепя общ и балансиран подход към използването на цифровия дивидент, който 
ще позволи на излъчващите оператори да продължат да предлагат и разширяват 
своите услуги, а също така и на операторите, предоставящи електронни 
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съобщителни услуги, да използват този ресурс за въвеждане на нови услуги, 
засягащи други важни социални и икономически области на приложение, но 
подчертава, че във всички случаи цифровият дивидент следва да бъде разпределен 
по начин, отворен за всички технологии;

16. подчертава потенциалните ползи, изразяващи се в икономии от мащаба, иновации, 
оперативна съвместимост и предоставяне на потенциални паневропейски услуги, 
произтичащи от възприемането на координиран подход и където е възможно, от 
хармонизирането на общностно равнище на подобхватите на общия радиочестотен 
спектър, включени в цифровия дивидент, за различни групи приложения, 
осъществено по начин, отворен за всички технологии; насърчава държавите-членки 
да работят съвместно помежду си и с Комисията за определяне на такива 
подобхвати;

17. с цел постигане на по-ефективно използване на радиочестотния спектър и 
улесняване на въвеждането на иновативни и успешни национални, трансгранични и 
паневропейски услуги, подкрепя възприетия от Комисията подход на координация, 
основан на три различни групи от радиочестотния спектър в дециметровия обхват 
(UHF), като отчита възможността от възникване на радиосмущения, дължащи се на 
паралелното функциониране в един и същи честотен обхват на мрежи от различни 
типове, и на съществуващите разрешения; 

18. приканва Комисията да предприеме, в сътрудничество с държавите-членки, 
подходящи технически и социално-икономически изследвания, за да определи 
обема и характеристиките на подобхватите, които подлежат на координиране или 
хармонизиране на равнището на Общността;

19. призовава Комисията, непосредствено след провеждането на гореспоменатите 
изследвания и след консултации с групата за политика в областта на 
радиочестотния спектър и Европейската конференция на пощенските и 
далекосъобщителните администрации, както и като отчита националните 
особености, да внесе законодателно предложение до Европейския парламент и до 
Съвета за приемане на мерки за запазване и координиране на равнище ЕС на 
общите радиочестотни подобхвати, включени в цифровия дивидент;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Fostering a democratic debate
The switchover from analogue to digital terrestrial television by the end of 2012 will free up 
an unprecedented amount of spectrum in Europe as a result of the superior transmission 
efficiency of digital technology. This spectrum is known as the “digital dividend”1.

The Commission claims that the digital dividend opens up sufficient spectrum for 
broadcasters to significantly develop and expand their services while at the same time 
ensuring that other important social and economic uses, such as broadband applications to 
overcome the “digital divide”, have access to this valuable resource. 

The Commission argues that benefits of the digital dividend can only be fully reaped if the 
focus is on seeking without taboos the most valuable applications for the spectrum. Calls are 
now growing for further discussions about how the digital dividend should be used and the 
need for a wide-ranging public debate on the subject is emerging.

Public policy objectives or market allocation
The allocation of the digital dividend can follow different policy rationales. The Culture, 
Media and Sport Select Committee of the UK Parliament has rejected terrestrial broadcasters’ 
calls to set aside digital dividend spectrum for HDTV and in its report on the New Media and 
the Creative Industries has endorsed the UK regulator's approach to auction the frequencies 
released by digital switchover on a technology and application neutral basis. In contrast the 
French Senate in a recent report rejects the notion of technological neutrality. "It is clear to 
this commission that the allocation of frequencies among various possible uses should be the 
result of a political decision following a democratic debate, and should not be abandoned to 
the blindness of market forces", the report says. "This commission has serious reservations 
about the technology neutral approach that the European Commission intends to adopt when it 
reviews its electronic communications regulations".

The different solutions proposed at national level, the immediacy of switchover in some 
countries and the differences in the national plans, require a response at Community level that 
can not wait until the reform Directives enter into force.

Member States have the right to determine the use of the digital dividend but a Community 
coordinated approach can ensure avoiding harmful interference among Member States and 
between Member States and third countries.

How to arbitrate among competing uses?
Broadcasters and telecom operators have commissioned studies on the economic and social 
value of different uses with very diverging results.
                                               
1  The digital dividend is described by the Commission as the spectrum over and above the frequencies required 
to support existing broadcasting services in a fully digital environment, including current public service 
obligations
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The Rapporteur strongly supports a common and balanced approach to the use of digital 
dividend allowing both broadcasters to continue offering and expanding their services and 
telecom operators to use this resource to deploy new services, but allocating the digital 
dividend on a technology neutral basis to other important social and economic uses.

What scope for an EU intervention?
The Commission proposes a coordinated action at EU level (a common approach is adopted 
to spectrum planning) in order to ensure optimal use of the dividend from a combined social 
and economic perspective. The Commission argues that the frequencies released by digital 
TV switchover should be arranged into "clusters" to be used by similar services to prevent 
interference. "Failure to act will mean that spectrum allocations will be determined by 
applications that are successful elsewhere in the world", the document argues. The 
Commission says one way services like broadcasting should go in the lower bands; medium 
to low power unidirectional services, like mobile TV, should go in a higher sub-band; while 
two way services like mobile and fixed broadband should go in the highest band. As a first 
step the Commission proposes technical studies to decide on the size and characteristics of 
these sub-bands. The Communication says the broadcasting sub-band should be under the 
control of Member States; the mobile multimedia band should be voluntarily harmonised, but 
the higher band should be subject to "EU harmonisation". "The Commission would use a 
binding Community law instrument to adopt a clustering decision".

For adopting this decision, the Commission should undertake in cooperation with the Member 
States the appropriate technical and socio-economic studies to determine the size and 
characteristics of the sub-bands that could be coordinated or harmonised at Community level.

The Rapporteur underlines that the Commission should submit, as soon as the required 
technical studies are completed and having consulted both the RSPG and CEPT and taking 
due account of national specificities, a legislative proposal to the European Parliament and to 
the Council for adopting the required binding measures to reserve and coordinate at EU level 
the identified common sub-bands of the digital dividend.

The way forward
The contribution of the ITU Geneva-06 Agreement (RRC-06) and of the World Radio 
communications Conference 2007 (WRC-07) was critical for the reorganisation of the UHF 
band and now it is time to initiate the decision process on the common approach to the use of 
the digital dividend, in the light of the digital dividend becoming already available in some 
Member States and with the EU transition towards digital television expected to be completed 
by 2012.

Therefore the Rapporteur calls on Member states to 

– Develop following a common methodology, national digital dividend strategies by the end 
of 2009; 
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– Facilitate the introduction of new services by working together and with the Commission 
to identify common spectrum bands in the digital dividend that can be optimised by 
application clusters.

The Commission on its part should promote best practice at EU level and will prepare the 
required measures to reserve and coordinate the common bands at EU level.
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