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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl „Kaip pasinaudoti visais skaitmeninio dividendo privalumais Europoje. Bendras 
požiūris į radijo dažnių, atlaisvinamų pereinant prie skaitmeninio transliavimo, 
spektrą.“
(2008/2099(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kaip pasinaudoti visais skaitmeninio dividendo 
privalumais Europoje. Bendras požiūris į radijo dažnių, atlaisvinamų pereinant prie 
skaitmeninio transliavimo, spektrą“.

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 14 d. rezoliuciją „Europos radijo spektro politikos 
link“,1

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES dažnių spektro politikos prioritetai pereinant 
prie skaitmeninio transliavimo, rengiantis būsimai ITU Regioninei radijo ryšio 
konferencijai (2006) (RRK-06)“ (COM(2005)0461),

– atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 14 d. Radijo spektro politikos grupės nuomonę dėl 
skaitmeninio dividendo poveikio ES radijo dažnių spektro politikai,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl spartesnio perėjimo nuo 
analoginio prie skaitmeninio transliavimo,2

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą, taip pat 
į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos, Ekonomikos ir pinigų politikos bei Kultūros ir 
švietimo komitetų nuomones (A6-0000/2008),

A. kadangi iki 2012 m. pabaigos perėjus nuo analoginės prie skaitmeninės antžeminės 
televizijos dėl gerokai efektyvesnės skaitmeninės transliavimo technologijos Europoje 
bus atlaisvinta precedento neturinti radijo dažnių spektro dalis ir taip bus galima 
perskirstyti spektrą ir atsiras naujų rinkos augimo galimybių;

B. kadangi radijo dažnių spektras yra labai svarbus teikiamų paslaugų įvairovei ir nuo 
vystymosi ir technologijų priklausomoms rinkoms, kurių vertė yra 2,2 proc. ES BVP, ir 
todėl, kaip teigiama Lisabonos strategijoje, jis yra labai svarbus Europos pramonės 
ekonominio augimo ir našumo veiksnys;

C. kadangi dėl spektro stokos buvo sunku kurti naujas paslaugas ir būtina jas veiksmingai 

                                               
1 OL C 287 E, 2005 10 6, p. 364.
2 OL C 280 E, 2005 10 6, p. 115.
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naudoti siekiant užtikrinti įvairių suinteresuotųjų paslaugas teikti pageidaujančių šalių 
prieigą prie spektro,

D. kadangi veiksmingai naudojant spektrą taip pat galima lengviau siekti ES kultūros 
politikos tikslų, kultūros ir kalbų įvairovės bei žiniasklaidos pliuralizmo;

E. kadangi 27 valstybės narės neturi bendro perėjimo prie skaitmeninio transliavimo 
tvarkaraščio, nors daugelyje valstybių narių parengti išsamūs perėjimo prie skaitmeninio 
transliavimo planai, o kai kuriose kitose perėjimas jau vykdomas;

1. pripažįsta į atnaujintą Lisabonos strategiją įtrauktos i2010 iniciatyvos svarbą ir pabrėžia, 
kad siekiant Lisabonos tikslų labai svarbu veiksmingai naudoti spektrą ir turėti prieigą 
prie jo;

2. ragina valstybes nares kartu sudaryti tvarkaraštį ir atlaisvinti savo skaitmenį dividendą 
kuo greičiau, kad Europos piliečiai galėtų naudotis sukurtomis naujomis, naujoviškomis 
ir konkurencingomis paslaugomis;

3. mano, kad perėjus prie skaitmeninio transliavimo atlaisvinama pakankama radijo dažnių 
spektro dalis, kad transliuotojai galėtų gerokai patobulinti bei išplėsti savo paslaugas ir 
kartu atsižvelgti į tai, kad šį vertingą išteklių galima panaudoti kitoms svarbioms 
socialinėms ir ekonominėms reikmėms, pvz., plačiajuosčio ryšio technologijoms, 
kuriomis siekiama mažinti „skaitmeninę takoskyrą“;

4. pabrėžia, kad atsižvelgiant į masto ekonomiką gali būti naudinga ES koordinuoti spektro 
naudojimą ir kad skaitmeninį dividendą reikėtų naudoti kuo geriau siekiant išvengti 
suskaldymo, nes dėl jo šis išteklius, kurio trūksta, naudojamas nepakankamai gerai;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad skirstant skaitmenį dividendą pirmiausia reikėtų siekti 
užtikrinti kuo geresnę socialinę, kultūrinę ir ekonominę vertę, kad piliečiams būtų galima 
teikti kuo daugiau paslaugų ir skaitmeninio turinio kuo didesnėje geografinėje teritorijoje, 
o ne tik didinti valstybių pajamas;

