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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om at drage fuld nytte af digitaliseringsdividenden i Europa: en fælles strategi for 
anvendelsen af det frekvensområde, der frigives ved overgangen til digitalt tv
(2008/2099(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "At drage fuld nytte af 
digitaliseringsdividenden i Europa: en fælles strategi for anvendelsen af det 
frekvensområde, der frigives ved overgangen til digitalt tv" (KOM(2007)0700),

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2007 om en europæisk frekvenspolitik1, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Frekvenspolitiske prioriteter i EU inden 
overgangen til digital transmission set i sammenhæng med ITU's kommende regionale 
radiokommunikationskonference i 2006 (RRC-06)" (KOM(2005)0461), 

– der henviser til Frekvensudvalgets udtalelse af 14.februar 2007 om frekvenspolitiske 
følger i EU af digitaliseringsdividenden,

– der henviser til sin beslutning af 16. november 2005 om hurtigere overgang fra analog til 
digital radio-/tv-spredning2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Økonomi- og Valutaudvalget 
og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at overgangen fra analogt til digitalt jordbaseret tv inden udgangen af 
2012 som følge af den digitale teknologis bedre sendeeffektivitet vil frigøre en hidtil 
ukendt mængde frekvenser i EU, hvilket muliggør en omfordeling af frekvenser og 
skaber nye muligheder for markedsvækst,

B. der henviser til, at frekvenspolitikken er afgørende for at kunne tilbyde en lang række 
tjenester og for udviklingen af teknologidrevne markeder, hvis værdi vurderes til 2,2 % af 
EU's BNP, og at den derfor er en nøglefaktor for den europæiske industris vækst, 
produktivitet og udvikling i henhold til Lissabonstrategien,

C. der henviser til, at frekvensmangel har hindret udbredelsen af en bred vifte af nye 
tjenester, og at en effektiv frekvensudnyttelse er nødvendig for at sikre adgang til 
frekvensressourcer for de forskellige interesserede parter, som vil udbyde tjenester,

D. der henviser til, at en effektiv frekvensudnyttelse også opfylder de kulturelle 
målsætninger for EU's politik, og at den vil lette kulturel og sproglig mangfoldighed samt 

                                               
1 EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 364.
2 EUT C 280 E af 18.11.2006, s. 115.
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mediepluralisme,

E. der henviser til, at de 27 medlemsstater ikke har en fælles tidsplan for overgangen til 
digitalt tv; der henviser til, at flere medlemsstaters planer for overgangen til digitalt tv er 
højt udviklede, mens det i nogle få andre allerede har fundet sted,

1. erkender betydningen af i2010-initiativet, som indgår i den reviderede Lissabonstrategi, 
og lægger vægt på betydningen af en effektiv frekvensadgang og frekvensanvendelse for 
at opfylde Lissabonmålsætningerne;

2. opfordrer medlemsstaterne til at blive enige om en fælles tidsplan og til at frigive deres 
digitaliseringsdividende så hurtigt som muligt, så europæiske borgere kan nyde godt af 
udbredelsen af nye, innovative og konkurrencedygtige tjenester;

3. mener, at digitaliseringsdividenden skaber tilstrækkelig frekvensplads til, at radio- og tv-
selskaberne væsentligt kan udvide og udvikle deres tjenester, samtidig med at der tages 
højde for andre mulige sociale, kulturelle og økonomiske anvendelser, som f.eks. 
bredbåndsanvendelser, der kan medvirke til at overvinde den såkaldte digitale kløft;

4. understreger de mulige fordele ved en koordineret anvendelse af frekvensområdet i EU i 
forhold til stordriftsfordele samt behovet for at anvende digitaliseringsdividenden bedst 
muligt for at undgå fragmentering, som medfører, at denne knappe ressource ikke 
anvendes optimalt;

5. fremhæver, at hovedprincippet for allokering af digitaliseringsdividenden bør sikre den 
bedste sociale, kulturelle og økonomiske værdi i forbindelse med et forbedret og mere 
geografisk udbredt udbud af tjenester og digitalt indhold til borgerne og ikke alene 
maksimere de offentlige indkomster;

