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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ten volle profijt trekken van het digitale dividend in Europa: een 
gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van het spectrum dat vrijkomt door de 
digitale omschakeling
(2008/2099(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Europese Commissie getiteld ‘Ten volle profijt trekken van 
het digitale dividend in Europa: Een gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van het 
spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling’ (COM(2007)0700),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 februari 2007 getiteld “Naar een Europees 
radiospectrumbeleid”1, 

– gezien de mededeling van de Europese Commissie getiteld ‘Prioriteiten van het EU-
spectrumbeleid voor de digitale omschakeling in de context van de voor 2006 geplande 
Regionale Radioconferentie van de ITU (RRC-06)’ (COM(2005)0461),

– gezien het advies van de Beleidsgroep Radiospectrum van 14 februari 2007 over de 
gevolgen voor het EU-spectrumbeleid van het digitale dividend,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 november 2005 over de versnelling van de 
overgang van analoge naar digitale radio en televisie2,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie economische en 
monetaire zaken en de Commissie cultuur en onderwijs (A6-0000/2008),

A. overwegende dat er in de Europese Unie door de omschakeling van analoge naar digitale 
terrestrische tv eind 2012 een ongekende hoeveelheid spectrum vrij zal komen als gevolg 
van de superieure uitzendefficiëntie van de digitale technologie, wat nieuwe kansen voor 
marktgroei biedt en waarmee spectrum opnieuw verdeeld kan worden,

B. overwegende dat radiospectrum zeer belangrijk is voor de levering van een breed scala 
aan diensten en voor de ontwikkeling van door technologie gedreven markten waarvan de 
waarde wordt geschat op 2,2% van het BBP van de EU, en daarom een sleutelfactor is 
voor de groei, productiviteit en ontwikkeling van de Europese industrie overeenkomstig 
de Lissabonstrategie,

C. overwegende dat een tekort aan spectrum een belemmering is geweest voor de invoering 
van nieuwe diensten en dat een efficiënt gebruik ervan essentieel is om ervoor te zorgen 
dat verschillende geïnteresseerde partijen die hun diensten willen aanbieden toegang 

                                               
1 PB C 287 E van 29.11.2007, blz. 364.
2 PB C 280 E van 18.11.2006, blz. 115.
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hebben tot spectrum,

D. overwegende dat een efficiënt spectrumgebruik ook bijdraagt aan de verwezenlijking van 
de culturele doelstellingen van het EU-beleid en zowel voor culturele en taalkundige 
diversiteit als voor mediapluralisme moet zorgen,

E. overwegende dat de 27 lidstaten geen gemeenschappelijk tijdschema hebben voor de 
omschakeling; overwegende dat veel lidstaten al vergevorderde plannen hebben voor de 
digitale omschakeling en dat de omschakeling in enkele andere al heeft plaatsgevonden,

1. erkent het belang van het i2010 initiatief als deel van de hernieuwde Lissabonstrategie en 
benadrukt het belang van een efficiënte toegang tot en gebruik van het spectrum bij het 
verwezenlijken van de Lissabondoelstellingen;

2. dringt er bij de lidstaten op aan een gemeenschappelijk tijdschema overeen te komen en 
hun digitale dividenden zo spoedig mogelijk vrij te geven, zodat de Europese burgers 
kunnen profiteren van de invoering van nieuwe, innovatieve en concurrerende diensten;

3. is van oordeel dat het digitale dividend voldoende spectrum voor de omroepen openstelt 
om hun diensten aanzienlijk te ontwikkelen en uit te breiden en tegelijkertijd andere 
mogelijke sociale, culturele en economische toepassingen te overwegen, zoals 
breedbandtoepassingen die zijn ontworpen om de zogenoemde ‘digitale kloof’ te 
overbruggen;

4. benadrukt de mogelijke voordelen van een gecoördineerd gebruik van spectrum in de EU 
in de zin van schaalvoordelen; onderstreept tevens de noodzaak het digitale dividend zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken om fragmentatie te voorkomen, aangezien dat zou 
betekenen dat deze schaarse hulpbron niet optimaal wordt gebruikt;

5. benadrukt dat het belangrijkste leidende beginsel bij de toewijzing van het digitale 
dividend het verzekeren van de beste sociale, culturele en economische waarde is in de 
zin van een verbeterd en geografisch breder aanbod van diensten en digitale content aan 
burgers en niet alleen het maximaliseren van de overheidsinkomsten;