6. pabrėžia, kad naudojantis skaitmeniniu dividendu būtų galima lengviau siekti Lisabonos 
tikslų, pvz., visiems ES piliečiams ir ekonomikos veikėjams sudarant geresnes galimybes 
naudotis plačiajuosčiu ryšiu, spręsti „skaitmeninės takoskyros“ klausimą sudarant 
palankesnes sąlygas neturtingesnėms, atokesnėms ar kaimo vietovėms ir užtikrinti, kad 
juo galėtų naudotis visi 27 valstybių narių gyventojai;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad skaitmeninis dividendas labai svarbus teikiant tokias pažangias 
socialines paslaugas, kaip e. vyriausybė, e. sveikata ir e. švietimas, ypač tiems piliečiams, 
kurie gyvena neturtingose ir nuošaliose vietovėse;

8. pabrėžia, kad skaitmeninis dividendas taip pat yra svarbi priemonė įgyvendinant garso ir 
vaizdo bei žiniasklaidos politikos kryptis ir ja naudojantis galima veiksmingai skatinti ir 
apsaugoti žodžio laisvę ir kultūrinį bei žiniasklaidos pliuralizmą;
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9. ragina valstybes nares atsižvelgti, kad būtų naudinga licencijų neturintiems vartotojams, 
ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir pelno nesiekiančiam sektoriui leisti naudotis 
dividendu;

10. pabrėžia, kad skirti skaitmeninį dividendą naudoti kiekvienoje valstybėje narėje įvairiais 
tikslais reikėtų skaidriai, prieš tai išsamiai pasikonsultavus su visuomene ir atsižvelgiant į 
nepriklausomo socialinio ir ekonominio poveikio vertinimo tyrimus; 

11. pripažįsta 2006 m. Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Ženevos susitarimo (priimto 
2006 m. Regioninės radijo ryšio konferencijos metu) ir 2007 m. Pasaulio radijo ryšio 
konferencijos svarbą pertvarkant ultraaukštųjų dažnių juostą;

12. ragina valstybes nares taikant bendrą metodologiją iki 2009 m. vystyti nacionalines 
skaitmeninio dividendo strategijas; ragina Komisiją padėti valstybėms narėms vystyti 
savo skaitmeninio dividendo strategijas ir skatinti gerąją patirtį ES lygmeniu;

13. pabrėžia, jog dėl to, kad kai kuriose valstybėse narėse skubama pereiti prie skaitmeninio 
transliavimo ir kad nacionaliniai perėjimo prie skaitmeninio transliavimo planai skiriasi, 
reikia imtis atitinkamų veiksmų Bendrijos lygmeniu ir negalima laukti, kol pradės galioti 
reformų direktyvos;

14. pripažįsta valstybių narių teisę apibrėžti skaitmeninio dividendo naudojimą, bet taip pat 
tvirtina, kad koordinuotas požiūris Bendrijos lygmeniu yra vienintelis būdas išvengti 
žalingų trikdžių tarp valstybių narių ar valstybių narių ir trečiųjų šalių;

15. pritaria požiūriui, jog skaitmeninį dividendą reikėtų naudoti bendrai ir darniai, kad ne tik 
transliuotojai galėtų toliau teikti ir plėsti savo paslaugas, bet ir elektroninio bendravimo 
operatoriai galėtų naudotis šiuo šaltiniu kurdami naujas paslaugas ir spręsdami kitus 
svarbius socialinius ir ekonominius klausimus, tačiau pabrėžia, kad bet kuriuo atveju 
skaitmeninį dividendą reikėtų skirstyti ne atsižvelgiant į technologijas;

16. pabrėžia, kad masto ekonomikos, naujovių, sąveikos ir galimybės paslaugas teikti visoje 
Europoje atžvilgiu gali būti naudinga laikytis koordinuoto požiūrio ir, jei įmanoma, 
Bendrijos lygmeniu derinti bendras skaitmeninio dividendo spektro dažnių juostos dalis 
su įvairiomis taikymo grupėmis neatsižvelgiant į technologijas; ragina valstybes nares 
dirbti kartu ir su Komisija siekiant nustatyti tokias juostos dalis; 

17. kad būtų galima kuo veiksmingiau naudoti spektrą ir padėti kurti naujoviškas ir 
sėkmingas paslaugas valstybių, tarpvalstybiniu ir visos Europos lygmenimis, pritaria 
koordinuotam Komisijos požiūriui, kuris pagrįstas trimis skirtingomis ultraaukštųjų 
dažnių juostos spektro grupėmis, kurį taikant atsižvelgiama į tai, kad dėl skirtingų toje 
pačioje juostoje veikiančių tinklų tipų ir suteiktų leidimų gali atsirasti radijo dažnių 
trikdžių;

18. ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis vykdyti tinkamus techninius 
bei socialinius ir ekonominius tyrimus siekiant nustatyti dažnių juostos dalių, kurias būtų 
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galima derinti Bendrijos lygmeniu, dydį ir pobūdį;

19. ragina Komisiją, kai tik šie tyrimai bus atlikti ir pasikonsultavus ir su Radijo spektro 
politikos grupe, taip pat su Europos pašto ir telekomunikacijų administracijos 
konferencijos dalyviais bei tinkamai atsižvelgiant į valstybių narių ypatumus, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti teisėkūros pasiūlymą priimti priemones siekiant ES 
lygmeniu išsaugoti ir koordinuoti bendras skaitmeninio dividendo dažnių juostos dalis;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Demokratinės diskusijos skatinimas
Iki 2012 m. pabaigos perėjus nuo analoginės prie skaitmeninės antžeminės televizijos, dėl 
gerokai efektyvesnės skaitmeninės transliavimo technologijos Europoje bus atlaisvinta 
precedento neturinti radijo dažnių spektro dalis. Šis atlaisvintas spektras vadinamas 
„skaitmeniniu dividendu“1.

Komisija teigia, kad dėl skaitmeninio dividendo bus atlaisvinta pakankama radijo dažnių 
spektro dalis, kad transliuotojai galėtų gerokai patobulinti bei išplėsti savo paslaugas ir tuo pat 
metu užtikrinti, kad šį vertingą išteklių būtų galima panaudoti kitoms svarbioms socialinėms 
ir ekonominėms reikmėms, pvz., plačiajuosčio ryšio technologijoms, kuriomis siekiama 
mažinti „skaitmeninę takoskyrą“. 

Komisija teigia, kad visais skaitmeninio dividendo privalumais galima pasinaudoti tik tuo 
atveju, jei daugiausia dėmesio bus skiriama vertingiausių spektro naudojimo būdų paieškai 
netaikant jokių draudimų. Vis daugėja prašymų surengti diskusijas apie tai, kaip skaitmeninis 
dividendas turėtų būti naudojamas, ir atsiranda poreikis šia tema organizuoti plataus pobūdžio 
valstybines diskusijas.

Valstybinės politikos tikslai arba rinkos skyrimas
Skaitmeninį dividendą galima skirti remiantis įvairiomis politinėmis motyvacijomis. 
Jungtinės Karalystės Parlamento specialusis kultūros, žiniasklaidos ir sporto komitetas atmetė 
antžeminių transliuotojų prašymus skaitmeninio dividendo spektrą paskirti HDTV, o savo
ataskaitoje dėl Naujosios žiniasklaidos ir kūrybinių šakų patvirtino JK reguliatoriaus požiūrį 
aukcione parduoti dažnius, kurie atsirado dėl perėjimo prie skaitmeninio transliavimo 
technologijų ir neutralaus taikymo. Tačiau Prancūzijos senatas neseniai pateiktoje ataskaitoje 
atmetė technologijų neutralumo sąvoką. „Šiai komisijai aišku, kad dažnių paskirstymas 
įvairiausioms įmanomoms reikmėms turi būti politinis sprendimas, kuris turi būti priimtas po 
demokratiškų diskusijų ir neturi būti paliktas rinkos jėgoms aklai spręsti“, teigiama 
ataskaitoje. „Šiai komisijai technologiškai neutralus požiūris, kurį Europos Komisija planuoja 
patvirtinti peržiūrėjusi elektroninių ryšių nuostatus, yra labai abejotinas.“ 

Nacionaliniu lygmeniu teikiami įvairūs sprendimai; kai kuriose šalyse perjungimo skubumas 
ir nacionalinių planų skirtumai reikalauja atsako Bendrijos lygmeniu, kuris negali laukti, kol 
įsigalios reformų direktyva.

Valstybės narės turi teisę nustatyti, kaip bus naudojamas skaitmeninis dividendas, tačiau 
bendrijos koordinuojamas požiūris gali užtikrinti, kad būtų išvengta žalingo valstybių narių 
                                               
1 Skaitmeninis dividendas Komisijos apibūdinamas kaip radijo dažnių spektras, neskaitant tų dažnių, kurių reikia 
esamoms transliavimo paslaugoms teikti visiškai skaitmeninėje aplinkoje, įskaitant dabartinius su viešąja 
paslauga susijusius įpareigojimus.
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trukdymo viena kitai ir trečiosioms šalims.

Kaip priimti sprendimą dėl konkurencingo naudojimo?
Transliuotojai ir telekomo operatoriai pavedė atlikti tyrimus dėl ekonominės ir socialinės 
skirtingo naudojimo vertės ir buvo gauti skirtingi rezultatai.

