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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή 
προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή 
μετάβαση
(2008/2099(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Να επωφεληθούμε πλήρως από 
το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που 
απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση» (COM(2007)0700),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2007, με τίτλο «Διαμόρφωση 
ευρωπαϊκής πολιτικής για το ραδιοφάσμα»1, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προτεραιότητες της πολιτικής 
ραδιοφάσματος της ΕΕ για την ψηφιακή μετάβαση στο πλαίσιο της προσεχούς 
περιφερειακής διάσκεψης ραδιοεπικοινωνιών της ITU το 2006 (RRC-06)» 
(COM(2005)0461), 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος, της 14ης 
Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με τις επιπτώσεις του ψηφιακού μερίσματος στην πολιτική 
φάσματος της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με την επίσπευση της 
μετάβασης από τις αναλογικές στις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 
της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτισμού 
και Παιδείας(A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια τηλεόραση 
έως τα τέλη του 2012, ως αποτέλεσμα της ανώτερης απόδοσης ως προς τη μετάδοση που 
προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, θα απελευθερώσει μια άνευ προηγουμένου ποσότητα 
φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα ανακατανομής του 
ραδιοφάσματος καθώς και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της αγοράς,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ραδιοφάσμα είναι καθοριστικής σημασίας για την παροχή 
μεγάλου εύρους υπηρεσιών καθώς και για την ανάπτυξη αγορών που βασίζονται στην 
τεχνολογία, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο 2,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, 
και συνιστά συνεπώς καίριο παράγοντα για την πρόοδο, την παραγωγικότητα και την 

                                               
1 ΕΕ C 287 E της 29.11.2007, σ. 364.
2 ΕΕ C 280 E της 18.11.2006, σ. 115.
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ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε συμφωνία με τη Στρατηγική της Λισαβόνας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ραδιοφάσματος δυσχεραίνει την ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών, ενώ η αποδοτική χρήση του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση 
πρόσβασης στο ραδιοφάσμα των διαφόρων ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρέχουν 
υπηρεσίες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος υπηρετεί επίσης 
τους πολιτιστικούς στόχους των πολιτικών της ΕΕ και πρέπει να διευκολύνει την 
πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία καθώς και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 27 κράτη μέλη δεν διαθέτουν κάποιο κοινό χρονοδιάγραμμα 
για την ψηφιακή μετάβαση καθώς και ότι σε πολλά κράτη μέλη τα σχέδια για την 
ψηφιακή μετάβαση είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένα, ενώ σε κάποια άλλα η μετάβαση έχει 
ήδη πραγματοποιηθεί,

1. αναγνωρίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας i2010 ως μέρος της ανανεωθείσας 
Στρατηγικής της Λισαβόνας και υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής χρήσης 
και πρόσβασης στο ραδιοφάσμα για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας·

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν επί ενός κοινού χρονοδιαγράμματος και να 
απελευθερώσουν το ψηφιακό τους μέρισμα το ταχύτερο δυνατόν, επιτρέποντας στους 
ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν από την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και 
ανταγωνιστικών υπηρεσιών·

3. πιστεύει ότι το ψηφιακό μέρισμα απελευθερώνει επαρκές φάσμα για τους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έτσι ώστε να αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά τις 
υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και άλλες δυνητικές κοινωνικές, 
πολιτιστικές και οικονομικές εφαρμογές, όπως είναι οι ευρυζωνικές εφαρμογές, οι οποίες 
έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν το λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα»·

4. υπογραμμίζει τα δυνητικά οφέλη της συντονισμένης χρήσης του φάσματος στην ΕΕ από 
πλευράς οικονομιών κλίμακας, καθώς και την ανάγκη βέλτιστης χρήσης του ψηφιακού 
μερίσματος με σκοπό να αποφευχθεί ο κατακερματισμός που οδηγεί σε ανεπαρκή χρήση 
αυτού του σπάνιου πόρου·