6. benadrukt dat het digitale dividend kan bijdragen aan het verwezenlijken van de 
Lissabondoelstellingen door bijvoorbeeld de beschikbaarheid van 
breedbandtoegangsdiensten aan burgers en economische spelers in de hele EU te 
vergroten, de digitale kloof terug te dringen door minder ontwikkelde, afgelegen of 
plattelandsgebieden bepaalde voordelen te bieden en door te zorgen voor een universele 
ontvangst in alle 27 lidstaten;

7. onderstreept de bijdrage die het digitale dividend kan leveren aan de levering van 
verbeterde sociale diensten aan burgers, met name die burgers die in minder ontwikkelde, 
geïsoleerde gebieden wonen, zoals e-overheid, e-gezondheidszorg en e-onderwijs;

8. benadrukt dat het digitale dividend ook een belangrijk instrument is van het audiovisuele 
en mediabeleid, om vrijheid van meningsuiting en culturele en mediapluralisme actief te 
bevorderen en te waarborgen;



PR\722680NL.doc 5/9 PE405.999v01-00

NL

9. moedigt de lidstaten aan rekening te houden met de vraag of gebruikers zonder licentie al 
dan niet toegang zouden moeten krijgen tot het dividend, in het bijzonder het midden- en 
kleinbedrijf en de non-profitsector;

10. benadrukt dat het verdelen van het digitale dividend onder de diverse mogelijke 
aanvragers in iedere lidstaat op transparante wijze dient te gebeuren, na een uitgebreid 
publiek debat, en dat de verdeling gebaseerd moet zijn op onafhankelijke sociaal-
economische impactbeoordelingsstudies;

11. erkent de bijdrage van de ITU Overeenkomst van Genève van 2006 (Regionale 
Radioconferentie 2006) en van de Wereldradiocommunicatieconferentie 2007 (WRC-07) 
aan de reorganisatie van de UHF-band;

12. roept de lidstaten op om tegen het eind van 2009 op basis van een gemeenschappelijke 
methodologie nationale digitale dividendstrategieën te ontwikkelen; dringt er bij de 
Commissie op aan de lidstaten te steunen bij de ontwikkeling van hun nationale 
strategieën inzake digitaal dividend en op EU-niveau goede praktijken te bevorderen;

13. onderstreept dat de urgentie van de omschakeling in sommige lidstaten en de verschillen 
tussen de nationale omschakelingsplannen een reactie op Gemeenschapsniveau vereisen 
die niet kan wachten totdat de hervormingsrichtlijnen van kracht worden;

14. erkent het recht van de lidstaten om te bepalen op welke manier het digitale dividend 
wordt benut, maar stelt tevens dat een gecoördineerde aanpak op EU-niveau de enige 
manier is om schadelijke interferentie tussen de lidstaten en tussen de lidstaten en derde 
landen te voorkomen;

15. ondersteunt een gemeenschappelijke en evenwichtige aanpak van het gebruik van digitaal 
dividend, waarbij zowel de omroepen hun diensten kunnen blijven aanbieden en 
ontwikkelen en exploitanten van elektronische communicatie van het dividend gebruik 
kunnen maken om nieuwe diensten te introduceren gericht op andere belangrijke sociale 
en economische toepassingen; benadrukt echter dat het digitale dividend in ieder geval op 
technologisch neutrale basis moet worden toegewezen;

16. benadrukt de mogelijke voordelen op het gebied van schaalvoordelen, innovatie, 
interoperabiliteit en de levering van mogelijk pan-Europese diensten van een 
gecoördineerde aanpak en, waar mogelijk, het op communautair niveau harmoniseren van
gemeenschappelijke spectrumsubbanden van het digitale dividend voor verschillende 
toepassingsclusters op een technologisch neutrale basis; moedigt de lidstaten aan om 
onderling en met de Commissie samen te werken om dergelijke subbanden aan te wijzen;

17. steunt, teneinde een efficiënter gebruik van het spectrum en de opkomst van innovatieve 
en succesvolle nationale, grensoverschrijdende en pan-Europese diensten mogelijk te 
maken, de gecoördineerde aanpak van de Commissie, gebaseerd op drie verschillende 
clusters van het UHF-spectrum en rekening houdend met mogelijke radio-interferentie als 
gevolg van de aanwezigheid van verschillende soorten netwerken op dezelfde band en de 
bestaande vergunningen;

