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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie pełnego wykorzystania potencjału dywidendy cyfrowej w Europie: wspólne 
podejście do zagospodarowania zakresów częstotliwości zwolnionych w wyniku przejścia 
na nadawanie cyfrowe
(2008/2099(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Pełne wykorzystanie potencjału 
dywidendy cyfrowej w Europie: wspólne podejście do zagospodarowania zakresów 
częstotliwości zwolnionych w wyniku przejścia na nadawanie cyfrowe” 
(COM(2007)0700),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie europejskiej polityki w 
zakresie widma radiowego1, 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Priorytety polityki spektrum radiowego 
UE w zakresie przejścia na nadawanie cyfrowe w kontekście zbliżającej się Regionalnej 
Konferencji Radiokomunikacyjnej ITU w roku 2006 (RRC-06)” (COM(2005)0461), 

– uwzględniając opinię zespołu ds. polityki widma radiowego z dnia 14 lutego 2007 r. w 
sprawie konsekwencji dywidendy cyfrowej dla polityki UE w zakresie widma radiowego,

– uwzględniając rezolucję z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie przyspieszenia przejścia z 
nadawania analogowego na nadawanie cyfrowe2,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, jak również Komisji Kultury i Edukacji (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że przejście z analogowej na cyfrową technikę nadawania telewizji 
naziemnej do końca 2012 r. doprowadzi do zwolnienia widma radiowego w Unii 
Europejskiej na niespotykaną skalę dzięki znacznie wyższej efektywności nadawania w 
technice cyfrowej, oferując tym samym możliwość ponownego rozdzielenia 
częstotliwości widma oraz przedstawiając nowe perspektywy rozwoju rynku,

B. mając na uwadze, że widmo radiowe jest kluczowym czynnikiem w świadczeniu 
szerokiej gamy usług oraz w rozwoju rynków opartych na technologii, których wartość 
szacuje się na 2,2% PKB UE, i dlatego ma podstawowe znaczenie dla wzrostu 
gospodarczego, wydajności i rozwoju przemysłu europejskiego zgodnie ze strategią 
lizbońską,

C. mając na uwadze, że niedostatek częstotliwości widma stanowi przeszkodę we wdrażaniu 
nowych usług, a efektywne wykorzystanie widma ma decydujące znaczenie dla 
zapewnienia dostępu do widma różnym zainteresowanym stronom, pragnącym oferować 

                                               
1 Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 364.
2 Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, s. 115.
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swoje usługi,

D. mając na uwadze, że efektywne wykorzystanie częstotliwości widma służy również 
kulturowym celom polityki UE i powinno sprzyjać kulturowej i językowej 
różnorodności, a także pluralizmowi mediów,

E. mając na uwadze, że 27 państw członkowskich nie posiada wspólnego harmonogramu 
przejścia na nadawanie cyfrowe; mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich 
plany przejścia na nadawanie cyfrowe są mocno zaawansowane, a w kilku innych proces 
ten już się dokonał,

1. dostrzega znaczenie inicjatywy i2010, stanowiącej część odnowionej strategii lizbońskiej, 
i podkreśla, że efektywny dostęp do widma i jego wykorzystywanie są istotne dla 
osiągnięcia celów lizbońskich;

2. wzywa państwa członkowskie do ustalenia wspólnego harmonogramu i do jak 
najszybszego uwolnienia dywidendy cyfrowej, co pozwoli obywatelom europejskim na 
czerpanie korzyści płynących z wprowadzenia nowych, innowacyjnych i 
konkurencyjnych usług;

3. uważa, że dywidenda cyfrowa zwalnia wystarczające zasoby częstotliwości, 
umożliwiające nadawcom znaczący rozwój usług i poszerzenie ich oferty przy 
jednoczesnym uwzględnieniu innych potencjalnych zastosowań społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych, takich jak rozwiązania szerokopasmowe mające na celu 
pokonanie tzw. „przepaści cyfrowej”;

4. podkreśla potencjalne korzyści skoordynowanego gospodarowania częstotliwościami 
widma w UE pod względem efektu skali, a także potrzebę jak najlepszego wykorzystania 
dywidendy cyfrowej w celu uniknięcia fragmentacji, która prowadzi do nieoptymalnego 
wykorzystania tego rzadkiego zasobu;

5. podkreśla, że podstawową zasadą przewodnią przy przyznawaniu dywidendy cyfrowej 
powinno być zapewnienie istotnych wartości społecznych, kulturalnych i gospodarczych 
w odniesieniu do powiększonej i szerszej pod względem geograficznym oferty usług oraz 
treści cyfrowych dla obywateli, a nie tylko maksymalne zwiększanie dochodów 
publicznych;