5. τονίζει ότι η κύρια κατευθυντήρια αρχή όσον αφορά την κατανομή του ψηφιακού 
μερίσματος θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της βέλτιστης κοινωνικής, πολιτιστικής και 
οικονομικής αξίας από την πλευρά της ενίσχυσης και γεωγραφικής επέκτασης της 
προσφοράς υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου στους πολίτες, και όχι απλώς η 
μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων·

6. υπογραμμίζει ότι ένας ενδεχόμενος τρόπος με τον οποίον το ψηφιακό μέρισμα μπορεί να 
βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας είναι μέσω της αύξησης της 
διαθεσιμότητας των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης για τους πολίτες και τους 
οικονομικούς παράγοντες σε ολόκληρη την ΕΕ, της αντιμετώπισης του προβλήματος του 
ψηφιακού χάσματος με τη χορήγηση παροχών στις μη προνομιούχες, απομακρυσμένες ή 
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αγροτικές περιοχές και της διασφάλισης καθολικής κάλυψης στα 27 κράτη μέλη·

7. υπογραμμίζει τη συμβολή του ψηφιακού μερίσματος στην παροχή ενισχυμένων 
κοινωνικών υπηρεσιών για τους πολίτες, ιδιαίτερα για όσους διαμένουν σε μη 
προνομιούχες και απομονωμένες περιοχές, όπως είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η 
ηλεκτρονική υγεία και η ηλεκτρονική εκπαίδευση·

8. τονίζει ότι το ψηφιακό μέρισμα αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για τις πολιτικές 
στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης οι οποίες μπορούν 
να προωθήσουν αποτελεσματικά και να προασπίσουν την ελευθερία της έκφρασης καθώς 
και την πολιτιστική πολυφωνία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν εάν είναι ορθό να επιτραπεί η πρόσβαση 
χρηστών χωρίς άδεια στο μέρισμα του φάσματος, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και του μη κερδοσκοπικού τομέα·

10. τονίζει ότι η κατανομή του ψηφιακού μερίσματος μεταξύ των διαφόρων δυνητικών 
εφαρμογών σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να πραγματοποιείται με διαφάνεια και 
έπειτα από ευρεία δημόσια συζήτηση, και θα πρέπει να υποστηρίζεται από ανεξάρτητες 
μελέτες εκτίμησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων·

11. αναγνωρίζει τη συμβολή της συμφωνίας της Γενεύης που πραγματοποίησε η ITU το 
2006 (Περιφερειακή Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών 2006) και της Παγκόσμιας 
Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών 2007 (WRC-07) για την αναδιοργάνωση της ζώνης UHF·

12. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν έως τα τέλη του 2009 εθνικές στρατηγικές για το 
ψηφιακό μέρισμα, ακολουθώντας μια κοινή μεθοδολογία· παροτρύνει την Επιτροπή να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη των εθνικών τους στρατηγικών για το ψηφιακό 
μέρισμα και να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ·

13. υπογραμμίζει ότι η αμεσότητα της μετάβασης σε ορισμένα κράτη μέλη και οι διαφορές 
μεταξύ των εθνικών σχεδίων μετάβασης απαιτούν μια απάντηση σε κοινοτικό επίπεδο, η 
οποία όμως δεν μπορεί να περιμένει ωσότου τεθούν σε ισχύ οι οδηγίες για την 
αναθεώρηση·

14. αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίσουν τη χρήση του ψηφιακού 
μερίσματος, αλλά επιβεβαιώνει επίσης ότι η υιοθέτηση μιας συντονισμένης προσέγγισης 
σε κοινοτικό επίπεδο είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποφευχθούν οι επιζήμιες 
παρεμβολές μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων 
χωρών·