6. understreger, at en mulig måde, hvorpå digitaliseringsdividenden kan hjælpe med at 
opfylde Lissabonmålsætningerne, er ved at øge borgernes og de økonomiske aktørers 
adgang til bredbånd i hele EU, og dermed bekæmpe den digitale kløft ved at stille ydelser 
til rådighed for dårligt stillede, fjerntliggende områder og landområder og sikre universel 
dækning i de 27 medlemsstater;

7. understreger, at digitaliseringsdividenden kan bidrage til udviklingen af forbedrede 
sociale tjenesteydelser til borgerne, særligt til dem, som bor i dårligt stillede isolerede 
områder, såsom e-forvaltning, e-sundhed og e-uddannelse;

8. fremhæver, at digitaliseringsdividenden også er et vigtigt redskab i den audiovisuelle 
politik og mediepolitikken, som effektivt kan fremme og beskytte ytringsfriheden samt 
kulturel og mediepluralisme;

9. opfordrer medlemsstaterne til at overveje, om det er hensigtsmæssigt at lade brugere uden 
licens få adgang til dividenden, navnlig små og mellemstore virksomheder samt den 
sektor, der arbejder uden fortjeneste for øje;

10. understreger, at allokeringen af digitaliseringsdividenden mellem de forskellige 
anvendelsesområder i hver medlemsstat bør foregå åbent og efter en bred offentlig debat 
og bør understøttes af uafhængige socioøkonomiske konsekvensanalyser;

11. anerkender de bidrag ITU's Genèveaftale (den regionale radiokommunikationskonference 
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i 2006) og den verdensomspændende radiokommunikationskonference i 2007 (WRC-07) 
har leveret til omorganiseringen af UHF-båndet;

12. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle nationale strategier for digitaliseringsdividenden 
ved at følge en fælles fremgangsmåde inden udgangen af 2009; henstiller til 
Kommissionen at støtte medlemsstaterne i udviklingen af deres nationale strategier for 
digitaliseringsdividenden og til at fremme bedste praksis på EU-niveau;

13. understreger, at den forestående overgang til digital transmission i visse medlemsstater og 
forskellene mellem de nationale overgangsplaner kræver en umiddelbar reaktion på 
fællesskabsplan, som ikke kan udskydes til de reviderede direktiver træder i kraft;

14. anerkender medlemsstaternes ret til at fastsætte anvendelsen af digitaliseringsdividenden, 
men bekræfter ligeledes, at en koordineret tilgang på fællesskabsplan er den eneste måde 
at undgå skadelig interferens mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og 
tredjelande;

15. støtter en fælles og afbalanceret tilgang til anvendelsen af digitaliseringsdividenden, som 
tillader både, at radio- og tv-selskaberne kan fortsætte med at tilbyde og udvide deres 
tjenester, og at elektroniske kommunikationsoperatører kan anvende denne ressource til 
at udbrede nye tjenester, som indebærer andre væsentlige sociale og økonomiske 
anvendelser, men understreger, at digitaliseringsdividenden under alle omstændigheder 
bør allokeres på et teknologineutralt grundlag;

16. fremhæver de mulige stordriftsfordele samt fordele i forbindelse med innovation, 
interoperabilitet og udbredelsen af fælleseuropæiske tjenester ved at følge en koordineret 
tilgang samt, hvor det er muligt, ved på fællesskabsplan at harmonisere 
digitaliseringsdividendens fælles underfrekvensbånd til forskellige anvendelsesklynger på 
et teknologineutralt grundlag; opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde indbyrdes og 
med Kommissionen med henblik på at identificere sådanne underfrekvensbånd;

17. støtter Kommissionens koordinerende tilgang, hvis sigte er at opnå en mere effektiv 
anvendelse af frekvensområdet og lette fremkomsten af innovative og succesrige 
nationale, tværnationale og fælleseuropæiske tjenester på grundlag af tre forskellige 
klynger på UHF-båndet, som tager højde for den mulige interferens, der opstår ved 
sameksistensen af forskellige netværkstyper på det samme frekvensbånd, og de gældende 
tilladelser; 

18. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at gennemføre passende 
tekniske og socioøkonomiske undersøgelser med henblik på at fastsætte størrelsen og 
karakteren af de underfrekvensbånd, som kan koordineres og harmoniseres på 
fællesskabsplan;

19. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og 
Rådet med henblik på at træffe foranstaltninger for at reservere og koordinere 
digitaliseringsdividendens underfrekvensbånd på EU-niveau, så snart disse undersøgelser 
er blevet gennemført, og både Frekvensudvalget og Den Europæiske Konference af Post -
og Teleadministrationer er blevet hørt, og der er taget højde for nationale særtræk;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
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medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

At fremme en demokratisk debat
Overgangen fra analogt til jordbaseret digitalt tv ved udgangen af 2012 vil frigøre en hidtil 
ukendt mængde frekvenser i Europa som følge af digitalteknikkens bedre sendeeffektivitet. 
Disse frekvenser betegnes "digitaliseringsdividenden"1.

Kommissionen hævder, at der dermed skabes tilstrækkelig frekvensplads til, at radio- og tv-
selskaberne væsentligt kan udvide og udvikle deres tilbud samtidig med, at det sikres, at andre 
vigtige sociale og økonomiske anvendelser, som f.eks. bredbåndsanvendelser, der kan 
medvirke til at overvinde den "digitale kløft", får adgang til denne vigtige ressource. 

Kommissionen argumenterer for, at fordelene ved digitaliseringsdividenden kun kan udnyttes 
fuldt ud, hvis indsatsen uden forbehold koncentreres om at finde de mest værdifulde 
anvendelser af frekvensområdet. Der er et stigende ønske om en yderligere diskussion af, 
hvordan digitaliseringsdividenden bør anvendes, og behovet for en bred offentlig debat om 
emnet er voksende.

Målsætninger for public service eller markedsfordeling
Fordelingen af digitaliseringsdividenden kan følge forskellige politiske rationaler. Det 
Forenede Kongeriges parlamentsudvalg med ansvar for kultur, medier og sport har afvist de 
jordbaserede radio- og tv-selskabers ønske om, at digitaliseringsdividendens frekvensområde 
reserveres til high-definition-tv (HDTV), og i sin rapport om nye medier og den kreative 
industri har udvalget givet sin tilslutning til myndighederne i Det Forende Kongerige, som vil 
afholde auktioner på et teknologi- og anvendelsesneutralt grundlag over de frekvenser, der 
frigøres ved overgangen til digital transmission. Det franske senat afviser i en nylig rapport 
derimod begrebet teknologisk neutralitet. "Det står klart for dette udvalg, at fordelingen af 
frekvenser blandt forskellige brugere bør ske på grundlag af en politisk beslutning som følge 
af en demokratisk debat, og at den ikke bør overlades til markedets blinde kræfter", siger 
rapporten. "Dette udvalg har alvorlige forbehold over for den teknologineutrale tilgang, som 
Kommissionen agter at vedtage, når den gennemgår sine forordninger om elektronisk 
kommunikation."

De forskellige løsninger, der er blevet fremført i medlemsstaterne, den forestående overgang 
til digital transmission i visse medlemsstater og forskellene mellem de nationale 
overgangsplaner kræver en umiddelbar reaktion på fællesskabsplan, som ikke kan udskydes 
til de reviderede direktiver træder i kraft.

Medlemsstaterne har ret til at fastsætte anvendelsen af digitaliseringsdividenden, men en 
koordineret tilgang på fællesskabsplan kan sikre, at der ikke opstår skadelig interferens 
mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og tredjelande.

                                               
1 Digitaliseringsdividenden beskrives af Kommissionen som det frekvensområde, der ligger over de frekvenser, 
der anvendes til transmission af de eksisterende radio- og tv-tjenester i et fulddigitalt miljø, herunder gældende 
forpligtelser til "public service".
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Hvordan skal man dømme mellem konkurrerende anvendelser?
Radio- og tv-selskaber samt telekommunikationsoperatører har gennemført undersøgelser af 
forskellige anvendelsers økonomiske og sociale værdi med meget forskelligartede resultater 
til følge.