18. dringt er bij de Commissie op aan om, samen met de lidstaten, passende technische en 
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sociaal-economische onderzoeken te doen om de grootte en de kenmerken van de 
subbanden vast te stellen die op communautair niveau zouden kunnen worden 
gecoördineerd of geharmoniseerd;

19. verzoekt de Commissie, zodra deze onderzoeken zijn afgerond en zij zowel de 
Beleidsgroep Radiospectrum als de Europese Conferentie voor Post en Telecommunicatie
heeft geraadpleegd, en rekening houdend met de verschillende situaties in de lidstaten, 
een wetsvoorstel in te dienen bij het Europees Parlement en de Raad voor de goedkeuring 
van maatregelen om op EU-niveau gemeenschappelijke subbanden van het digitale 
dividend te reserveren en te coördineren;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Een democratisch debat op gang brengen
Door de omschakeling van analoge naar digitale terrestrische tv eind 2012 zal er in Europa 
een ongekende hoeveelheid spectrum vrijkomen als gevolg van de superieure 
uitzendefficiëntie van de digitale technologie. Dit spectrum staat bekend als het “digitale 
dividend”1.

Volgens de Commissie komt er door het digitale dividend voldoende spectrum vrij om de 
omroepen in staat te stellen hun diensten in belangrijke mate te ontwikkelen en uit te breiden 
en er tegelijk voor te zorgen dat andere belangrijke sociale en economische toepassingen,
zoals breedbandtoepassingen om de “digitale kloof” te overwinnen, toegang hebben tot deze 
waardevolle hulpbron.

De Commissie stelt dat van het digitale dividend enkel ten volle profijt kan worden getrokken
indien het zwaartepunt ligt bij het zoeken naar de meest waardevolle toepassingen voor het 
spectrum. Er wordt nu steeds vaker gevraagd om meer debat over hoe het digitale dividend 
gebruikt moet worden en tevens groeit de behoefte aan een breed publiek debat over het 
onderwerp.

Doelstellingen van het overheidsbeleid of marktverdeling
De toewijzing van het digitale dividend kan op basis van verschillende beleidsbeginselen 
plaatsvinden. Het beperkt comité cultuur, media en sport van het Britse parlement heeft 
verzoeken van terrestrische omroepen om digitaal dividendspectrum te bewaren voor HDTV 
afgewezen en in zijn verslag over nieuwe media en de creatieve industrie heeft het comité zijn 
steun uitgesproken voor het besluit van de Britse toezichthouder om de frequenties die 
vrijkomen bij een digitale omschakeling op een technologisch en wat toepassing betreft 
neutrale wijze te veilen. De Franse senaat daarentegen heeft in een recentelijk verslag het idee 
van technologische neutraliteit afgewezen. “Het is deze commissie duidelijk dat de verdeling 
van frequenties onder verschillende mogelijke gebruikers het resultaat dient te zijn van een 
politiek besluit, volgend op een publiek debat, en niet aan blinde marktkrachten moet worden 
overgelaten”, aldus het verslag. “Deze commissie heeft ernstige bezwaren met betrekking tot 
de technologisch neutrale positie die de Commissie van plan is in te nemen bij de herziening 
van haar verordeningen inzake elektronische communicatie”.

De verschillende op nationaal niveau voorgestelde oplossingen, de urgentie van de 
omschakeling in sommige landen en de verschillen tussen de nationale plannen vereisen een 
reactie die niet kan wachten totdat de hervormingsrichtlijnen van kracht worden.

De lidstaten hebben het recht te bepalen hoe het digitale dividend wordt benut, maar een 
communautaire gecoördineerde aanpak kan ervoor zorgen dat schadelijke interferenties tussen 
de lidstaten en tussen lidstaten en derde landen worden voorkomen.
                                               
1 Het digitale dividend wordt door de Commissie omschreven als het spectrum buiten de frequenties die nodig 
zijn voor het ondersteunen van bestaande omroepdiensten in een volledig digitale omgeving, inclusief de huidige 
openbaredienstverplichtingen.
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Hoe te kiezen tussen concurrerende toepassingen?
Omroepen en telecombedrijven hebben studies laten uitvoeren naar de economische en 
maatschappelijke waarde van verschillende toepassingen met zeer uiteenlopende resultaten.