6. podkreśla, że możliwym sposobem osiągnięcia celów lizbońskich przy pomocy 
dywidendy cyfrowej jest wzrost dostępności usług szerokopasmowych dla obywateli i 
podmiotów gospodarczych w całej UE, pokonywanie „przepaści cyfrowej” przez 
przyznawanie korzyści obszarom mniej uprzywilejowanym, oddalonym lub wiejskim, a 
także zapewnienie powszechnego zasięgu w 27 państwach członkowskich;

7. podkreśla rolę, jaką dywidenda cyfrowa może odegrać w zapewnieniu obywatelom –
zwłaszcza mieszkańcom mniej uprzywilejowanych i odizolowanych obszarów – lepszej 
jakości usług socjalnych, takich jak e-administracja, e-zdrowie i e-edukacja;

8. podkreśla, że dywidenda cyfrowa stanowi także ważny instrument polityki 
audiowizualnej i medialnej, za pomocą którego można by skutecznie wspierać i chronić 
wolność słowa oraz pluralizm mediów i kultur;
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9. zachęca państwa członkowskie do rozważenia zasadności udzielania użytkownikom 
nieposiadającym licencji dostępu do dywidendy, zwłaszcza małym i średnim 
przedsiębiorstwom oraz sektorowi organizacji nienastawionych na zysk;

10. podkreśla, że przydział dywidendy cyfrowej do różnych możliwych zastosowań w 
każdym państwie członkowskim powinien odbywać się w przejrzysty sposób i w 
następstwie szerokiej debaty publicznej oraz powinien opierać się na niezależnych 
analizach dotyczących oceny wpływu społeczno-gospodarczego;

11. dostrzega, że porozumienie genewskie ITU z 2006 r. (Regionalna Konferencja 
Radiokomunikacyjna 2006) oraz Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna z 2007 r. 
(WRC-07) przyczyniły się do reorganizacji pasma UHF;

12. wzywa państwa członkowskie do opracowania na podstawie wspólnej metodologii 
krajowych strategii dotyczących dywidendy cyfrowej do końca 2009 r.; wzywa Komisję 
do wspierania państw członkowskich przy opracowywaniu krajowych strategii 
dotyczących dywidendy cyfrowej oraz do promowania najlepszych praktyk na szczeblu 
UE;

13. podkreśla, ze niezwłoczność przejścia na nadawanie cyfrowe w niektórych państwach 
członkowskich i różnice w krajowych planach dotyczących tego procesu wymagają 
reakcji na płaszczyźnie wspólnotowej, z którą nie można czekać do momentu wejścia w 
życie dyrektyw reformujących;

14. uznaje prawo państw członkowskich do określania sposobu wykorzystania dywidendy 
cyfrowej; stwierdza jednak, że jedynym sposobem na uniknięcie szkodliwych zakłóceń 
między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a krajami 
trzecimi jest skoordynowane podejście na szczeblu wspólnotowym;

15. popiera wspólne i wyważone podejście do wykorzystania dywidendy cyfrowej, dzięki 
któremu nadawcy będą mogli w dalszym ciągu oferować i poszerzać swoje usługi, a 
operatorzy łączności elektronicznej będą mogli korzystać z tego zasobu w celu 
wprowadzania nowych usług odnoszących się do innych ważnych społecznie i 
gospodarczo zastosowań; podkreśla jednak, że w każdym wypadku przydział dywidendy 
cyfrowej powinien następować bez preferowania żadnej z technologii;

16. podkreśla potencjalne korzyści pod względem efektu skali, innowacji, interoperacyjności 
i zapewnienia potencjalnych usług ogólnoeuropejskich, a także stosowania 
skoordynowanego podejścia i, w miarę możliwości, harmonizacji na poziomie 
wspólnotowym wspólnych podzakresów częstotliwości dywidendy cyfrowej w 
przypadku różnych klastrów zastosowań bez preferowania żadnej z technologii; zachęca 
państwa członkowskie do współpracy przy ustalaniu takich podzakresów z innymi 
państwami członkowskimi oraz z Komisją;

17. w celu bardziej efektywnego korzystania z częstotliwości widma oraz ułatwienia 
wprowadzania innowacyjnych i udanych usług krajowych, transgranicznych i 
ogólnoeuropejskich wspiera skoordynowane podejście Komisji, oparte na trzech różnych 
klastrach widma UHF, uwzględniające potencjał zakłóceń radiowych w wyniku 
współistnienia różnych typów sieci w tym samym paśmie oraz obecnych zezwoleń; 
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18. wzywa Komisję do opracowania we współpracy z państwami członkowskimi 
odpowiednich analiz technicznych i społeczno-gospodarczych w celu zbadania rozmiaru i 
właściwości podzakresów częstotliwości, które mogłyby podlegać koordynacji lub 
harmonizacji na szczeblu wspólnotowym;

