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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o plném využití výhod digitální dividendy v Evropě –
společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání
(2008/2099(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení komise nazvané „Plné využití výhod digitální dividendy v Evropě –
společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání“ 
(KOM(2007)0700),

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2007 nazvané „K evropské politice rádiového 
spektra“1,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Priority politiky EU v oblasti spektra pro přechod 
na digitální vysílání v souvislosti s nadcházející Regionální radiokomunikační konferencí 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) v roce 2006 (RRC-06)“ (KOM(2005)0461), 

– s ohledem na stanovisko Skupiny pro politiku rádiového spektra ze dne 14. února 2007 
k dokumentu o „důsledcích digitální dividendy pro politiku EU v oblasti kmitočtového 
spektra“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2005 o urychlování přechodu 
od analogového na digitální rozhlasové a televizní vysílání2,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro 
kulturu a vzdělávání (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že přechod z analogového na digitální pozemní televizní vysílání do 
roku 2012 uvolní v Evropské unii v důsledku vyšší přenosové účinnosti digitální 
technologie nebývale velkou část spektra, a umožní tak přerozdělení spektra a poskytne 
nové příležitosti pro růst trhu,

B. vzhledem k tomu, že spektrum je základ, od nějž se odvíjí poskytování široké škály 
služeb i rozvoj trhů, u nichž hraje významnou úlohu technologický pokrok a jejichž 
hodnota se odhaduje na 2,2 % HDP EU, a vzhledem k tomu, že spektrum je proto 
klíčovým faktorem pro růst, produktivitu a rozvoj evropského průmyslu v souladu 
s Lisabonskou strategií,

C. vzhledem k tomu, že obsazenost spektra byla překážkou v rozvíjení nových služeb a že 
k  účinnému využívání spektra je nezbytné, aby byl přístup k němu zajištěn pro různé 
zájemce nabízející služby,

                                               
1 Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 364.
2 Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 115.
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D. vzhledem k tomu, že účinné využití spektra napomůže dosažení cílů politik EU v oblasti 
kultury a umožní kulturní a jazykovou rozmanitost i mediální pluralismus,

E. vzhledem k tomu, že 27 členských států nemá společný časový rozvrh přechodu na 
digitální vysílání; vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech jsou plány digitalizace 
již detailně zpracovány a v několika dalších státech se digitalizace již uskutečnila,

1. uvědomuje si význam iniciativy i2010, která je součástí obnovené Lisabonské strategie, 
a zdůrazňuje, že účinný přístup ke spektru a jeho využití jsou pro dosažení lisabonských 
cílů velmi důležité;

2. naléhavě žádá členské státy, aby se dohodly na společném časovém rozvrhu a co nejdříve 
uvolnily své digitální dividendy, a umožnily tak evropským občanům využívat výhod 
plynoucích z rozšíření nových, inovačních a konkurenčních služeb;

3. je přesvědčen, že digitální dividenda uvolňuje dostatečné spektrum pro to, aby 
provozovatelé vysílání mohli podstatně rozvinout a rozšířit své služby a zároveň zvážit 
možné využití tohoto zdroje i k jiným sociálním, kulturním a hospodářským účelům, 
např. k překlenutí „digitální propasti“ prostřednictvím širokopásmových aplikací;

4. upozorňuje na případné výhody koordinovaného využívání spektra v EU z hlediska úspor 
z rozsahu a na nezbytnost optimálního využití digitální dividendy, aby nedocházelo 
k fragmentaci, jež vede k nedostatečnému využití tohoto omezeného zdroje;

5. zdůrazňuje, že hlavní zásadou při přidělování digitální dividendy by měl být co největší 
sociální, kulturní a hospodářský přínos, jenž bude spočívat v poskytování kvalitních 
a z geografického hlediska pestřejších služeb a digitálního obsahu pro občany, a nikoli 
výlučně co nejvyšší veřejné příjmy;