Ordføreren støtter stærkt en fælles og afbalanceret tilgang til anvendelsen af 
digitaliseringsdividenden, som tillader både, at radio- og tv-selskaberne kan fortsætte med at 
tilbyde og udvide deres tjenester, og at telekommunikationsoperatører kan anvende denne 
ressource til at udbrede nye tjenester, men at fordelingen af digitaliseringsdividenden på et 
teknologineutralt grundlag også anvendes til andre vigtige sociale og økonomiske formål.

Hvad er rammerne for EU's indgriben?
Kommissionen foreslår en samordnet aktion på EU-plan (at en fælles tilgang vedtages i 
forhold til frekvensplanlægning) for at sikre en optimal anvendelse af 
digitaliseringsdividenden ud fra et kombineret socialt og økonomisk synspunkt. 
Kommissionen argumenterer for, at frekvenserne, som er blevet frigivet ved overgangen til 
digitalt tv, arrangeres i "klynger" omkring anvendelsen af lignende tjenesteydelser med 
henblik på at forhindre interferens. "Hvis der ikke gribes ind, vil frekvenstildelingen blive 
bestemt af, hvilke anvendelsesområder der fungerer andre steder i verden", argumenterer 
dokumentet. Kommissionen mener, at envejstjenester, såsom radio-/tv-spredning, bør findes 
på de lavere frekvensbånd;  envejstjenester med middel eller lav sendestyrke, såsom mobilt tv, 
bør findes på et højere frekvensbånd; mens tovejstjenester, såsom mobilt eller fast bredbånd, 
bør findes på de højeste frekvensbånd. Som et første skridt foreslår Kommissionen, at 
tekniske undersøgelser fastsætter størrelsen og karakteren af disse underfrekvensbånd. 
Meddelelsen fastslår, at sending på underfrekvensbåndene bør falde under medlemsstaternes 
kontrol; det mobile multimediebånd bør harmoniseres frivilligt, men de højeste frekvensbånd 
bør være genstand for en EU-harmonisering. "Kommissionen vil anvende et bindende EU-
retsinstrument til at vedtage en beslutning om klyngning."

For at vedtage en sådan beslutning bør Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne 
gennemføre passende tekniske og socioøkonomiske undersøgelser med henblik på at fastsætte 
størrelsen og karakteren af de underfrekvensbånd, som kan koordineres og harmoniseres på 
fællesskabsplan.

Ordføreren understreger, at Kommissionen bør fremsætte et lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet med henblik på at vedtage de nødvendige bindende foranstaltninger for 
at reservere og koordinere digitaliseringsdividendens identificerede underfrekvensbånd på 
EU-niveau, så snart de nødvendige tekniske undersøgelser er blevet gennemført, og både 
Frekvensudvalget og Den Europæiske Konference af Post - og Teleadministrationer er blevet 
hørt, og der er taget højde for nationale særtræk.

Vejen frem
Bidragene fra ITU's Genèveaftale i 2006 (RRC-06) og den verdensomspændende 
radiokommunikationskonference i 2007 (WRC-07) var afgørende for omorganiseringen af 
UHF-båndet, og det er nu på tide at begynde beslutningsprocessen om den fælles tilgang til 
anvendelsen af digitaliseringsdividenden i betragtning af, at digitaliseringsdividenden allerede 
er tilgængelig i visse medlemsstater, og at EU's overgang til digitalt tv forventes afsluttet 
inden 2012.
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Derfor opfordrer ordføreren medlemsstaterne til at 

– udvikle nationale strategier for digitaliseringsdividenden ved at følge en fælles 
fremgangsmåde inden udgangen af 2009; 

– lette indførelsen af nye tjenester ved at samarbejde indbyrdes og med Kommissionen om at 
identificere fælles frekvensbånd i digitaliseringsdividenden, der kan optimeres ved 
anvendelsesklynger.

Kommissionen bør for sin del fremme bedste praksis på EU-niveau og forberede de 
nødvendige foranstaltninger for at reservere og koordinere de fælles frekvensbånd på EU-
niveau.
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