De rapporteur staat volledig achter een gemeenschappelijke en evenwichtige aanpak van het 
gebruik van het digitale dividend, waarbij omroepen hun diensten kunnen blijven aanbieden 
en uitbreiden en ook telecombedrijven deze hulpbron kunnen gebruiken om nieuwe diensten 
te introduceren, maar is van mening dat het digitale dividend op een technologisch neutrale 
manier moet worden toegepast voor andere maatschappelijke en economische doeleinden.

Wat is de reikwijdte van EU-interventie?
De Commissie stelt gecoördineerde maatregelen voor op EU-niveau (er wordt een 
gemeenschappelijke aanpak voor spectrumplanning gevolgd) om zeker te zijn van een 
optimaal gebruik van het dividend vanuit een gecombineerd maatschappelijk en economisch 
oogpunt. De Commissie is van oordeel dat de frequenties die door de omschakeling naar 
digitale tv vrijkomen in ‘clusters’ moeten worden verdeeld, te gebruiken door dezelfde soort 
diensten om interferenties te voorkomen. “Indien we geen maatregelen nemen worden de 
spectrumverdelingen bepaald door de toepassingen die elders in de wereld succesvol zijn”, 
stelt het document. De Commissie stelt dat unidirectionele diensten als radio en televisie van 
de lagere banden gebruik moeten maken; unidirectionele diensten met een middelhoog tot 
laag vermogen, zoals mobiele tv, dienen van een hogere subband gebruik te maken en 
bidirectionele diensten als mobiele en vaste breedband dienen van de hoogste band gebruik te 
maken. Als eerste stap stelt de Commissie voor technische studies te laten uitvoeren om te 
kunnen beslissen over de grootte en de kenmerken van deze subbanden. De mededeling van 
de Commissie stelt dat de lidstaten verantwoordelijk moeten zijn voor de radio- en 
televisiesubband; de mobiele multimediaband dient vrijwillig te worden geharmoniseerd, 
maar de hogere band dient op EU-niveau te worden geharmoniseerd. “De Commissie zou een 
bindend communautair rechtsinstrument gebruiken om een clusteringbesluit vast te stellen”.

Voor het aannemen van deze beschikking dient de Commissie in samenwerking met de 
lidstaten de benodigde technische en sociaal-economische studies uit te voeren om de grootte 
en de kenmerken te bepalen van de subbanden die op communautair niveau gecoördineerd of 
geharmoniseerd zouden kunnen worden.

De rapporteur onderstreept dat de Commissie, zodra de vereiste technische onderzoeken zijn 
afgerond en zij de Beleidsgroep Radiospectrum en de Europese Conferentie van de 
Administraties van Posterijen en van Telecommunicatie heeft geraadpleegd, rekening 
houdend met de situaties in de verschillende landen, een wetsvoorstel dient in te dienen bij het 
Europees Parlement en de Raad voor de goedkeuring van de vereiste bindende maatregelen 
om op EU-niveau de vastgestelde gemeenschappelijke subbanden van het digitale dividend te 
reserveren en coördineren.

Toekomstige stappen
De bijdragen van de ITU Overeenkomst van Genève van 2006 (RRC-06) en de 
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Wereldradiocommunicatieconferentie 2007 (WRC-07) waren essentieel voor de reorganisatie 
van de UHF-band en nu is het moment aangebroken om te starten met het 
besluitvormingsproces over de gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van het digitale 
dividend, met het oog op het digitale dividend dat in sommige lidstaten al beschikbaar wordt 
en gezien de overgang van de EU naar digitale televisie waarvan wordt verwacht dat deze in 
2012 zal zijn afgerond.

De rapporteur roept de lidstaten daarom op om

– Nationale digitale dividendstrategieën te ontwikkeling voor eind 2009, gebaseerd op een 
gemeenschappelijke methodologie; 

– De invoering van nieuwe diensten mogelijk te maken door onderling en met de Commissie 
samen te werken aan het vaststellen van gemeenschappelijke spectrumbanden in het
digitale dividend die door toepassingsclusters geoptimaliseerd kunnen worden.

Op haar beurt dient de Commissie goede praktijken te bevorderen op EU-niveau en de 
vereiste maatregelen nemen om de gemeenschappelijke banden op EU-niveau te reserveren en 
te coördineren.
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