6. zdůrazňuje, že digitální dividenda může potenciálně přispět k dosažení lisabonských cílů 
tím, že občanům a hospodářským subjektům z celé EU zajistí lepší dostupnost služeb 
zajišťujících přístup k širokopásmového připojení, odstraní digitální propast 
poskytováním pomoci znevýhodněným, odlehlým či venkovským oblastem a zajistí 
univerzální pokrytí v 27 členských státech;

7. zdůrazňuje, že digitální dividenda může přispět k rozšíření sociálních služeb o služby 
elektronické, jako jsou e-správa, e-zdraví a e-vzdělávání, určené zejména občanům 
žijícím v znevýhodněných, izolovaných oblastech;

8. zdůrazňuje, že digitální dividenda je rovněž významným nástrojem audiovizuální 
a mediální politiky, pomocí něhož lze účinně podporovat a chránit svobodu projevu 
a kulturní a mediální pluralismus;

9. vyzývá členské státy, aby uvážily, zda by nebylo vhodné umožnit přístup k dividendě 
uživatelům bez licence, a to zejména malým a středním podnikům a neziskovému 
sektoru;

10. zdůrazňuje, že by digitální dividenda měla být v jednotlivých členských státech přidělena 
pro různé možné účely použití transparentním způsobem a na základě rozsáhlé veřejné 
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debaty, přičemž by toto rozdělení mělo vycházet z nezávislé studie posouzení sociálně-
ekonomických dopadů;

11. je si vědom, že velkým dílem přispěla k reorganizaci pásma UHF ženevská dohoda ITU 
z roku 2006 (přijatá na Regionální konferenci o radiokomunikacích 2006) a Světová 
radiokomunikační konference 2007 (WRC-2007);

12. vyzývá členské státy, aby do konce roku 2009 na základě společné metodologie 
vypracovaly vnitrostátní strategie pro digitální dividendu; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
členským státům s vytvořením jejich vnitrostátních strategií pro digitální dividendu 
pomáhala a aby na úrovni EU prosazovala osvědčené postupy;

13. zdůrazňuje, že na situaci, kdy některé členské státy na digitální vysílání již přešly, a na 
odlišnosti vnitrostátních plánů digitalizace je třeba reagovat na úrovni Společenství ještě 
před tím, než vstoupí v platnost reformní směrnice; 

14. uznává, že členské státy mají právo určit, jakým způsobem se bude digitální dividenda 
používat, avšak zároveň prohlašuje, že jediným způsobem, jak se lze vyvarovat 
škodlivých interferencí mezi jednotlivými členskými státy a mezi členskými státy 
a třetími zeměmi, je koordinovaný přístup na úrovni Společenství;

15. podporuje společný a vyvážený přístup k využívání digitální dividendy, který jednak 
umožní vysílacím subjektům i nadále nabízet a rozšiřovat své služby, jednak umožní 
provozovatelům služeb v odvětví elektronických komunikací využívat tento zdroj 
k poskytování nových služeb odpovídajících dalším důležitým sociálním a hospodářským 
potřebám, zdůrazňuje však, že digitální dividendu je v každém případě třeba přidělit na 
technologicky neutrálním základě; 

16. upozorňuje na případné výhody z hlediska úspor z rozsahu, inovace, interoperability 
a poskytování potenciálních celoevropských služeb, bude-li přijat koordinovaný přístup 
a budou-li tam, kde to bude možné, harmonizována společná dílčí pásma spektra digitální 
dividendy pro různé skupiny aplikací na technologicky neutrálním základě; vyzývá 
členské státy, aby při určování takových dílčích pásem spolupracovaly navzájem a také 
s Komisí;

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití spektra a usnadnění vzniku inovačních a úspěšných 
vnitrostátních, přeshraničních a celoevropských služeb podporuje koordinační přístup 
Komise založený na třech různých skupinách v rámci spektra UHF, který zohledňuje 
možné vysokofrekvenční interference vyskytující se v souvislosti s existencí různých 
typů sítí v rámci stejného pásma a stávající povolení; 