15. υποστηρίζει την υιοθέτηση μιας κοινής και ισορροπημένης προσέγγισης για τη χρήση 
του ψηφιακού μερίσματος, η οποία θα επιτρέψει τόσο στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς 
να συνεχίσουν να προσφέρουν και να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους όσο και στους 
φορείς εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών να χρησιμοποιήσουν τον πόρο αυτόν 
με σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ικανοποιώντας άλλες σημαντικές κοινωνικές 
και οικονομικές χρήσεις· τονίζει ωστόσο ότι σε κάθε περίπτωση το ψηφιακό μέρισμα θα 
πρέπει να κατανεμηθεί με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο·
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16. τονίζει τα δυνητικά οφέλη από πλευράς οικονομιών κλίμακας, καινοτομίας και 
διαλειτουργικότητας, καθώς και τη δυνατότητα παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών με 
σκοπό να ακολουθηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση και, όπου αυτό είναι δυνατό, να 
εναρμονιστούν σε κοινοτικό επίπεδο και με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο οι κοινές 
υποζώνες φάσματος στο ψηφιακό μέρισμα για τις διάφορες ομάδες εφαρμογών· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού και σε συνεργασία με την Επιτροπή 
με σκοπό να προσδιορίσουν τέτοιες υποζώνες·

17. προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος και να 
διευκολυνθεί η εμφάνιση καινοτόμων και επιτυχημένων εθνικών, διασυνοριακών και 
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, υποστηρίζει τη συντονισμένη προσέγγιση της Επιτροπής, η 
οποία βασίζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες του φάσματος UHF, λαμβάνοντας υπόψη 
το ενδεχόμενο να προκύψουν ραδιοπαρεμβολές από τη συνύπαρξη διαφορετικών τύπων 
δικτύων στην ίδια ζώνη καθώς και τις υφιστάμενες άδειες· 

18. παροτρύνει την Επιτροπή να διεξαγάγει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις 
κατάλληλες τεχνικές και κοινωνικοοικονομικές μελέτες με σκοπό τον καθορισμό του 
μεγέθους και των χαρακτηριστικών των υποζωνών που θα μπορούσαν να συντονιστούν ή 
να εναρμονιστούν σε κοινοτικό επίπεδο·

19. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
νομοθετική πρόταση για την έγκριση μέτρων με σκοπό τη δέσμευση και τον συντονισμό 
των κοινών υποζωνών του ψηφιακού μερίσματος σε επίπεδο ΕΕ, αμέσως μόλις 
περατωθούν οι εν λόγω μελέτες και κατόπιν διαβούλευσης τόσο με την ομάδα για την 
πολιτική ραδιοφάσματος όσο και με την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομικών και 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προώθηση του δημοκρατικού διαλόγου
Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια τηλεόραση έως τα τέλη του 2012 θα 
απελευθερώσει μια άνευ προηγουμένου ποσότητα φάσματος στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα 
της ανώτερης απόδοσης ως προς τη μετάδοση που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Το εν 
λόγω φάσμα είναι γνωστό και ως «ψηφιακό μέρισμα»1.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το ψηφιακό μέρισμα απελευθερώνει επαρκές φάσμα για τους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έτσι ώστε να αναπτύξουν και να επεκτείνουν σημαντικά τις 
υπηρεσίες τους, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει και σε άλλες σημαντικές κοινωνικές και 
οικονομικές χρήσεις, όπως οι ευρυζωνικές εφαρμογές που στοχεύουν στην κάλυψη του 
«ψηφιακού χάσματος», πρόσβαση στον εν λόγω πολύτιμο πόρο. 

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι μπορούμε να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα, 
εάν το ενδιαφέρον εστιαστεί στην αξιοποίηση των πλέον αξιόλογων εφαρμογών για το φάσμα 
χωρίς την επιβολή προϋποθέσεων. Αυξάνονται πλέον τα αιτήματα για την πραγματοποίηση 
περαιτέρω συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το 
ψηφιακό μέρισμα και αναδύεται η ανάγκη για μια ευρεία δημόσια συζήτηση επί του θέματος.