Pranešėja labai palaiko bendrą ir subalansuotą požiūrį į skaitmeninio dividendo taikymą, kuris 
leidžia transliuotojams ir toliau siūlyti savo paslaugas ir jas plėsti, o telekomo operatoriams 
naudoti šį išteklių plečiant naujas paslaugas, bet ir paskiriant skaitmeninį dividendą naudoti 
nepriklausomai nuo technologijų kitiems svarbiems socialiniams ir ekonominiams tikslams.

Koks turėtų būti ES intervencijos mastas?
Siekdama užtikrinti optimalų dividendo naudojimą remiantis bendra socialine ir ekonomine 
perspektyva, Komisija siūlo imtis suderintų veiksmų ES lygmeniu (bendras požiūris taikomas 
spektro planavimui). Komisija teigia, kad perėjimo prie skaitmeninės televizijos atlaisvinti 
dažniai turi būti suskirstomi į grupes, kurios galėtų būti skirtos panašių paslaugų teikimui, kad 
neatsirastų trukdymo. „Nieko nedarymas reikš, kad dažniai bus skirstomi remiantis tais 
taikymo būdais, kurie sėkmingai veikia kitose pasaulio valstybėse“ teigiama dokumente. 
Komisija teigia, kad išeinančioms paslaugoms, pvz., transliavimui, reikėtų naudoti žemesnio 
dažnio diapazonus; vienakryptėms vidutinio arba mažo galingumo paslaugoms, pvz., 
mobiliajai televizijai, reikėtų naudoti aukštesnio dažnio diapazono dalis; o išeinančioms ir 
įeinančioms paslaugoms, pvz., mobilios ir fiksuotos juostos pločiui reikia naudoti aukščiausio 
dažnio diapazonus. Pirmiausia Komisija siūlo atlikti techninius tyrimus, kurie padėtų nustatyti 
šių dažnių diapazono dalių dydį ir charakteristikas. Komisija teigia, kad transliavimui skirtą 
dažnio diapazono dalį turi kontroliuoti valstybės narės; mobilieji daugialypės terpės dažniai 
turi būti savanoriškai harmonizuoti, bet aukštesnių dažnių diapazonas turi būti „ES 
harmonizavimo“ klausimas. „Komisija taikytų įpareigojančią Bendrijos įstatymų priemonę, 
kad būtų patvirtintas sprendimas dėl grupavimo“.

Siekdama patvirtinti šį sprendimą Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turi 
atlikti reikiamus techninius ir socioekonominius tyrimus, kad nustatytų dydį ir savybes tų 
dažnių diapazono dalių, kurias Komisijos lygmeniu galima koordinuoti ir harmonizuoti.

Pranešėja pabrėžia, kad kai tik bus baigti reikalingi techniniai tyrimai, Komisija, 
pasikonsultavusi su Radijo spektro politikos grupe (RSPG) ir Europos pašto ir 
telekomunikacijų administracijų konferencija (CEPT) ir tinkamai atsižvelgusi į nacionalines 
ypatybes, turi pateikti teisės akto pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai, kad patvirtintų 
reikalaujamas įpareigojančias priemones, leidžiančias ES lygmeniu rezervuoti ir koordinuoti 
nustatytas bendras skaitmeninio dividendo dažnių diapazono dalis. 

Kaip judėti pirmyn
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Ženevos-06 susitarimo (RRC-06) ir Pasaulio 
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radijo ryšių konferencijos 2007 (WRC-07) indėlis buvo labai svarbus pertvarkant UHF dažnių 
diapazoną, o dabar laikas inicijuoti sprendimo procesą remiantis bendru požiūriu, kaip naudoti 
skaitmeninį dividendą, atsižvelgiant į tai, kad jis jau atsiranda kai kuriose valstybėse narėse, o 
ES perėjimas prie skaitmeninės televizijos turi būti baigtas iki 2012 m.

Todėl pranešėja ragina valstybes nares:

– iki 2009 m. remiantis bendra metodologija sukurti nacionalinę skaitmeninio dividendo 
strategiją;

– bendradarbiaujant tarpusavyje bei su Komisija, sudaryti geresnes sąlygas pradėti diegti 
naujas paslaugas, kad būtų galima nustatyti, kurias bendras skaitmeninio dividendo juostas 
būtų galima optimizuoti apibrėžiant taikymo grupes.

Komisija, savo ruožtu turėtų skatinti gerąją patirtį ES lygmeniu ir ji paruoš reikalingas 
priemones, kad rezervuotų ir koordinuotų bendras juostas ES lygmeniu.
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