18. naléhavě žádá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy vypracovala příslušné 
technické a socioekonomické studie, jež by určily rozsah a vlastnosti dílčích pásem, které 
by bylo možno koordinovat či harmonizovat na úrovni Společenství; 

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování těchto studií a konzultacích se Skupinou pro politiku 
rádiového spektra a Evropskou konferencí správ pošt a telekomunikací a při zohlednění 
národních specifik předložila Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh přijetí 
opatření na vyčlenění a koordinaci společných dílčích pásem digitální dividendy na 
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úrovni EU;

20. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podpora demokratického dialogu
Přechod z pozemního analogového televizního vysílání na pozemní digitální televizní vysílání 
do roku 2012 uvolní v Evropě nebývale velkou část spektra v důsledku vyšší přenosové 
účinnosti digitální technologie. Pro toto uvolněné spektrum se vžilo označení „digitální 
dividenda“1.

Komise uvádí, že digitální dividenda uvolňuje dostatečné spektrum pro to, aby vysílací 
subjekty mohli podstatně rozvinout a rozšířit své služby a aby se mohl tento cenný zdroj 
využít i k jiným důležitým sociálním a hospodářským účelům, např. k překlenutí „digitální 
propasti“ prostřednictvím širokopásmových aplikací. 

Podle vyjádření Komise však bude plné využití výhod digitální dividendy možné jen tehdy, 
zaměříme-li se na hledání co nejlepšího využití spektra bez stanovení předběžných podmínek. 
Stále častěji se nyní volá po další diskusi o tom, jak má být digitální dividenda využita, 
a ukazuje se, že je potřeba vést na toto téma rozsáhlou veřejnou debatu.

Cíle veřejného zájmu nebo rozdělení trhu
Přidělení digitální dividendy může mít různá politická odůvodnění. Zvláštní výbor pro 
kulturu, sdělovací prostředky a sport Parlamentu Spojeného království zamítl žádosti 
provozovatelů pozemního televizního vysílání o vyčlenění spektra digitální dividendy na 
HDTV a ve své zprávě o nových médiích a tvůrčích odvětvích podpořil přístup regulačního 
orgánu Spojeného království, který chce dražit frekvence uvolněné přechodem na digitální 
vysílání bez ohledu na technologická specifika či aplikace. Naproti tomu francouzský senát ve 
své nedávné zprávě pojem technologické neutrality odmítl. V této zprávě se uvádí, že „se 
výbor jednoznačně přiklání k názoru, že přidělení frekvencí pro různé možné účely použití by 
mělo být výsledkem politického rozhodnutí přijatého na základě demokratického dialogu 
a nemělo by být ponecháno zaslepeným tržním silám“. Dále v této zprávě stojí, že: „výbor má 
vážné výhrady k technologicky neutrálnímu přístupu, který Evropská komise zamýšlí 
uplatňovat při revizi nařízení týkajících se elektronických komunikací“.

Na různá řešení navrhovaná na vnitrostátní úrovni, skutečnost, kdy se na digitální vysílání 
v některých zemích již přešlo, a na odlišnosti vnitrostátních plánů tohoto přechodu je třeba 
reagovat na úrovni Společenství ještě před tím, než vstoupí v platnost reformní směrnice.

Členské státy mají právo rozhodnout, jakým způsobem bude digitální dividenda použita, 
avšak koordinovaný přístup na úrovni Společenství může zajistit, že nebude docházet ke 
škodlivým interferencím mezi jednotlivými členskými státy a mezi členskými sáty a třetími 
zeměmi.

                                               
1 Digitální dividenda je Komisí definována jako spektrum mimo frekvence, které jsou nutné k provozování 
stávajícího rozhlasového a televizního vysílání v plně digitálním prostředí, včetně stávajících závazků veřejné 
služby.
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Jak rozhodovat mezi konkurenčními způsoby využití dividendy
Vysílací subjekty i poskytovatelé telekomunikačních služeb nechali vypracovat studie 
o hospodářském a sociálním přínosu různých způsobů využití dividendy, které přinesly 
značně protichůdné výsledky.