19. wzywa Komisję do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosku 
legislacyjnego w celu przyjęcia środków służących rezerwowaniu i koordynowaniu na 
szczeblu UE wspólnych podzakresów częstotliwości dywidendy cyfrowej, gdy tylko 
analizy te zostaną zakończone oraz po konsultacjach z zespołem ds. polityki widma 
radiowego i Europejską Konferencją Administracji Poczty i Telekomunikacji, a także 
przy należytym uwzględnieniu specyfiki krajowej;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Wspieranie debaty demokratycznej
Przejście z analogowej na cyfrową technikę nadawania telewizji naziemnej, które ma dokonać 
się do roku 2012, doprowadzi do zwolnienia widma radiowego na niespotykaną skalę dzięki 
znacznie wyższej efektywności nadawania w technice cyfrowej. Zwolnione w ten sposób 
zasoby częstotliwości zwane są „dywidendą cyfrową”1.

Komisja twierdzi, że następstwem dywidendy cyfrowej będzie zwolnienie wystarczających 
zasobów częstotliwości, aby umożliwić nadawcom znaczący rozwój oferowanych usług i 
poszerzenie ich oferty, przy jednoczesnym zagwarantowaniu dostępności tych cennych 
zasobów na potrzeby innych ważnych społecznie i gospodarczo zastosowań, takich jak 
rozwiązania szerokopasmowe mające na celu eliminację „przepaści cyfrowej”. 

Komisja argumentuje, że warunkiem wykorzystania w pełni potencjału dywidendy cyfrowej 
jest jednak skoncentrowanie się na poszukiwaniu najbardziej wartościowych zastosowań 
częstotliwości bez zastrzeżeń. Obecnie coraz liczniejsze głosy wzywają do dalszej dyskusji na 
temat sposobu wykorzystania dywidendy cyfrowej oraz wyłania się potrzeba szerokiej debaty 
publicznej na ten temat.

Cele polityki publicznej lub podział rynku
Podział dywidendy cyfrowej może opierać się na różnych przesłankach politycznych. 
Specjalny komitet ds. kultury, mediów i sportu w Parlamencie Wielkiej Brytanii odrzucił 
wezwania nadawców naziemnych do zarezerwowania dywidendy cyfrowej dla telewizji 
wysokiej rozdzielczości i w swoim sprawozdaniu na temat nowych mediów oraz kreatywnych 
branży zatwierdził przyjęte przez brytyjskiego prawodawcę podejście przewidujące 
przeprowadzenie aukcji na częstotliwości uwolnione w wyniku przejścia na nadawanie 
cyfrowe w oparciu o neutralne zasady, które nie preferują konkretnych technologii i 
zastosowań. Francuski senat natomiast – przeciwnie – odrzucił w najnowszym sprawozdaniu 
pojęcie neutralności technologicznej. W sprawozdaniu stwierdzono, że „dla naszej komisji 
jasne jest, że podział częstotliwości między różne możliwe zastosowania powinien wynikać z 
decyzji politycznej podjętej po przeprowadzeniu demokratycznej debaty i nie powinien 
przebiegać pod wpływem nieprzewidywalnych sił rynkowych”. 
„Nasza komisja wyraża poważne zastrzeżenia co do podejścia neutralnego, a więc nie 
sprzyjającego stosowaniu konkretnej technologii, które Komisja Europejska zamierza przyjąć 
podczas rewizji przepisów w dziedzinie usług łączności elektronicznej.”

Różne rozwiązania proponowane na szczeblu krajowym, niezwłoczność przejścia na 
nadawanie cyfrowe w niektórych państwach i różnice w krajowych planach wymagają reakcji 
na płaszczyźnie wspólnotowej, z którą nie można czekać do momentu wejścia w życie 
dyrektyw reformujących.

Państwa członkowskie mają prawo do określania sposobu wykorzystania dywidendy 

                                               
1  Dywidendę cyfrową Komisja określa jako zasoby częstotliwości, które pozostawałyby do dyspozycji po 
oddaniu częstotliwości na potrzeby przekazu aktualnej oferty programowej w środowisku całkowicie cyfrowym, 
z uwzględnieniem obecnych zobowiązań wynikających z pełnienia misji publicznej.

http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-350-notice.html
http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-350-notice.html
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cyfrowej, jednak skoordynowane podejście na szczeblu wspólnotowym może zapewnić 
uniknięcie szkodliwych zakłóceń między państwami członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a krajami trzecimi.