Στόχοι δημόσιας πολιτικής ή κατανομή της αγοράς
Η κατανομή του ψηφιακού μερίσματος μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικά σκεπτικά 
πολιτικής. Η Ειδική Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού του 
κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου απέρριψε τα αιτήματα των επίγειων 
ραδιοτηλεοπτικών φορέων να τεθεί κατά μέρος φάσμα στο ψηφιακό μέρισμα για την 
τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV) και στην έκθεσή της σχετικά με τα νέα μέσα 
επικοινωνίας και τις δημιουργικές βιομηχανίες ενέκρινε την προσέγγιση του βρετανού 
νομοθέτη να δημοπρατηθούν οι συχνότητες που απελευθερώνονται από τη ψηφιακή 
μετάβαση κατά τρόπο ουδέτερο από πλευράς τεχνολογίας και εφαρμογών. Αντιθέτως, σε
πρόσφατη έκθεσή της, η γαλλική γερουσία απορρίπτει την έννοια της τεχνολογικής 
ουδετερότητας. «Είναι προφανές για την παρούσα επιτροπή ότι η κατανομή των συχνοτήτων 
μεταξύ διαφόρων δυνητικών χρήσεων θα πρέπει να απορρέει από κάποια πολιτική απόφαση, 
η οποία θα ληφθεί έπειτα από δημοκρατικό διάλογο, και δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί στις 
τυφλές δυνάμεις της αγοράς», επισημαίνει η έκθεση. «Η παρούσα επιτροπή διατηρεί σοβαρές 
επιφυλάξεις ως προς την προσέγγιση της τεχνολογικής ουδετερότητας, την οποία προτίθεται 
να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την αναθεώρηση των κανονισμών της για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

Οι διαφορετικές λύσεις που προτείνονται σε εθνικό επίπεδο, η αμεσότητα της μετάβασης σε 
ορισμένες χώρες και οι διαφορές στα εθνικά σχέδια απαιτούν μια απάντηση σε κοινοτικό 
επίπεδο, η οποία όμως δεν μπορεί να περιμένει ωσότου τεθούν σε ισχύ οι οδηγίες για την 
αναθεώρηση.
                                               
1  Η Επιτροπή περιγράφει το ψηφιακό μέρισμα ως το φάσμα άνω και πέραν των συχνοτήτων που απαιτούνται 
για την υποστήριξη των υφιστάμενων υπηρεσιών εκπομπής σε πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας
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Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν τη χρήση του ψηφιακού μερίσματος, όμως 
η υιοθέτηση μιας συντονισμένης κοινοτικής προσέγγισης μπορεί να διασφαλίσει ότι θα 
αποφευχθούν οι επιζήμιες παρεμβολές μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ των 
κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Πώς να επιλέξει κανείς μεταξύ ανταγωνιστικών χρήσεων;
Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης των τηλεπικοινωνιών έχουν 
αναθέσει τη διεξαγωγή μελετών σχετικά με την οικονομική και κοινωνική αξία των διαφόρων 
χρήσεων, τα αποτελέσματα των οποίων αποκλίνουν κατά πολύ μεταξύ τους.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει θερμά την υιοθέτηση μιας κοινής και ισορροπημένης προσέγγισης 
για τη χρήση του ψηφιακού μερίσματος, η οποία θα επιτρέψει τόσο στους ραδιοτηλεοπτικούς 
φορείς να συνεχίσουν να προσφέρουν και να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους όσο και στους 
φορείς εκμετάλλευσης των τηλεπικοινωνιών να χρησιμοποιήσουν τον εν λόγω πόρο για την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, κατανέμοντας όμως το ψηφιακό μέρισμα με τεχνολογικά 
ουδέτερο τρόπο και σε άλλες σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές χρήσεις.