Zpravodajka vyjadřuje svou jednoznačnou podporu společnému a vyváženému přístupu 
k využívání digitální dividendy, který jednak umožní vysílacím subjektům i nadále nabízet 
a rozšiřovat své služby, jednak umožní provozovatelům telekomunikačních služeb využívat 
tento zdroj k poskytování nových služeb, ale je pro přidělování digitální dividendy na 
technologicky neutrálním základě způsobem, který zajistí plnění dalších důležitých sociálních 
a hospodářských potřeb.

Do jaké míry bude zasahovat EU?
Komise navrhuje koordinaci na úrovni EU (přijímá se společný postup pro plánování spektra) 
s cílem zajistit optimální využití dividendy jak z hlediska sociálního, tak hospodářského. 
Podle Komise je třeba frekvence uvolněné přechodem na digitální televizní vysílání uspořádat 
do skupin, které budou používat podobné typy služeb, a zabránit tak interferencím. 
V dokumentu se uvádí, že: „nečinnost by znamenala, že o přidělení spektra bude rozhodováno 
na základě aplikací, které zaznamenaly úspěch jinde ve světě“. Komise navrhuje, aby služby 
jednosměrné sítě, jako je televizní vysílání, přešly do nižších pásem; služby jednosměrné sítě 
se středním až nízkým výkonem, jako je mobilní TV, přešly do vyššího dílčího pásma 
a služby obousměrné sítě, jako je mobilní a pevný přístup k širokopásmovému připojení, do 
nejvyššího pásma. Jako první krok navrhuje Komise vypracovat technické studie, jež by 
určily rozsah a vlastnosti těchto dílčích pásem. Ve sdělení se uvádí, že dílčí pásmo pro 
rozhlasové a televizní vysílání by mělo podléhat správě členských států, pásmo mobilních 
multimediálních služeb by mělo být harmonizováno dobrovolně, ale vyšší pásmo by mělo 
podléhat „harmonizaci na úrovni EU“. „Komise použije závazný právní nástroj Společenství 
k přijetí rozhodnutí o seskupování.“

Než bude toto rozhodnutí přijato, měla by Komise ve spolupráci s členskými státy vypracovat 
příslušné technické a socioekonomické studie, jež by určily rozsah a vlastnosti dílčích pásem, 
které by bylo možno koordinovat či harmonizovat na úrovni Společenství.

Zpravodajka zdůrazňuje, že Komise by měla po vypracování požadovaných studií 
a konzultacích se Skupinou pro politiku rádiového spektra a Evropskou konferencí správ pošt 
a telekomunikací a při zohlednění národních specifik předložit Evropskému parlamentu 
a Radě legislativní návrh přijetí požadovaných závazných opatření na vyčlenění a koordinaci 
určených společných dílčích pásem digitální dividendy na úrovni EU.

Další postup
Ženevská dohoda ITU z roku 2006 (RRC-06) a Světová radiokomunikační konference 2007 
(WRC-2007) byly pro reorganizaci pásma UHF rozhodující a nyní nadešel čas zahájit 
rozhodovací proces o společném postupu pro využití digitální dividendy vzhledem k tomu, že 
v některých členských státech je digitální dividenda již dostupná a ukončení přechodu na 
digitální televizní vysílání se očekává do roku 2012.
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Zpravodajka proto vyzývá členské státy, aby 
– do konce roku 2009 na základě společné metodologie vypracovaly vnitrostátní strategie 

pro digitální dividendu;

– usnadnily zavádění nových služeb prostřednictvím vzájemné spolupráce a spolupráce 
s Komisí s cílem určit ta pásma spektra digitální dividendy, která je možné co nejlépe 
využít pro jednotlivé skupiny aplikací.

Komise by zase měla prosazovat osvědčené postupy na úrovni EU a vypracuje požadovaná 
opatření na vyčlenění a koordinaci společných pásem na úrovni EU.
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