Jak rozstrzygać między konkurencyjnymi zastosowaniami?
Nadawcy oraz operatorzy z branży telekomunikacyjnej zlecili ekspertyzy dotyczące wartości 
ekonomicznej i społecznej różnych zastosowań, które przyniosły bardzo rozbieżne wyniki.

Sprawozdawca wyraża zdecydowane poparcie dla wspólnego i wyważonego podejścia do 
wykorzystania dywidendy cyfrowej, dzięki któremu nadawcy będą mogli w dalszym ciągu 
oferować i poszerzać swoje usługi, a operatorzy z branży telekomunikacyjnej będą mogli 
korzystać z tego zasobu w celu wprowadzania nowych usług, przeznaczając jednak 
dywidendę cyfrową bez preferowania żadnej z technologii na inne ważne społecznie i 
gospodarczo zastosowania.

Zakres interwencji UE
Komisja proponuje podjęcie skoordynowanych działań na szczeblu UE (wobec planowania 
częstotliwości przyjęto wspólne podejście) celem zagwarantowania wykorzystania dywidendy 
w sposób optymalny pod względem społecznym i gospodarczym. Komisja argumentuje, że 
zakresy częstotliwości zwolnione w wyniku przejścia na cyfrowe nadawanie telewizyjne 
powinny zostać podzielone na klastry wykorzystywane w ramach podobnych usług, co 
pozwoli uniknąć zakłóceń. W dokumencie stwierdzono, że „brak działania spowoduje, że 
podział częstotliwości przebiegnie zgodnie z zastosowaniami, które okazały się skuteczne w 
innych miejscach na świecie.” Komisja twierdzi, że do usług jednostronnych, takich jak 
nadawanie, należy wykorzystywać niskie częstotliwości; jednokierunkowe usługi średniej i 
małej mocy, takie jak telewizja komórkowa, powinny się odbywać z wykorzystaniem 
wyższych podzakresów; a usługi dwukierunkowe, takie jak stacjonarny i ruchomy dostęp 
szerokopasmowy, powinny korzystać z najwyższych częstotliwości. Jako pierwszy krok 
Komisja proponuje przeprowadzenie badań technicznych celem podjęcia decyzji co do 
rozmiaru i cech tych podzakresów. Zdaniem Komisji podzakresy częstotliwości powinny 
podlegać kontroli państw członkowskich; zakresy mobilnych multimediów powinny podlegać 
dobrowolnej harmonizacji, a wyższe zakresy powinny zostać „zharmonizowane na szczeblu 
UE”. „Komisja przedstawi wniosek w sprawie wiążącego aktu prawa wspólnotowego 
przewidującego tworzenie klastrów.”

W celu podjęcia takiej decyzji Komisja powinna opracować we współpracy z państwami 
członkowskimi odpowiednie analizy techniczne i społeczno-gospodarcze w celu zbadania 
rozmiaru i właściwości podzakresów, które mogłyby podlegać koordynacji lub harmonizacji 
na szczeblu wspólnotowym.

Sprawozdawca podkreśla, że Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wniosek legislacyjny w celu przyjęcia środków służących rezerwowaniu i 
koordynowaniu na szczeblu UE określonych wspólnych podzakresów częstotliwości 
dywidendy cyfrowej, gdy tylko wymagane analizy zostaną zakończone oraz po konsultacjach 
z zespołem ds. polityki widma radiowego i Europejską Konferencją Administracji Poczty i 
Telekomunikacji, a także przy należytym uwzględnieniu specyfiki krajowej.
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Perspektywy
Uwagi wyrażone na temat reorganizacji pasma UHF w ramach porozumienia genewskiego 
ITU z 2006 r. (RRC-06) oraz Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej z 2007 r. (WRC-
07) były krytyczne i obecnie należy zainicjować proces decyzyjny w sprawie wspólnego 
podejścia do zagospodarowania dywidendy cyfrowej, w sytuacji, gdy dywidenda cyfrowa 
staje się już dostępna w niektórych państwach członkowskich, a przejście na telewizję 
cyfrową ma się zakończyć w UE do roku 2012.

W związku z tym sprawozdawca wzywa państwa członkowskie do: 
– opracowania do końca 2009 r. krajowych strategii dotyczących dywidendy cyfrowej na 

podstawie wspólnej metodologii; 
– ułatwienia wprowadzania nowych usług poprzez wzajemną współpracę oraz współpracę z 

Komisją w celu określenia wspólnych zakresów częstotliwości w ramach dywidendy 
cyfrowej, które można by zoptymalizować poprzez tworzenie klastrów zastosowań.

Komisja, ze swojej strony, powinna promować najlepsze praktyki na szczeblu UE i 
przygotuje środki niezbędne do rezerwowania i koordynowania wspólnych zakresów na 
szczeblu UE.