Τι περιθώρια παρέμβασης διαθέτει η ΕΕ;
Η Επιτροπή προτείνει την ανάληψη συντονισμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ (υιοθέτηση μιας 
κοινής προσέγγισης για τον σχεδιασμό του φάσματος), προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη χρήση του μερίσματος από κοινωνικοοικονομικής πλευράς. Η Επιτροπή 
υποστηρίζει ότι οι συχνότητες που απελευθερώνονται από την ψηφιακή μετάβαση της 
τηλεόρασης θα πρέπει να οργανωθούν σε «ομάδες», ώστε να χρησιμοποιούνται από 
παρόμοιες υπηρεσίες για την πρόληψη των παρεμβολών. Το έγγραφο υποστηρίζει ότι «η 
αδυναμία δράσης θα συνεπάγεται ότι οι κατανομές του φάσματος θα καθορίζονται από 
εφαρμογές οι οποίες είναι επιτυχημένες σε άλλες περιοχές του κόσμου». Η Επιτροπή 
υποστηρίζει ότι οι μονοκατευθυντικές υπηρεσίες, όπως οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, θα 
πρέπει να τοποθετηθούν στις χαμηλότερες ζώνες· οι μονοκατευθυντικές υπηρεσίες μέσης έως 
χαμηλής ισχύος, όπως η κινητή τηλεόραση, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε υψηλότερη 
υποζώνη, ενώ οι δικατευθυντικές υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες κινητής και σταθερής 
ευρυζωνικής πρόσβασης, θα πρέπει να τοποθετηθούν στην υψηλότερη ζώνη. Ως πρώτο βήμα, 
η Επιτροπή προτείνει τη διεξαγωγή τεχνικών μελετών, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά 
με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των εν λόγω υποζωνών. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι 
η υποζώνη ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών θα πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των κρατών 
μελών· η ζώνη των κινητών πολυμέσων θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προαιρετικής 
εναρμόνισης, ενώ η υψηλότερη ζώνη θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο «εναρμόνισης σε 
επίπεδο ΕΕ». «Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει δεσμευτική πράξη του κοινοτικού 
δικαίου για την έκδοση απόφασης σχετικά με την ομαδοποίηση.»

Για την υιοθέτηση της εν λόγω απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να διεξαγάγει, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις κατάλληλες τεχνικές και κοινωνικοοικονομικές μελέτες με 
σκοπό τον καθορισμό του μεγέθους και των χαρακτηριστικών των υποζωνών που θα 
μπορούσαν να συντονιστούν ή να εναρμονιστούν σε κοινοτικό επίπεδο.
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Η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι, αμέσως μόλις περατωθούν οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες 
και κατόπιν διαβούλευσης τόσο με την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος όσο και με 
την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια νομοθετική πρόταση για την υιοθέτηση 
των απαιτούμενων δεσμευτικών μέτρων με σκοπό τη δέσμευση και τον συντονισμό των 
προσδιορισμένων κοινών υποζωνών του ψηφιακού μερίσματος σε επίπεδο ΕΕ.

Η μελλοντική πορεία
Η συμβολή της συμφωνίας της Γενεύης που πραγματοποίησε η ITU το 2006 (RRC-06) και 
της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών του 2007 (WRC-07) ήταν κρίσιμης σημασίας 
για την αναδιοργάνωση της ζώνης UHF και είναι πλέον καιρός να δρομολογηθεί η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σχετικά με την κοινή προσέγγιση για τη χρήση του ψηφιακού μερίσματος, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψηφιακό μέρισμα διατίθεται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη καθώς 
και ότι η μετάβαση της ΕΕ προς την ψηφιακή τηλεόραση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 
το 2012.

Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια καλεί τα κράτη μέλη
– να αναπτύξουν, βάσει μιας κοινής μεθοδολογίας, εθνικές στρατηγικές για το ψηφιακό 

μέρισμα έως το τέλος του 2009·

– να διευκολύνουν την εισαγωγή νέων υπηρεσιών, συνεργαζόμενα μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή για να προσδιορίσουν κοινές ζώνες φάσματος στο ψηφιακό μέρισμα, οι οποίες 
θα μπορούσαν να βελτιστοποιηθούν μέσω ομάδων εφαρμογών.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο 
ΕΕ και θα καταρτίσει τα απαιτούμενα μέτρα για να δεσμεύσει και να συντονίσει τις κοινές 
ζώνες σε επίπεδο ΕΕ.
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